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1  Úvod 

 

Hodnocení zamìstnancù je v souèasné dobì nedílnou souèástí øízení lidských zdrojù. 

Organizace vyu�ívají hodnocení zamìstnancù jako zpùsob sdìlení svých oèekávání  

a øízení výkonu k  dosa�ení stanovených cílù. Je to také zpùsob jak organizace identifikuje 

neefektivní zamìstnance nebo doporuèuje rozvojové programy èi jiná zlep�ení. 

Zamìstnancùm hodnocení poskytuje zpìtnou vazbu. 

Proto�e je proces hodnocení zamìstnancù slo�itý, je èasto nazýváno �Achillovou 

patou� øízení lidských zdrojù a je jedním z nejobtí�nìji aplikovaných systémù v organizaci. 

Toto téma jsem si vybrala vzhledem k jeho aktuálnosti a osobního zájmu o danou 

problematiku. Analýza systému hodnocení bude provedena ve spoleènosti CTS Czech 

Republic s.r.o., ve které pùsobím jako externí lektorka anglického jazyka.  

Diplomová práce je rozdìlena do dvou èástí, teoretické a praktické. Teoretická èást, 

která bude vycházet z pou�ité èeské i zahranièní literatury se bude zamìøovat na proces øízení  

a mìøení výkonnosti organizace, na proces øízení výkonu a hodnocení zamìstnancù. Systém 

hodnocení zamìstnancù bude detailnì popsán, cíl a úèel hodnocení, oblasti hodnocení, kritéria 

hodnocení, formy a metody hodnocení budou rovnì� blí�e rozepsány. Nebude chybìt také 

hodnotící rozhovor, èasté chyby v hodnocení, zodpovìdnosti mana�erù a personalistù a vztah 

hodnocení k jiným personálním èinnostem. 

Praktická èást je rozdìlena do dvou hlavních kapitol, první z nich bude charakterizovat 

spoleènost CTS Czech Republic s.r.o., v ní� bude provedena analýza systému hodnocení 

zamìøená na pozice vrcholového, støedního, liniového managementu  

a administrativu. V této kapitole bude také popsána strategie organizace, její BSC, zavedený 

systém hodnocení, návaznosti na hodnocení a v neposlední øadì také zodpovìdnosti mana�erù 

a jednotlivcù. Dal�í kapitola se zachytí dotazníková �etøení, jejich postupy, ale pøevá�nì se 

soustøedí na vyhodnocení získaných dat. Data budou následnì zpracována pomocí grafù  

a krátkých komentáøù.  

 

Cílem této diplomové práce je provést analýzu systému hodnocení zamìstnancù 

v mezinárodní spoleènosti CTS Czech Republic, s.r.o. a navrhnout mo�ná øe�ení  

a doporuèení. Výsledky této diplomové práce mohou být vyu�ity spoleèností ke zlep�ení 

ji� zavedeného systému hodnocení. 
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2  Teoretická východiska hodnocení zamìstnancù 

Cílem této kapitoly je seznámit ètenáøe se systémem hodnocení zamìstnancù  

na základì teoretických poznatkù. 

 

2.1  Metodika diplomové práce a pou�ité metody 
 

 Cílem této diplomové práce je popsat a zhodnotit systém hodnocení zamìstnancù  

ve vybrané organizaci a navrhnout mo�ná zlep�ení. Práce je zpracována v následujících 

krocích.  

1.  Zpracování teoretické èásti práce na základì analýzy, materiálù jak z èeské tak 

zahranièní literatury. Dále bude, k podrobnìj�ímu zpracování tématu, vyu�ito metody 

indukce, dedukce a syntézy. 

 

2.  Provedení analýzy systému hodnocení zamìstnancù ve spoleènosti CTS Czech 

Republic, s.r.o. na základì studia interních materiálù organizace, konzultací se specialistou na 

lidské zdroje a dal�ími zamìstnanci organizace. Pro hlub�í analýzu bude provedeno empirické 

�etøení, kde bude zji�tìna spokojenost zamìstnancù se stávajícím systémem hodnocení. 

Prùzkum bude proveden pomocí dotazníkového �etøení. Dotazník spokojenosti bude vytvoøen 

jak pro hodnocené tak pro hodnotitele. Pøed samotnou distribucí dotazníkù bude provedena 

pilotá� mezi nìkolika zamìstnanci z dùvodu zji�tìní, zda je dotazník srozumitelnì navr�en.  

 

3.  Následnì bude provedena analýza získaných informací z dotazníkového �etøení. 

Odpovìdi na otázky budou dále zpracovány pomocí grafù a komentáøù. 

 

4.  Na základì analýzy dotazníkového �etøení a syntézy, kde jsou propojeny teoretické 

základy s poznatky z praktické èásti práce a také na základì konzultací s techniky a HR 

mana�erkou, budou zpracovány návrhy a doporuèení na zlep�ení systému hodnocení 

zamìstnancù, který bude odpovídat jak potøebám organizace, tak potøebám zamìstnancù. 

 

 

2.2 Proces øízení a mìøení výkonnosti organizace 

 

 Øízení výkonnosti organizace je odpovìdností vrcholového managementu, je� v zájmu 

dosahování strategických cílù a uspokojování potøeb a po�adavkù zainteresovaných stran 

plánuje, organizuje, monitoruje a kontroluje. To znamená, �e organizace prochází tzv. cyklem 

plánování výkonu, který se skládá ze ètyø hlavních procesù, a to: 
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 rozvojová strategie, 

 plánování, 

 monitorování a analyzování, 

 provádìní korekcí a podnikání nápravných krokù. [2] 

 

První dva vý�e zmínìné kroky pøedstavují formulování podnikové strategie, zatímco 

druhé dva kroky ji definují.  Tento cyklus zachycuje podnikovou strategii a následnì jí 

pøevádí na strategicky zamìøené podnikové operace. Aby bylo mo�no øídit podnik strategicky, 

je nutné znát odpovìï na základní otázky: �Kde jsme byli?�, �Kde jsme nyní?�, �Kam 

smìøujeme?� a �Jak se tam dostaneme?� 

 

Celopodniková iniciativa, která se týká zlep�ování výkonnosti organizace, musí 

zapojovat jak mana�ery, tak pracovníky z celé organizace. Mìøení výkonu organizace je 

mìøení pomocí metrik. Výkonnost organizace lze mo�no mìøit nìkolika mìøítky èi nástroji 

mìøení. Patøí mezi nì napø. BSC � Balance scorecard � Mapy vyvá�eného skóre a KPI � Key 

performance indicators (Klíèové ukazatele výkonu). [3] 

 

BSC � Balanced Scorecard - poskytuje mana�erùm rámec/strukturu pou�ívanou 

k propojení rùzných mìøítek. Kaplan a Norton doporuèují pohlí�et na business ze ètyø 

perspektiv a to: z perspektivy zákazníka (Jak nás vidí zákazník?), z interní obchodní 

perspektivy (V èem musíme být nejlep�í?), inovaèní a rozvojové perspektivy (inovace  

a vzdìlávání lidí), a finanèní (akcionáøské) perspektivy (Jak nás vidí akcionáøi?). Na základì 

strategických cílù organizace mana�eøi stanoví tøi a� pìt cílù souvisejících s ka�dou 

perspektivou, a poté stanoví specifická mìøítka k podpoøe ka�dého cíle. Scorecard by mìla 

napomoci mana�erùm v objasnìní jejich vize a transformovat tuto vizi do èinností, kterým 

zamìstnanci rozumìjí. [3] 

 

BSC mù�e napomoci sladìní individuálního pracovního výkonu zamìstnancù 

s celkovou strategií organizace. Metriky BSC by mìly být vyu�ívány pro systém øízení, je� 

poskytuje informace o strategii, stanovuje dlouhodobé strategické cíle, propojuje jednotlivce  

a týmy se strategií, pøidìluje dlouhodobé a krátkodobé zdroje a v neposlední øadì poskytuje 

zpìtnou vazbu a vzdìlávání týkající se strategie. [28] Ukazatele by mìly mìøit výkonnost 

oproti kritickým faktorùm podnikání a �rovnováha� je vyvá�ení rozporu mezi finanèními  

a nefinanèními operacemi. [6] 
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KPI � Key Performace Indicators � Klíèové ukazatele výkonu � jsou kvantitativní 

ukazatele, které mohou být mìøeny a tudí� pou�ity pro hodnocení výkonu organizace. Tyto 

ukazatele poskytují základnu pro definování cílù, za nì� jsou jednotliví zamìstnanci 

odpovìdní. Jsou to mìøítka, která mìøí to, co je pro organizaci strategicky dùle�ité, napø. 

pøidanou hodnotu na zamìstnance, nebo náklady na jednotku výstupu. Organizace mohou 

pou�ít jak finanèní tak nefinanèní KPI ukazatele. KPI by mìly být v souladu se strategií 

organizace, pracovním prostøedím a motivací zamìstnancù. Existují ètyøi typy KPI: 

 

 kvantitativní ukazatele -  jsou numerické výrazy, jako procento zákazníkù, kteøí byli 

obslou�eni, 

 praktické ukazatele � propojují existující procesy, napø. seznam zpùsobilostí 

zamìstnancù, 

 ukazatele urèující smìr � ukazují zlep�ení a pokroky (nebo zhor�ení), napø. porovnání 

prodeje zamìstnance z tohoto mìsíce s minulým mìsícem, 

 akèní ukazatele - odrá�ejí schopnost organizace reagovat na zmìny. [29] 

 

 

 

2.3 Proces øízení výkonu a hodnocení zamìstnancù 
 

 

Pøesto�e se proces hodnocení zamìstnancù li�í v ka�dé organizaci, v�echny by mìly 

mít zavedený proces skládající se z podobných krokù. Spoleèným prvkem efektivního 

systému je, �e zahrnuje dobøe zformulované procesy a role k dosa�ení správného hodnocení, 

s jasnì definovanými odpovìdnostmi jak pro mana�ery, tak pro zamìstnance. To mù�e 

napomoci zajistit, �e se zamìstnanci je zacházeno spravedlivým a nestranným zpùsobem.  

Na obr. 2.2 mù�eme vidìt, jak se proces hodnocení zamìstnancù prolíná s procesem øízení 

výkonu. [21] 
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Obr. 2.1 Proces øízení výkonu a hodnocení zamìstnancù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Pulakos, D.  Performance Management,str.38 

 

 Krok 1 -  nastavení cílù organizace, divizí a oddìlení: je nutné vyvinout cíle na v�ech 

úrovních organizace a to tak, �e ka�dá ni��í úroveò splòuje cíle vy��í úrovnì, a tak 

pøispívá ke splnìní strategických cílù organizace. Nìkdy je velmi obtí�né vidìt spojitost 

mezi cíli organizace a cíli jednotlivcù. Je velmi nepravdìpodobné, �e v�echny cíle 

jednotlivce budou naplòovat cíle organizace. Proto je velmi dùle�ité, aby zamìstnanci 

øízení lidských zdrojù pomohli identifikovat cíle, které jsou smysluplné a pou�itelné jako 

základna pro nastavování cílù jednotlivcù. 

 Krok 2 � nastavení cílù a oèekávání mana�ery a zamìstnanci: v této fázi mana�eøi  

a zamìstnanci spoleènì identifikují cíle výkonu a dohodnou se na výsledcích, které by 
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mìly být dosa�eny. Je velmi obtí�né nastavit cíle, které se vztahují k více ne� jednomu 

zamìstnanci, proto je nutné, aby cíle byly nastaveny individuálnì. Cíle jednotlivce by 

mìly být v souladu s cíli organizace. 

 Krok 3 � nepøetr�itá komunikace mezi mana�ery a zamìstnanci: nepøetr�itou komunikací 

myslíme pravidelnou a nepøetr�itou zpìtnou vazbu na zamìstnancùv výkon, specifická 

zpìtná vazba v blízké dobì po urèitém výkonu. 

 Krok 4 � zamìstnanci poskytují názor na vlastní výkon: zamìstnanci ohodnotí sami sebe 

v rámci sebehodnocení. Toto sebehodnocení je dùle�ité pro lep�í pøijetí a vlastnictví 

procesu výkonu. Porozumìní zamìstnancovu vnímání jeho/její vlastní efektivnost rovnì� 

napomáhá mana�erovi ve vypoøádání se s nimi efektivnìji. Napø. jiný pøístup  

k zamìstnancùm, kteøí významnì podceòují své schopnosti a k zamìstnancùm, kteøí 

pøeceòují své schopnosti. 

 Krok 5 � dobøe informovaný zdroj poskytuje hodnocení zamìstnance: vhodné pou�ít 360 

stupòovou zpìtnou vazbu, kde je zamìstnanec hodnocen více lidmi. Výhodou tohoto 

hodnocení je pohled ostatních na zamìstnance a poskytuje tak mana�erovi komplexnìj�í 

pohled na zamìstnancùv výkon. 

 Krok 6 � hodnocení výkonu zamìstnance mana�erem: mana�er by mìl vzít v úvahu jak 

pracovní chování, tak výsledky zamìstnance pøípadnì hodnocení z 360 stupòové zpìtné 

vazby. Mana�er hodnotí zamìstnance na základì stanovených standardù, tak aby bylo 

dosa�eno spravedlivého, odpovídajícího a pøesného hodnocení. Mana�er také poskytuje 

komentáøe k odùvodnìní hodnocení. 

 Krok 7 � mana�eøi a zamìstnanci se setkávají na formální schùzce hodnocení: kde 

zrekapitulují, co se odehrálo v hodnoceném období. Nemìly by zde vyplývat nové 

informace obzvlá�tì o nedostatcích zamìstnance, je� mìly být adresovány, kdy� se staly. 

Pøed formálním hodnocením by mana�eøi i zamìstnanci mìli strávit èas nad obsahem 

hodnocení. Zatímco jedna èást hodnocení se zamìøuje na minulost, tj. hodnocení  

a komentáøe, druhá èást hodnocení by mìla být zamìøena na budoucnost, zlep�ení  

a rozvoj. 

