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1 Úvod 

 

Zaměření této diplomové práce je orientováno na analýzu stávajícího systému 

hodnocení zaměstnanců ve vybrané organizaci. Jelikoţ pro kaţdou organizaci jsou největším 

bohatstvím lidské zdroje, je důleţité, aby firma měla správně nastavený systém hodnocení 

svých zaměstnanců a tak si zajistila míru konkurenceschopnosti na daném trhu. Řízení 

pracovního výkonu tvoří komplex procesů, které zajišťují zvyšování výkonnosti dané 

organizace. Jedná se o nepřetrţitý proces uplatňování managerských postupů. 

 Lidské zdroje a jejich znalosti jsou tím nejcennějším, co organizace „vlastní“.  

Je nutné, aby společnosti měly správné zaměstnance na správném místě, a aby tento kapitál 

náleţitě ocenily. Hodnocení zaměstnanců představuje nástroj motivace k společné formulaci 

cílů, které přispějí k aktivnímu řešení případných problémů. Hodnocení zaměstnanců  

je jednou ze sloţek řízení pracovního výkonu a představuje důleţitou činnost managerů, 

vedoucích pracovníků a personálního útvaru. Hodnocení zaměstnanců je nezbytné provádět 

pravidelně, aby docházelo k otevřené komunikaci v organizaci a byly splněny předem 

stanovené cíle. Výstup z hodnocení zaměstnanců poskytuje společnosti informace o tom,  

co bylo plněno a co je ţádoucí v budoucnosti. 

Diplomová práce bude aplikována na společnost Trenkwalder a.s., která na českém 

trhu personálních agentur působí jiţ 20 let. Společnost v České republice zaměstnává  

64 stálých zaměstnanců, řadí se mezi středně veliké společnosti.  

Cílem práce je provedení analýzy stávajícího systému hodnocení zaměstnanců  

ve vybrané organizaci a navrţení doporučení, které povedou k jeho zlepšení.  

Diplomová práce je rozdělena na čtyři části, v první části jsou popsána teoretická 

východiska hodnocení zaměstnanců, jejich základní rozdělení, cíle a četnost hodnocení, 

metody, typy hodnotitelů a chyby, kterých se mohou hodnotitelé dopustit. V druhé části  

je charakterizována vybraná organizace a v třetí části je popsán současný stav fungování 

hodnocení zaměstnanců, který bude zjišťován na základě studia získaných dokumentů, 

rozhovorů se zaměstnanci a pomocí dotazníkového šetření. Na základě vyhodnocení 

získaných dat budou zjištěny případné nedostatky, které budou slouţit k navrţení nového 

efektivnějšího systému hodnocení, který bude uveden v poslední části této práce. 
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2 Teoretická východiska hodnocení zaměstnanců 

Teoretická východiska jsou tvořena popisem vyuţitých metod při zpracování 

diplomové práce a základním vymezením odborné terminologie hodnocení zaměstnanců.  

V teoretické části je důleţité se zaměřit na úlohu lidských zdrojů v kaţdé společnosti. 

Zaměstnanci tvoří podstatnou část fungování celé organizace, a tudíţ musí být kladen velký 

zřetel na jejich vyuţívání, motivování, hodnocení, odměňování, vzdělávání a další rozvoj.  

 

V moderním podniku je řízení lidí zaloţeno hlavně na oceňování  

jejich individuálních výsledků. 

(Michael Crozier) 

  

2.1 Metodika práce 

Tato kapitola popisuje metody, které budou vyuţité při zpracování této práce. Prvním 

krokem bude vyuţití analýzy, kdy dojde ke zpracování teoretických poznatků na základě 

české a zahraniční literatury. Dále bude vyuţita metoda kompilace, která spočívá  

ve zpracování získaných teoretických poznatků z odborné literatury. První krok spočívá také 

v parafrázování, tedy formulování cizích myšlenek vlastními slovy. 

V analytické části vyuţiji metodu deskripce. Popis současného stavu bude proveden 

díky čerpání informací z interních pramenů a z rozhovorů s vybranými pracovníky 

organizace. Empirické šetření bude provedeno dotazníkovým průzkumem mezi zaměstnanci 

společnosti. Analýza současného stavu je představována myšlenkovým rozčleněním 

zkoumaného problému, tedy rozborem a vyhodnocením výsledků z dotazníků, zhodnocením 

co je podstatné a co méně.  

V poslední části této práce, která se týká návrhů a doporučení, dojde k propojení 

teoretických vědomostí s praktickými poznatky. 

 

2.2 Hodnocení zaměstnanců 

Hodnocení zaměstnanců je jednou z důleţitých personálních činností, kterou 

uskutečňuje kaţdý nadřízený pracovník. Jeho posláním je poskytovat zaměstnancům zpětnou 

vazbu na odváděné výkony a moţnost zaměstnance motivovat do dalších období. Pracovní 

hodnocení má význam pro obě zúčastněné strany, tedy jak pro zaměstnavatele, tak i pro 

samotného zaměstnance.  
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Pro společnost je vţdy důleţité, aby zaměstnanci podávali co nejlepší výkon a to jak z 

hlediska produktivity, tak kvality. Aby tyto výsledky byly co nejlepší, snaţí se mnoho 

organizací své zaměstnance motivovat a vytvářet jim příznivé pracovní prostředí. Kaţdý 

zaměstnanec  

je vděčný za zpětnou vazbu na odváděnou práci. Tuto zpětnou vazbu by mu měl vţdy 

poskytovat jeho přímý nadřízený.  

 

2.3 Řízení pracovního výkonu 

„Řízení pracovního výkonu se zabývá dosaţením co nejlepšího výkonu u jednotlivce, 

avšak navíc ještě usiluje o co nejlepší výkon týmu a organizace jako celku. Řízení výkonu  

je proces sdílení a pochopení společných cílů, jeţ je zapotřebí splnit, včetně rozvoje 

lidí.“(Foot, Hook, s. 231) 

Lze říci, ţe řízení výkonu je tedy neustálá kontrola dosahovaných výsledků 

zaměstnanců a stanovování nápravných opatření a je jednou z hlavních náplní práce liniových 

managerů. 

 

Efektivní řízení pracovního výkonu spočívá na čtyřech základních principech: 

1. je záleţitostí liniového managementu; 

2. je zde kladen důraz na sdílené cíle a hodnoty organizace; 

3. musí být specificky a individuálně vytvořeno pro kaţdou organizaci, pro kaţdý útvar; 

4. aplikuje se na všechny pracovníky, nikoliv jen na managery. 

 

Cyklus řízení pracovního výkonu je velmi sloţitým procesem. Existuje mnoho podob 

cyklu řízení pracovního výkonu, vţdy se však vychází z poslání organizace, na které navazují 

plány a definování rolí pracovníka. Od něj se odvíjí dohoda o pracovním výkonu, která je 

závislá na plánování osobního rozvoje, řízení pracovního výkonu v průběhu období  

a prozkoumání a posouzení pracovního výkonu. Obecný příklad cyklu řízení pracovního 

výkonu je znázorněn v grafu 2.1. 
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Graf 2.1: Cyklus řízení pracovního výkonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Armstrong (2011), s. 79 
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K dosaţení, případně k zlepšení výkonu, neslouţí pouze stanovení cílů, ale také vedení  

a motivování zaměstnanců. Vytváření příznivých podmínek pro podávání určitého pracovního 

výkonu a hodnocení podaného výkonu směřuje k optimalizaci celého procesu.  

Dle Bláhy, Mateiciuca a Kaňákové (2005) je nezastupitelným nástrojem řízení výkonu 

jednotlivců i pracovních skupin právě pracovní hodnocení. 

 

2.4 Hodnocení výkonnosti zaměstnanců 

Jedná se o techniku pro povzbuzení, motivaci a pro pomoc zaměstnancům zlepšit 

jejich výkonnost. Pracovní hodnocení dává managementu organizace i jejím zaměstnancům 

informace o výkonnosti, výsledcích a pohledu na samotnou práci. Hodnocení zaměstnanců 

přináší zpětnou vazbu na odváděné činnosti. 

„Hodnocení pravidelně poskytuje informace o pracovním výkonu zaměstnance, jeho 

potenciálu a budoucích potřebách. Posuzování výkonu dává moţnost se celkově podívat  

na náplň, zatíţenost a mnoţství práce daného zaměstnance. Umoţňuje zpětný pohled na to, 

čeho bylo v průběhu hodnoceného období dosaţeno, a moţnost dohodnout se na příštích 

cílech.“ (Foot, Hook, s. 232) 

„Dle Bláhy, Mateiciuca a Kaňákové (2005, s. 132) se hodnocením zaměstnanců 

rozumí posuzování pracovního chování a pracovní aktivity zaměstnanců firmy, hodnocení 

úrovně plnění pracovních úkolů, dosaţených pracovních výsledků a výkonnosti zaměstnanců, 

jakoţ i negativních následků jejich pracovní činnosti.“ 

 

Proces hodnocení umoţňuje také určovat potřeby školení a vzdělávání zaměstnanců  

a především představuje cestu k dalšímu motivování zaměstnance. Cílem je, aby pracovník 

podával co nejlepšího výkon a aby pracovní cíle zaměstnance byly shodné s cíli organizace. 

Z této činnosti můţeme zjistit moţné nedostatky a rezervy organizace, můţeme 

zformulovat tzv. SWOT analýzu společnosti a jejich zaměstnanců. Hodnocení zaměstnanců je 

účinným nástrojem monitorování situace v organizaci. 

Hodnocení zaměstnanců by mělo vést ke vzájemné komunikaci mezi zaměstnancem  

a organizací, resp. mezi hodnoceným a hodnotitelem. Manager musí pravidelně vyhodnocovat 

přínos zaměstnance pro organizaci a mnohdy musí umět rozhodnout, zda výkon zaměstnance 

je efektivní. Tato činnost staví hodnotitele do nelehké situace. Musí se umět vypořádat 

s nepříznivými výsledky hodnocení a umět určit nápravná opatření. 
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Z hodnocení zaměstnanců můţe organizace získat informace a poznatky o: (Bláha, 

Mateiciuc a Kaňákové, 2005, s.134) 

 schopnostech a dovednostech zaměstnanců; 

 zájmech a potřebách zaměstnanců, jejich očekávání; 

 nedostatcích v organizaci, jeţ jsou bariérou rozvoje zaměstnanců a tudíţ i firmy; 

 slabých a silných stránkách sociálního potenciálu organizace; 

 případném sociálním napětí v organizaci; 

 sdělování očekávání vycházející ze strategie organizace, na níţ by zaměstnanec měl 

aktivně participovat; 

 nedostatcích při výběru a přijímaní nových zaměstnanců; 

 moţnosti lépe ohodnotit kvalitní zaměstnance; 

 odstraňování informační nepřesnosti; 

 nápravě nedostatků v rozvrţení práce; 

 porušování legislativy a úmluv, diskriminaci; 

 úrovni sociálního zázemí zaměstnance a jeho vlivu na pracovní jednání, atd. 

 

Sledování výkonu zaměstnanců, odstraňování neefektivity, zdokonalování pracovních 

postupů a zvýšení výkonnosti zaměstnanců je nutné vţdy spojit se vzděláváním zaměstnanců. 

 

2.5 Rozdíl mezi řízením pracovního výkonu a hodnocením výkonnosti zaměstnanců 

Řízení a hodnocení pracovního výkonu je důleţitým nástrojem zvyšování výkonnosti 

celé organizace. Daná společnost tohoto cíle můţe dosáhnout prostřednictvím sdílení cílů 

mezi zaměstnanci a organizací. Nesmíme však opomenout skutečnost, ţe mezi ŘPV  

a hodnocením je rozdíl – hodnocení zaměstnanců vychází z řízení pracovního výkonu. 

Řízení pracovního výkonu je propojením a sdílením cílů organizace mezi zaměstnanci. 

Cíle organizace musí být provázány s pracovními výsledky zaměstnanců,  

s jejich hodnocením, odměňováním a musí mít návaznost na vzdělávání a další rozvoj 

pracovníků dané organizace. Důleţité je, aby tyto cíle byly SMART – tedy specifické, 

měřitelné, akceptovatelné, reálné a časově určené – musí se na nich shodnout hodnocený  

i hodnotitel a také ostatní zaměstnanci organizace o nich musí být informováni. 

Řízení pracovního výkonu a jeho hodnocení je provázané s popisem pracovního místa. 

Kaţdá organizace by měla dbát na srozumitelnou interpretaci popisu činností, které konkrétní 
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zaměstnanec na dané pozici vykonává, a také na pravidelnou aktualizaci popisu těchto 

pracovních míst. V průběhu zaměstnání můţe dojít ke změně náplně práce daného 

zaměstnance, proto je nutné si ujasnit, za co zaměstnanec bude hodnocený, aby později 

nedošlo k nedorozumění. Při hodnocení je také důleţité, aby byla nastavena jasná pravidla,  

a byli s nimi seznámeni všichni, kterých se to týká.  

 

2.6 Role liniových a personálních managerů 

Hodnocení zaměstnanců můţe uskutečňovat buď jedna, nebo více zainteresovaných 

osob. Hodnotitelem nejčastěji bývá přímý, tedy liniový manager zaměstnance, avšak hodnotit 

zaměstnance můţe také personální manager. 

Linioví manaţeři mají nejucelenější informace o pracovním výkonu konkrétního 

zaměstnance a mohou posuzovat jeho přínos pro danou organizaci. Výhodou tohoto způsobu 

hodnocení zaměstnanců je ţe přímý nadřízený zná bezpochyby prostředí, ve kterém 

zaměstnanec pracuje a je informovaný o samotném zaměstnanci. Jako nevýhody mohou být 

uváděny nedostatečná autorita nadřízeného, nedostatečný kontakt se zaměstnancem  

na pracovišti nebo osobní předsudky vedoucího. 

Personální manager hodnotí zaměstnance v případě, ţe nemají přímého nadřízeného. 

Personalista shromaţďuje podklady pro hodnocení od různých vedoucích, např. vedoucího 

směny, týmu, atd. Personální manager se v roli hodnotitele nevyskytuje příliš často, jedná  

se spíše o mimořádnou situaci. 

 

2.7 Hodnocení zaměstnanců 

Hodnocení zaměstnanců znamená posuzování jejich výkonu a výsledků odvedené 

práce. Tento proces je kaţdodenní činností všech firem, které se chtějí dále rozvíjet, růst  

a prosperovat. Hodnocení neslouţí nadřízeným pracovníkům pouze k vyuţívání potenciálu 

zaměstnanců, jeho cílem je také zajistit individuální rozvoj. 

Dle Schulera a Huberta (1993) přispívá hodnocení zaměstnanců v dlouhodobém 

období k plnění strategických cílů organizace. Sjednocení individuálních a organizačních 

strategických cílů zjednodušuje celkovou realizaci strategie společnosti. 

Hodnocení zaměstnanců je tedy nedílnou součástí řízení lidských zdrojů. Hodnocení 

zaměstnanců vţdy provádí příslušný nadřízený, tuto „povinnost“ není moţné delegovat na 

někoho jiného. Cílem hodnocení je průběţně shromaţďovat podklady, které jsou nezbytné pro 
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hodnocení, poté tyto prameny musí nadřízený objektivně vyhodnotit, projednat závěry 

s hodnoceným zaměstnancem a podílet se na plnění stanovených cílů. 