 Krok 8 � rozhodnutí øízení lidských zdrojù: návaznost hodnocení výkonu na odmìòování, 

vzdìlávání a rozvoj, kariérní rùst, ale také ukonèení pracovního pomìru. 1 [21] 

 

                                                 
1Pracovní výkon � výsledek urèité pracovní èinnosti èlovìka dosa�ený v daném termínu a za daných podmínek. 
Pracovní výkonnost � obecnìj�í a dlouhodobé vyjádøení pracovního výkonu vztahující se k urèitému subjektu � 

jedinci. [24] 
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2.4 Cíl a úèel hodnocení zamìstnancù  

 

Hodnocení zamìstnancù by mìlo vycházet z potøeb organizace a mìlo by splòovat 

strategické cíle organizace. Ka�dý zamìstnanec, více èi ménì, pøispívá k naplnìní tìchto 

strategických cílù. Hodnocení zamìstnancù spojuje strategii s výsledky. Hodnocení 

jednotlivcù, jak ji� bylo zmínìno vý�e, vychází ze strategických cílù organizace, BSC a KPI. 

[1] 

 

Hodnocení zamìstnancù je velmi dùle�itou souèástí ka�dé organizace. Spadá do 

kompetence øízení lidských zdrojù a zále�í jen na organizaci, jakou formu hodnocení vybere 

pro své zamìstnance. Posláním hodnocení zamìstnancù je podat zamìstnanci takové 

hodnocení, které by jej motivovalo k lep�ímu výkonu a pøedstavovalo vìt�í hodnotu pro 

organizaci. Hodnocení je nedílnou souèástí øízení lidských zdrojù jak mù�eme vidìt  

na obr. 2.2. [10] 

 

Obr. 2.2  Hodnocení zamìstnancù v rámci øízení lidských zdrojù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Daft R. and D. Marcic. Understanding management, str. 307 
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Jak je z obrázku zøejmé, øízení lidských zdrojù má tøi primární cíle: najímat efektivní 

pracovní sílu, rozvíjet a udr�et efektivní pracovní sílu. Dosa�ení tìchto cílù vy�aduje 

dovednosti v následujících oblastech: plánování, vzdìlávání, hodnocení, mzdová a platová 

správa, program benefitù, ale také ukonèení pracovního pomìru. Øízení lidských zdrojù pøímo 

pøispívá k hlavním cílùm organizace skrz schopnost ocenit lidský pøínos spoleènosti. [10] 

 

Hodnocení zamìstnancù spadá do jedné z hlavních funkcí managementu, a to  

do funkce kontroly, která zahrnuje: stanovení výkonnostních standardù, mìøení výkonnosti, 

hodnocení a korekce výkonnosti. Hodnocený se tak stává aktivním subjektem hodnocení, 

nikoliv jen pasivním pøihlí�ejícím. [8] 

 

Mìøení lidských výkonù a jejich hodnocení je klíèovým procesem vedení a øízení. 

V na�ich podmínkách bývá hodnocení èasto pojímáno velmi formálnì, v nìkterých 

spoleènostech jej mana�eøi vnímají jako nutné zlo. Mana�eøi i firma se tím pøipravují o úèinný 

nástroj pùsobení na svého zamìstnance a na øízení zmìn. [19] 

 

Podstatou hodnocení je porovnání, v nìm� srovnáváme oèekávané výkony lidí s tìmi, 

kteøí je skuteènì podali, nebo srovnáváme splnìní daného cíle. Výsledky hodnocení 

zamìstnancù se nejèastìji vyu�ívají pro stanovování potøeb vzdìlávání jednotlivých 

pracovníkù, odmìòování dle individuálního výkonu, vyhledávání talentù, rozpoznání 

pracovníkù vhodných k pový�ení, ale i stanovování potøeby vzdìlávání v organizaci jako 

celku.[12] 

 

Hodnocení zamìstnancù je èasto nazýváno �Achillovou patou� øízení lidských zdrojù 

a je jedním z nejobtí�nìji aplikovaných systémù v organizaci. Hodnocení zamìstnancù je 

klíèovým procesem ka�dé organizace, je to zpùsob jak organizace mù�e komunikovat svá 

oèekávání a �øídit� tak chování k následnému dosa�ení dùle�itých cílù. Je to také zpùsob jak 

organizace identifikuje neefektivní zamìstnance a následnì doporuèuje rozvojové programy  

èi jiné zlep�ení.  

Efektivní systém hodnocení zamìstnancù by mìl splòovat následující kritéria: 

 definovat jasnì a zøetelnì co organizace od zamìstnance oèekává, 

 poskytnout informace o hodnocení zamìstnanci, 

 identifikovat oblasti úspìchù a potøebného rozvoje, 

 zdokumentovat hodnocení do záznamù zamìstnance. [17] 
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Jak vidíme na obr. 2.3 lze vyvést dùsledky ze správnì i �patnì provedeného hodnocení 

zamìstnancù. 

 

Obr. 2.3  Výstupy z efektivního a neefektivního hodnocení zamìstnancù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Pulakos, D. Performance management, str. 5 upraveno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstupy z efektivního hodnocení: 
 objasòuje oèekávání a standardy 

výkonu, 
 zlep�uje výkonnost na v�ech úrovních 

organizace, 

 motivuje zamìstnance pracovat co 
nejlépe, 

 zaji��uje, �e zamìstnanci mají 
dovednosti a schopnosti, které potøebují 
k maximálnímu výkonu,  

 propojuje výkon mezi útvary a 
úrovnìmi v rámci hodnot, cílù a 
strategií organizace, 

 poskytuje základ pro rozhodování 
v oblasti odmìòování (plat/mzda) 

 zlep�uje vztahy a porozumìní mezi 
zamìstnanci a mana�ery. 

Výstupy z neefektivního hodnocení: 
 sni�uje produktivitu a motivaci, 
 oslabuje sebevìdomí zamìstnance 

 na základì �patného jednání mù�e 
zpùsobit ukonèení pracovního pomìru 
zamìstnance 

 selhává v rozvíjení dovedností a 
schopností zamìstnance, které 
potøebuje k maximálnímu výkonu, 

 po�kozuje vztahy mezi zamìstnanci a 
mana�ery 

 plýtvání èasem a penìzi v rámci 
�kolících a vzdìlávacích aktivit, 

 znemo�òuje udìlit odmìnu za výkon, 
 mù�e mít za následek vá�né problémy 

pro organizaci. 
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2.5 Oblasti hodnocení zamìstnancù 

 

Aby mohlo být hodnocení efektivní, musí se zamìøit na tøi oblasti a to na:  

vstup, proces a výstup jak nám ukazuje obr. 2.4. 

 

Obr. 2.4 Schéma oblastí hodnocení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Hroník, F. Hodnocení pracovník$ str. 20 upraveno 

 

Výstup � nejèastìji pøedstavuje výsledky a výkony, je� jsou dobøe mìøitelné. Lze pou�ít 

pøímé hodnocení � mìøení výstupu, je� je mo�no èíselnì vyjádøit a které má rozli�ovací 

schopnost. Mù�e jim být napø. obrat, chybovost, poèet obchodních schùzek aj., nebo nepøímé 

hodnocení, kde jsou výsledky hodnoceny na základì stupnice, kterou odhadujeme hodnotu 

výstupu, napø. hodnotíme na stupnici 0-4. 

 

Vstup � øadíme zde kompetence zamìstnance. Nìkteré kompetence rovnì� odrá�í pøístup 

hodnoceného k úkolu, je� je ohodnocen v rámci oblasti procesu. Vstupem rozumíme v�e,  

co zamìstnanec do své práce vkládá, mohou to být kompetence, ale i zku�enosti  

a dovednosti. 

 

Proces  - hodnocením procesu je pøístup zamìstnance k rùzným úkolùm, zadáním atp. Jedná 

se o støední èlánek mezi vstupy a výstupy a jde o to, jak se zamìstnanec pøi práci chová.[12] 

 

Vstup 

(pøedpoklady =potenciál 
+zpùsobilost + praxe) 

Výstup 
(Výkon) 

Proces 

(pracovní chování, pøístup) 
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Pro co nejvy��í efektivitu hodnocení je nutné zahrnout v�echny tøi vý�e zmínìné 

aktivity. Je ale zøejmé, �e se budeme soustøedit více èi ménì na jednu nebo dvì oblasti 

v závislosti na typu pozice.  Výstupy pak urèují v�echny výstupy zamìstnancova výkonu, 

které jsou obvykle velmi dobøe mìøitelné. [25] 

Dále by se hodnocení mìlo zamìøit na vzdìlání, charakteristiky osobnosti, které by 

mìly odpovídat formálním po�adavkùm pracovního místa. Hlavní mo�nosti vyu�ití hodnocení 

jsou: 

 rozpoznat silné a slabé stránky zamìstnance, 

 vytvoøit základnu pro odmìòování, 

 motivovat zamìstnance, 

 rozpoznat potøeby vzdìlávání a rozvoje zamìstnancù, 

 rozpoznat potenciál pracovního výkonu zamìstnance, 

 plánování nástupnictví a kariéry, 

 rozmís�ování pracovníkù aj. [15] 

 

 

2.6 Kritéria hodnocení a jednotky mìøení 

 

Abychom mohli zamìstnance zhodnotit potøebujeme mít nastavená hodnotící kritéria,  

která nám objektivnì zmìøí jak minulý výkon, tak poslou�í k zji�tìní budoucích potøeb 

zamìstnancù, popøípadì mohou varovat pøed budoucími problémy. Mìøení výkonu je závislé 

na tìchto faktorech: 

 lidské aspekty: dovednost, kvalifikace, motivace a identifikace zamìstnance 

s organizací, napø. znalost práce, cílevìdomost, vzdìlání, jazyková vybavenost, 

spolehlivost, podnikavost, loajalita, èestnost, vytrvalost, organizaèní a verbální 

schopnosti, samostatnost aj. 

 faktory vedení: podpora vedoucího, jeho poradenství a povzbuzování, 

 systémové faktory: komunikaèní systémy, informaèní technologie a jiné prostøedky 

poskytované organizací, 

 situaèní faktory: tlaky a zmìny ve vnitøním i vnìj�ím prostøedí vèetnì ekonomického 

a tr�ního rozvoje a profesních pøíle�itostí. [7] 
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Pøi stanovování kritérií hodnocení vycházíme z popisu pracovního místa a soustøedíme 

se na: 

 výkon a výsledky práce: zde se jedná pøedev�ím o mìøitelná kritéria, napø. poèet 

vyrobených produktù, najeté kilometry, poèet obslou�ených zákazníkù aj., 

 chování zamìstnance:  

- pracovní: ochota pøijímat úkoly, plnìní pracovních úkolù, pracovní kázeò, 

kreativita, dodr�ování pravidel, docházka, dodr�ování instrukcí aj., 

- sociální: vztahy v organizaci (s nadøízeným, se zákazníkem), sdílení firemních 

hodnot, práce v týmu, ochota spolupracovat, styl vedení lidí aj., [7] 

 osobní charakterové rysy a vlastnosti zamìstnance: komunikaèní dovednosti, 

pøizpùsobivost ke zmìnám, iniciativa, ochota ke spolupráci, loajalita, integrita, 

samostatnost a mnoho dal�ích. [26] 

 

V�echna vý�e zmínìná kritéria mají souvislost se zamìstnancem, existují v�ak  

i faktory, které se zamìstnancem nesouvisejí, a nemù�e je nijak ovlivnit. Je nutné si uvìdomit 

jejich vliv a míru toho vlivu na výkon zamìstnance, proto�e by se mohly promítnout do jeho 

hodnocení a po�kodit jej. Je zøejmé, �e existenci tìchto faktorù nelze zneu�ívat k pøíli�nému 

omlouvání výkonu zamìstnance. Nìkteré z nejdùle�itìj�ích faktorù toho druhu: 

 nedostateèné vyu�ívání èasu (nedostatek úkolù), pøetí�ení (zamìstnanec má navzájem 

si konkurující úkoly), �patná organizace práce, 

 zaøízení èi vybavení je nepøimìøené k práci, 

 nejsou stanovena jasná pravidla øízení ovlivòující práci, 

 nedostateèná spolupráce ze strany ostatních zamìstnancù, 

 nedostateèné vysvìtlení práce, nepostaèující instruktá�, chyby v zadávání úkolù, 

 nedostatky ve vzdìlávání zamìstnance, 

 teplota a osvìtlení místnosti, hluk aj. 

 pracovi�tì je nevhodnì uspoøádáno, 

 stroje (linky) pracují v nevhodném tempu, 

 �ivotní podmínky zamìstnance (rodina, bydlení, dojí�dìní do zamìstnání, nemoc aj.) 

 �tìstí. 

Vý�e zmínìné faktory by nemìly být chápány jako pøímé determinanty výkonu 

jedince, ale jako faktory ovlivòující efekt úsilí, schopností a vnímání role. [15] 
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2.7 Formy hodnocení a hodnotitelé 
 

 Tato kapitola se zabývá formami hodnocení, které se dìlí na formální a neformální, 

obì formy jsou podrobnìji popsány ní�e. Vzhledem k tomu, �e ji� víme, jak by systém 

hodnocení mìl fungovat, budeme se v této kapitole soustøedit nejen na formy hodnocení, ale  

i na jeho úèastníky tj. hodnotitele. 

 

2.7.1   Formy hodnocení 
 

Hodnocení zamìstnancù probíhá formálním nebo neformálním zpùsobem.  

Formální hodnocení je racionálnìj�í, má pravidelný interval, je plánované a systematické. 

Jsou z nìj poøizovány dokumenty, které slou�í jako podklady pro dal�í personální èinnosti  

a zaøazují se do osobních materiálù zamìstnance. Mezi výhody formálního hodnocení øadíme: 

komplexní hodnocení zamìstnancù z hlediska souhrnu dovedností, znalostí, chování aj., 

rozpozná, ocení a rozvíjí silné stránky zamìstnance, rozpozná slabé stránky zamìstnance  

a umo�òuje jejich odstraòování, orientuje pozornost pracovníka na jeho/její výkon  

a v neposlední øadì pøispívá ke zvy�ování pracovní morálky. [14] 

 

Neformální hodnocení je prùbì�né hodnocení zamìstnance nadøízeným bìhem vykonávání 

práce. Není pravidelné, ale spí�e pøíle�itostné a je determinováno situací, pocitem 

hodnotícího, jeho dojmy nebo náladou, není objektivní. Tento typ hodnocení se týká 

pøedev�ím bì�né kontroly pracovního chování a plnìní pracovních úkolù. Pøesto�e je 

neformální hodnocení dùle�itým nástrojem kontroly a operativního øe�ení problémù a ocenìní 

èi pokárání zamìstnancù, nezaruèuje jednotný pøístup k zamìstnancùm a pou�ití stejných 

hodnotících kritérií. Z tohoto dùvodu by v�echna personální rozhodnutí mìla být zalo�ena  

na hodnocení formálním. 

Hodnocení zamìstnance realizujeme v tìchto pøípadech: 

 po zapracování nového zamìstnance, 

 pokud u zamìstnance dochází ke sní�ení výkonnosti, 

 na po�ádání zamìstnance (zvý�ení mzdy), 

 na základì organizaèních zmìn, 

 jedná se o pravidelné hodnocení v�ech zamìstnancù, jeho frekvence je dána organizací. 
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Hodnocení by mìlo probíhat s vazbou na odmìòování a být promítnuto do mezd nebo 

do zamìstnaneckých benefitù. Hodnotíme v�dy poslední období od pøedchozího hodnocení. 

Z minulého hodnocení nepøená�íme nic do souèasného, a� pozitivního èi negativního. [7] 

Hodnocení probíhá ve vìt�inì organizací 1-2 krát roènì. 

 

2.7.2   Hodnotitelé 

 

Nejkompetentnìj�í osobou v rámci hodnocení zamìstnance je bezprostøední nadøízený, 

který takté� vyhodnocuje v�echny podklady hodnocení, a� u� je poøizoval èi nikoliv (mohly 

být pøedlo�eny jiným hodnotitelem), dìlá z nich závìry, vede se zamìstnancem hodnotící 

rozhovor, navrhuje a projednává opatøení, které z hodnocení vyplývají. [4] 

 

 Hodnocení zamìstnance mù�e být provádìno: pøímým nadøízeným, personalistou, 

nezávislým externím hodnotitelem, zákazníkem èi dodavatelem, spolupracovníkem, 

podøízeným nebo sebehodnocením aj. [13] 

 

Hodnocení pøímým nadøízeným � vzhledem k tomu, �e nadøízený zná pracovní povinnosti 

zamìstnance, jeho/její práci ale i podmínky k práci a zázemí zamìstnance, je schopen podat 

zamìstnanci zpìtnou vazbu na jeho výkon. Toto hodnocení mù�e být zamìstnanci pøijímáno 

jako hodnocení znalce, a existuje zde i tzv. �otcovský� vztah, pøi kterém je hodnocení lépe 

pøijímáno. Nevýhodou tohoto hodnocení mù�e být subjektivita hodnotitele èi jeho 

nedostateèná autorita. 

 

Hodnocení personalistou � pou�ívá se v pøípadì, �e neexistuje nejbli��í nadøízený. Vyu�ívá 

se napø. v právnických firmách nebo v týmech zøizovaných pro realizaci urèitého projektu. 

Personalista zde hodnotí zamìstnance na základì dílèích hodnocení, jimi� hodnocený  

za urèité období pro�el. Takto provedené hodnocení slou�í k vzdìlávání a rozvoji 

zamìstnancù anebo k vyhledávání vhodných zamìstnancù pro nové projekty èi úkoly 

spoleènosti. Tento typ hodnocení je zalo�en na schopnostech personalisty v oblasti posouzení 

úkolù a po�adavkù na danou práci. 

 

Hodnocení nezávislým externím hodnotitelem � expertem napø. psychologem, je vyu�íváno 

k hodnocení urèitých aspektù pracovního výkonu zamìstnance, èi pøi pracovním nebo 

rozvojovém potenciálu zamìstnance. 
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Hodnocení zákazníkem nebo dodavatelem � vyu�itelné v pøípadì, �e zamìstnanec  

se bezprostøednì stýká se zákazníkem èi dodavatelem. Mezi nevýhody mù�eme zaøadit 

transformaci nespokojenosti zákazníka èi dodavatele s výrobkem èi slu�bou do kritiky 

pracovního výkonu zamìstnance. Pravdìpodobnost výskytu negativních a nespravedlivých 

hodnocení je tedy velmi vysoká. O takováto hodnocení by se nemìla opírat personální 

rozhodnutí. 

 

Hodnocení spolupracovníkem � je spolehlivé, vzhledem k tomu, �e spolupracovníci znají 

pracovní úkoly zamìstnance, ale i jeho výkon. Takto provedené hodnocení je pøijatelné pro 

hodnoceného z dùvodu rovnoprávnìj�ího postavení. 

 

Hodnocení podøízeným � vhodné v pøípadì, kdy podøízení znají dobøe práci nadøízeného. 

Toto hodnocení je spí�e zamìøeno na chování nadøízeného ne� na jeho výkon. Výhodou je,  

�e nadøízený získá pøedstavu o tom, jak jej vidí podøízení. Nevýhodou mù�e být neobjektivní 

hodnocení, buï pøíli� pozitivní (chce-li se podøízený zalíbit), nebo negativní (zamìstnanec si 

tzv. �vyøizuje úèty�). 

 

Sebehodnocení � slou�í jako pøíprava zamìstnance na hodnotící rozhovor. Nejèastìji má 

formu hodnotícího formuláøe, kde zamìstnanec zhodnotí své pracovní výsledky èi splnìní 

daných cílù. Je vhodné, aby bylo zamìstnancùm sdìleno, �e sebehodnocení bude pou�ito 

v rámci rozvoje, zlep�ení pracovních podmínek aj. Mezi výhody øadíme uvìdomìní 

zamìstnance na po�adavky své práce a jejich plnìní. Mezi nevýhody mù�e být zaøazena tzv. 

neobjektivita, lidé èasto nejsou schopni ani ochotni se zhodnotit a tudí� mají tendenci  

se pøeceòovat nebo neoceòovat. [15] 
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2.8  Metody hodnocení 
 

Metody hodnocení zamìstnancù dìlíme do dvou kategorií, na metody srovnávací  

a nesrovnávací. Srovnávací metody jsou spolehlivìj�í a objektivnìj�í, proto�e vycházejí ze 

srovnávání zamìstnancù mezi sebou. Nesrovnávací metody jsou zalo�eny na hodnocení 

pøedem standardizovaných hodnotících kritérií s pevnì stanovenou stupnicí mo�ných 

odpovìdí.  

Srovnávací metody: metoda stanovení poøadí, metoda bodovací, metoda nuceného rozdìlení, 

metoda párového srovnání 

Nesrovnávací metody: MBO � hodnocení podle výkonu, hodnocení pomocí stupnice, 

klíèové události, testování a pozorování pracovního výkonu. [7] 

 

2.8.1   Srovnávací metody 

 

Mezi srovnávací metody patøí: metoda stanovení poøadí, metoda bodovací, metoda 

nuceného rozdìlení a metoda párového srovnání.  

Metoda stanovení poøadí � zamìstnanci jsou seøazeni od nejlep�ího po nejhor�ího, dle 

pøedem stanovených kritérií. Výhodou této metody je, �e hodnocení je jednoduché, snadné  

a srozumitelné, za nevýhodu lze pova�ovat rozdílnost mezi zamìstnanci, napø. rozdíl mezi 

prvním a druhým mù�e být nízký, av�ak mezi pøedposledním a posledním velmi výrazný. 

Metoda bodovací � oproti pøedchozí metodì je tato metoda objektivnìj�í, proto�e jasnìji 

popisuje rozdíly mezi zamìstnanci. Vedoucí � hodnotitel, má urèitý poèet bodù, které 

pøidìluje zamìstnancùm. Z výsledného hodnocení je pak zøejmé, kteøí zamìstnanci jsou 

nejlep�í a jaké rozdíly jsou mezi nimi. 

Metoda nuceného rozdìlení � vá�e se k rozdìlení finanèních prostøedkù organizace, ty jsou 

pøedem dány. Vychází se z mo�ností organizace. Pro ka�dého zamìstnance jsou vytvoøeny 

kvóty, tj. procenta. Napø. nejlep�ích zamìstnancù mù�e být 30%, zamìstnancù støední kvality 

je 60% a ostatních zamìstnancù je 10%. [7] 

Metoda párového srovnání � ka�dý zamìstnanec je srovnáván s ka�dým zamìstnancem. 

Srovnávat mù�eme zamìstnance jak v rámci kompetencí nebo v�eobecnì. Napø. nejlep�í 

zamìstnanec dostane 2 body, nejhor�í 0 bodù a zamìstnanci na støední/stejné úrovni výkonu 

získají 1 bod. [11] 
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2.8.2  Nesrovnávací metody 

 

 

Mezi nesrovnávací metody patøí: MBO � management by objectives � hodnocení podle 

výkonu, hodnocení pomocí stupnice, klíèové události, testování a pozorování pracovního 

výkonu. 

MBO � management by objectives (hodnocení podle výkonu) � kde je zamìstnanec 

hodnocený na základì splnìných cílù a jiných kritérií. Zamìstnanec si jedenkrát a� dvakrát 

roènì stanoví své osobní cíle, které musejí být schváleny nadøízeným. Za jejich dosa�ení 

získává odmìnu dle pøedem dohodnutých mìøítek. K tomu je ov�em nezbytnì nutné, aby 

firma mìla poslání, laicky øeèeno, aby ka�dý vìdìl, co dìlá a hlavnì proè to dìlá. Toto neplatí 

jen pro vrcholové mana�ery, lidé na v�ech úrovních øízení musí pøesnì vìdìt, co mají dìlat,  

co se od nich oèekává a kam svou èinností spoleènost posunou nebo naopak, co se stane, 

jestli�e nesplní své úkoly a plány. K tomu slou�í tzv. stanovování SMART cílù, které by mìly 

být specifické (navr�ení pøíli� vágních cílù, které nelze dobøe kvantifikovat, zabraòuje 

následnému vyhodnocení jejich splnìní), mìøitelné (musejí být mìøitelné, tak aby bylo 

zøejmé, jestli bylo cíle/ù naplnìno), odsouhlasené (zamìstnanec musí být za stanovený cíl 

zodpovìdný, zamìstnanci, kteøí pøijmou za splnìní cíle odpovìdnost, mají mnohem vìt�í 

�anci na jeho splnìní),  realistické (cíle musejí být na jednu stranu nároèné, ale na druhou 

stranu musejí být navr�eny tak, aby mohly být splnìny) a èasovì ohranièené (stanovení 

èasu/období kdy má být cíl splnìn, pokud cíl není èasovì ohranièen, pravdìpodobnì nebude 

nikdy splnìn). [9] 

 

Klíèové události � nebo kritické pøípady se vztahují k hodnocení pracovního jednání/chování, 

pozitivního èi negativního, zamìstnance v urèitých situacích. Mana�eøi dokumentují tyto 

události mezi hodnocením a pou�ívají je jako argumentaci pøi hodnotícím pohovoru. 

 

Testování a pozorování pracovního výkonu �  jedná se o vyu�ívání psychologických testù 

na znalosti a dovednosti. Týkají se pøedev�ím urèitých pozic, napø. pilot, operátor, dìlník  

aj. [7] 

 

Hodnocení pomocí stupnice � vyu�ívají se jak liché, tak sudé posuzovací �kály, buï slovní, 

nebo èíselné. V pracovním hodnocení se více zamìøujeme na hodnocení mìøitelných výsledkù 

a výkonu, ne� pouze na hodnocení osobnosti. Pøi posuzování osobnosti se vìt�inou 
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dopou�tíme odli�ností a nepøesností v jejich definování. GRS �� Graphic Rating Scale 

pøedstavuje hodnotiteli seznam polo�ek, které jsou aspekty výkonu a urèují efektivnost 

zamìstnance. Mezi polo�ky hodnocení mù�eme uvést: spolupráci, adaptibilitu, motivaci aj. 

Ka�dá polo�ka je doprovázena vícebodovou �kálou. Støední bod �kály je obvykle zakotven 

jako �prùmìrný�, �dostateèný�, nebo �standardní�. [11] 

 

A� budeme pou�ívat jakoukoliv vý�e zmínìnou metodu hodnocení, budeme 

potøebovat urèit míru hodnocení. Mù�eme pou�ít: trojdílnou, ètyødílnou, pìtidílnou, 

�estidílnou, sedmidílnou, desetidílnou nebo stodílnou stupnici. 

 

1. Trojdílná stupnice � zde lze první stupeò pova�ovat za podprùmìr, druhý za prùmìr  

a tøetí za nadprùmìr. Pøi uplatòování této stupnice je mo�no dosáhnout jen velmi malého 

stupnì diferenciace. Výhodou této stupnice je snadné a pøesné u�ití ménì zku�enými 

hodnotiteli. 

2. Ètyødílná stupnice � Nemá støedovou hodnotu, av�ak nejni��í hodnota je pøidìlována 

zøídkakdy, tudí� na støedové hodnoty pøipadá nejvíce hodnocených, ètyødílná stupnice pak 

nepøiná�í vìt�í diferenciaci ne� tøídílná. 

3. Pìtidílná stupnice � má støedovou hodnotu, je� má v sobì velký potenciál rozli�ení a je ji 

mo�no univerzálnì pou�ít. Mù�e být u�ívána podobnì jako klasické �kolní známkování a 

to stupni od 1 do 5, nebo naopak od 5 do 1. Existují v�ak i pìtidílné stupnice s hodnotami 

0 a� 4. Pìtidílná stupnice nabízí dostateènì velký prostor pro diferenciaci, je� je dùle�itá 

pro firemní praxi a kterou jsou schopni zvládnout rùznì zku�ení lidé. 

4. �estidílná stupnice � nemá støedovou hodnotu, nejvìt�í psychologický rozestup má mezi 

3. a 4. bodem. Jednotlivé stupnì jsou slovnì charakterizovány: 1 � mizivá úroveò,  

2 � nízká úroveò, 3 � spí�e nízká úroveò, 4 � spí�e vysoká úroveò, 5 � vysoká úroveò,  

6 � velmi vysoká úroveò. Místo èíslic je mo�no pou�ít písmena. 

5. Sedmidílná stupnice � nabízí dostatek stupòù pro rozli�ení, av�ak v praxi se její celá �íøe 

vyu�ívá málo, zejména krajní hodnoty jsou minimálnì vyu�ity. Sedmidílná stupnice 

pøiná�í efekt pøevá�nì zku�eným hodnotitelùm. 