  

2.7.1 Kontext systému hodnocení 

Dle Hroníka (2006) je nutné, aby hodnocení zaměstnanců došlo na stejnou úroveň 

jako je odměňování a vzdělávání. Pro koncipování systému hodnocení je třeba zohlednit 

náplň práce, motivační systém a další personální činnosti, které tvoří podstatu. Neměl by  

se opomínat ani kompetenční model, který vytváří základ pro personální činnosti a poté 

personální strategie a firemní kultura. 

 

Graf 2.2: Kontext systému hodnocení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Hroník (2006), s. 16 

 

 

2.7.2 Cíle hodnocení zaměstnanců 

„Výsledky individuálního hodnocení zaměstnanců jsou určeny k zajištění objektivního 

odměňování zaměstnanců, plánování personálních změn, zdokonalování profesní způsobilosti 

zaměstnanců a jejich rozvoji, také ke zlepšení vzájemných vztahů na pracovišti a bezpochyby 

k zjištění případných problémů v pracovním procesu a nalezení jejich řešení.“ (Stýblo, 2003, 

s.100) 

 

Personální strategie 

 

Firemní kultura 

 

Kompetenční model 
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systém 
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Náplň práce 

 

Systém 

hodnocení 
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„Dalšími důvody provádění hodnocení výkonnosti zaměstnanců můţe být posouzení 

nedostatků a chyb v organizaci práce. Špatnou organizaci práce lze identifikovat 

prostřednictvím posouzení pracovních výkonů zaměstnanců. Hodnocení výkonnosti  

se uskutečňuje za účelem posouzení vnitřních a vnějších vlivů působících na efektivní 

pracovní výkon. Pod vlivy si představujeme např. bezpečnost pracovního prostředí, jeho 

čistotu, vhodnost uspořádání zařízení a pracovních nástrojů, ale na výkon mohou mít také vliv 

např. dění na politické scéně, rodinná situace zaměstnance, atd. Prostřednictvím hodnocení 

zaměstnanců zjišťujeme a případně odstraňujeme informační nepřesnosti.“ (Stýblo, 2003,  

s. 100) 

 

Pravidla pro provádění individuálního hodnocení výkonnosti formuloval Stýblo (2003) 

následovně: 

1. nastavení jasných poţadavků pracovního výkonu – musí být určený cíle, kterých 

má být dosaţeno a také standardy. Standardy jsou kritéria, kterých je třeba dosáhnout. 

2. informování hodnocených zaměstnanců – sdělení, co se od nich očekává. Toto 

oznámení musí být provedeno s dostatečným předstihem. 

3. vedení průběţných písemných záznamů o výkonu hodnocených zaměstnanců  

a to nejen o negativních pracovních výsledcích, ale také o pozitivních. 

4. zachování rovnováhy mezi pozitivním hodnocením a kritikou – hodnocení nemůţe 

být černobílé. 

 

„Hodnocení musí respektovat určité zásady, které nesmí být porušeny. Vţdy  

se hodnotí konkrétní výkony a výsledky, nikoli osobnostní charakteristiky. Hodnotitel 

posuzuje hodnocené podle všem předem sdělených hledisek.“ (Stýblo, 2003, s. 102) 

Hodnocení zaměstnanců má dle Stýbla (2003) přinést informace o tom, co a jak 

zaměstnanec dělá a jaký zaměstnance ve své podstatě je (jaké má schopnosti, vlastnosti, 

postoje a předpoklady pro vykonávanou práci). 

 

2.7.3 Oblasti hodnocení zaměstnanců 

Při hodnocení zaměstnanců je důleţité dodrţovat následující zásadu posloupnosti 

hodnocení: KOHO, CO, JAK a ČÍM hodnotím. Hodnocení zaměstnanců můţe být efektivní 

pouze v případě, ţe se zaměří na 3 důleţité oblasti: (Hroník, 2006, s. 20) 

1. vstup (předpoklady) 
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2. proces (pracovní chování) 

3. výstup (výkon) 

 

Kaţdé hodnocení se liší a vţdy záleţí na výše zmiňovaných faktorech. Kaţdý jedinec  

má k dispozici jiné vstupy, ať uţ získané zkušenosti, znalosti, nebo také kompetence. Proces 

hodnocení zaměstnanců je zaměřený na individuální přístup zaměstnance k vykonávané práci, 

jak se při práci chová. Za výstupy jsou nejčastěji povaţovány výkony a výsledky, které jsou 

měřitelné. 

 

2.7.4 Formy pracovního hodnocení 

Hodnocení zaměstnanců můţe být prováděno dvěma způsoby, a to buď neformální 

cestou, která není tolik vypovídající, ale přesto důleţitá, nebo formálním způsobem. 

Za neformální hodnocení se povaţuje pochvala či pokárání zaměstnance. Ačkoliv 

mnoho managerů povaţuje toto vyhodnocení za zbytečné, není tomu tak. Neformální 

hodnocení je pro zaměstnance důleţité a to zvláště z důvodu, ţe mu poskytuje zpětnou vazbu 

na odváděnou práci jiţ během jejího vykonávání. Je to tedy průběţné hodnocení pracovníka 

jeho nadřízeným.  

Formální hodnocení představuje racionální, standardizované, periodické hodnocení 

s pravidelným intervalem. Charakteristickým znakem tohoto hodnocení je systematičnost  

a plánovitost. V hekticky se měnícím prostředí, se stává formální hodnocení stále více 

rozšířené a vyhledávané různými typy organizací. Existuje široká škála metod formálního 

hodnocení a je pouze na podniku, kterou metodu zvolí. Nejlepší je kombinace metod tak, aby 

byly pokryté veškeré oblasti hodnocení, tj. vstup, proces a výstup. 

 

2.7.5 Metody hodnocení 

V současné době existuje dle odborné literatury celá škála metod hodnocení 

zaměstnanců. Metody můţeme rozdělit podle osoby, která hodnotí; podle časového horizontu; 

dle toho, co je hodnocené – zda vstup, proces nebo výstup. 

Moţnosti hodnocení zaměstnanců jsou různorodé, avšak mají společného jmenovatele 

- povětšinou hodnocení obvykle provádí bezprostřední nadřízený nebo manager hodnoceného. 
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Tab. 2.1: Účastníci procesu hodnocení a jejich výhody a nevýhody 

Hodnotitel Klady Zápory 

Přímý nadřízený 
manag. hodnoceného 

Spravedlivé hodnocení 

 

Větší objektivita 

Hodnotitel nezná dobře 

hodnoceného 

Personální manager Dodrţení spravedlivosti a 

důslednosti 

Hodnotitel také nemusí znát 

dobře hodnoceného 

Spolupracovníci 

Jasná představa o efektivnosti 

kaţdého jednotlivce při spolupráci 

 

Názory více lidí 

Nemusí být známy všechny 

aspekty dané práce 

 

Nezaručení upřímného 

názoru 

 

Ovlivnění osobními vztahy 

Podřízení 
Odlišný pohled podřízených na 

schopnosti a výhon svého 

nadřízeného 

Obava vyjádřit svůj názor 

Sebehodnocení Hodnocený zná svou práci 

detailněji 

Neochota připustit si 

nedostatky práce 

 

Moţnost větší sebekritiky 

Zdroj: Foot, Hook (2002, str. 54) 

 

Jak můţeme vidět v tabulce 2.1, kaţdý hodnotitel má své přínosy, ale také zápory. 

Vţdy je důleţité, aby při hodnocení byla zachována objektivita, spravedlnost a nebraly  

se v úvahu osobní vztahy. 

 

Další moţností, jak provádět hodnocení zaměstnanců, je vyuţití tzv. Assessment 

centrech, kde jednotlivci podstupují řadu testů na verbální, numerické, rozvojové dovednosti, 

na schopnost pracovat v týmu či tým vést. Tyto testy jsou uskutečňovány formou modelových 

situací ať uţ pro jednotlivce nebo pro skupiny. Úkoly jsou sestaveny na způsobilosti  

dle ţádoucího profilu popisu pracovního místa. Hodnotiteli je zde více osob, čímţ je zaručena 

všestrannost a objektivnost hodnocení. Výsledky testů představují komplexní pohled  

na hodnoceného, na jeho schopnosti a moţnosti rozvoje v budoucnu. Nevýhodou této metody 

hodnocení zaměstnanců je její přílišná finanční a časová náročnost, proto je vyuţívána 

především u managerských pozic. (Graham, Bennet, 1992) 
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„Dle Hroníka (2006, s. 54) můţeme metody hodnocení rozdělit podle časového 

hlediska na metody zaměřené na minulost, metody zaměřené na přítomnost a metody 

zaměřené na budoucnost.“ 

Tab. 2.2: Matice metod hodnocení 

 Hodnocení vstupů 
Hodnocení 

procesů 
Hodnocení 

výstupů 

Metody zaměřené 
na MINULOST 

Zhodnocení praxe 
Metoda klíčové 

události 

Záznam výsledků 

Srovnání výsledků 

Metody zaměřené 
na PŘÍTOMNOST 

Assessment Centre 

Development Centre 

Managerský audit 

Zkouška 

Sociogram  

360° zpětná vazby 

Pozorování na místě 

Mystery shopping 

Metody zaměřené 
na BUDOUCNOST 

Hodnocení potenciálu 
Supervize 

Intervize 

Management By 

Objectives 
 

Balanced Score Card 

Zdroj: Hroník (2006, s. 54) 

 

Metody hodnocení zaměstnanců je moţné rozdělit také na metody nesrovnávací  

a metody srovnávací. Vţdy je ale podstatné, aby hodnocení pokrývalo všechny sloţky 

hodnocení a také kombinovalo různé časové horizonty. V minimální variantě se hodnotitel 

musí zaměřit na výstup, na minulost a také na budoucnost, kde je nutné se s hodnoceným 

domluvit na stanovení budoucích cílů, kterých by mělo být dosaţeno. Hodnocení 

zaměstnanců se uskutečňuje v různých časových intervalech, kdy cykly hodnocení nemusí být 

pokaţdé stejné a také mohou být vyuţity i jiné metody hodnocení. K dalším důleţitým 

formám hodnocení patří například sebehodnocení a hodnotící pohovor.  

 

Nesrovnávací metody hodnocení zaměstnanců - zde se jedná o hodnocení na základě 

předem stanovených a mnohdy také standardizovaných kritérií se stanovenou škálou moţných 

odpovědí.  

 

Metoda hodnocení podle výkonu 

Metoda management by objectives, tzv. řízení podle cílů (MBO). Zde je stanoveno  

3-5 cílů, které mají být splněny. Hroník (2006) popsal tuto metodu, jako metodu zaměřenou 

na budoucnost. V praxi se také vyuţívají názvy: Řízení podle výsledků nebo Plánování  
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a kontrola práce. Všechny tyto metody mají stejné základní prvky, kterými jsou: stanovení 

cílů; plánování akcí (úkolů); sebeřízení a průběţná pravidelná kontrola (koučování).  

Stanovení cílů je jádrem procesu MBO, který začíná formulováním dlouhodobých cílů 

a postupně se rozkládá přes cíle organizace, cíle menších organizačních jednotek  

aţ k individuálním cílům. Při stanovení cílů je kladen důraz na měřitelnost – říkáme: „čeho 

máme dosáhnout“. Plánování akcí spočívá ve stanovení způsobu, jak toho dosáhneme. 

Předpokladem úspěchu MBO je kvalitní motivace, znalost MBO a úsilí. Průběţná pravidelná 

kontrola zabezpečuje zpětnou vazbu, nabízí moţnost konzultace, povzbuzování  

a usměrňování. (Hroník, 2006) 

Metoda MBO je metodou, u které není porušována zásada objektivity – jsou zde 

nastavena objektivní hodnotící kritéria, a tudíţ nemůţe docházet k subjektivnímu hodnocení. 

Metoda předpokládá jasně stanovené hodnotící parametry, kterých má dotyčný zaměstnanec 

dosáhnout. V rámci hodnotícího rozhovoru jsou tyto kritéria probrána, zhodnotí se úspěšnost 

jejich plnění a na konci rozhovoru jsou dohodnuté cíle nové. 

Metoda řízení podle cílů je spjatá s popisy pracovních míst, kde je znázorněna náplň 

práce konkrétního zaměstnance. Výhodou metody MBO je, ţe cíle stanovené takto jsou velmi 

úzce propojené se strategickými cíli organizace. (Foot, Hook, 2002) 

 

Metoda hodnocení na základě plnění norem  

Tato metoda se vyuţívá nejčastěji u dělnických profesí, kdy jsou kontrolovány normy 

plnění práce. Normy výkonu se stanovují individuálně na základě dohody. 

 

Hodnocení pomocí hodnotící stupnice  

Hodnotící stupnice spočívá ve vyuţívání klasifikace, která můţe být číselná, slovní 

nebo grafická. Pomocí této metody můţeme hodnotit jak celkový výkon zaměstnance, tak  

i plnění dílčích úkolů. 

 

Slovní forma klasifikace spočívá ve vyjádření pomocí jednoduchých výrazů, které 

jsou srozumitelné, nemohou mít dvojí význam a úrovně slovního ohodnocení jsou odlišitelné. 

Slovní vyjádření můţe mít podobu hodnocení v následujícím znění: výborný, velmi dobrý, 

dobrý, dostatečný, nedostatečný. Vyuţití této či podobné stupnice můţe být velmi subjektivní 

a pro hodnoceného zaměstnance demotivující.  

Koubek (2004) doporučuje vyuţít tzv. pozitivní definici úrovní pracovního výkonu, 

které oceňují hodnoceného a motivují jej k podávání lepších výkonů. Příklad stupnice 
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pozitivního hodnocení definoval Koubek (2004, s. 135) jako velmi efektivní výkon; efektivní 

výkon; rozvíjející se výkon a základní výkon. 

Číselné vyjádření výkonu vyuţívá bodování, které můţe být ryze číselně vyjádřené, 

nebo můţe být kombinací číselného a slovního komentáře. Číselné stupnice mohou být 

v rozsahu od jednoho do pěti bodů. Pět bodů představuje nejlepší výkon a jeden bod výkon 

nejhorší. Číselná stupnice můţe být také lichá, nebo sudá. Místo číslic se někdy vyuţívá 

abeceda, poté má hodnotící škála podobu: a, b, c, d, e. 

Koubek (2004, s. 138) jako příklad kombinace číselného a slovního vyjádření uvádí 

následující stupnici: 

5  – výjimečně vysoký výkon, 

4  – obvykle velmi dobrý výkon, 

3  – průměrný výkon, 

2  – velmi kolísavý výkon, 

1  – výkon je zřídkakdy uspokojivý. 

 

Číselné stupnice umoţňují porovnávání výkonu mezi jednotlivými pracovníky, jsou 

jednoduchým nástrojem srovnávání a vyhodnocování.  

 

Grafická podoba hodnocení patří k jednoduchým metodám. Hodnotitel vyznačí 

nějaký bod na úsečce – tímto procesem zhodnotí výkon pracovníka. Úsečka můţe být 

rozdělena na další dílčí úsečky. Tento způsob neposkytuje hodnocenému zaměstnanci bliţší 

specifikaci jeho pracovního výkonu.  

 

Hodnotící stupnice jsou velmi univerzálně pouţitelné, pokud je stupnice správně 

sestavena, patří tato metoda k nejjednodušším. V praxi můţe nastat případ, kdy k hodnocení 

výkonu zaměstnance je uţitečné zkombinovat všechny typu hodnocení. Kombinace všech tří 

stupnic hodnocení (číselné, slovní a grafické) můţe být velmi přínosné pro hodnotitele  

i hodnoceného, jelikoţ umoţňuje důkladnou analýzu pracovního výkonu a můţe přispět 

k jeho zlepšení. 