6. Desetidílná stupnice � nabízí dostatek stupòù pro diferenciaci, krajním, støedovým 

hodnotám jsou pøiøazovány slovní komentáøe pro lep�í diferenciaci. 

7. Stodílná stupnice � hodnocený mù�e nabývat hodnotu od 0 do 100, pou�ívá se zøídkakdy, 

pøevá�nì v pøípadech, kdy je nezbytné uplatnìní hodnot s vìt�ím rozli�ením ne� je 5-10 

bodù. [12] 
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2.8.3   Jiné metody 

 

Mezi jiné metody hodnocení øadíme: behaviorální systémy, assessment center, 360  

a 540 stupòovou zpìtnou vazbu a kompetenèní modely. 

 

Behaviorální systémy -  v tìchto systémech jsou zamìstnanci hodnoceni dle rozsahu,  

ve kterém projevují pracovní chování. Jejich výhodou je objektivnost pozorovaného 

pracovního chování. Pokud jsou behaviorální pøístupy správnì vyvinuty, pak jsou validní  

a spolehlivé bez jakýchkoliv hodnotitelských chyb èi zaujatosti. Mezi nejdùle�itìj�í 

behaviorální systémy patøí: 

 CIT � Critical incident technique (Technika kritického incidentu) � metoda kritických 

neboli klíèových událostí. Zamìstnanec a jeho nadøízený stanovují výkonnostní chování, 

je� odli�uje úspì�ný a neúspì�ný výkon v dané práci. Nadøízený posléze monitoruje 

výkony zamìstnance a zaznamenává jeho výkonnost v kritických oblastech pracovní 

výkonnosti. Zamìstnanci jsou hodnoceni podle toho jak èasto demonstrují úspì�né 

chování. Mezi kritické události øadíme jen takové èinnosti, které odli�ují provádìní 

profese. Výhodou je objektivita, spolehlivost a validita hodnocení. Nevýhodou  

je nároènost hodnocení, proto�e vy�aduje dlouhodobé a peèlivé pozorování zamìstnancù. 

[24] 

 

 BARS � Behaviourally Anchored Rating Scales (Behaviorálnì zakotvené hodnotící 

�kály) � vy�aduje hodnotit zamìstnance v rùzných aspektech výkonu. Vìt�inou zahrnuje 

sedm, a� osm aspektù výkonu, z nich� ka�dý je zakotven do vícebodové �kály. BARS má 

zakotvený ka�dý aspekt s pøíklady/vzory specifického chování, který odrá�í rùzné úrovnì 

výkonu. [11] 

 

 BOS � Behaviour Observation Scales (Behaviorálnì observaèní �kály) � zahrnuje 

seznam po�adovaného chování nutného pro úspì�ný výkon urèité/specifické práce, které 

je hodnoceno na základì èetnosti výskytu. Pøi pou�ívání BOS hodnotitel hodnotí výkon 

oznaèením èetností s jakou se zamìstnanec anga�uje/vìnuje ka�dému chování. 

Vícebodová �kála má rozpìtí od �témìø nikdy� po �témìø v�dy�. Celkové hodnocení je 

pak souètem zamìstnancových dosa�ených bodù v jednotlivých polo�kách chování. [11] 
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Assessment center -  nejèastìji pou�ívaná u výbìru zamìstnancù, obzvlá�tì u mana�erských 

pozic. Kandidáti procházejí rùznými úkoly, napø. testem, týmovou prací, vedením lidí. 

Následovnì jsou ohodnoceni podle svého výkonu nejèastìji nìkolika hodnotiteli. Je velmi 

dùle�ité, aby testy a cvièení odrá�ely obsah práce, pro kterou jsou úèastníci vybíráni. Velmi 

dùle�ité je definování potøebných a zároveò mìøitelných kompetencí. [16] 

 

360 stupòová zpìtná vazba � hodnocení pochází z více zdrojù. Hodnocený je hodnocen 

rùznými lidmi dle stejných kritérií. Obvykle probíhá následující hodnocení: sebehodnocení, 

hodnocení pøímým nadøízeným, hodnocení kolegy, hodnocení podøízeným a hodnocení jiným 

nadøízeným, napø. specialistou na lidské zdroje. Výhodou této metody je koncentrovanost 

informací. Takto koncentrované informace jsou velmi dobrým základem pro hodnocení 

zamìstnance. [17] 

 

540 stupòová zpìtná vazba � roz�íøená metoda 360 stupòová zpìtná vazba, kdy je 

hodnocený hodnocen nìkolika zdroji. A to: sebehodnocení, hodnocení nadøízeným, kolegy, 

podøízeným, zákazníkem, dodavatelem. Výhodou jsou informace o chování zamìstnancù 

k zákazníkovi èi dodavateli podané zákazníkem, nebo dodavatelem (business management 

2003) Následující obrázek 2.5 zachycuje hodnocení jak 360 tak 540 stupòové zpìtné vazby. 

Hodnotitelé v svìtle modrých oválech jsou souèástí hodnocení 360 stupòové zpìtné vazby, 

540 stupòová zpìtná vazba zahrnuje v�echny hodnotitele (u této metody je hodnocení 360 

stupòové zpìtné vazby roz�íøeno o dodavatele a zákazníka). [12] 

 

Obr. 2.5 360 a 540 stupòová zpìtná vazba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Hroník, Hodnocení pracovník$, str. 66 upraveno  
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2.8.4  Kompeten!ní modely 

 

Kompetenèní modely � pøedstavují uspoøádané kompetence urèitým zpùsobem. Kompetencí 

rozumíme zpùsobilost, tzn. soubor pøedpokladù k urèité èinnosti. Kompetence jsou 

definovány na základì analýzy èinností. Pojetí kompetencí vychází z oèekávaného  

a pozorovatelného chování a proto mù�eme kompetence uspoøádat dle základního 

pozorovacího schématu, jak je vidìt na obrázku 2.6. 

 

Obr. 2.6 Skupiny kompetencí � sociálnì-psychologické východisko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Hroník, hodnocení pracovník$ str. 32 

 

Vý�e zmínìné kompetence jsou v�eobecné, ale vìt�inu kompetencí v kompetenèních 

modelech lze zaøadit do tìchto skupin. Vycházíme-li z toho, �e kompetenèní model je soubor 

rùznì uspoøádaných kompetencí, pak mù�eme v praxi rozli�it nìkolik typù kompetenèních 

modelù. Ka�dá spoleènost má své kompetence, nìkteré rozvinutìj�í jiné ménì rozvinuté,  

a model zdùrazòuje východisko od kompetencí firmy k jedinci, napø. kompetenèní model 

zamìøený na mìkké faktory, nebo na kombinaci mìkkých a tvrdých faktorù. [12] 

 Mezi klíèová hodnotící kritéria øadíme: uèení se a rozvoj, komunikaci, organizaci 

práce, kritické my�lení, integritu, spolupráci, vedení lidí, strategické my�lení, odborné znalosti 

a dovednosti, a osobnostní kvality, viz obr. 2.7. [23] 
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Aktivnìj�í èlovìk úkoly vyhledává a pøedvídá problémy, je 
proaktivní, nápaditý. Pasivnìj�í èlovìk úkoly nevyhledává  
a pøistupuje k nim zcela opaènì, pasivnì, mechanicky, chaoticky. 

Nìkdo potøebuje být v kontaktu s jinými lidmi, jiný potøebuje 
odstup. Nìkdo potøebuje jiné øídit, jiný se radìji nechá øídit. 

Chceme-li zvládat úkoly, problémy a vztahy s jinými lidmi 
potøebujeme do jisté míry zvládat sami sebe. Lidé se mohou 
nadhodnocovat, podceòovat. Být pøesvìdèiví a dùvìryhodní nebo 
naopak. 
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Obr. 2.7 Obecný kompetenèní model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Pulakos, D. Performance Management, str. 16, upraveno 

 

 Na obrázku mù�eme vidìt jen prvotní rozdìlení kompetencí, ka�dá z vý�e zmínìných 

kompetencí musí být podrobnìji popsána. Pøíkladem je obr. 2.8, kde je podrobnìji popsána 

kompetence integrity, ve smyslu orientace na výstupy a pozorovatelné chování. 

 

 

Obr. 2.8 Popis kompetence 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Hroník, F. Hodnocení pracovník$, str. 35 upraveno 
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2.9  Hodnotící rozhovor 
 

Hodnotící rozhovor � nazývaný také interview je základem formálního hodnocení. 

Mìlo by vést k získání detailního pohledu na výkonnost zamìstnance za pøede�lé období  

a umo�nit sladìní pohledu mezi nadøízeným a hodnoceným na výkonnost, slabé a silné 

stránky jedince. Hodnotící rozhovor by mìl probíhat formou diskuse, která by mìla dospìt 

k pevným závìrùm o budoucím rozvoji hodnoceného, o v�ech oblastech, které vy�adují 

zlep�ení a jak jich dosáhnout.  

 

Zamìstnanci bývají spokojenìj�í s výsledky hodnocení, pokud mohou o své 

výkonnosti volnì mluvit. V takovém pøípadì je vy��í pravdìpodobnost, �e budou schopni 

plnit své budoucí cíle a �e je hodnocení spravedlivé. Aktivní zapojení hodnoceného je 

pøedpokladem jak jeho spokojenosti, tak vy��í výkonnosti. Nejvhodnìj�í formou  

je tzv. participativní rozhovor, jen� vytváøí z hodnotitele a hodnoceného rovnocenné 

partnery, kteøí hledají øe�ení spoleènì. Zamìøení rozhovoru by mìlo být konstruktivní. Jestli�e 

má hodnocený pocit, �e negativní zpìtná vazba je poskytnuta se zámìrem pomoci pøekonat 

souèasné obtí�e a navrhnout mo�ná zlep�ení, pak je ménì úzkostlivý a má men�í strach 

z kritického hodnocení. Na druhou stranu, pøíli�ná kritika, která je neurèitá a hrubá mù�e vést 

k problémùm, jako jsou hnìv, napìtí, pracovní konflikty aj., stejnì jako odpor vùèi 

jakémukoliv zlep�ení, popírání problémù a ni��í výkonnosti. Pokud má hodnocený více 

nedostatkù je dùle�ité se zamìøit na dvì a� tøi hlavní a vìnovat se jim i v prùbìhu dal�ího 

období.  

Diskuse o výsledcích hodnocení je nástrojem, kterým lze plnit pìt klíèových prvkù 

hodnocení: 

 mìøení � zhodnocení výsledkù porovnáním s dohodnutými cíli, pøíp. normami, 

 zpìtná vazba � poskytnutí informací zamìstnancùm o tom jak pracovali, 

 pozitivní posílení vìdomí � zdùraznìní toho co bylo udìláno dobøe, pøipou�tíme pouze 

konstruktivní kritiku, tj. takovou, která ukazuje, jak se zamìstnanec mù�e zlep�it, 

 výmìna názorù � zaji�tìní, �e diskuse umo�òuje svobodnou a otevøenou výmìnu názorù  

o tom, èeho zamìstnanec dosáhl, co musí udìlat, aby dosáhl více, co si myslí o své práci  

a o zpùsobu jakým je veden a øízen, 

 dohoda � hledání porozumìní o tom, co se musí uèinit ke zlep�ení výkonu jedince  

a k pøekonání pracovních problémù, které se v prùbìhu diskuse objevily. 
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Hodnotící pohovor je obvykle oèekáván s obavami, jak zamìstnancem tak nadøízeným 

(hodnotitelem). Zamìstnanci si nejsou jisti, jak budou hodnoceni a mohou být nervózní. 

Hodnotitelé se èasto cítí nejistí, pokud mají objektivnì posuzovat výkonnost svých 

podøízených. Hodnocení je nejúèinnìj�í, pokud jsou splnìny následující podmínky: 

 cíle výkonu a normy jsou zamìstnancùm sdìleny, 

 mana�eøi skuteènì pozorovali zamìstnancùv výkon v prùbìhu celého období, 

 mana�eøi jsou na hodnotící pohovor dobøe pøipraveni, 

 mana�eøi podporují podøízené, a ve svém hodnocení jsou spravedliví a èestní, 

 mana�eøi byli pro�koleni v dovednostech potøebných pro hodnocení, 

 zamìstnanci se aktivnì podílejí na svém hodnocení, 

 zamìstnanci mají stanoveny specifické cíle. 

 

Obecnì by mìl být rozhovor zamìøen na motivaci a rozvoj zamìstnance. Dùraz by mìl 

být kladen na zlep�ení výkonnosti jako celku a na odli�ení �ir�ích potøeb rozvoje jedince. Mìl 

by se zamìøovat na budoucnost a rozvoj spí�e ne� na minulost. Hodnotící pohovor by mìl být 

uskuteènìn do dvou mìsícù od ukonèení hodnoceného období. Hodnocení zamìstnancù je 

provádìno pøedev�ím pøímým nadøízeným. Pokud hodnocený pracuje v pracovním týmu, jen� 

je samostatným útvarem, pak hodnotitel úzce spolupracuje s vedoucím tohoto týmu. [24] 

 

Samotný hodnotící rozhovor má tøi fáze: 

 pøíprava, 

 prùbìh, 

 ukonèení. 

 

Pøíprava � v této fázi se pøipravuje jak hodnotitel tak hodnocený, napø. vyplnìním formuláøe 

�sebehodnocení�. Pøíprava nadøízeného spoèívá: 

1. ve vyhodnocení formuláøù pro hodnocení výkonu zamìstnance, 

2. v dodr�ení soumìøitelnosti výsledkù, 

3. v oznámení hodnocenému pøedem (2-3 dny) místo, datum a èas hodnocení, rovnì� mu/jí 

pøedá otázky, na které se má zamìstnanec pøipravit pro vzájemnou diskusi,  

4. sdìlením jak se výsledky hodnocení promítnou do odmìòování, 

5. pøípravou otázek k zaji�tìní zpìtné vazby zamìstnance na sdílení a znalost firemní kultury 

a strategie. 
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Prùbìh � samotné hodnocení by mìlo dodr�et tato pravidla: 

1. Stanovit cíl hodnotícího pohovoru a dr�et se ho. 

2. Nezavdat pøíèinu ke konfliktu, ani se do nìho nechat vtáhnout. Cílem by nemìla být 

kritika, ale povzbuzení. Zamìstnanec by mìl mít pocit, �e jej vedoucí podporuje. Je nutné 

zdùrazòovat ochotu podpory a pomoci zamìstnanci je-li to nutné. 