 

Metoda nucené volby 

Nucená volba dává hodnocenému na výběr z moţností ANO x NE. Nucená volba není 

nejšťastnější metodou hodnocení, je v podstatě k hodnoceným nespravedlivá. 
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Metoda kritické události  

Hodnotitel si zaznamenává klíčové události a ty poté vyhodnotí. Metoda klíčových 

událostí se zaměřuje na oblast „procesu“, kdy se zaznamená během určeného období jeden 

pozitivní a jeden negativní počin. Interval bývá obvykle dlouhý 14 dní aţ jeden měsíc  

a hodnotitel kaţdé události připisuje v momentě zápisu určitou váhu. Metoda je výhodná pro 

svou nenáročnost a to jak z časového, tak administrativního hlediska. Přednost této metody 

také spočívá v uvědomění si, zda se některé činnosti opakují nebo ne. Spolehlivě brání efektu 

posledního měsíce, který zanedbává dřívější úkoly. (Hroník, 2006) 

Důleţité je, aby si hodnotitel dělal poznámky co nejvíce pečlivě, přesně, konkrétně  

a popisoval danou situaci. Pouze bezchybným zápisem lze docílit porozumění i po delší době.  

Ačkoliv se hodnotitel zaměřuje na minulosti, lze metodu klíčových událostí vyuţívat  

i do budoucna, konkrétně při stanovování budoucích cílů. 

Největší výhodu vidí pan Hroník (2006) ve spojení neformálního hodnocení 

s formálním, které spočívá v zaznamenávání si dané situace a poskytnutí zpětné vazby ihned, 

tváří v tvář. 

 

Testování a pozorování pracovního výkonu  

Testování a pozorování pracovního výkonu se vyuţívá nejčastěji u profesí, kde  

je vyţadováno určité oprávnění (např. piloti, řidiči z povolání, atd.) 

 

Metoda Behaviour Anchored Rating Scales tzv. BARS  

Způsob, jak se vyhnout subjektivnímu hodnocení je představován vyuţitím metody 

Behaviour Anchored Rating Scales, která se zakládá na stupnici vycházející z chování. 

Metoda je zaměřena převáţně na přístup k vykonávané práci. Stupnici sestavuje skupina 

jiných hodnotitelů, kteří navrhují škálu chování pro kaţdý aspekt hlavních činností. Přímí 

hodnotitelé vyznačují body na stupnici.  

„Výhody metody spočívají v objektivitě, v jednoduchosti a uţitečnosti. Nevýhodou  

je její časová náročnost, protoţe dohodnout se na popisu kaţdého pracovního místa vyţaduje 

spoustu času. BARS bere v úvahu pouze existující pracovní výkon a nedovoluje diskuzi  

o budoucím potenciálu.“ (Foot, Hook, 2005, s. 245) 

 

Mystery shopping 

Mystery shopping spočívá v pozorování hodnoceného zaměstnance přímo na místě 

uskutečňování svěřených úkolů. Mystery shoperr (hodnotitel) zůstává po celou dobu 
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hodnocení v anonymitě. Posuzovatel je k nerozeznání od klasických zákazníků – pokládá 

dotazy a předstírá, ţe nakupuje určité zboţí. Nejčastěji se metoda vyskytuje tam, kde 

hodnocený pracovník přichází do interakce se zákazníky. Aby byl zachován princip 

anonymity, je hodnocení prováděno externím pracovníkem.  

Výhoda metody je spatřována v pozorování přirozeného chování pracovníka, tedy 

v běţné situaci. Zaměstnanec neví o tom, ţe bude hodnocený a tudíţ není nijak stresovaný. 

Metoda vyţaduje pozorovací plán a podrobný záznamový arch. Mystery shopping  

by se měl uskutečňovat opakovaně, avšak na výsledky z průzkumu by se mělo pohlíţet 

s nadhledem, aby nedocházelo ke zbytečným neshodám. 

 

Assessment centre  

Metoda hodnocení zaměstnanců se realizuje pomocí simulací a případových studií. 

V assessment centrách se testuje způsobilost hodnoceného zaměstnance vykonávat určitou 

profesi. Odborný hodnotitel sleduje kroky, kterými hodnocený zaměstnanec daný úkol vyřeší. 

Úkoly jsou navrţeny dle ţádoucích profilů pro jednotlivé pozice. Pro kaţdou pozici je 

důleţitější jiná charakteristika, proto se u kaţdého hodnoceného hodnotí způsobilosti, které 

vycházení z popisu pracovního místa - osobnostní, výkonové, sociální a managerské 

vlastnosti. Díky komplexnosti posuzování zaměstnanců, je moţné výsledky hodnocení vyuţít 

i pro stanovení dalšího vzdělávání a rozvoje pracovníků.  

 

Srovnávací metody hodnocení zaměstnanců – zde dochází ke srovnávání zaměstnanců 

mezi sebou, tyto metody jsou mnohdy spolehlivější a objektivnější. Lidé zde jsou odměňováni 

za to, ţe svou práci odvedli lépe neţ ostatní spolupracovníci. (Kaňáková, Babicová a Bláha, 

2000) 

 

Metoda stanovení pořadí  

Zaměstnanci jsou seřazeni od nejlepšího zaměstnance po nejhoršího podle předem 

stanovených kritérií. 

 

Metoda bodovací  

Vedoucí pracovník má k dispozici určitý počet bodů, který přiděluje zaměstnancům – 

z výsledného hodnocení je zřejmé, kteří zaměstnanci jsou nejlepší a jaké jsou bodové rozdíly 

mezi nimi. 
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Metoda nuceného rozdělení  

Nucené rozdělení je představováno rozčleněním dle předem daných pravidel 

rozdělení, např. určité kvóty, procenta. 

 

Metoda párového srovnávání 

Párové srovnávání je představováno vytvořením matice zaměstnanců., kdy je kaţdý 

zaměstnanec srovnáván s druhým, dokud není porovnán kaţdý s kaţdým. 

 

Kaţdá z metod, ať uţ srovnávacích nebo nesrovnávacích, má své plusy a mínusy, 

proto by nadřízený pracovník, hodnotitel, měl zváţit, která z metod je vhodnější pro danou 

konkrétní situaci. V rámci uskutečňování hodnotícího procesu by měla být vţdy aplikovaná 

adekvátní metoda. 

 

Třistašedesátistupňová zpětná vazba 

Třistašedesátistupňová zpětná vazba shromaţďuje systematicky údaje o pracovním 

výkonu jedince nebo skupiny. Zpětná vazba je poskytována od více posuzovatelů. Základními 

hodnotiteli jsou manager, kolegové, bezprostřední podřízení a vnitřní zákazníci. 

Metoda bývá někdy nazývána jako: „více-zdrojové hodnocení“, které spočívá v tom, 

ţe podle stejných kritérií je zaměstnanec hodnocen různými lidmi. Hodnocení probíhá podle 

principu „vícero očí více vidí“, avšak zde jsou pozorovateli běţní lidé, se kterými hodnocený 

přichází kaţdodenně do styku.  

 

Klad metody je skryt v moţnosti vyuţít libovolného počtu dotazovaných. Hroník ve 

své knize Hodnocení pracovníků (2006, s. 66) rozděluje hodnotitele do následujících skupin: 

a) sebehodnocení; 

b) hodnocení nadřízeným – eventualitou je pouţití více nadřízených, především se ale 

vyuţívá přímý nadřízený; 

c) hodnocení kolegy – je zde moţnost vyuţít více kolegů, které můţeme dále dělit  

do 2 skupin – konkrétně na „laskavé a kritické“ kolegy; 

d) hodnocení podřízenými – hodnotitelů na této úrovni můţe být také více; 

e) hodnocení zákazníkem, dodavatelem; 

f) hodnocení „ţolíkem“ – jeden či více lidí, kteří jsou vybrání samotným hodnoceným  

a obvykle dotyčného znají „jinak“ (můţe se jednat o bývalého kolegu, manţela, 

přítele, apod.). 
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Výstupy z hodnocení mohou mít podobu zcela anonymní, částečně anonymní nebo 

zcela odkrytou. V rámci plně anonymní formy hodnocení jsou poznatelné pouze odpovědi 

hodnoceného, dalším odpovědím nelze přiřadit interpreta. V částečně anonymní formě  

je určitelné, jak hodnotil nadřízený a zákazník – ostatní odpovědi jsou anonymní. Odkryté 

odpovědi jsou identifikovatelné jiţ na první pohled, reakce jsou přímo spojeny 

s hodnotitelem. 

Třistašedesátistupňová zpětná vazba je náročná na pečlivou přípravu a také  

na psychiku hodnoceného. Je důleţité, aby účastníci hodnotícího procesu byli připraveni  

na poskytování zpětné vazby z očí do očí. Musí být připraveni přijmout nejen chválu, ale také 

kritiku – toto hodnocení je zaloţené na otevřenosti. 

 

Výhody metody dle <www.e-360.cz> jsou objektivita hodnocení konkrétní situace. 

Moţnost on-line hodnocení, které dovoluje vysokou míru operativnosti a dostupnosti, dále 

podporuje tým, komunikaci i jeho rozvoj. Třistašedesátistupňová zpětná vazba usnadňuje 

analýzy a zacílení rozvoje vzdělávání jednotlivců i skupin a umoţňuje vysokou míru 

anonymity respondentů. 

„Největší výhodou 360° zpětné vazby je koncentrovanost informací a jejich 

setříděnost. Takto koncentrované a setříděné informace jsou velmi dobrým podkladem  

pro formulování velmi konkrétně zacíleného rozvojového plánu.“ (Hroník, 2006, s. 68) 

 

Graf 2.3: Základní 360° zpětná vazba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Armstrong (2007), s. 433 
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Základní model lze rozšířit o další hodnotitele, kterými mohou být např. externí 

zákazníci, klienti nebo dodavatelé a také moţnost sebehodnocení. V tomto případě by se 

jednalo jiţ o pětsetčtyřicetistupňovou zpětnou vazbu, kdy vycházíme z informací mimo 

firmu. 

 

Graf 2.4: Rozšířená 360° zpětná vazba, tzv. 540°zpětná vazba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Metoda 360° zpětné vazby, resp. 540° zpětná vazba má před sebou velký rozvoj. 

V současné době ještě není stále tak vyuţívána jako jiné formy hodnocení. Ačkoliv je metoda 

náročná na přípravu, představuje pro danou organizaci nesmírně cenné informace v podobě 

zpětných vazeb. 

 

2.7.6 Intervaly hodnocení zaměstnanců 

Hodnocení zaměstnanců by se mělo uskutečňovat v určité periodě, která bude mít 

vymezený začátek a konec hodnoceného období. Intervaly hodnocení jsou různé pro rozdílné 

zaměstnance. Vţdy záleţí na dané konkrétní organizaci, jak si nastaví svou periodu 

hodnocení. Nejrozšířenějším cyklem je jeden rok, který ale neznamená, ţe hodnocení se 

provádí jedenkrát ročně. Během tohoto období se uskutečňují různá dílčí, průběţná 

hodnocení. 

Pracovní hodnocení zaměstnanců se realizuje zpravidla:  
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b) kdyţ dochází ke sniţování podávaného výkonu; 

c) na vyţádání zaměstnance; 

d) z důvodů organizačních změn; 

e) v pravidelném intervalu hodnocení zaměstnanců.  

 

2.8 Kompetence a kompetenční modely 

Kompetence jsou charakterizované jako způsobilosti konat určité činnosti. 

Kompetence jsou definovány na podstatě analýzy činností, které pracovník dělá, nikoliv  

na základě osobnostních vlastností. 

Kompetenční model je představován uspořádanými kompetencemi a je důleţitým 

nástrojem řízení lidí. Kompetenční model spojuje firemní hodnoty s popisy pracovní míst, je 

sdílený a neustále inovován. 

 

Graf 2.5: Typologie kompetenčních modelů 

  

 

 

 

 

 

  

 

Zdroj: Hroník, 2006, s. 33 

 

Kaţdý kompetenční model můţeme rozlišit podle 3 charakteristik a můţeme jej 

uplatnit u kompetenčních modelů, které vycházejí ze sociálně-psychologického nazírání nebo 

z nazírání marketingově organizačního. (Hroník, 2006) 

 

2.9 Hodnotící rozhovor 

Kaţdé posouzení pracovního výkonu je doplněno o hodnotící rozhovor, kde jsou 

s hodnoceným zaměstnancem probrány výsledky pracovního hodnocení. 
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Hodnotící rozhovor je mnohdy také označován jako motivační rozhovor. Jak jiţ 

z názvu vypovídá, měl by vést k hledání motivace zaměstnance. Motivační rozhovor  

se uskutečňuje na konci sociálního procesu pracovního hodnocení a nikdy by neměl být 

kázáním od vedoucího. 

 

2.9.1 Fáze hodnotícího rozhovoru 

Motivační rozhovor se uskutečňuje ve třech krocích, konkrétně zahrnuje přípravu, 

průběh a ukončení.  

Hodnotící rozhovor má dle Hroníka (2006) čtyři fáze, které obsahují: 

a) zdvořilostní a rozehřívací část – dohoda o procesu hodnocení, kdy je cílem navodit 

přátelskou a pracovní atmosféru; 

b)  zpětnou vazbu – prvně popíše hodnocený uplynulé období (s čím byl spokojený  

a co si představoval jinak), poté tyto kroky uskuteční hodnotitel; 

c) formulaci cílů – stanovení záměrů na další období, kdy se o formulaci pokusí prvně 

hodnocený - cíle by měly být jak pracovní, tak rozvojové; 

d) závěr a sdělení dalších informací – zopakování toho, na čem se hodnotitel  

a hodnocený dohodli a jaký bude další postup. Zde je prostor pro poděkování  

a vyjádření víry, ţe cílů bude dosaţeno. 

 

Příprava hodnocení 

Přípravná fáze je velmi důleţitá, představuje pečlivou přípravu před hodnotícím 

rozhovorem jak pro hodnotitele, tak i pro samotného hodnoceného. Tento krok předpokládá 

včasné seznámení hodnoceného zaměstnance s termínem uskutečnění hodnotícího rozhovoru 

a také s otázkami, které mu budou pokládány. Datum uskutečnění rozhovoru by mělo být 

sdělené 2-3 dny předem tak, aby měl hodnocený dostatek času se na rozhovor připravit. I sám 

hodnotitel musí mít časový prostor na přípravu, je důleţité, aby si prostudoval formuláře pro 

hodnocení zaměstnanců, jejich výsledky, zaměřil se na promítnutí do systému odměňování.  

Přípravná fáze zahrnuje také výběr vhodného místa uskutečnění hodnotícího 

rozhovoru. Hodnocení by nemělo probíhat v běţné kanceláři, kde oba účastníci mohou být 

rušeni okolím. Prostory by měly být klidné, neformální, prosvětlené a nehlučné. 
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Průběh hodnocení 

Hodnocení zaměstnance by nemělo trvat déle neţ 30 minut. Vedoucí zaměstnanec  

by měl hodnoceného seznámit se svým záměrem, ţe si bude v průběhu motivačního 

rozhovoru dělat poznámky a také by zaměstnanci neměl připravovat ţádná překvapení.  

Na začátku hodnocení je důleţité si stanovit jasný cíl, kterého se budou účastníci 

drţet. V průběhu hodnocení by se měla vést otevřená komunikace, hodnocený by se měl cítit 

jako rovnocenný partner. Hodnotitel by se měl zaměřit na konkrétní fakta a argumenty, měl 

by hodnotit pracovní výsledky za období, které bylo stanovené jako hodnocené. Vedoucí 

zaměstnanec by neměl vzpomínat přečiny z minulých dob hodnocení a neměl by brát potaz  

na vzhled zaměstnance a osobní vztahy k hodnocenému. 

V průběhu hodnocení je důleţité hodnotit vţdy konkrétní výsledky, zdůrazňovat 

ochotu nápomocnosti, chválit hodnoceného a udrţovat s ním otevřenou diskuzi. Hodnotitel  

by měl být pozitivní i při sdělování kritiky zaměstnanci a měl by prodiskutovat otázky, které 

byly zaměstnanci sděleny. 

 

Ukončení hodnotícího rozhovoru 

Důleţitým krokem, který musí uskutečnit oba zaměstnanci je, aby se dohodly  

na stanovení nových cílů. Na závěr rozhovoru se zaměstnanec podepíše na hodnotícím 

protokolu, který poté vedoucí zaměstnanec předá personálnímu útvaru. Hodnotitel také 

poděkuje zaměstnanci za jeho účast a rozloučí se s ním. Tímto ale práce hodnotitele nekončí. 

Vedoucí pracovník musí sdělit personálnímu útvaru poţadavky na další vzdělávání 

zaměstnance, případně aktualizovat zaměstnancovy osobní údaje. 

 

2.10 Přínosy hodnocení zaměstnanců 

Hodnocení zaměstnanců má pro všechny zúčastněné určité výhody, důleţité je, aby 

tyto výhody byly brány v potaz a byly dále rozvíjeny. 

Přínosy hodnocení zaměstnanců pro hodnotitele jsou tvořeny převáţně moţností 

získat zpětnou vazbu od svých podřízených, získat impulsy pro zlepšení vykonávání své práce 

a také obdrţet eventualitu nových podnětů. 

Přínosy hodnocení zaměstnanců pro hodnoceného jsou představovány získáním 

zpětné vazby od svého nadřízeného.   
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Přínosy hodnocení zaměstnanců pro organizaci – v rámci hodnocení zaměstnanců 

se obě strany domlouvají na dalších cílech, které by měly být plněny v následujícím období. 

Toto dohodnutí představuje potenciál zvýšení konkurenceschopnosti celého podniku. 

 

2.11 Chyby při hodnocení zaměstnanců 

V průběhu realizace hodnocení zaměstnanců se mohou vyskytnout typické chyby  

a to jak v systému hodnocení, tak na straně hodnocených i hodnotitelů. Tyto nesprávnosti 

mohou mít posléze vliv na přijetí špatných závěrů z hodnocení zaměstnanců a jsou 

nerelevantními ukazateli. 

Chyby v systému hodnocení spočívají ve stanovení špatných kritérií hodnocení, 

vyuţití nevhodné metody hodnocení, nedostatečné připravenosti zúčastněných stran, 

nevhodném průběhu hodnocení, vyuţívání subjektivity, špatné formulaci závěru z hodnocení, 

atd. 

 

Typické chyby při hodnocení zaměstnanců: 

a) neschopnost konstruktivně kritizovat – nutnost drţet se pouze konkrétních událostí; 

b) osobní zaujatost – hodnotitel zaujímá postoj: „Jen já jsem nejlepší“; 

c) chyba projekce – je spojena s promítáním vlastních nedostatků/předností hodnotitele 

do hodnocení zaměstnanců; 

d) efekt svatozáře – jedna situace ovlivňuje celkové hodnocení; 

e) efekt mírnosti – spočívá v nadhodnocování zaměstnanců, kdy se hodnotitel chce 

vyhnout případným konfliktům; 

f) haló efekt – ovlivnění prvním dojmem, který nemusí být vţdy správný; 

g) poslední dojem – hodnotitel si pamatuje poslední událostmi, které předcházely 

hodnocení; 

h) středová tendence - hodnotitel hodnotí všechny zaměstnance jako stejně – průměrně; 

i) efekt přísnosti – je protikladem efektu mírnosti, hodnotitel podhodnocuje všechny 

zaměstnance; 

j) chyba kontrastu – kontrast zvyšuje viditelnost některých jevů, coţ můţe znamenat 

k) přeceňování/podceňování určitých projevů chování; 

l) sériový efekt – je spojen s hodnocením většího počtu zaměstnanců, kdy hodnotitel jiţ 

není schopen stanovení rozdílnosti mezi zaměstnanci; 
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m) Pygmalion efekt, Golem efekt – hodnotitel sugestivně ovlivňuje hodnocené 

zaměstnance tím, ţe jim sděluje svá očekávání v průběhu období a hodnocení 

zaměstnance poté odpovídá přesně to, co chce hodnotitel slyšet. (Koubek, 2008) 

 

D´Ambrosová et al. (2011) upozorňuje ještě na chyby, které pramení ze: 

a) špatně zvolené stupnice hodnocení; 

b) zaujatosti hodnotitele; 

c) centralizační tendence – zúţení hodnocení směrem k průměru stanovených 

ukazatelů; 

d) sčítání hodnocení za více období – tzv. kumulativní chyba; 

e) pouţívání negativních stránek spojených s výkonem hodnoceného –  

tzv. negativistická chyba; 

f) úmyslného zkreslení proti managerské etice aţ po záměrné zneuţití hodnocení –  

tzv. chyba favoritu. 

 

Aby nedocházelo ke zbytečným chybám, je důleţité dbát na důkladnou přípravu 

zúčastněných stran, která tkví v pečlivé přípravě potřebných dokumentů, nastudování  

si metod hodnocení a pokládání cílových otázek.  

  

2.12 Nové trendy v hodnocení zaměstnanců 

V současné době, v době, která je ovlivněna vědeckým a především technickým 

pokrokem informačních technologií, vznikají nové moţnosti uskutečňování hodnocení 

zaměstnanců. Hroník (2006) zmiňuje metodu e-assesment. Rozvoj této techniky by 

představoval moţnost vyuţít virtuální prostředí k hodnocení chování i výkonu zaměstnanců  

a posunou tento proces na novou kvalitativní úroveň.  

 

2.13 Návaznost hodnocení zaměstnanců na odměňování 

Řízení a hodnocení pracovního výkonu má silnou vazbu na odměňování zaměstnanců, 

proto je důleţité si na začátku ujasnit hlediska, podle kterých se systém řídí a hodnotí. Zásady 

mají být stanoveny jak pro základní (nárokovou) sloţku mzdy, tak především pro pohyblivou 

(např. odměny, prémie, bonusy). 
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Odměňování zaměstnanců je silně motivujícím prvkem, díky kterému mohou 

manaţeři a nadřízení pracovníci působit na zvyšování výkonnosti svých podřízených. Systém 

odměňování zaměstnanců musí být snadno aplikovatelný, srozumitelný pro zaměstnance, 

výkonově orientovaný a flexibilní. Cílem odměňování je motivovat zaměstnance k podávání 

co nejlepšího pracovního výkonu a tudíţ i dosaţení vyššího zisku pro společnost. Kaţdá 

organizace by měla mít vhodný systém odměňování, který bude zaměstnance motivovat  

a dávat jím pocit, ţe jsou potřební a správně odměňováni. Systém odměňování musí být 

motivující, spravedlivý a transparentní. Zároveň musí systém definovat odměny tak, aby byly 

dosaţitelné. Pokud budou nastaveny nedosaţitelné cíle, těţko budou zaměstnanci motivováni. 

Správným nastavením způsobu odměňování organizace docílí toho, aby lidé pro ni pracovali 

co nejefektivněji a jak nejlépe umí.  

Odměňování zaměstnanců můţe mít různou podobu, cílem je však mzdově ocenit 

výsledky práce, pracovního jednání a hospodaření s věcnými a finančními prostředky. 

Mzdové formy označují různé metody a postupy, které jsou pouţívány ke stanovení 

pobídkové mzdy. Druhy mzdových forem jsou plně v rukou firem, mohou být umístěny  

ve vnitřních předpisech, mzdových předpisech atd., avšak vţdy musí respektovat  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a ostatní právní předpisy. 

 Odměňování zaměstnanců se týká nejen samotných příjemců mzdy, ale především 

managementu společnosti. Zaměstnanci uspokojují své potřeby na základě obdrţené mzdy, 

avšak na druhé straně je to právě organizace, která vynakládá nemalé finanční prostředky  

na systém odměňování, a která svým systémem odměňování můţe vytvářet určitou 

konkurenční výhodu. Ve skutečnosti se spousta uchazečů o zaměstnání mnohdy rozhoduje 

pouze podle nabízeného platového ohodnocení a poskytovaných zaměstnaneckých výhod. 

Kvalitní lidský kapitál je jedním z nejdůleţitějších „majetků“ společnosti, který odlišuje 

úspěšné organizace od těch neúspěšných. Proto by měl systém odměňování právě přilákat 

takové uchazeče, které organizace potřebuje, ale tento systém musí také stimulovat stávající 

zaměstnance. Pokud by systém odměňování nemotivoval či neuspokojoval stávající 

zaměstnance, firma by si je neudrţela a kvalifikovaní zaměstnanci by odešli do jiné 

organizace, která nabízí lepší podmínky. 

Trendem v odměňování je hmotná a nehmotná forma odměny. Za hmotnou formu  

je povaţována odměna, skládající se z nárokové - mzda (plat) a z nenárokové sloţky. V rámci 

nehmotné formy odměňování hovoříme např. o povýšení, uznání, dobrém pracovním 

prostředí aj. 
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Mzda bývá stanovována následujícími způsoby: 

1. smluvně; 

2. podle zvláštních pravidel; 

3. podle mzdových tarifů. 

Jednotlivé stanovení mzdy je pro kaţdého pracovníka jinak motivující, vţdy záleţí  

na jedincových vlastnostech a postojích. 

Je důleţité, aby kaţdý zaměstnanec měl stanovenou mzdu takovým způsobem, který 

bude pro konkrétního zaměstnance motivující. Při vytyčení způsobu odměňování se musí brát 

také ohled na podstatu vykonávané práce, pro kaţdou činnost je vyhovující jiná forma 

odměňování. 

 

2.14 Návaznost hodnocení zaměstnanců na benefity 

Odměňování zaměstnanců se odvíjí od pokroku celé společnosti. V současné době  

mnoho společností vyuţívá jako motivaci zaměstnanců k podávání lepšího výkonu nejen 

mzdu (plat), ale především se snaţí motivovat zaměstnance prostřednictvím zaměstnaneckých 

výhod – tzv. benefitů. Organizace, hýčkající si své zaměstnance, nabízí takové benefity, které 

budou povaţovány jednotlivými pracovníky za přidanou hodnotu a budou je stimulovat.  

Druhy nejčastěji nabízených zaměstnaneckých výhod vidíme v grafu 2.6. Je patrné,  

ţe pro organizace jsou benefity zajímavé především z daňového hlediska a pro zaměstnance 

zase představují moţnost, jak si např. uţívat více dnů volna.  

 

Graf 2.6: Druhy benefitů 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Společnosti díky benefitům mohou více motivovat své zaměstnance, zvyšovat 

zaměstnancovo ohodnocení, avšak na rozdíl od zvyšování základní hrubé mzdy, je mnoho 

zaměstnaneckých výhod daňově uznatelných a tudíţ pro organizaci výhodnějších. 

Zaměstnanecké výhody mají mnohdy prim také v tom, ţe z nich zaměstnavatel neodvádí 

sociální a zdravotní pojištění. 

 

Poskytování konkurence schopných a atraktivních zaměstnaneckých benefitů můţe 

být pro organizaci nástrojem ke zvyšování výkonnosti dané společnosti. Samozřejmě 

organizace musí zvaţovat, kolik finanční prostředků vyčlení na benefity. Je důleţité, aby 

organizace poskytovala takové výhody, které budou pro zaměstnance zajímavé a zároveň 

výhodné pro zaměstnavatele. 

 

2.15 Návaznost na vzdělávání 

Hodnocení zaměstnanců musí mít přímou návaznost na další vývoj zaměstnanců, 

proto nedílnou součástí procesu hodnocení je také rozvoj zaměstnanců – jejich další 

vzdělávání. 

Rozvoj zaměstnanců představuje investici ze strany zaměstnavatele, můţe 

představovat jednu ze zaměstnaneckých výhod, které jsou zaměstnancům poskytovány 

organizací. Firma vynakládá nemalé finanční prostředky na toto vzdělávání, proto si musí 

uvědomit, co zaměstnanci musí znát a umět, aby mohla být organizace jako celek více 

konkurence schopnější. Pouze znalostní podnik můţe čelit novým výzvám.  

 

Dle Harrisonové (1993) je rozvoj zaměstnance, jako součást celkové strategie 

organizace v oblasti lidských zdrojů, uţitečný příspěvek, protoţe tak můţe být zlepšen výkon, 

mohou být dosahovány pracovní cíle a prostřednictvím zvýšení dovedností, znalostí  

a učebních schopností, můţe být v podniku zabezpečen nepřetrţitý růst jednotlivce. Je tedy 

důleţité, aby rozvoj zaměstnanců byl součástí podnikatelské strategie a byl v souladu 

s podnikovými cíly. 

Pokud se bude zvyšovat kvalifikace jedince, bude dosaţeno také růstu organizace. 

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců dle potřeb organizace přispívá k dosaţení stanovených cílů 

a moţnosti vybudovat si pevné postavení v silně konkurenčním prostředí. Rozvoj 

zaměstnanců znamená vyuţití všech příleţitostí, které se v zaměstnanci nachází. Lidské 

zdroje jsou tím nejdůleţitějším vlastnictví, na kterém spočívá úspěch celé organizace. 
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Investování finančních prostředků do vzdělávání zaměstnanců představuje vynaloţení 

obrovských zdrojů, nicméně tento vklad se zaměstnavateli mnohonásobně v budoucnu vrátí. 
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3 Charakteristika organizace  

Jak jiţ bylo uvedeno, svou diplomovou práci aplikuji na pracovně personální agenturu 

Trenkwalder a.s., která v České republice patří mezi největší poskytovatele personálních 

sluţeb. 

Zrod společnosti Trenkwalder a.s. je spojován s rokem 1991, kdy iniciativou  

tří fyzických osob vzniklo sdruţení KAPPA zaměřující se na organizování chmelových 

brigád pro studenty. V dnešní době společnost poskytuje ucelenou nabídku personálních 

sluţeb, které kladou důraz na vyhledávání, výběr zaměstnanců a na dočasné přidělení. 

Agentura je od roku 2005 drţitelem certifikátu ISO a v roce 2006 se stala členem Asociace 

poskytovatelů personálních sluţeb.  

Od roku 2005 je Trenkwalder a.s. součástí mezinárodního koncernu, který své sluţby 

poskytuje v 19 zemích světa, např. v Rakousku, Německu, Polsku, Slovensku, Maďarsku, 

Makedonii, Řecku, Turecku atd. V srpnu roku 2011 se většinovým vlastníkem koncernu 

Trenkwalder International AG stala silná investiční skupina Droege Group, která má za cíl 

zajistit další růst skupiny Trenkwalder, zlepšit finanční strukturu koncernu, rozšířit škálu 

nabízených sluţeb při zachování stávající kvality a v neposlední řadě rozvíjet zastávanou 

pozici evropského specialisty na personální sluţby. 