3. Vytvoøit neformální a klidné prostøedí, tj. nehluèné, neformální, nabízející soukromí bez 

ru�ivých elementù a pøátelskou atmosféru. 

4. Komunikovat otevøenì, klást otevøené otázky, kterými mù�e být diskuse rozvedena. 

Komunikovat na horizontální úrovni, tj. jednat s hodnoceným jako s rovným. Pou�ívat 

verbální i neverbální komunikaci. Nepou�ívat typy otevøených otázek, kde mù�e 

hodnocený pouze stroze odpovìdìt �ano� nebo �ne�. 

5. Zamìøit se na urèité výsledky pracovního a sociálního chování zamìstnance za poslední 

období. 

6. Uplatòovat pozitivní my�lení a dát zamìstnanci prostor pro vysvìtlení svého jednání. 

7. Dodr�ovat stanovený èas pohovoru. Je dùle�ité, aby mìl zamìstnanec èas se pøipravit na 

otázky, které mu zadal vedoucí. 

8. Nepøekvapovat zamìstnance otázkami, na nì� nemìl mo�nost se pøipravit. [7] 

Ukonèení � pohovor by mìl být ukonèen po zhruba 30 minutách.  V této fázi je nutné, aby 

byly zopakovány hlavní body, na kterých se nadøízený se zamìstnancem shodli. Ukonèení lze 

vnímat: 

a) smìrem k zamìstnanci � dohoda na stanovení nových cílù pøíp. úkolù, podpis 

zamìstnance na protokolu hodnocení, podìkování a rozlouèení, 

b) smìrem k organizaci � nadøízený pøedá personálnímu útvaru následující informace: 

aktualizace údajù o zamìstnanci, vzdìlávací a rozvojové potøeby, seznam firemních 

hodnot, které jsou u hodnocených zamìstnancù problematické. 

Hodnotící pohovor by mìl probíhat citlivým zpùsobem. Hodnocený by mìl odcházet 

spokojený s tím, �e kritika byla konstruktivní a hodnocení bylo objektivní. [14] 
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2.10 Èasté chyby v hodnocení 

 

 Pro samotné hodnocení je velmi dùle�ité, aby hodnotitel byl dobøe informovaný  

a dùvìryhodný. Ka�dý hodnotitel musí být dobøe seznámen s technikou hodnocení. Jestli�e 

jsou tyto podmínky splnìny, zamìstnanci vnímají proces hodnocení jako spravedlivý  

a pøesný.  Chyby hodnotitelù èasto plynou z osobních vlastností hodnotitele, napø. vzdìlání, 

zku�enosti, sebevìdomí aj. Nejèastìj�í chyby v hodnocení jsou podrobnìji probrány ní�e. [24] 

 

Halo effect � nadøízený upøednostòuje, dojem jaký na nìj hodnocený udìlal, nebo jak na nìj 

celkovì pùsobí. 

Sebeprojekce � tendence hodnotitele hodnotit podle sebe. 

Konstantní chyba � extrémní pøístup v hodnocení, vedoucí mù�e být buï pøíli� shovívavý, 

nebo pøehnanì pøísný. 

Osobní pøedsudky � a to pøedev�ím vùèi urèitým zamìstnancùm, mù�e se jednat o �eny, 

nebo lidi jiné národnosti èi nábo�enského vyznání aj. Pøedsudky mohou vyústit  

a� v diskriminaci.  

Efekt nedávnosti � hodnotitel pøená�í poslední hodnocení do souèasného, jestli�e  

u posledního hodnocení dopadl hodnocený dobøe nebo �patnì, hodnotitel jej hodnotí obdobnì 

i v posledním hodnocení. 

Efekt svatozáøe � hodnocení na základì pøátelských a rodinných vztahù, pøátelé a známí 

hodnotitele jsou ti nejlep�í. [7] 

Vliv cizích názorù � hodnotitel je oslepen názory jiných, tzv. �dává na øeèi�. 

Sympatie � antipatie � zkreslenost hodnocení sympatiemi èi antipatiemi hodnotitele 

k hodnocenému, hodnotitel velmi èasto vná�í do hodnocení osobní vztah k zamìstnanci. [24] 

Centrální tendence � hodnotitel hodnotí v�echny zamìstnance prùmìrnì, tito hodnotitelé  

se vyhýbají hodnocení na vy��í nebo ni��í úrovni. Nadøízený nerad diferencuje a následuje 

tzv. �bezpeènou politiku�, vzhledem k tomu, �e se musí zodpovídat managementu nebo 

proto�e jim chybí znalost náplnì práce nebo osoby, kterou hodnotí. [25] 

Chyba kontrastu � hodnotitel srovnává zamìstnance s jinými zamìstnanci, namísto toho, aby 

porovnával specifické standardy výkonnosti. Od zamìstnance je po�adována výkonnost na 

úrovni minimálních pøijatelných norem a i tento zamìstnanec musí získat uspokojivé 

hodnocení, pøesto�e jiní zamìstnanci podávají vynikající nebo nadprùmìrné výkony. 

Syndrom mrtvého úhlu � hodnotitel omlouvá nedostatky, je� sám vykazuje. Poctivé 

hodnocení zamìstnance by znamenalo konfrontaci vlastních nedostatkù.   
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Syndrom pøedpokladu � hodnocení na základì úsudku, domnívání se, �e víme, proè do�lo 

ke zmìnì v zamìstnancovì výkonnosti, ani� máme jakákoliv fakta, která by tuto domnìnku 

podpoøila. [5] 

 

 

2.11 Zodpovìdnosti mana�erù a personalistù 
 

Hodnocení zamìstnancù vy�aduje spolupráci personalistù, èi personálního útvaru  

a mana�erù/vedoucích pracovníkù na v�ech úrovních. Pøi navrhování a následné implementaci 

systému hodnocení je velmi dùle�ité identifikovat odpovìdnosti personálního útvaru  

a mana�erù, typ hodnotícího systému, naèasování hodnocení a urèení, kdo bude hodnocení 

vykonávat. Na následujícím obr. 2.9 lze vidìt rozdíly mezi zodpovìdnostmi mana�erù  

a personalistù. [17] 

 

Obr. 2.9 Typické zodpovìdnosti mana�erù a personalistù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Mathis, R. and J. Jackson, Human Resource Management, str. 336 

 

2.12  Hodnocení ve vztahu k jiným personálním èinnostem 
 

Hodnocení je vázáno na øadu dal�ích personálních èinností.  Vztahuje se k výbìru  

a získávání zamìstnancù, odmìòování, vzdìlávání a rozvoji, rozmis�ování zamìstnancù, 

talent managementu, pový�ení atp. 
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Výbìr a získávání zamìstnancù � obzvlá�tì v pøípadì posuzování vhodnosti pou�itých 

metod výbìru zamìstnancù. Hodnotící proces mù�e ovlivnit jak pracovní atraktivitu 

spoleènosti, ovlivnit její fluktuaci, tak potøebu najímání nových zamìstnancù. Kvalita výbìru 

zamìstnancù, pou�ívané metody, kritéria a celkový pøístup k výbìru a získávání zamìstnancù 

také ovlivòuje pracovní výkon. [15] 

 

Odmìòování � v pøípadech, kdy je odmìna zamìstnance odvozena od jeho výkonu. 

Hodnocení zamìstnancù urèuje jak tarifní zaøazení zamìstnance, tak vý�i jeho mzdy nebo 

platu a také poskytování zamìstnaneckých benefitù, pøíp. vyplácení roèních bonusù. 

Pøimìøenost a spravedlnost odmìòování má výrazný dopad na výkon zamìstnance. [26] 

 

Vzdìlávání a rozvoji zamìstnancù � hodnocení je dùle�itým podkladem pro identifikaci 

potøeb vzdìlávání a rozvoje, a to jak ze strany zamìstnance, tak ze strany spoleènosti. 

Vzdìlávání a rozvoj pøispívá k po�adovanému výkonu a také k jeho neustálému zlep�ování. 

[20] 

 

Rozmis�ování zamìstnancù � hodnocení zde hraje velmi dùle�itou roli. Je podkladem pro 

rozhodnutí o pový�ení, pøeøazení na jinou práci, propou�tìní èi penzionování. Rozmis�ování 

zamìstnancù pøedstavuje úèelné spojování zamìstnancù s pracovními místy a odrá�í se jak ve 

výkonu zamìstnance, tak ve výkonu celé spoleènosti. [15] 

 

Talent management � na základì hodnocení výbìr zamìstnancù vhodných pro talent 

management, a jejich následné �kolení, kouèování a mentoring. Hodnocení je velmi dùle�ité 

jak pro rozpoznání talentù, tak pro jejich plánování kariéry, èi pøípadné nástupnictví. [17] 

 

 

2.13 Sociologický prùzkum 

 

 Pro tuto diplomovou práci bude pro sbìr informací vyu�ita metoda písemného 

dotazování. Dotazník je technika terénního sbìru, pøi které jsou potøebné informace získávány 

od zkoumaných osob písemnì a to prostøednictvím pøedti�tìných otázek na zvlá�tním 

formuláøi nazvaném dotazník. Dotazník musí být peèlivì navr�en, proto�e pøi dotazníkovém 

�etøení nedochází k pøímé interakci mezi výzkumníkem a respondentem. Dotazník by mìl  

ve skuteènosti nahradit, je-li to mo�né, úlohu �ivého tazatele. Dotazník tedy musí, pozitivnì 
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ovlivnit postoje respondentù vùèi prùzkumu, musí ho pøimìt ke spolupráci a nepøipustit 

jakékoliv zkreslení otázek z dùvodu jejich nejasností.  

 

 Písemné dotazování v organizacích je èastým nástrojem pro sbìr primárních 

informací. Je vhodnìj�í, aby prùzkum provádìli lidé mimo organizaci. Je tím zaruèena vìt�í 

objektivita pøi získávání a zpracovávání informací, je mo�né jednodu�eji garantovat 

anonymitu a vylouèit jakékoliv zneu�ití odpovìdí. Úspìch písemného dotazování 

v organizacích závisí na tom, jak se výzkumným pracovníkùm podaøí vysvìtlit zamìstnancùm 

potøebu a smysl prùzkumu. Zamìstnanci by mìli prùzkumu dùvìøovat, mìli by být ochotni  

se jím zabývat a peèlivì odpovídat na v�echny otázky. 

 

Pøed samotným prùzkumem, tj. rozesláním dotazníkù, by mìla být provedena pilotá�, 

tzv. pøedvýzkum, který se provádí na malém vzorku respondentù, je� by mìl být strukturou 

podobný objektu prùzkumu. Pilotá�í zji��ujeme: jak respondenti pøijímají dotazníky a jaká je 

ochota je vyplòovat, zda jsou v�echny otázky srozumitelné a jednoznaènì chápané, jestli 

nejsou otázky sugestivnì polo�eny, zda je správný sled otázek, zda otevøené otázky nedìlají 

respondentùm problémy, jestli je v uzavøených otázkách správnì sestavena �kála odpovìdí. 

[22] 
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3  Charakteristika organizace 

 

 V této kapitole je struènì popsána organizace, v ní� byla provedena analýza systému 

hodnocení zamìstnancù. Zabývá se historií organizace, pøedmìtem èinnosti, firemní kulturou 

a v neposlední øadì také zamìstnanci, jejich poètem, vývojem poètù zamìstnancù a jiné. 

Organizaèní struktura viz pøíloha è. 1. 

 

3.1   Historie organizace 
 

CTS Czech Republic s.r.o. je celosvìtovým lídrem rozvoje a výroby senzorù, 

pedálových systémù a komponentù. Jediná poboèka americké spoleènosti CTS corp. v Èeské 

Republice sídlí v Ostravì � Hrabové, prùmyslové zónì od roku 2006. Èeská poboèka 

americké spoleènosti zde navazuje na tradici firmy, která pùsobní na globálním trhu ji�  

od roku 1896. Spoleènost vznikla ve státì Chicago v USA, jako výrobce magneto-pohánìných 

telefonù a telefonních ústøeden. V roce 1902 se spoleènost pøestìhovala z Chicaga do Elkhartu 

ve státì Indiana, kde pùsobí dodnes. V roce 1958 zavedla jako první dálkové ovládání pro 

televizory. V roce 1962 se CTS corp. stává veøejnì obchodovatelnou na burze v New Yorku. 

V osmdesátých letech minulého století expandovala do Mexika, Singapuru, Skotska, 

Hongongu, Tchaj-wanu a Kanady. V roce 1997 koupila Dynamics Corporation of America  

a v roce 1999 koupila Component Products Division of Motorola. V roce 2008 odkoupila 

spoleènost Tusonix, Inc., jen� se zabývá výrobou filtrù. [30] 

 

3.2   Pøedmìt èinnosti 

CTS Czech Republic s.r.o. se zabývá výrobou senzorù, pedálových systémù  

a komponentù. V souèasné dobì je výroba zamìøena na montá� senzorù a pedálù  

pro automobilový prùmysl. Mezi hlavní zákazníky patøí: Renault, Toyota, Daimler Chrysler, 

Nissan a Ford. 

 

3.3   Firemní kultura 

 

CTS corp. má jasnì stanovenou strategii: �Vytvoøit silnou globální spoleènost, která 

bude nepøetr�itì pøekonávat oèekávání zákazníkù.� Vize spoleènosti je následující: �Jsme 

globální, rùstová spoleènost orientovaná na výrobu a slu�by v oblasti senzorù, aktuátorù  
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a elektronických souèástek, která usiluje o poskytování inovaèních øe�ení pro lep�í, 

bezpeènìj�í a zdravìj�í svìt.�  

Mezi základní hodnoty spoleènosti patøí: 

 Integrita � �Trváme na integritì ve v�em, co dìláme a oceòujeme dìlání správných vìcí�, 

 Vzájemný respekt � �Nasloucháme ostatním a uèíme se od nich. Jednáme s ka�dým 

dùstojnì a slu�nì a v�em dáváme stejnou pøíle�itost uspìt�, 

 Motivování úspìchem � �Usilujeme o dokonalost, vytrvale a nepøetr�itì zlep�ujeme na�e 

produkty, slu�by, postupy a schopnosti�. 