Společnost Trenkwalder a.s. má v České republice v současné době 12 poboček,  

64 trvalých zaměstnanců a ročně zaměstnává přibliţně 4000 agenturních pracovníků. Roční 

obrat společnosti v roce 2011 činil 888 mil. Kč a v tomto roce vykázala zisk ve výši 21,6 mil. 

Kč. 

 

3.1 Historie společnosti 

 

2011  Výročí 20 let na trhu práce 

2009  Restrukturalizace v období hospodářské krize  

2008  Fúze se společností STEER  

2007  Vedoucí postavení na českém pracovním trhu, akvizice společnosti STEER, získání 

certifikátu „Společnost přátelská rodině“   

2006  Společnost se stala členem Asociace poskytovatelů personálních sluţeb (APPS), 

členem České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů (ČSRLZ), proniknutí na pracovní 

trh Bulharska  
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2005  Společnost KAPPA People a.s. se 28. listopadu stala ze dvou třetin součástí rakouské 

společnosti Trenkwalder Personaldienste AG a byla zapsána do obchodního rejstříku  

pod novým názvem Trenkwalder a.s. Společnost úspěšně dokončila standardizaci 

svých procesů a obdrţela certifikát ISO 9001:2000, proniknutí na trh Polska  

2001  Zápisem do Obchodního rejstříku byla na Slovensku zaloţena KAPPA People a.s, 

organizačná zloţka zahraničnej osoby  

2000  Podpisem zakladatelské smlouvy a zápisem do Obchodního rejstříku – oddíl B, vloţka 

2329, byla zaloţena akciová společnost KAPPA People  

1991  Vznik Sdruţení KAPPA v Ostravě jako agentury pro zajišťování chmelových brigád 

 

3.2 Poskytované sluţby společnosti Trenkwalder a.s. v České republice 

Společnost zajišťuje komplexní personální sluţby od outsourcingu lidských zdrojů, 

přes sluţby typu TRY& HIRE, Permanent placement, předvýběr a rešerše CV, testování 

uchazečů, assessment a development centre aţ po personální poradenství. Desátým rokem 

také organizuje Fóra personalistů.  

 Trenkwalder a.s. je symbolem spolehlivého partnerství se zákazníky i externími  

a interními zaměstnanci. Jádrem podnikání je dočasné přidělování pracovníků  

a zprostředkování zaměstnanců pro klienty, se kterými agentura spolupracuje, z různých 

oborů podnikání. 

 

3.2.1 Rozdělení poskytovaných sluţeb 

 

1. Dočasné přidělení: 

Outsourcing lidských zdrojů - jedná se o poskytování zaměstnanců v poţadovaném 

čase, počtu a kvalifikaci. Externí zaměstnanci pracovní agentury Trenkwalder a.s. pracují pro 

obchodní partnery, ale nadále zůstávají v pracovním poměru pod křídly agentury 

Trenkwalder. Tato sluţba je flexibilní a přináší různé výhody při plánování a efektivním 

vyuţívání lidských zdrojů u klienta. Řadí se zde sluţby outsourcing PEOPLE, outsourcing 

TEMP, outsourcing TAKEOVER. 

 

2. Komplexní personální sluţby 

Permanent Placement - jedná se o obsazování pracovních pozic do kmenu klienta, 

kdy vyhledávání a výběr vhodných uchazečů uskutečňují HR konzultanti agentury 
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Trenkwalder a.s. Zákazníci tímto ušetří čas a náklady při realizaci vlastního výběrového 

řízení, sníţí riziko drahých nebo špatně obsazovaných pozic, rozšíří si databázi 

potenciálních uchazečů o práci a v neposlední řadě se můţe klient v plné míře soustředit 

na své hlavní podnikání, neztrácet svou energii ve zpracování administrativy navíc.  

Dále zde řadíme sluţby, dle poţadavků jednotlivého obchodního partnera, jako 

jsou: předvýběry, rešerše CV, testování uchazečů, assessment a development centre, 

personální poradenství, inhouse consultant, školení, pomoc při realizaci inzertního servisu.  

 

Trenkwalder a.s. nabízí široké spektrum komplexních sluţeb, přičemţ i ten 

nejnáročnější klient si vţdy vybere. Cílem je nabízet řešení, která budou klientům tzv. šitá 

na míru. 

 

3.3 Společnost v číslech 

V současné době Trenkwalder a.s. v České republice zaměstnává 64 stálých (trvalých) 

zaměstnanců, tento stav se od roku 2009 nijak výrazně nezměnil. V grafu 3.1 je znázorněn 

vývoj stavu zaměstnanců společnosti. 

 

Graf 3.1: Vývoj počtu trvalých zaměstnanců 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Rozdělení dle pohlaví vidíme v grafu 3.2. Výsledkem je, ţe ve společnosti pracující 

především ţeny, které představují v relativním vyjádření 70% zaměstnanců, absolutní četnost 

je charakterizována 45 ţenami. 
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Graf 3.2: Rozdělení zaměstnanců dle pohlaví 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

4 Analýza stávajícího systému hodnocení zaměstnanců ve vybrané 

organizaci 

Cílem vypracování této diplomové práce je navrhnout moţná zlepšení pro zefektivnění 

stávajícího systému hodnocení zaměstnanců. Aby mohla být stanovena určitá doporučení,  

je nutné v prvním případě provést analýzu současného stavu, tzn. musí být zjištěno, jak 

hodnocení zaměstnanců v dané organizaci funguje, kdo je hodnotitelem, jak často hodnocení 

zaměstnanců probíhá a také jaké jsou vyuţívané metody. 

Před vlastní realizací dotazníkového šetření k získání názorů zaměstnanců na jejich 

hodnocení, je nutné se seznámit s interními dokumenty společnosti a získat základní orientaci 

mezi zaměstnanci v této oblasti. K analýze současného fungování hodnocení zaměstnanců 

budou tedy vyuţity rozhovory s vybranými zaměstnanci, poté bude stávající systém 

hodnocení pracovníků podroben dotazníkovému šetření. Tato metoda byla zvolena z důvodů 

její časové nenáročnosti a moţnosti oslovit všechny interní zaměstnance agentury.  

 

4.1 Systém hodnocení zaměstnanců 

V současné době můţe být konstatováno, ţe veškeré aktivity v oblasti personalistiky 

jsou ve společnosti upraveny vnitřními směrnicemi, které respektují platné zákony a normy, 

především Zákoník práce. Personální politiku ve společnosti navrhuje personální a mzdové 

oddělení, které je tvořeno 2 vedoucími pracovníky. Konkrétně se jedná o vedoucí 
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personálního oddělení a HR managera. Návrhy podané tímto oddělením poté schvaluje vedení 

společnosti. 

V rámci směrnice Řízení lidských zdrojů jsou vymezeny základní atributy 

odpovědnosti vedoucích pracovníků. Směrnice taktéţ definuje pojem „hodnocení 

zaměstnanců“.  

Hodnocení zaměstnance je dle vnitropodnikové směrnice „nástroj personální práce, 

jehoţ cílem je posouzení výsledků pracovní činnosti a naplánování dalšího rozvoje 

zaměstnance“.  

 

4.2 Termíny hodnocení zaměstnanců ve společnosti Trenkwalder a.s. 

Na základě analýzy interních dokumentů společnosti a z vlastní zkušenosti  

se hodnocení zaměstnanců realizuje ve 4 oblastech. Hodnocení zaměstnance realizuje vţdy 

jeho přímý nadřízený. 

 

Hodnocení zaměstnance před ukončením zkušební doby – toto hodnocení slouţí 

k posouzení procesu adaptace. Adaptace probíhá 3 měsíce, v této době by si nový 

zaměstnance měl osvojit činnosti, které souvisí s vykonávanou prací. Výstupem hodnocení 

zaměstnance před ukončením zkušební doby je rozhodnutí o pokračování/nepokračování 

pracovního poměru. V případě, ţe zaměstnanec zvládá náplň práce, je mu prodlouţena 

pracovní smlouva. V opačném případě pracovní poměr končí. 

 

Operativní hodnocení zaměstnance je představováno průběţným hodnocením 

v pracovní době. Převáţně se zde jedná o neformální hodnocení výkonů zaměstnanců  

na poradách – např. na poradách pobočky, kde jsou zaměstnanci hodnoceni v týmu; ale také 

na poradách vedení, kde je posuzován výkon celé pobočky (oblasti).  

K operativnímu hodnocení zaměstnance v rámci oddělení se mají moţnost vyjádřit 

jednotliví kolegové, ale také sám hodnocený zaměstnanec. Bohuţel ne na kaţdé poradě  

je prostor pro vyjádření názorů jednotlivých pracovníků k dosahovaným cílům a splnitelnosti 

úkolů. Výstupem z operativního hodnocení můţe být zmínka v zápisu z porady. 

 

Pravidelné roční hodnocení zaměstnance se uskutečňuje formou hodnotícího 

rozhovoru, který vede přímý nadřízený. Termín pravidelného hodnocení určuje personální  

a mzdové oddělení spolu s vedením společnosti.  
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Výsledkem pravidelného hodnocení zaměstnance je zápis z hodnocení, který  

má písemnou podobu a zakládá se do osobní sloţky zaměstnance.   

Mimořádné hodnocení zaměstnance se realizuje v mimořádných situacích, např. 

v případě, ţe zaměstnanec přechází na jinou pracovní pozici nebo se mění poţadavky na jeho 

způsobilost. 

 

4.3 Hodnotící rozhovor jako forma hodnocení zaměstnanců 

Hodnocení kmenových (interních) zaměstnanců se v této organizaci provádí formou 

hodnotícího rozhovoru, který se uskutečňuje v pravidelném termínu vţdy jedenkrát ročně, 

zpravidla nejpozději do konce března a vedou jej bezprostřední nadřízení hodnoceného 

zaměstnance. Časové určení, dokdy mají být rozhovory se zaměstnanci realizovány, vyhlašuje 

personální a mzdové oddělení. Konkrétní termín si poté domlouvá vedoucí pracovník  

se svými podřízenými dle časových moţností. Termín je stanovený v dostatečném časovém 

předstihu. 

 

Hodnotící rozhovor má hierarchickou posloupnost, prvně se uskutečňuje na vrcholové 

úrovni, kde jednotlivé hodnotící rozhovory vede generální ředitel se svými přímými 

podřízenými. Konkrétně tedy generální ředitel s řediteli vedení – coţ znamená s obchodním 

ředitelem, provozním ředitelem a ředitelem centrálních sloţek. Toto hodnocení se postupně 

rozčleňuje na provozní úroveň, kde pohovory uskutečňují tzv. Branch manaţeři se svými 

podřízenými. 

 

Účelem hodnotícího rozhovoru je prodiskutovat výsledky odvedené práce za uplynulý 

rok a zjistit názor zaměstnance na veškeré činnosti. Zaměstnanec má prostor vyjádřit své 

připomínky k vykonávané práci, k pracovnímu prostředí, ke vzdělávání a ke svému 

nadřízenému. 

 

4.4 Proces hodnocení 

Proces hodnocení je moţné rozdělit do tří fází, které jsou představovány přípravou, 

zpracováním a vyhodnocením. 
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Přípravná fáze hodnocení 

Vedoucí pracovník v předstihu jednoho týdne zasílá svým podřízeným formulář 

„příprava na hodnocení“. Tento formulář je rozdělený na 7 jednotlivých částí. V první sekci 

vyznačí dotyčný zaměstnanec své úkoly, které mu byly minulým rozhovorem stanoveny  

a vyjádří jak byly splněny. V druhé části zaměstnanec popíše svůj osobní potenciál, zaměří  

se na své silné i slabé stránky a popíše kroky, které jsou nutné k uskutečnění zlepšení 

v daných oblastech. Ve třetí části dotazníku je prostor pro vyjádření názoru na svého 

bezprostředního nadřízeného, zaměstnanec má zde moţnost formulovat, v čem je jeho 

nadřízený dobrý a v čem by se mohl zlepšit. Čtvrtá část je pouze okrajově věnována 

kariérnímu rozvoji. Pátý bod poskytuje volnost pro náměty na zlepšení, ať uţ od samotné 

práce konkrétního zaměstnance po eventualitu navrhnout nové projekty nebo se vyjádřit  

ke strategii organizace. V šesté části se hodnocený navrací zase k sebehodnocení, kde má 

zmínit své osobní cíle pro následující rok. Sedmou, tedy závěrečnou část, je moţné vyuţít pro 

zapsání otázek, které by zaměstnanec rád probral se svým nadřízeným. 

 

Realizační část hodnocení 

Periodický hodnotící rozhovor probíhá buď na pracovišti, nebo na jiném dohodnutém 

místě. Někteří vedoucí pracovníci uskutečňují hodnotící rozhovor na pracovním obědě, jíní 

volí kancelářské prostory, např. zasedací místnost. Domluvené místo je ale ne vţdy vhodně 

zvolené. Stává se, ţe účastníci hodnotícího rozhovoru jsou rušeni vlivy okolního prostředí – 

účast cizích lidí, zvonění telefonu, řešení pracovní operativy, coţ není vyhovující. 

Rozhovor se zaměstnancem probíhá většinou 30 minut, během tohoto času jsou řešeny 

otázky z formuláře příprava na hodnocení, jsou vyhodnoceny cíle z minulého období  

a dohodnuty cíle na období další. Také by měla být probrána otázka vzdělávání a jeho 

efektivita, zda podřízený pracovník absolvoval vzdělávací kurzy či nikoliv, zda byly 

prospěšné a mohl tyto poznatky aplikovat do praxe. Hodnotitel probírá se svým podřízeným 

také jeho poţadavky na další vzdělávání.  

 

Závěr z hodnocení 

Po ukončení hodnotícího rozhovoru se zaměstnanec se svým nadřízeným pracovníkem 

domluví na stanovení cílů pro následující období. K tomuto procesu vyuţívají formulář 

„závěr z hodnocení“, kde ale nejsou pouze nově dohodnuté cíle. Závěr  z hodnocení slouţí 

k celkovému vyhodnocení pracovního výkonu zaměstnance, tzn. jak plnil svěřené a zadané 

úkoly, jak byl při jejich vykonávání úspěšný či neúspěšný.  
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Při vyhodnocování pracovního výkonu za předcházející období hodnotí oba zúčastnění 

také přínos absolvovaných školení, pokud se hodnocený zúčastnil nějakých školení nad rámec 

povinných. Ve společnosti probíhá dvakrát ročně pravidelné školení pro interní zaměstnance, 

které se týká novelizací zákoníku práce a ostatních důleţitých zákonů a předpisů. Vedoucí 

prodiskutovává přínosy školení a společně navrhují další vzdělávání, které by mohlo být pro 

zaměstnance přínosné.  

Na konci hodnotícího procesu se hodnotitel domluví s hodnoceným na nové cíle, 

kritéria a termíny jejich plnění. Vedoucí zaměstnanec taktéţ poděkuje svému podřízenému  

za vykonávanou práci. 

 

4.5 Výsledky hodnocení zaměstnanců 

Cílem hodnocení zaměstnanců je zabezpečit zlepšení pracovního výkonu zaměstnance 

a také zvýšit jeho osobní rozvoj včetně posílení jeho pracovní spokojenosti. Oba účastníci  

by měli dospět ke společnému dohodnutí cílů a nastavení parametrů, které budou slouţit jako 

podklad pro následující hodnocení. 

Proces hodnocení je ukončený administrativní činností, která je spojena s hodnotícími 

rozhovory. Tento úkon je představovány zaloţením originálu hodnotícího formuláře. Originál 

obdrţí personální oddělení, kopii si ponechá hodnocený zaměstnanec a nadřízený pracovník.  

Efektem hodnocení by mělo být vyuţití získaných informací pro další zlepšování 

postavení celé společnosti. Kdyţ manageři budou pracovat s názory zaměstnanců, mohou 

nastavit jejich rozvoj dojít ke zvýšení efektivity práce. 

 

4.6 Dotazníkové šetření 

Pro zkoumání názoru zaměstnanců na jednu z nejdůleţitějších personálních činností, 

hodnocení zaměstnanců, je vyuţitý dotazník. Z důvodu zachování anonymity respondentů, 

byl dotazník uloţen na webových stránkách <www.vyplnto.cz>, které umoţňují vyplnění 

dotazníku on-line tak, aniţ by byl respondent identifikovatelný. 

Dotazníkovému průzkumu předcházela pilotáţ, při které byla zjišťována 

srozumitelnost otázek na vybraném vzorku respondentů, který představoval 5 zaměstnanců. 

 

http://www.vyplnto.cz/
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4.7 Struktura dotazníku 

V úvodu dotazníku je motivační dopis, kde jsou zaměstnanci poţádáni o součinnost 

při vyplňování, je jim sdělen účel celého šetření a poděkování za jejich čas.  

Dotazník je tvořen 33 otázkami, které jsou zaměřené na postoj vedoucích  

i podřízených zaměstnanců ke stávajícímu systému hodnocení zaměstnanců ve společnosti. 

V dotazníku jsou polootevřené i uzavřené otázky, které umoţňují zaměstnancům 

vyjádřit svůj názor na stávající systém hodnocení a dávají jim prostor pro sdělení svých 

názorů. V závěru dotazníku jsou uvedeny demografické údaje, kterými bude sledován vzorek 

respondentů. 

Všechny otázky v dotazníku jsou určeny vedoucím pracovníkům, podřízení 

zaměstnanci vyplňovali otázky 1 – 11 a následně otázky 19 – 33.  

 

4.8 Výběr respondentů 

Respondenti prostřednictvím emailu dostali odkaz na webovou stránku, kde mají 

příslušný dotazník vyplnit. Celkově bylo osloveno všech 64 interních zaměstnanců 

společnosti, přičemţ samotného dotazování se zúčastnilo 39 zaměstnanců, coţ představuje  

61 % zúčastněných.  

Graf 4.1: Struktura respondentů dle pohlaví 

 
Jak vyplývá z grafu 4.1, dotazníkového šetření se dle pohlaví zúčastnilo více ţen, coţ 

odpovídá i celkovému sloţení zaměstnanců ve společnosti. Dotazník vyplnilo 32 ţen z 45 

moţných u muţů byl tento poměr 7:19. 
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Graf 4.2: Struktura respondentů podle věku 

 

Tento graf poskytuje náhled na věkovou strukturu zaměstnanců organizace. Věková 

struktura byla rozdělena do 3 kategorií, které představovaly skupinu do 29 let, poté od 30  

do 45 let a poslední skupina byla nad 45 let. Nejvíce respondentů tvořili zaměstnanci ve věku 

od 30 do 45 let, kteří představovali necelých 77% respondentů. 

 

 

Graf 4.3: Struktura respondentů podle vzdělání 

 

Graf 4.3 umoţňuje náhled do struktury zaměstnanců podle nejvyššího dosaţeného 

vzdělání. Do výběru moţností nebylo zařazeno základní vzdělání, protoţe ţádný zaměstnanec 

společnosti není v této kategorii. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 20 zaměstnanců 

s úplným středním vzděláním, coţ představuje 50% aktivních respondentů. Nejméně 

početnou skupinou jsou zaměstnanci s vyšším odborným vzděláním, kteří jsou zastoupeni 

13%. 

 

5,13% 
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Graf 4.4: Struktura respondentů podle zastoupení ve společnosti 

 

V rámci identifikačních otázek, zachycuje poslední graf skutečnost, zda se jedná  

o zaměstnance pobočky či centrály. Bohuţel z důvodů zachování anonymity nemohlo být 

dále zkoumáno, o kterou pobočku se jedná. Na dotazníkovém šetření se podílelo  

15 zaměstnanců centrály. 

 

4.9 Vyhodnocení dotazníků 

Tato kapitola je zaměřena na zkoumání odpovědí zaměstnanců společnosti 

vyplývajících z odpovědí na otázky v dotazníkovém šetření. 

Průzkumu se zúčastnilo 39 zaměstnanců z 64 oslovených. Počet reagujících 

zaměstnanců je představován 61% všech zaměstnanců společnosti. Vyhodnocení odpovědí 

tohoto vzorku respondentů můţe být tedy povaţováno za reprezentativní. 
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Graf 4.5: Otázka 1 – Hodnotí nadřízený Váš pracovní výkon? 

 

Cílem otázky 1 bylo zjistit, zda jsou zaměstnanci hodnoceni za podávaný pracovní 

výkon. Na otázku odpovědělo 32 zaměstnanců kladně (82%), z čehoţ lze usoudit, ţe  

ve společnosti jsou zaměstnanci hodnoceni za svůj pracovní výkon. 

 

 

Graf 4.6: Otázka 2 - Jak často je Váš pracovní výkon hodnocen? 

 

Otázka 2 zkoumala četnost provádění hodnocení pracovního výkonu. Zaměstnanci 

společnosti jsou nejčastěji hodnoceni jednou ročně, coţ vyplývá i ze skutečnosti formálního 

hodnocení, které se uskutečňuje jedenkrát ročně. Výkon některých zaměstnanců je podroben 

hodnocení měsíčně, zde se bude jednat o vedoucí pozice, které musí reportovat výsledky 

odvedené práce pravidelně na konci měsíce na provozní poradě. 

U odpovědí na otázku četnosti provádění hodnocení se vyskytla také moţnost, ţe daný 

zaměstnanec není vůbec hodnocený za svůj výkon. Tuto odpověď zvolili dva zaměstnanci. 

Bohuţel z dotazníkového šetření nelze zjistit, o jaké pracovní zařazení zaměstnance se jedná. 

5,13% 

5,13% 
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Graf 4.7: Otázka 3 - Vyhovuje Vám perioda stávajícího systému? 

 

Zkoumání názoru k stávající periodě hodnocení je znázorněno v grafu 4.7. Na otázku, 

zda zaměstnancům vyhovuje stávající perioda hodnocení zaměstnanců, odpovědělo 25 z 39 

odpovídajících kladně, coţ představuje 64% spokojenost. Tato mez není kritická, avšak 

z těchto odpovědí lze usuzovat, ţe je co zlepšovat.  

Rozdílnost vnímání periody hodnocení bude způsobená rozdílnou povahou práce. Lze 

se domnívat, ţe dotazníkového šetření se zúčastnili účetní, kterým tato perioda hodnocení 

můţe vyhovovat. Na druhé straně ve společnosti figurují pozice, u kterých by bylo přínosem 

častější hodnocení. 

 

 

Graf 4.8: Otázka 4 - Jste hodnocen/a na základě stanovených cílů? 

 

Zaměstnanci organizace jsou hodnoceni svými nadřízenými na základě stanovených 

cílů. Takto nastavené hodnocení je spravedlivější a transparentnější, neţ v případě, ţe by 

zaměstnanci byli hodnoceni na základě jiných skutečností, např. osobních sympatií. V grafu 

4.8 vidíme, ţe 27 zaměstnanců je přikloněno k variantě, ţe jsou hodnoceni na základě 
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stanovených cílů. Kladný postoj na hodnocení na základě stanovených cílů zastává 69% 

zúčastněných zaměstnanců. Otázkou zůstává: „na základě čeho“ jsou hodnoceni zbývající 

zaměstnanci. 

 

Graf 4.9: Otázka 5 - Jsou vhodně nastaveny cíle hodnocení? 

 

Z respondentů je 69% přesvědčeno, ţe cíle hodnocení jsou vhodně nastaveny. Tyto 

cíle jako nevhodné shledává 12 zaměstnanců, kteří jsou zastoupeni 31%. Do odpovědí na tuto 

otázku se do jisté míry promítla subjektivita vlastního názoru, avšak zaměstnanci by měli být 

ztotoţněni s cíli celé organizace, které by se také měli promítat do jejich osobních cílů 

hodnocení. Z těchto odpovědí lze vyvodit, ţe zaměstnanci jsou ke svému zaměstnavateli 

loajální a nastavené cíle respektují a berou za své. 

 

 

Graf 4.10: Otázka 6 - Měla jste moţnost podílet se na stanovení cílů hodnocení? 

 

7,69% 
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Odpovědi na otázku, zda se daný zaměstnanec podílel na stanovení cílů pro 

hodnocení, je ovlivněno realitou, ţe součástí přípravy na hodnocení není otázka stanovení cílů 

pro následující období. Cíle pro příští období jsou se zaměstnanci probírány aţ v závěru 

hodnotícího rozhovoru, kdy zaměstnanec se svým přímým nadřízeným vyplňují formulář 

„Závěr z hodnocení“. 

Negativní odpovědi zvolilo 54% zúčastněných, coţ je více neţ polovina respondentů 

podílejících se na tomto výzkumu. 

 

 

Graf 4.11: Otázka 7 - Je pro Vás formulář příprava na hodnocení  

dostatečně srozumitelný? 

 

Formulář, který zaměstnanec vyplňuje před uskutečňováním hodnotícího rozhovoru, 

se zdá být pro necelých 70% zaměstnanců srozumitelný a jasný. Ze zkoumání návrhů, které 

zaměstnanci uvedli v závěru tohoto dotazníku, lze usoudit, ţe by někteří zaměstnanci přivítali 

změnu. Tento krok by mohla představovat moţnost sebehodnocení zaměstnance před 

uskutečňováním hodnotícího rozhovoru s jeho přímým nadřízeným. V rámci rozhovoru by 

jednotlivé úkoly oba účastníci probrali a přehodnotili. 
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Graf 4.12: Otázka 8 - Myslíte si, ţe je Váš výkon spravedlivě hodnocen? 

 

Zaměstnanci společnosti vesměs zastávají názor, ţe jejich výkon je spravedlivě 

ohodnocený. Tento fakt můţe vyplývat ze skutečnosti, ţe mzdy zaměstnanců jsou sloţeny  

ze základní mzdy a z prémiových sloţek, které jsou počítány z jejich pracovního výkonu. 

 

 

Graf 4.13: Otázka 9 - Máte během hodnotícího rozhovoru dostatečný časový 

prostor na vyjádření Vašich názorů? 

 

V rámci otázky 9 měli zaměstnanci vyjádřit svůj názor na čas, strávený hodnotícím 

rozhovorem. Hodnotící rozhovor ve společnosti trvá zpravidla 30minut a tuto dobu 

zaměstnanec povaţuje za dostačující. Dotazníku se ovšem zúčastnily i osoby, pro které tento 

limit není vyhovující. Pro bliţší vyhodnocení by bylo vhodné znát pracovní zařazení 

negativně reagujících zaměstnanců, stejně tak skutečnost, zda se jim délka hodnotícího 

rozhovoru zdála neúměrně dlouhá nebo naopak velmi krátká a bylo by dobré zjistit, kde 

hodnocení probíhalo, případně v jakém období (např. zda zaměstnanci neabsolvovali 

hodnotící rozhovory v době uzávěrek).  

 

5,13% 

2,56% 
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Graf 4.14: Otázka 10 - Uvítali byste moţnost hodnotit svého nadřízeného? 

 

Otázka 10 zkoumala názor zaměstnanců k moţnosti hodnocení jejich přímého 

nadřízeného. Zaměstnanci agentury se nebrání moţnosti hodnotit své nadřízené. Příleţitosti 

říci svůj názor na výkon svého nadřízeného by dle dotazníku vyuţilo 30 zaměstnanců, coţ  

je téměř polovina všech interních zaměstnanců celé organizace. V rámci průzkumu  

to představuje cca 77% zúčastněných zaměstnanců (včetně vedoucích zaměstnanců). 

 

 

Graf 4.15: Otázka 11 - Jste vedoucí pracovník? 

 

Jedenáctá otázka byla rozřazovací. V případě, ţe na otázku, zda je dotazovaný 

vedoucím pracovníkem odpověděl kladně, postupoval ve vyplňování dotazníků. Pokud byla 

odpověď negativní, pokračoval zaměstnanec aţ otázkou 19. 

Z odpovědí na tuto otázku můţeme vyčíst, ţe na dotazníkovém šetření se aktivně 

podílelo 9 vedoucích pracovníků. 

Otázku číslo 12 aţ 18 vyplňovali pouze vedoucí pracovníci. Ve dvanácté otázce byli 

vedoucí pracovníci dotazováni na moţnost jejich hodnocení od svých podřízených. Všem 
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zúčastněným vedoucím pracovníkům by nevadila moţnost, ţe by byli hodnocení i ze strany 

svých podřízených. Otázkou zůstává, do jaké míry je odpověď na tuto otázku relevantní  

a také by záleţelo na zvoleném způsobu hodnocení (např. face to face, anonymně formou 

písemného hodnocení, atd.). 

 

 

Graf 4.16: Otázka 13 – Na základě čeho hodnotíte své podřízené? 

 

Výstupy dotazníků na základě čeho jsou hodnoceni podřízení pracovníci, vidíme 

v grafu 4.16. Vedoucí pracovníci u této otázky mohli zvolit maximálně tři moţnosti. 

Nejčastěji vedoucí pracovníci uváděli dvě odpovědi, konkrétně: 

a) hodnotím své pracovníky na základě výsledků odvedené práce; 

b) hodnotím podřízené podle přístupu k práci samotné.  

Jeden respondent udal vlastní odpověď, ve které uvedl, ţe své podřízené hodnotí na základě 

výkonu, chybovosti a přístup k práci. Tento manager hodnotí své podřízené na základě 

kombinace uvedených aspektů. 
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Graf 4.17: Otázka 14 – Dáváte svým podřízeným pracovníkům dostatečný 

prostor pro sebehodnocení? 

 

Vedoucí pracovníci jsou přesvědčeni, ţe svým zaměstnancům dávají časový prostor 

pro sebehodnocení. Moţnost sebehodnocení je přínosná, nejen pro samotného pracovníka, ale 

také pro celou organizaci. Výsledky odpovědí na tuto otázku vidíme v grafu 4.17. 

 

 

Graf 4.18: Otázka 15 – Podílí se všichni zaměstnanci na stanovení  

cílů hodnocení? 

 

Otázka 15 byla věnována problematice stanovení cílů hodnocení. Všichni respondenti 

byli v otázce 6 dotázáni, zda měli moţnost spolupracovat na stanovení cílů hodnocení. 