 

Know-how a zku�enosti lidí v organizaci jsou klíèové. Organizace podporuje unikátní 

know-how a je pøipravena vytvoøit odpovídající technické zázemí, aby mohlo být dále 

rozvíjeno. Svým pracovníkùm � specialistùm umo�òuje pracovní stá�e ve Skotsku,  

v USA i jinde ve svìtì. V CTS Czech Republic s.r.o. je v�dy prostor pro kreativní práci,  

a stejnì tak dùle�itá je i schopnost týmové spolupráce. Spoleènost umí ocenit zapálení a touhu 

po sebezdokonalování nejen mladých a perspektivních lidí, ale vá�í si i zku�eností, energie  

a rozhledu ostøílených profesionálù. [29] 

 

3.4 Zamìstnanci organizace 

 

V organizaci nyní pracuje celkem 108 zamìstnancù, 6 zamìstnancù pracuje na pozici 

vrcholových mana�erù, 17 zamìstnancù pøedstavuje støední a liniový management, 7 

zamìstnancù tvoøí administrativní pozice (administrativní pracovníci, finanèní oddìlení, HR), 

78 zamìstnancù je na dìlnických pozicích. Rozdìlení zamìstnancù podle pohlaví, vzdìlání a 

vývoj zamìstnancù je mo�ný vidìt na následujících grafech 3.1-3.3. [29] 
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Graf 3.1  Rozdìlení zamìstnancù podle pohlaví 

 

Zdroj: Interní materiály spole!nosti CTS Czech Republic s.r.o. 

 

Jak vidíme v grafu 3.1, ve spoleènosti pracuje více �en, ne� mu�ù, co� je dáno 

charakterem výroby, která se soustøedí na výrobu a montá� malých souèástek. Vzhledem 

k charakteru výroby na �dílnì� pracují pøevá�nì �eny, které mají lépe vyvinutou jemnou 

motoriku.  

 

Graf 3.2 Vzdìlání zamìstnancù 

 

Zdroj: Interní materiály spole!nosti CTS Czech Republic s.r.o 

 

Jak je z grafu patrné, �e 57 zamìstnancù vlastní pouze výuèní list. Potøeba zamìstnat 

lidi s ni��ím stupnìm vzdìlání je dána potøebou pracovních míst, u kterých vy��í vzdìlání 
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není potøebné (dìlnické pozice pøedstavují 78 pracovních míst celkem), 22 zamìstnancù se 

støedo�kolským vzdìláním, 24 vysoko�kolským a 5 zamìstnancù má jiné vzdìlání. 

 

Graf 3.3 Vývoj zamìstnancù v letech 2006 � 2012 

 

 
 

Zdroj: Interní materiály spole!nosti CTS Czech Republic s.r.o. 
 

Z grafu je evidentní, �e spoleènost, je� zaèala pùsobit na èeském trhu v roce 2006,  

se pomalu rozrùstala a� do r. 2008, kdy byl poèet zamìstnancù nejvy��í za sledované období, 

pak následoval pokles ze 145 na 115 zamìstnancù, pravdìpodobnì vlivem hospodáøské krize 

a také faktu, �e spoleènost vyrábí komponenty do automobilù a je tudí� závislá na trhu 

s tìmito vozy, který se v dobì hospodáøské krize sní�il. Od r. 2010 do souèasnosti lze øíci,  

�e organizace si udr�uje stabilní poèet zamìstnancù, bez vìt�ích fluktuaèních výkyvù. Ke 

konci leto�ního roku lze pøedpokládat, �e poèet zamìstnancù poroste, zhruba o 10-15 

zamìstnancù z dùvodu zavedení nových technologií - lisování plastù. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 04/2012 

50 

80 

145 

115 114 110 108 

Vývoj zam"stnanc# 



 38 

 

 

4 Analýza systému hodnocení zamìstnancù ve vybrané organizaci 

 

V této èásti diplomové práce bude provedena analýza systému hodnocení  

v organizaci CTS Czech Republic s.r.o. Bude zde popsán proces hodnocení, a bude provedena 

analýza výsledkù z dotazníkového �etøení. 

 

4.1  Strategie organizace a její BSC 
 

 Hodnocení zamìstnancù vychází z korporátní strategie organizace a jejích 

strategických cílù pro dané období. K tomu, aby se bylo mo�no cíle vyhodnotit v prùbìhu 

roku jsou nastaveny klíèové ukazatele KPI v balance scorecard, je� jsou blí�e pospány ní�e. 

BSC, viz pøíloha è. 2, se skládá z pìti hlavních oblastí, které se dále rozpadají na hlavní 

zodpovìdnosti a cíle tj. KPI�s. Mezi hlavní oblasti patøí: bezpeènost, kvalita, plánování, 

náklady, lidské zdroje. Ka�dá z pìti vý�e jmenovaných oblastí se dále rozpadá na: 

 bezpeènost: poèet drobných úrazù, poèet pracovních úrazù, na základì nich� vznikla 

pracovní neschopnost, skóre auditu bezpeènosti, 

 výroba - kvalita:PPM � parts per milion � poèet vadných souèástek z milionu 

vyrobených, poèet zákaznických reklamací, náklady na kvalitu � prevence, hodnocení, 

interní a externí reklamace jako % z prodeje, výtì�nost výroby v % - tj. procentní 

vyjádøení poètu vyrobených nezávadných výrobkù, 

 pøeprava: dodávky na èas � vèasná dodávka splòující po�adavek zákazníka (%), 

obrátkovost zásob � roènì vypoèítaná obrátkovost na základì vý�e brutto inventury, 

pojistné nákladní dopravy, 

 náklady: produktivita (%) � celkový poèet odpracovaných hodin dle normy/poèet 

zaplacených hodin, dokonèené akce Kaizen2
 � poèet schválených kaizenù, pøesèasová 

práce, vyu�itelnost zaøízení � doba bezporuchového chodu stroje/dostupný pracovní èas, 

 lidské zdroje: hodiny �kolení na zamìstnance, absentérství, fluktuace zamìstnancù, úèast 

zamìstnancù na zlep�ovacích procesech � poèet evidovaných drobných zlep�ení v mìsíci 

k poètu zamìstnancù v %. [29] 

 

 

                                                 
2
Kaizen � postupné zlep�ování po malých krocích, jeho� smyslem je kromì jiného garantovat to, aby se 

pracovníci nevraceli ke starým chybám a stereotypùm. Tento pøístup lze uplatnit na v�ech úrovních øízení, ve 
v�ech procesech s podporou zlep�ovacích návrhù, opatøení apod. [18] 
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4.2  Systém hodnocení zamìstnancù v organizaci 
 

 

 Spoleènost CTS Czech Republic, s.r.o., má v souèasné dobì 108 zamìstnancù  

a v�ichni procházejí hodnocením zamìstnancù. Hodnocení je obvykle provádìno jednou 

roènì, a to na pøelomu mìsíce února a bøezna. V mìsíci dubnu dochází k revizi mezd. 

Spoleènost vyu�ívá k hodnocení speciálních formuláøù, viz pøíloha è. 3. V hodnocení  

se spoleènost zamìøuje na splnìní cílù, které by mìly být splnìny k poslednímu dni 

kalendáøního roku. Hodnocení pracovního výkonu probíhá na základì následujících kritérií: 

 

1. výkon na dané pozici, 

2. kompetence/chování � zahrnující orientaci, pøipravenost riskovat, øe�ení problémù, 

mezilidské dovednosti, plánování, uskuteènìní plánu a komunikaèní dovednosti 

3. splnìní cílù za hodnotící období tj. kalendáøní rok. 

 

Na základì tìchto hodnocení mù�e být zamìstnanec zaøazen do kategorie: 

 nutnost zlep�ení (výkon vyhovuje nìkterým, ale ne v�em oèekáváním), 

 úspì�ný (stále dosahuje dobrých výsledkù, nadprùmìrný pøíspìvek organizaci), 

 vynikající (mimoøádný zamìstnanec s vynikajícími výsledky). 

 

Souèástí procesu hodnocení pracovního výkonu je nastavení cílù pro nadcházející 

období (kalendáøní rok), viz pøíloha è. 4 a sestavení plánu rozvoje zamìstnance, viz pøíloha  

è. 5. Dobrovolnou je diskuse o kariérním rozvoji zamìstnance a jeho/její pøedstavì  

o budoucnosti. V této diskuzi zamìstnanec vyjmenuje své ambice, a kariérní cíl viz pøíloha  

è. 6. Proces hodnocení pracovního výkonu zamìstnancù ve spoleènosti mù�eme vidìt na 

následujícím obrázku 4.1. 
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Obr. 4.1 Proces hodnocení pracovního výkonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály spole!nosti CTS Czech Republic s.r.o. 
 

 

4.2.1   $asový harmonogram hodnocení zam"stnanc# v organizaci 

 

V následující tabulce 4.1 lze vidìt èasové nastavení rùzných aktivit spojených se systémem 

hodnocení v organizaci. 

 

Tab. 4.1 èasový harmonogram hodnocení pracovního výkonu v organizaci 

 

              M síce           

Aktivity 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

�kolenímana�erù - 
proceshodnocenípracovníhovýkonu                           

Vyhodnocenícílùzauplnynuléobdobímana�ery                           

Pøíprava a vykonáníhodnotícíchrozhovorù                           

Mana�eøiodevzdajíkompletníformuláøe HR                           

Revizemezd, HR a vrcholovévedení                           

Tvorbaplánùrozvoje                           

              

Prùbì�nérevizecílù/plnìnícílù                           

 

Pro�kolení hodnotitelù je jednou z klíèových èinností v procesu hodnocení pracovního 

výkonu. Systém byl vytvoøen korporací CTS v USA a je po�íván v�emi spoleènostmi CTS  

na svìtì. HR mana�eøi jsou pro�koleni americkými specialisty (confcall) a jejich cílem  

Nastavenícílù pro 
následujícírok (2012) 

Vyhodnocení cílù za 
minulé období (2011) 

Pøíprava hodnocení 
mana�erem 

Hodnocení 
(zamìstnanec a mana�er) 

Odmìòování � revize 
mezd 

Pøíprava plánu rozvoje 

Prùbì�né hodnocení, mo�nost 
nastavení nových cílù pøíp. jejich 

úprava 

Plánování 
nástupnictví/plánování 

kariéry 
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je úspì�ná implementace a udr�ování procesu ve svých spoleènostech, vèetnì pro�kolení 

mana�erù.  

 

4.2.2   Hodnocení zam"stnanc# v CTS Czech Republic s.r.o. 

 

V prosinci probíhá interní �kolení mana�erù. Mana�eøi (hodnotitelé) jsou pro�koleni 

zástupcem ØLZ. Na pøelomu ledna, února se mana�eøi pøipravují na roèní hodnocení svých 

podøízených, souèástí pøípravy je sumarizace materiálù potøebných k hodnocení jednotlivých 

zamìstnancù a dohoda termínu rozhovoru s hodnoceným zamìstnancem. Hodnocení 

zamìstnanci se rovnì� na rozhovor s nadøízeným pøipraví, v úvodu rozhovoru jsou vyzváni 

k sebehodnocení. Hodnotící formuláø vyplòují mana�eøi. Formuláø se skládá ze tøí èástí: 

1. hodnocení výkonu na pracovní pozici,  

2. hodnocení kompetencí/chování, 

3. hodnocení splnìní nastavených cílù.  

 

Ad 1) Èást první zahrnuje: jméno a pøíjmení zamìstnance, název pozice a hodnotící období. 

Zamìstnanec je hodnocen celkovou známkou 1-7 za výkon na dané pozici, kde jsou dále 

detailnìji popsány významné úspìchy a dosa�ené výsledky hodnoceného v rámci hodnotícího 

období. Je zde mo�nost detailnìj�í deskripce nových úkolù nebo roz�íøení rozsahu práce, 

popis novì nabytých znalostí, dovedností, nebo schopností. Prostor je i pro stanovení dal�ích 

oblastí, které vy�adují rozvoj èi zlep�ení. U tohoto kritéria mohou zamìstnanci dosáhnout 

hodnocení 1-7, kde 1 a 2 znamená, �e zamìstnanec má významné mezery ve znalostech, 

dovednostech a schopnostech a má omezený rùst a uèení se. Hodnocení è. 3-5 znamená dobrý 

výkon a vynikající výsledky. Zamìstnanec èasto pøekonává po�adavky na danou pozici.  

Je zamìøený na rùst. Hodnocení 6-7 mimoøádné úspìchy a významný pøínos organizaci, 

neustálé zlep�ování.  

 

Ad 2) Dále hodnotitel zhodnotí kompetence zamìstnance a to v následujících oblastech: 

 orientaci, pøipravenost riskovat � nastavuje vysoký standard pro výkon, silná pracovní 

morálka, osobní odvaha, a rozhodnost. Ochotný/á ustát obtí�né úkoly, riskovat, a øídit 

zmìnu. Schopnost zùstat zamìøený na cíl i pøi velmi nároèných okolnostech. Otevøený/á 

novým nápadùm, øe�í problémy vèas, rozpozná a vyu�ije pøíle�itosti. Celkovì je toto 

kritérium nazváno jako ENERGY. 
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 øe�ení problémù � má schopnost analyzovat a chápat slo�ité situace: vyhodnocuje,  

ví èemu dát pøednost, je schopen objasnit a stanovit dùle�ité zále�itosti.  Je schopen/a 

integrovat informace, definovat odùvodnìné alternativy øe�ení a dìlá rozumné rozhodnutí 

a je schopen/a rozpoznat obecné dùsledky jakéhokoliv problému a najít pro nì øe�ení. 