Odpovědi v otázce 6 byli spíše negativní. Kdyţ porovnáme odpovědi na otázku 6 a otázku 15, 

kterou vyplňovali pouze vedoucí pracovníci, vidíme stejný postoj ve vnímání této 

problematiky. Necelých 56% vedoucích pracovníků potvrdilo, ţe zaměstnanci se podílí  

na stanovení cílů hodnocení a 46% všech pracovníků odpovědělo, ţe mělo moţnost se podílet 

na stanovení těchto cílů (viz otázka 6). Odpovědi se mohou lišit pracoviště od pracoviště, 
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záleţí pouze na managerech, jestli svým podřízeným dají prostor participace na těchto cílech  

či nikoliv. Dobrý manager by měl mít vţdy na paměti, ţe na cílech hodnocení  

se s pracovníkem musí domluvit. 

 

 

Graf 4.19: Znázornění rozdílnosti odpovědí ve vnímání vedoucích pracovníků  

a zaměstnanců na otázku zprostředkování zpětné vazby  

IHNED po podání pracovního výkon 

Otázka  16      Otázka 24 

 
Manageři se snaţí svým podřízeným ihned zprostředkovat zpětnou vazbu na odváděný 

výkon. Tím, ţe zaměstnanci budou mít zpětnou vazbu na svůj výkon ihned, brání společnost 

případným nedorozuměním. Odpovědi vedoucích pracovníků nejsou v souladu s odpověďmi 

všech zaměstnanců na otázku č. 24, kde zaměstnanci zaškrtli 18krát moţnost, ţe spíše 

nedostávají od svého nadřízeného ihned zpětnou vazbu a 4krát variantu, ţe rozhodně 

nedostávají zpětnou vazbu ihned. Zde vidím prostor pro výrazné zlepšení komunikace vedení 

s pracovníky. 
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Graf 4.20: Porovnání rozdílů odpovědí na otázku 17 a otázku 25 

 

V otázce 17 byli vedoucí pracovníci dotázáni, zda se výsledky hodnocení zaměstnanců 

promítají do jejich hodnocení. Zhruba 80% vedoucích, kteří se zúčastnili tohoto šetření, je 

přesvědčeno, ţe výsledky hodnocení se promítají do odměňování. Zde můţe být 

konstatováno, ţe za výkon zaměstnancům náleţí odměna a výsledky odvedené práce jsou 

promítány do jejich odměňování. Otázkou také je, proč dva vedoucí pracovníci odpověděli, ţe 

výsledky hodnocení zaměstnanců se nepromítají do jejich odměňování. 

 Na druhé straně byla všem zaměstnancům poloţena otázka 25, kde byli dotázáni  

na skutečnost, zda mohou svým výkonem ovlivnit výši celkové mzdy. Mezi zaměstnanci, 

kteří se zapojili do dotazníkového průzkumu, převládá názor, ţe z 56% nemohou ovlivnit výši 

celkové mzdy svým výkonem. 

Ze studia získaných dokumentů lze říci, ţe zaměstnanci do jisté míry mohou ovlivnit 

výši celkové mzdy. Odměňování je někdy omezené neovlivnitelnými skutečnostmi, jakou 

jsou případy, ţe mzdová účetní nemůţe ovlivnit počet zpracovávaných mezd externích 

zaměstnanců, jelikoţ nezáleţí na ní, kolik externích zaměstnanců pracuje na dané zakázce. 

Tyto faktory jsou těţko ovlivnitelné mnohými zaměstnanci a z tohoto důvodu se zaměstnanci 

přikládají k moţnosti, ţe svým výkonem nemohou ovlivnit výši celkové mzdy.  
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Graf 4.21: Otázka 18 – Víte, co Vaše podřízené motivuje k podávání výkonu? 

 

Otázka 18 byla poslední, kterou vyplňovali pouze vedoucí pracovníci, a věnovala  

se motivačním faktorům. Kaţdý nadřízený by měl znát motivační faktory svých podřízených. 

V této organizaci jsou si manaţeři vědomi okolností, které zaměstnance motivují. Skutečností 

zůstává, ţe mnoho zaměstnanců je především motivováno finančními prostředky.  

Jeden vedoucí pracovník uvedl moţnost, ţe nezná motivační faktory svých 

podřízených. V tomto případě se můţe jednat o dočasnou situaci (např. nový manager), nebo 

by manager měl zapracovat na zlepšení a zjistit motivační faktory. 

 

 

Graf 4.22: Otázka 19 – Je pro Vás pravidelné hodnocení zaměstnanců důleţité? 

 

Problematika postoje k hodnocení zaměstnanců byla zkoumána v otázce 19, odpovědi 

vidíme v grafu 4.22, kde je 67% zaměstnanců přesvědčeno, ţe je pro ně hodnocení 

zaměstnanců důleţité a tudíţ i přínosné. Mezi některými zaměstnanci také panuje názor, ţe 

hodnocení zaměstnanců je zbytečné. Tento postoj zastává 33% zúčastněných respondentů. 
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Názor zbytečnosti hodnocení popsali zaměstnanci v závěru dotazníku, kde měli 

prostor se vyjádřit a uvedli následující připomínky: 

a) zaměstnanci nemají zpětnou vazbu, zda je s hodnocením dále pracováno, nebo zda 

se "jen" zaloţí do sloţky jako splněný úkol a tím to je uzavřeno; 

b) kdyţ uţ hodnocení, tak ať má jasné závěry a ať se plní stanovené cíle, jinak  

je to pouze povinné splnění úkolu nadřízených; 

c) se získanými daty je nutné dále pracovat, plánovat školení, kariérní růst i změny  

ve finančním ohodnocení; 

d) jeden dotázaný uvedl svůj názor, ţe hodnocení je pořád dokola a o ničem; 

e) poslední názor byl představován odpovědí, ţe hodnocení je zcela zbytečné. 

Zde je dobře viditelná oblast pro zlepšení vztahu, resp. komunikace nadřízených 

s pracovníky. 

 

 

Pokud respondenti odpověděli na předchozí otázku pozitivně, odpovídali i na otázku 

20, která byla zaměřena na přínosy hodnocení zaměstnanců. Ačkoliv dotazovaní řekli, ţe 

hodnocení zaměstnanců je důleţité, 28% zaměstnanců si myslí, ţe hodnocení nemá ţádný 

přínos. Tento postoj bude ovlivněný chybějící zpětnou vazbou od nadřízeného nebo 

personálního a mzdového oddělení. 

Největší přínos v hodnocení zaměstnanců je spatřován v moţnosti ovlivnit finanční 

ohodnocení. U této otázky zaměstnanci vyuţili také prostor pro vyjádření svého názoru. Mezi 

přínosy zaměstnanci zařadili: 

a) sebereflexi a nastavení reálných cílů, vyjádření vlastního názoru, zpětnou vazbu  

na pracovní výkon; 

b) zjištění názoru nadřízeného na odváděnou práci a také moţnosti sdělit problémy 

daného zaměstnance; 

c) moţnost získat zpětnou vazbu, motivaci k práci; 

d) na chvíli se zastavit a v klidu si popovídat o tom, jak se člověk v práci cítí a jak 

některé pracovní úkoly proběhly; 

e) moţnost probrat aktuální situaci; 

f) poukázat na moţné změny ve společnosti a systému práce i hodnocení. 
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Graf 4.23: Otázka 21 – Je pro Vás stávající systém hodnocení zaměstnanců 

administrativně náročný? 

 

Zkoumání náročnosti stávajícího systému hodnocení bylo probíráno v otázce 21, kde  

z 87% vyplněných odpovědí vyplynulo, ţe stávající systém hodnocení zaměstnanců není 

administrativně náročný. 

 

 

Graf 4.24: Otázka 22 – Vyhovují Vám stávající formuláře hodnocení zaměstnanců? 

 

U otázky 22 měli zaměstnanci moţnost vyjádřit svůj názor na stávající formuláře 

hodnocení zaměstnanců. Nejčastěji se mezi zaměstnanci opakovaly odpovědi, ţe jsou spíše 

vyhovující a ţe jsou spíše nevyhovující, tyto odpovědi jsou zastoupeny vţdy necelými 44% 

respondentů. Ve společnosti vţdy budou existovat zaměstnanci, kteří by uvítali změnu  

a novou podobu formulářů. Tři zaměstnanci vyuţili prostor pro zapsání svého postoje k této 

problematice. Dva zaměstnanci nemají názor na stávající formuláře a jeden respondent 

vyjádřil svůj názor v podobě odpovědi, ţe si na formuláře jiţ zvykl a tudíţ jsou pro něj 

vyhovující. 
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Graf 4.25: Otázka 23 - Chválí Vás Váš nadřízený za dobře vykonanou práci? 

 

Otázka 23 byla zaměřena na zpětnou vazbu od nadřízených pracovníků. Necelých 

60% zaměstnanců je přesvědčeno, ţe je vedoucí chválí za dobře vykonanou práci. Odpovědi 

nemohou být dále rozebírány, moţnosti odpovědí mohou být ovlivněny subjektivním 

vnímáním pochvaly. Někteří vedoucí zase naopak neumí dostatečně ocenit práci, tak aby ji 

zaměstnanec bral jako pochvalu, nikoli jako konstatování: „Úkol je splněn“. 

 

 

Graf 4.26: Otázka 26 – Motivuje Vás Váš nadřízený ke zvyšování  

pracovního výkonu? 

 

Na otázku, zda zaměstnance motivuje jeho nadřízený ke zvyšování pracovního 

výkonu, odpovědělo 20 zaměstnanců, ţe spíše je nemotivuje a dva zaměstnanci zastávají 

názor, ţe nadřízený pracovník je rozhodně nemotivuje ke zvyšování pracovního výkonu.  

 

 

7,69% 

5,13% 
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Graf 4.27: Otázka 27 – Jakým způsobem Vás motivuje? 

 

Pokud zaměstnanec na otázku 26 odpověděl kladně, byl dotázán na způsob 

motivování. Zaměstnanci mohli vybrat více variant odpovědí a také mohli uvést svou 

odpověď. Nejčastěji převaţuje motivační faktor v podobě finančního ohodnocení. Dále 

zaměstnanci za motivaci povaţují také dobré pracovní zázemí, které jim zaměstnavatel 

poskytuje. 

 

 

Graf 4.28: Otázka 28 – Je součástí hodnotícího rozhovoru plánování  

Vašeho osobního rozvoje? 

 

Poslední sada otázek byla zaměřena na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v této 

organizaci. Vzhledem ke skutečnosti, ţe ve formuláři „Příprava na hodnocení“ je kolonka  

pro osobní rozvoj zaměstnanců, můţe být řečeno, ţe moţnost osobního rozvoje vedoucí 

pracovníci se svými podřízenými probírají, kladnou odpověď zvolilo 72% respondentů. 

 

2,56% 
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Ačkoliv je se zaměstnanci probíráno jejich další vzdělávání a rozvoj, jejich představy 

nejsou vţdy naplněny, jak zobrazuje graf 4.29, kde je vidět spokojenost pouze u cca 50% 

respondentů. 

 

Graf 4.29: Otázka 29 – Jsou plněny Vaše představy o dalším vzdělávání  

a osobním rozvoji? 

 

 

4.10 Klady a zápory stávajícího systému hodnocení zaměstnanců 

Na základě zjištěných poznatků, můţeme být konstatováno, ţe ve společnosti  

je především vyuţíváno neformální hodnocení zaměstnanců. Pravidelnému formálnímu 

hodnocení není přikládán veliký důraz. Organizace nemá nastavenou oficiální metodu 

hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců. Z tohoto důvodu také mezi pracovníky převládá 

názor, ţe hodnocení zaměstnanců je téměř zbytečné.  

 

Nedostatky v přípravné fázi 

V rámci přípravné fáze hodnocení bylo zjištěno, ţe formulář „Příprava na hodnocení“ 

by správně, dle směrnice, měl nadřízený pracovník obdrţet nejpozději tři dny před hodnotícím 

rozhovorem. Tento termín ne všichni zaměstnanci dodrţují, a proto se můţe stát, ţe nadřízený 

vidí formulář těsně před hodnotícím rozhovorem. Nemá tedy dostatečný časový prostor  

se plnohodnotně na rozhovor připravit. 

V přípravné fázi by měl mít hodnocený zaměstnanec moţnost navrhnout cíle pro 

následující období. Pokud by tak bylo učiněno, nadřízený pracovník by měl k dispozici 

podklad pro následný dialog a hodnocený zaměstnanec by měl moţnost podílet  

se na stanovení cílů pro hodnocení. 

7,69% 

5,13% 
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Průběh hodnotícího rozhovoru 

Hodnotící rozhovor probíhá ve společnosti 30 minut. Mezi zaměstnanci je zastáván 

názor, ţe se jedná o relevantní prostor pro vyjádření názoru. Jelikoţ se ale hodnocení 

zaměstnanců uskutečňuje pouze jedenkrát ročně, představuje tento časový limit velmi krátkou 

dobu na probrání všech zásadních bodů. Můţe zde docházet ke skutečnosti, ţe hodnocení 

zaměstnance je prováděno na základě posledních situací, které předcházely hodnocení. Jedná 

se zde o chybu posledního dojmu. 

Hodnotící rozhovor někteří z nadřízených pracovníků realizují přímo na pracovišti, 

nebo v prostorách, kde mohou být rušeni okolním prostředím. Šumy mohou způsobovat 

nesoustředěnost a neotevřenost hodnoceného zaměstnance a mohou rušit i samotného 

hodnotitele. 

Bohuţel v době, kdy se uskutečňují hodnotící rozhovory (únor/březen), jsou jiţ 

schválené finanční plány na následující období a tudíţ pokud není dostatečný finanční rámec, 

nemohou být poţadavky na další vzdělávání a rozvoj zaměstnanců realizovány.  

 

Závěr hodnotícího pohovoru 

Teprve v této části je se zaměstnancem probírána otázka stanovení cílů pro další 

období. Zaměstnanci ani vedoucí pracovníci nemají relevantní prostředky pro jejich stanovení 

a mohou snadno opomenout některý z důleţitých principů stanovení cílů (specifičnost, 

měřitelnost, akceptovatelnost, reálnost a časové určení). 

  Formulář „Závěr z hodnocení“ se zakládá do osobní sloţky zaměstnance a jak 

z průzkumu mezi zaměstnanci vyplynulo, není těmto formulářům věnována náleţitá 

pozornost. 

 

5 Návrhy a doporučení 

Z výsledků dotazníkového šetření na vzorku 39 respondentů z 64 oslovených 

zaměstnanců a z rozhovorů s vybranými zaměstnanci bylo zjištěno několik následujících 

nesrovnalostí: zastávaný názor na hodnocení, termíny hodnocení zaměstnanců, návaznost  

na vzdělávání.  

 

Ve společnosti neexistuje ţádná oficiální metoda hodnocení zaměstnanců,  

se zaměstnanci je pouze kaţdoročně uskutečňován hodnotící rozhovor. Pokud by společnost 

nechtěla zavádět ţádnou metodu hodnocení, mohla by alespoň zlepšit stávající aktivity. 
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 Zdokonalení systému hodnocení zaměstnanců by přispělo k větší sounáleţitosti 

zaměstnanců s organizací. V případě, ţe by mezi zaměstnanci nepřevládal názor,  

ţe hodnocení zaměstnanců je zbytečné (a je „zcela o ničem“), mohlo by přispět k případným 

zlepšením ve fungování celé organizace. Skutečnost, ţe mezi zaměstnanci se vyskytuje 

negativní názor na hodnocení zaměstnanců, můţe být také způsoben tím, ţe zaměstnanci 

nejsou informovaní o tom, zda je se závěry z hodnocení dále pracováno či nikoliv. Efektivní 

by bylo, kdyby se hodnocený zaměstnanec dozvěděl, zda jeho názory, náměty či připomínky 

zmíněné ve formuláři „Příprava na hodnocení“ jsou dále probírány a zda se s těmito 

informacemi dále pracuje. 

 

5.1.1 Navrhované metody hodnocení zaměstnanců 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe mezi zaměstnanci je rozšířen negativní postoj 

k hodnocení zaměstnanců, měla by společnost zavést kombinaci metod hodnocení 

zaměstnanců. Personální oddělení nebo příslušný vedoucí pracovník by měl zaměstnance 

seznámit se skutečností, ţe hodnocení jejich pracovního výkonu je důleţitým přínosem pro 

celou organizaci a v poslední řadě, ţe je podstatnou součástí personálních činností dané 

organizace. Hodnocení zaměstnanců umoţňuje organizaci být úspěšnou v současném 

konkurenčním boji a pracovat na neustálém zlepšování.  

Vedoucí pracovníci musí být zastánci hodnotícího systému, jinak hodnocení nebude 

účelné. Po akceptaci systému hodnocení, ale ještě před zavedením konkrétní metody 

hodnocení zaměstnanců do praxe, by měly být proškoleny všechny osoby, které budou dané 

hodnocení provádět. Všichni zaměstnanci musí být seznámeni s metodou hodnocení a musí 

jim být vysvětlena důleţitost této činnosti. 

V dnešní době můţe organizace zajistit školení buď vlastními zdroji, nebo pomocí 

externisty. Tento seminář by měl přinést moţnost zácviku a osvojení si základních pravidel 

uskutečňování hodnocení zaměstnanců a vedení hodnotícího rozhovoru, který celé hodnocení 

doplňuje a završuje. Externí kurzy jsou finančně nákladné, je tedy pouze na organizaci, zda 

bude investovat do externího školení nebo si zdokonalování provede pracovník personálního 

a mzdového oddělení. 

Personální agentura zaměstnává 64 zaměstnanců, kteří vykonávají rozdílné činnosti. 

Z tohoto důvodu je navrhovaná kombinace metody MBO a metody Klíčových událostí, 

které jsou vyuţitelné a snadno aplikovatelné u všech pozic. V rámci hodnocení obchodních 
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zástupců, HR konsultantů a zaměstnanců na vrcholových pozicích by mohla být preferována 

metoda 360°zpětné vazby.  

 

Vyuţití metody řízení podle cílů – tzv. MBO (Management By Objective) spočívá na 

vzájemném odsouhlasení cílů a následném vyhodnocování jejich dosahování. Je to metoda, 

která by byla objektivní a jednoduše pouţitelná pro všechny pracovní pozice. V rámci metody 

je převedena odpovědnost na realizátora úkolů. Podmínkou je však, ţe cíle budou dohodnuty 

a budou SMART (tedy specifické, měřitelné, akceptovatelné, realizovatelné a časově 

vymezené). Vyuţitím této metody by mohlo dojít k zefektivnění podávaných výkonů 

zaměstnanců. 

 

Tab. 5.1: Příklad metody MBO u pozice HR Consultanta 

Vymezení cílů Způsob a postup dosaţení cíle Kritérium plnění 

Příprava podkladů pro výběrová 

řízení do 3 dnů před jeho 

samotným konáním 

Pečlivá příprava dopředu 45% 

Nastavení systémů komunikace  

se zákazníky do jednoho týdne  

od získání nové pozice 

Kaţdého zákazníka oslovím 

ihned po zadání pozice 
30% 

Průběţná práce s interním 

informačním systémem  

při zadávání výběrových řízení 

Pozice budu zadávat do 

systému ihned po jejich 

obdrţení 

15% 

Absolvování kurzu Personální 

manager I. do konce roku 2012 

Přihlášení do kurzu a jeho 

pravidelné návštěvy 
10% 

 

Součástí hodnocení na základě metody MBO by byla metoda klíčových událostí. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe se hodnocení zaměstnanců realizuje ve společnosti pouze 

jedenkrát ročně, byla by tato metoda přínosná. Hodnotitel by se vyvaroval hodnocení na 

základě posledního jednání a hodnocení by se stalo objektivnějším. 

Metoda spočívá v pečlivém zaznamenávání klíčových událostí, které nastanou během 

sledovaného období. Vedoucí pracovníci by si zaznamenávali za dané období klíčové 

události, které se přihodily. Manageři by si zaznamenávali za dané období extrémní situace, 

tedy co se nepodařilo a co se naopak vydařilo. Toto hodnocení by se mohlo provádět 

čtvrtletně, aby nebylo příliš administrativně náročné. 
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Tab. 5.2: Příklad vyuţití metody „Klíčových událostí“ u pozice HR Consultanta 

Sledované období 3 měsíce 

Pozitivní klíčová událost obsazení pozice zákazníka a splnění jeho 

poţadavků 

Negativní klíčová událost ztráta zákazníka 

 

Komentář: 

Práce HR consultanta by byla touto metodou snadno sledovatelná a vyhodnocována. 

Přímý nadřízený by také získat detailnější pohled na celou práci, věděl by, jakou dobu zabere 

zaměstnanci která činnost a kolik úsilí musí věnovat dané problematice.  

 

Pozice Sales Manager, HR Consultant a vrcholové pozice by mohly být hodnoceny 

metodou 360°zpětné vazby, která by poskytovala zpětnou vazbu nejen ze sebehodnocení  

a z hodnocení přímého nadřízeného, ale představovala by moţnost vyuţít podřízené  

(v případě, ţe je zaměstnanec má), spolupracovníky, zákazníky a jiné nadřízené. Tato metoda 

je však jiţ více časově a administrativně náročnější, proto by se měla uskutečňovat 

maximálně 1 za dva roky. 

 

 

Graf 5.1: Příklad 360°zpětné vazby u pozice Sales Manager 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě, ţe by byl obchodník hodnocený ze strany svých spolupracovníků,  

se kterými musí komunikovat při obsazování pracovních pozic pro zákazníky, bylo by 

zjištěno, jaké komunikační vazby mezi pracovníky probíhají. Zda si poskytují dostatečné 

informace pro vykonání dané činnosti či nikoliv. 

Obchodníka by mohl hodnotit nejen Branch manager oblasti, pod kterou spadá, ale také 

Obchodní ředitel, kterému se musí zodpovídat za dosahované výsledky vykonávané práce. 

SALES MANAGER 

Branch Manager 
Kolegové – Job 

manageři, HR 

Consultanti 

Zákazníci, 

obchodní partneři 
Sales director 
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Zjišťování zpětné vazby od zákazníků, se kterými byl obchodní zástupce v kontaktu, by 

mohlo přispět ke zjištění postojů na daného člověka, zda jim tento obchodní partner vyhovuje, 

zda jsou s jeho prací spokojeni nebo zda by uvítali případnou změnu. 

Touto zpětnou vazbu by mohlo být zabráněno zaměstnávání nevýkonných obchodních 

zástupců a mohlo by dojít k zefektivnění vykonávané práce. 

 

Určité zjednodušení by bylo představováno hodnocením jen vybraných kompetencí, 

které jsou stejné u několika pozic. Takovým příkladem můţe být kompetence „Orientace na 

zákazníka“, která je stejná jak u obchodních pozic, tak HR konsultantů i na vrcholových 

pozicích. Kritériem plnění by potom byla otázka, zda hodnocená osoba zná potřeby svých 

zákazníků a zda je proaktivně naplňuje. 

Kompetenční model by vyuţíval hodnocení na základě sudé bodovací stupnice, jeden 

bod by byl představován nejniţší úrovní a čtyři body by znamenaly excelentní plnění dané 

kompetence. K bodovému ohodnocení by hodnotitel připojil i stručný slovní komentář, který 

by doplňoval bodové ohodnocení. 

 

Tab. 5.3: Kompetenční model u pozice Sales Manager 

Druh kompetence Obsah kompetence Bodová hodnota 

(sudá stupnice 1-4) 

Slovní 

vyjádření 

Orientace na zákazníka 

- Zná potřeby zákazníků 

- Naplňuje očekávání 

zákazníka 

- Podporuje vztahy  

se zákazníky 

  

Orientace na výsledky 
- Stanovuje si nové cíle 

- Plní stanovené cíle 

  

Osobnostní kvality 

- Dokáţe jasně a účinně 

komunikovat  

a projevuje vůli 

naslouchat 

-  Hledá příleţitosti  

se rozvíjet 

  

Obchodní znalosti  

a dovednosti 

- Zná obchodní 

souvislosti 

- Projevuje analytické  

a systematické myšlení 

- Má vynikající 

vyjednávací schopnosti 
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5.1.2 Termín hodnocení zaměstnanců 

Společnost by měla hodnotící rozhovory uskutečňovat před koncem běţného roku, 

nikoliv aţ na přelomu února a března. Hodnotící rozhovory by se tak uskutečňovaly před 

uzavřením finančních plánů. Nastavení nového termínu by přispělo k moţnosti uspokojovat 

vzdělávací potřeby zaměstnanců. Novým termínem by mohl být nastaven na přelom měsíců 

říjen a listopad, kdy ve společnosti ještě nevrcholí ostatní činnosti a finanční plány se dají 

aktualizovat. 

 

5.1.3 Návaznost na vzdělávání a rozvoj 

Na základě rozhovorů s různými zaměstnanci není ve společnosti věnována velká 

pozornost vzdělávání, ačkoliv v rámci hodnotícího rozhovoru je se zaměstnancem tato oblast 

probírána. Job managerové jednou ročně navštěvují interní workshopy a Fóra personalistů, 

avšak toto vzdělávání pro ně není dostačující. Mnozí by uvítali moţnost vlastního rozvoje 

nejen v oblasti nutné k podstatě vykonávané práce, ale také školení, která by jim mohla být 

nápomocná v komunikaci, nebo zlepšení znalosti cizích jazyků.  

V případě, ţe by všichni zaměstnanci společnosti disponovali alespoň průměrnou 

znalostí jednoho světového jazyka, mohla by být organizace pro své zákazníky zajímavější.  

Touto formou by agentura mohla také motivovat své zaměstnance ke zvyšování jejich 

pracovního výkonu.   

 

5.1.4 Navrhované formuláře k hodnotícímu rozhovoru 

Další návrh je představován koncipováním nových formulářů pro hodnocení 

zaměstnanců. Navrhované formuláře jsou zobrazeny v příloze 2 a 3.  

Motivačně hodnotící rozhovor by měl mít část zaměřenou na sebehodnocení a část 

zaměřenou na hodnocení pracovníka jeho přímým nadřízeným.  

Podřízený pracovník by měl věnovat pozornost vyplňování formuláře „Příprava 

hodnoceného“, který by slouţil jako podklad pro motivačně hodnotící rozhovor. 

 

Formulář „Příprava hodnoceného“ je rozdělený na oblast výkonu a oblast dalšího 

vzdělávání. Konkrétně zahrnuje následující oblasti: 

a) sebehodnocení; 

b) pohled na postatu práce; 

c) vize do budoucnosti; 
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d) vnímání společnosti jako celku; 

e) cíle pro následující období; 

f) návaznost na vzdělávání a rozvoj; 

g) volný prostor pro vyjádření vlastního názoru. 

 

Zaměstnanec by měl dát svému nadřízenému k dispozici tuto přípravu nejpozději  

3 dny před termínem rozhovoru, aby se mohl vedoucí pečlivě připravit na hodnotící rozhovor. 

 

Po absolvování hodnotícího rozhovoru, který by měl probíhat na neutrální půdě spolu 

hodnocený a hodnotitel vyplní formulář „Závěr z hodnocení“, který se následně podepsaný 

předá na personální oddělení k jeho dalšímu zkoumání. 

Formulář, který by společně vyplnily obě zúčastněné osoby, by měl mít 

zakomponované následující části: 

a) stanovené cíle z minulého období a kritéria jejich plnění; 

b) vyhodnocení vzdělávání a osobního rozvoje zaměstnance; 

c) kariérní plány zaměstnance; 

d) sebehodnocení zaměstnance; 

e) zpětná vazba od nadřízeného; 

f) návrhy a náměty na zlepšení obecně (pro celou společnost); 

g) navrhované cíle pro následující období. 
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6 Závěr 

Hodnocení zaměstnanců je nedílnou součástí rozvoje kaţdé společnosti. Jelikoţ je 

úspěch organizace zaloţen vţdy na jejím personálu, měly by mít společnosti na paměti, ţe 

správní lidé na správném místě jsou tím nejdůleţitějším stavebním prvkem, na základě 

kterého se mohou dále rozvíjet. Důleţité je, aby hodnocení zaměstnanců mělo určitý řád, 

pravidla a bylo mezi zaměstnanci akceptovatelné. 

Hlavním cílem práce bylo analyzovat stávající systém hodnocení zaměstnanců 

v personální agentuře Trenkwalder a.s., vyhodnotit jeho funkčnost a navrhnout určitá 

doporučení, která by vedla k moţnému zlepšení. 

Diplomová práce je sloţena ze dvou stěţejních částí, které jsou představovány 

teoretickou a praktickou částí.  

Teoretická část práce slouţila k vymezení a pochopení dané problematiky a byla 

metodickou oporou při vypracování praktické části. V této kapitole byly vymezeny základní 

pojmy, jako jsou řízení pracovního výkonu, systém hodnocení zaměstnanců, metody 

hodnocení zaměstnanců a nejčastější chyby, kterých se v rámci hodnocení zaměstnanců 

vyskytují. 

Praktická část práce byla rozdělena na popisnou, analytickou a aplikační. V úvodu této 

kapitoly byla popsána organizace, dále byl zkoumán její současný systém hodnocení 

zaměstnanců, který byl poté podroben dotazníkovému šetření. Anonymní dotazník byl zadán 

přes server www.vyplnto.cz a všem zaměstnancům byl zaslán odkaz prostřednictvím interní 

pošty. 

V další části byly analyzovány výsledky dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 

61% všech oslovených respondentů. Na výzvu reagoval reprezentativní vzorek zaměstnanců 

firmy. Tento vzorek respondentů lze rozčlenit do tří skupin - vedoucí pracovníci, zaměstnanci 

s přímou schopností ovlivnit výsledky práce a zaměstnanci bez přímé moţnosti ovlivnění 

výsledků. Je ovšem nutné podotknout, ţe z posuzovaného vzorku odpovědí se pro některé 

pracovní skupiny mohly některé odpovědi přímo nabízet. Mnohem objektivnější by bylo 

hodnocení od vyššího počtu zaměstnanců nebo celého kolektivu. 

. Na základě rozhovorů se zaměstnanci a výsledků průzkumu byly zjištěny určité 

nedostatky, které spočívají především v negativním vnímání hodnocení zaměstnanců, 

chybějící metodě hodnocení zaměstnanců, nevhodně zvoleném termínu hodnocení  

a v poslední řadě je nedostatek spatřován v chybějící návaznosti na další vzdělávání a rozvoj 

pracovníků. 

http://www.vyplnto.cz/
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Společnosti byly navrţeny moţné metody hodnocení zaměstnanců a také nové 

vzorové formuláře k hodnotícímu rozhovoru a to jak pro hodnotitele, tak pro hodnoceného. 

Výstupem těchto formulářů by byl poté tiskopis Hodnocení zaměstnance, který do sebe 

shrnuje nejdůleţitější poznatky. 

V současné době je pouze na agentuře, zda bude tyto poznatky chtít vyuţít ke svému 

zlepšení či nikoliv. 
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