Celkovì je toto kritérium nazváno jako EDGE. 

 mezilidské dovednosti � efektivnì buduje dobré pracovní vztahy s lidmi a to: hledáním, 

oceòováním a zahrnováním pøíspìvkù ostatních. Pracuje na zvý�ení sebeúcty jiných,  

je empatický/á a je úspì�ný ve spolupráci a podpoøe druhých. Efektivnì vyu�ívá konflikty 

a kompromisy k posílení porozumìní a týmové práci. Cení si uèení se  

a osobního/profesního rùstu jak sám sebe tak týmu. Celkovì je toto kritérium nazváno 

jako ENERGIZE. 

 plánování, uskuteènìní plánu - upøednostòuje a stanovuje úkoly a potøebné zdroje: 

pøidìluje èas a vliv zdrojù (lidé, procesy, èas a nástroje), a zùstává soustøedìný na cíl. 

Celkovì je toto kritérium nazváno jako EXECUTE. 

 komunikaèní dovednosti � schopnost jasnì sdìlit informace a my�lenky rùznými 

zpùsoby, které anga�ují lidi a pomáhá jim porozumìt významu a informaci udr�et. 

Demonstruje respekt pro stanoviska, my�lenky, a názory jiných. Efektivnì sdílí své pocity, 

my�lenky  

a názory. Umí naslouchat. Celkovì je toto kritérium nazváno jako 4 E � energy, edge, 

energize, execute (energie, pøednost, povzbuzení, výkon). 

 

Za tímto hodnocením jednotlivých kompetencí následuje celkové hodnocení chování  

a chování, opìt hodnotíme na �kále 1-7.  

 

Ad 3) Tøetí èástí hodnotícího rozhovoru je hodnocení dosa�ených cílù za uplynulé období 

(kalendáøní rok). Je nutno popsat ka�dý (obvykle 1-5) cíl a jeho výsledky, nutná je indikace 

procentního splnìní cíle.  

 

Na závìr hodnocení dojde ke shrnutí výsledkù hodnocení ze tøech pøedchozích èástí,  

a to: výkon na dané pozici, kompetence a splnìní cílù. Celkové skóre se tedy mù�e pohybovat 

od 8 do 21 bodù, kde 8-11 bodù znamená nutné zlep�ení, výkon vyhovuje nìkterým, ale ne 

v�em oèekáváním; 12-16 bodù úspì�ný stále dosahuje dobrých výsledkù, nadprùmìrnì 

pøispívá svým výkonem organizaci; 17-21 bodù znamená vynikající, mimoøádný 

zamìstnanec s vynikajícími výsledky. Pokud zamìstnanec dosáhne ni��ího hodnocení ne�  
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8 bodù, pak je potøeba øe�it pøeøazení na jinou pozici pøíp. pøi opakovaném nezlep�ení výkonu 

propu�tìní zamìstnance. 

 

4.2.3   Nastavení cíl# na dal�í období 
 

 Nastavování cílù na dal�í období je pro organizaci velmi dùle�itým nástrojem, který: 

 zvy�uje produktivitu, 

 podporuje nepøetr�itou komunikaci a spolupráci mezi zamìstnanci a mana�ery, 

 podnìcuje/stimuluje dlouhodobou vizi a krátkodobou motivaci, 

 pøidává hodnocení zamìstnancù vìrohodnost a objektivitu, 

 pomáhá sladit cíle zamìstnance a podnikatelské jednotky se strategickými cíli organizace.  

 

 

 

Obr. 4.2 Nastavení cílù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály CTS Czech Republic s.r.o. 
 

Jak je z obrázku 4.2 patrné, cíle zamìstnancù vycházejí z cílù jednotlivých oddìlení, 

cílù divizí a strategického plánu organizace. Cíle se v organizaci dále dìlí na: pracovní  

a osobní cíle, jak mù�eme vidìt na následujícím obrázku. 

Cíl 
Roz�íøit celosvìtový 

obchod 

Strategický plán 
korporace 

Cíle 

divizí/jednotek 

Cíle jednotlivých 
oddìlení 

Cíle 
zamìstnancù 

Cíl 

Cíl 

Cíl 

Roz�íøit prodej as tím 
pracovní sílu 

Individuální cíle 
zamìstnancù 

Zvý�it prodej 
souèástek v Asii 
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Obr. 4.3 Druh cílù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály CTS Czech Republic s.r.o. 
 

4.2.4  Rozvojový plán 

 

 Rozvojový plán v organizaci navazuje na hodnocení zamìstnancù. Efektivní 

rozvojový plán by mìl být: relevantní k potøebám organizace, zalo�en na objektivním  

a správném ohodnocení silných stránek a potøeb zamìstnance, zamìøen na rozvoj nároèných 

èinností zacílených na potøeby zamìstnancù, zahrnující okolí (kouèování, zpìtná vazba).  

Èinnosti, které mohou zlep�it rozvoj, jsou následující: 

 

 vzdìlávání na pracovi�ti, 

 externí kurzy, 

 rotace práce, 

 samo vzdìlávání: knihy, videa, on-line kurzy, 

 vyhledání mentora, 

 kouèování, 

 certifikace, 

 nové úkoly/projekty na stávající pozici, 

 semináøe aj. 

 

Pøi sestavování rozvojového plánu je nutné si uvìdomit, �e by se tento plán mìl 

zamìøit na: silné stránky, kariérní cíle, potøeby rozvoje a v neposlední øadì rozvojové cíle  

Pracovní cíle: 
 stanovení specifických cílù, 

které jsou v souladu s cíli 
organizace, musí být SMART 

 jsou nejèastìji popsány jako 
projekty èi specifické aktivity. 

Pøíklad: 
 zavedení nového procesu, 

programu èi systému, 
 øe�ení problémù, 
 zlep�ování souèasného procesu, 

programu, nebo systému 

 

Osobní/rozvojové cíle: 
 plánuje zlep�ení 

v problémových oblastech na 
základì hodnocení 

 jsou nejèastìji popsány jako 
rozvoj dovedností èi 
kompetencí 

Pøíklad: 
 získání nové odborné 

dovednosti, 

 rozvíjení nové èi stávající 
kompetence. 
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a akce.  Rozvojové cíle by mìly být detailnì popsány a mìly by být limitovány na maximálnì 

dva, které jsou zamìøené na: zmìnu znalostí, dovedností nebo chování.  

 

Profesní rozvojový model, který je ve spoleènosti zaveden popisuje následující  

obr. 4.4. 

 

Obr. 4.4 Profesní rozvojový model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: Interní materiály CTS Czech Republic s.r.o. 
 

Z obrázku è. 4.4 je patrné, �e vzdìlávání a rozvoj je v organizaci zamìøen pìt oblastí: 

strategii, produktivitu, týmovou spolupráci, mezilidské vztahy, a osobní rozvoj. Ka�dá 

z tìchto vý�e zmínìných oblastí se dále rozpadá na kompetence, je� jsou uvedené  

u jednotlivých oblastí. 

4.2.5  Zodpov"dnosti mana�er# a jednotlivc# 

 
Mezi zodpovìdnosti mana�erù ve spoleènosti CTS Czech Republic s.r.o. patøí následující: 

 poskytovat podporu, motivaci a povzbuzovat, 

� Mezilidské vztahy
� Mluvená a písemná komunikace
� Ovlivòování/vyjednávání
� Týmová spolupráce
� V�eobecný pøehled

Ú innost

vedení

Produktivita

Tým

Mezilidské
vztahy

Osobní

rozvoj

Strategie 

� Zamìøený na zákazníka
� Plán/implementace/zhodnocení
� Øe�ení problémù/rozhodování
� Finanèní management 
�Technologie
� Informaèní systémy

� Sebeøízení
� Zamìøený na výsledky
� Flexibilita
� Etika/profesionalita
� Èestnost/loajalita

� Kouèování
� Rozvoj týmù
� Øízení konfliktù
� Øízení lidských zdrojù
� Øízení zmìny

� Vize
� Øízení zmìny
� Systematické my�lení

OBLASTI ZAM!"ENÍ KOMPETENCE
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 poskytnout specifickou a upøímnou zpìtnou vazbu, 

 odstranit bariéry v rozvojových aktivitách, 

 nastavit realistické oèekávání pro mno�ství/typ rozvojových aktivit, které jsou k dispozici, 

 ocenit snahu ne jen výsledky zamìstnancù.  

 

Mezi zodpovìdnosti jednotlivcù ve spoleènosti CTS Czech Republic s.r.o. patøí následující: 

 vyhledávat a pøijímat podporu, motivaci a povzbuzení,  

 �ádat o zpìtnou vazbu, 

 �ádat druhé o pomoc k naleznutí pøíle�itostí vyzkou�et si nové znalosti/dovednosti  

a chování, 

 sledovat a komunikovat pokroky vedoucí ke splnìní cílù, 

 jestli�e se zmìní cíl, pracovat s mana�erem na pøehodnocení stávajícího cíle, 

 zùstat zamìøený/á na své cíle a zùstat oddaný/á jejich splnìní. 

Formuláø, který slou�í k nastavení cílù na dal�í období je v pøíloze è. 5. 

 

 

4.3 Postup pøi dotazníkovém �etøení 
 

Autorka vytvoøila dva druhy dotazníkù spokojenosti se zavedeným systémem 

hodnocení, a to pro hodnocené a hodnotitele. Dotazník spokojenosti se systémem hodnocení, 

který byl vytvoøen pro hodnocené viz pøíloha è. 7 je slo�en z 31 otázek, pro hodnotitele z 25 

otázek viz pøíloha è. 8. Dotazníky se dále zamìøují na pøínos hodnocení pro hodnocené  

a organizaci, kritéria a metody hodnocení, dobu trvání hodnotícího pohovoru, návaznosti na 

hodnocení, a pøípadné doporuèení na zmìny hodnotících kritérií. Pøed samotným dotazováním 

byla provedena pilotá� u dvou zamìstnancù organizace. Dotazováni byli zamìstnanci 

vrcholového, støedního, liniového managementu a administrativy. Dotazník pro hodnocené 

byl rozdán celkem 31 zamìstnancùm, z toho 30 zamìstnancù dotazník vyplnilo a odevzdalo. 

Návratnost je tedy 96,7 %. Dotazník pro hodnotitele vyplnilo 6 ze 7 zamìstnancù, co� 

pøedstavuje 86 % návratnost. 

 

4.4 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti se systémem hodnocení 
 

Dotazníky byly vyhodnoceny podle poètu výskytù urèitých odpovìdí. Výsledky jsou 

znázornìny pomocí grafù a krátkých komentáøù v této kapitole. Nejdøíve jsou vyhodnoceny 
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údaje z dotazníkového �etøení pro hodnocené a následovat bude vyhodnocení výsledkù 

z dotazníkù pro hodnotitele. 

 

Graf è. 4.1 Pohlaví respondentù 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Dotazování se zúèastnilo 12 �en, 18 mu�ù. 

 

Graf è. 4.2  Vzdìlání respondentù 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Dotazováni byli zamìstnanci vrcholového, støedního, liniového managementu  

a administrativy, èemu� odpovídá i jejich vzdìlání. Z 30 respondentù má 18 vysoko�kolské 

vzdìlání, 2 bakaláøské, 1 vy��í odborné a 9 støedo�kolské vzdìlání. 
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Graf è. 4.3 Pozice v organizaci 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu je patrné, �e z celkového poètu dotazovaných zamìstnancù nejvìt�í poèet,  

tj. 12 pracuje na pozici støedního managementu, 7 zamìstnancù pracuje v administrativì,  

6 pracuje na pozicích vrcholového management a 5 spadá do liniového managementu.  

 

4.4.1 Vyhodnocení dotazníkového �et%ení z pozice hodnoceného 

 

K otázce è. 1 �Je ve spoleènosti zaveden systém hodnocení zamìstnancù?� a k otázce è. 2 �Je 

hodnocení provádìno pravidelnì?� 

 

Vzhledem k tomu, �e systém hodnocení je zaveden ve spoleènosti ji� ètyøi roky, 

v�ichni dotazovaní jsou si vìdomi, �e v organizaci je zavedený systém hodnocení. A v�ichni 

zamìstnanci zodpovìdìli, �e hodnocení je provádìno pravidelnì a to jednou roènì, co� 

koresponduje s korporátnì zavedeným systémem. 

 

Otázka  è. 3 �Jaký vidíte pøínos pro Vás a pro organizaci?� byla zodpovìzena 27 zamìstnanci, 

tj. 90 % dotazovaných a mezi pøínosy hodnocení se objevily následující odpovìdi, které jsou 

rozdìleny na pozitivní a negativní.  

Pozitivní: 

 zpìtná vazba nadøízených, jasné cíle rozvoje, 

 pøehled splnìní cílù, hodnocení potenciálu jedincù, dùle�itost dal�ího rozvoje pro 

zamìstnance, návaznost na profesní rozvoj a chování, 
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 vidím, zda jsem dosáhl cíle, jak to vidí nadøízený, jestli je spokojený, v èem vidí 

zlep�ení, motivací je pro mì vidìt kde jsem teï a kde mù�u být za rok, 

 celkový pøehled výkonu a schopností zamìstnancù, zhodnocení celoroèní práce 

 zpìtná vazba mezi hodnotitelem a hodnoceným, motivace, stanovení cílù 

 vzájemná informovanost o situaci, 

Negativní: 

 funguje pouze orientaènì, zmìny nejsou nastaveny ani realizovány, 

 témìø minimální vzhledem k témìø nemo�nému rozvoji a postupu, 

 nìkdy zkreslené hodnocení, zvýhodòování nìkterých zamìstnancù, kteøí nepracují, tak 

jak by mìli, 

 nevidím �ádný pøínos, nutnost. 

 

Graf 4.4 k otázce è. 4 �Znáte kritéria hodnocení?� 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vìt�ina zamìstnancù zná kritéria hodnocení. Organizace by se ale mìla zamìøit  

na 7 % zamìstnancù, kteøí kritéria hodnocení neznají, co� v reálných èíslech pøedstavuje 

pouze dva zamìstnance z celkového poètu 30 dotazovaných. 
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Graf 4.5 k otázce è. 5 �Èeho se kritéria hodnocení týkají?� 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pøesto�e hodnocení zamìstnancù je zalo�eno na hodnocení výsledkù, kompetencí  

a chování, pouze 27 zamìstnancù zodpovìdìlo, �e jsou hodnoceni na základì výsledkù, 12 

zamìstnancù zaøadilo chování a 8 kompetence, mezi jiné zamìstnanci zaøadili: rozvoj, pøístup 

k práci, spolupráce, silné a slabé stránky. Zamìstnancùm by mìlo být objasnìno, �e jsou 

hodnoceni ze tøí rùzných úhlù a to za: výkon na dané pozici, kompetence/chování a splnìní 

cílù za pøede�lé období. 

 

Na otázku è. 6 �Kým jste hodnoceni?� zodpovìdìlo v�ech 30 dotazovaných 

zamìstnancù, �e jsou hodnoceni pøímým nadøízeným a �ádný není hodnocen 

spolupracovníkem, specialistou na lidské zdroje ani nikým jiným. 
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Graf 4.6 k otázce è. 7 �Je souèástí hodnocení Va�e sebehodnocení?� 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pøesto�e sebehodnocení by mìlo být souèástí ka�dého hodnocení, 30 % respondentù tj. 

9 zamìstnancù uvádí, �e souèástí jejich hodnocení není jejich sebehodnocení. Organizace by 

se mìla soustøedit na tyto zamìstnance, pøíp. pøe�kolit mana�ery, aby v�ichni zamìstnanci 

vìdìli, �e si musejí vyplnit své sebehodnocení. 

 

Graf 4.7  k otázce è. 8�Jakým zpùsobem jsou stanovovány cíle na dal�í období?� 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Je zøejmé, �e 17 % zamìstnancù tj. 5 lidem jsou cíle na pøí�tí období nastavovány 

pøímým nadøízeným, pøesto�e by si v�ichni zamìstnanci mìli stanovovat své cíle sami a to na 

základì dohody mezi nimi a pøímým nadøízeným.  
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Graf 4.8 k otázce è. 9 �Jakou metodou jste hodnoceni?� 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu je patrné, �e zamìstnanci si nejsou úplnì jisti, jakou metodou jsou hodnoceni, 

v�ichni dotazovaní zamìstnanci jsou hodnoceni na základì metody MBO a kompetencí, av�ak 

jen 12 z nich si myslí, �e jsou hodnoceni na základì MBO a 19 z nich na základì kompetencí, 

6 zamìstnancù neví jaká metoda hodnocení je pou�ívaná. Zde je dùle�ité, aby zamìstnanci 

pøesnì vìdìli, jakou metodou jsou hodnoceni. 

 

Graf 4.9 k otázce è. 10 �Probíhá Va�e hodnocení pomocí hodnotícího pohovoru?� 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Hodnocení v�ech dotazovaných probíhá pomocí hodnotícího rozhovoru, co� 

koresponduje se zavedeným systémem organizace. 
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Graf 4.10 k otázce è. 11 �Pøipravujete se na hodnotící pohovor?� 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vìt�ina tj. 73 %, zamìstnancù tj. 22 se na hodnotící pohovor pøipravuje, 27 

%respondentù tj. 8 zamìstnancù se na rozhovor nepøipravuje. Mù�e to být dáno tím, �e 

zamìstnanci nevìøí v hodnotící systém, nepøikládají mu dùle�itost a nevidí v nìm �ádný 

pøínos. 

 

Graf 4.11 k otázce è. 12 �Víte jaké oblasti se budou pøi hodnocení konzultovat?� 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu je patrné, �e ne v�ichni zamìstnanci znají oblasti hodnocení, které se budou 

konzultovat. 10 % zamìstnancù, tj. 3 neznají oblasti hodnocení, co� mù�e být dáno tím,  

�e celý hodnotící dotazník je v anglickém jazyce a úroveò znalosti tohoto jazyka nemusí být u 
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tøí vý�e zmínìných zamìstnancù na takové úrovni. To ov�em neomlouvá nadøízené, kteøí  

by oblasti hodnocení mìli podøízeným objasnit. 

 

Graf 4.12 k otázce è. 13 �Znáte termín hodnocení v dostateèném èasovém pøedstihu?� 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pøesto�e spoleènost má jasnì daný èasový harmonogram hodnocení zamìstnancù 

v pøedstihu, 20 % zamìstnancù tj. 6 není informováno o hodnotícím rozhovoru dostateènì 

dopøedu, z èeho� vyplývá, �e se na rozhovor nemohou dostateènì pøipravit. 

 

K otázce è. 14 �Je hodnotící pohovor veden na základì?�: 

 

V�ichni dotazovaní mají hodnotící pohovor v rámci dialogu mezi hodnoceným  

a hodnotitelem. Co� je velmi dobré jak pro hodnocené tak hodnotitele. Hodnotící rozhovor by 

mìl být vyvá�ený a jak nadøízený tak podøízený by se na nìm mìli aktivnì podílet. 
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Graf 4.13 k otázce è. 15 �Jak dlouho trvá hodnotící pohovor?� 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Hodnotící rozhovor trvá od 15 minut do èasu del�ího ne� 60 minut. Pøesto�e má 

organizace nastavený èas hodnotícího rozhovoru na 30 minut z grafu je zøejmé, �e tento èas  

je dodr�ován jen polovinou hodnotitelù. U dvou zamìstnancù je èas hodnocení 15 minut, co� 

není èas dostateènì dlouhý k provedení komplexního hodnocení zamìstnance, 9 zamìstnancù 

stráví hodnotícím rozhovorem 45 minut a dva více ne� 60 minut. 

 

Graf 4.14 k otázce è. 16 �Je souèástí hodnotícího pohovoru odmìòování?�  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Na tuto otázku zodpovìdìlo 40 % respondentù tj. 12 lidí, �e odmìòování není nikdy 

souèástí hodnocení, 37 % zamìstnancù tj. 11 zodpovìdìlo, �e nìkdy a 23 % tj. 7 lidí vybralo 

mo�nost ano, v�dy. Stávající systém je zaveden tak, �e nìkteøí mana�eøi na základì hodnocení 
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mohou zamìstnanci sdìlit informaci o mo�ném navý�ení platu, ale koneèné rozhodnutí  

o revizi mezd provádí oddìlení HR. 

 

Graf 4.15 k otázce è. 17 �Je souèástí hodnotícího pohovoru plánování kariéry?� 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu je patrné, �e více ne� polovina zamìstnancù 53 % tj. 16 se v rámci hodnotícího 

rozhovoru vìnuje problematice plánování kariéry, 47 % tj. 14 zamìstnancù se této 

problematice nevìnuje. V rámci velikosti firmy pokládám tento výsledek za adekvátní 

vzhledem k tomu, �e ne v�ichni zamìstnanci mají mo�nost kariérního rùstu. 

 

Graf 4.16 k otázce è. 18 �Je souèástí hodnotícího pohovoru vzdìlávání a rozvoj?� 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak vidíme z grafu, 83 %, tj. 25 zamìstnancù se v rámci hodnocení vìnuje vzdìlávání 

a rozvoji, 17 %, tj. 5 se této oblasti nevìnuje. Systém hodnocení je ve spoleènosti nastaven 

tak, �e by mìl mít návaznost na vzdìlávání a rozvoj, vzhledem k tomu, �e si v�ichni 
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zamìstnanci musejí nastavovat jak pracovní tak rozvojové cíle. Spoleènost by se mìla zamìøit 

na 17 % zamìstnancù, kteøí se této oblasti nevìnují a zjistit dùvody proè tomu tak není. 

 

Graf 4.17 k otázce è. 19 �Máte mo�nost hodnotit svého nadøízeného?� 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Pøesto�e na tuto otázku zodpovìdìlo 13 %, tj. 4, �e mají mo�nost hodnotit svého 

nadøízeného, 87 %, tj. 26 tuto mo�nost nemá. Zavedený systém toti� neumo�òuje hodnocení 

nadøízeného, je pravdìpodobné, �e zamìstnanci, je� tuto mo�nost mají, tak konají na základì 

po�adavkù svého nadøízeného. 

 

Graf 4.18 k otázce è. 20 �Je souèástí hodnotícího pohovoru Va�e sebehodnocení?� 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu je zøejmé, �e sebehodnocení není souèástí hodnocení u v�ech zamìstnancù.  

Na tuto otázku zodpovìdìlo 20 %, tj. 6 ne, a 80 %, tj. 24 ano. V rámci implementovaného 
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systému by si sebehodnocení mìli vyplòovat v�ichni zamìstnanci. Spoleènost by se mìla 

soustøedit na 20 % zamìstnancù, jen� si sebehodnocení nevyplòují, pøípadnì nemají mo�nost 

je u hodnocení prodiskutovat. 

 

Graf 4.19 k otázce è. 21 �Mají výsledky hodnocení výkonu návaznost na?�: 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Z grafu vyplývá, �e pøesto�e hodnocení by mìlo mít návaznost v�echny tøi vý�e 

zmínìné oblasti, odmìòování, kariérní rùst i vzdìlávání a rozvoj, nìkteøí hodnocení nevidí 

návaznost tìchto oblastí na hodnocení.  Dva zamìstnanci odpovìdìli, �e u nich není návaznost 

hodnocení na odmìòování, 11 zamìstnancù nevidí spojitost mezi hodnocením a kariérním 

rùstem a 8 zamìstnancù neshledává, �e vzdìlávání a rozvoj na hodnocení navazuje. 
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Graf 4.20 k otázce è. 22 �Plánujete si svùj osobní rozvoj sami?� 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Tento graf ukazuje, �e pouze 13 % tj. 4 zamìstnancù si vytváøí plán osobního rozvoje 

samo, 60% respondentù, tj. 18 si jej vytváøí samo a následnì konzultuje s nadøízeným, 27%, 

tj. 8 zamìstnancù si plán osobního rozvoje nevytváøí, rozvojový plán je pro nì tvoøen 

nadøízeným. Spoleènost by se mìla zamìøit na 27 % zamìstnancù, kteøí si netvoøí plán 

osobního rozvoje samostatnì, ani konzultací. Nadøízení by nemìli sami rozhodovat  

o rozvojovém plánu pro své zamìstnance. Rozvojový plán by mìl být odsouhlasen jak 

zamìstnancem tak nadøízeným. 

 

Graf 4.21 k otázce è. 23 �Máte mo�nost kariérního rùstu?� 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu je patrné, �e více ne� polovina zamìstnancù 60 % tj. 18 se v rámci hodnotícího 

rozhovoru nevìnuje problematice plánování kariéry, 40 % tj. 12 zamìstnancù se této 

problematice vìnuje. V rámci velikosti firmy pokládám tento výsledek za adekvátní vzhledem 

k tomu, �e ne v�ichni zamìstnanci mají mo�nost kariérního rùstu. 
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Graf 4.22 k otázce è. 24 �Máte mo�nost navrhovat, pøíp. konzultovat vzdìlávací aktivity 

s nadøízeným?� 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Více ne� polovina, 53 %, tj. 16 zamìstnancù má mo�nost navrhovat, pøíp. konzultovat 

vzdìlávací aktivity s nadøízeným, 47 %, tj. 14 zamìstnancù tuto mo�nost nemá a vzdìlávací  

a rozvojové cíle jsou jim pravdìpodobnì nastaveny nadøízeným. Organizace by se mìla 

zamìøit na 47 % zamìstnancù, kteøí nemají mo�nost navrhovat vzdìlávací aktivity 

s nadøízeným.  

 

Graf 4.23 k otázce è. 25 �Vyu�íváte mo�nost vzdìlávacích aktivit nabízených 

zamìstnavatelem?� 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 A� na jednoho zamìstnance, v�ichni vyu�ívají mo�nost vzdìlávacích aktivit 

poskytovaných zamìstnavatelem. Z grafu je zøejmé, �e systém vzdìlávání a rozvoje  

ve spoleènosti funguje. 
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Graf 4.24 k otázce è. 26 �Podporuje Vás nadøízený v rámci dosa�ení vytyèených cílù?� 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Více ne� polovina, 53 %, tj. 16 zamìstnancù se cítí být podporováno nadøízeným,  

37 %, tj. 11 zamìstnancù se cítí být podporováno nìkdy a 10 % tj. 3 zamìstnanci, zøídkakdy. 

�ádný zamìstnanec nevybral odpovìï nikdy. Z grafu vyplývá, �e v�ichni zamìstnanci jsou  

do urèité míry podporováni svým nadøízeným v rámci dosa�ení vytyèených cílù. Av�ak 

spoleènost by se zde mìla zamìøit na 47 % zamìstnancù, kteøí nejsou v�dy podporováni. 

 

Graf 4.25 k otázce è. 27�Myslíte si, �e je systém hodnocení ve Va�í organizaci spravedlivý?� 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Více ne� polovina 57 % respondentù, tj. 17 si nemyslí, �e systém hodnocení je  

ve spoleènosti spravedlivý, 43 %, tj. 13 zamìstnancù si naopak myslí, �e systém spravedlivý 

je.  Dùvody proè si zamìstnanci myslí, �e hodnocení není spravedlivé viz ní�e. 
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Graf 4.26 k otázce è. 28 �Jste spokojeni se systémem hodnocení ve Va�í organizaci?� 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

U této otázky celých 60 % zamìstnancù, tj. 18 není spokojeno se zavedeným 

systémem v organizaci, 40 %, tj. 12 spokojeno je. Dùvody pro nespokojenost viz ní�e. 

Otázka  è. 29 �S èím nejste spokojeni?� byla zodpovìzena 18 zamìstnanci, tj. 60 % 

dotazovaných a objevily se následující odpovìdi: 

 hodnocení má malý vliv na rozvoj kariéry a odmìny, nemotivuje 

 hodnocení je nedostateèné, nevidím jeho výsledky, sice je navy�ování platu, ale to není 

v�dy spravedlivé, 

 neobjektivnost výsledkù, 

 s realitou hodnocených dat, 

 systém hodnocení trvá moc dlouho, pak se to musí rychle udìlat do termínu, ve smyslu 

�hlavnì a� to máme za sebou�, 

 pøilo�it vìt�í váhu následnému odmìòování, hodnocení pro firmu nemá význam, 

 èlovìk splní cíl na 100 %, ale více ne� 90 % v hodnocení stejnì mít nemù�e, 

 ka�dý nadøízený hodnotí jinak, nìkteøí pøísnìji, nìkteøí ménì, potom dva stejnì kvalitní 

lidé mohou mít rozdílné hodnocení, 

 nepøehlednost hodnotícího formuláøe, 

 obsáhlost jednotlivých otázek, mìly by být detailnìj�í. 

 

Otázka  è. 30 �Co byste na systému hodnocení zmìnili?� byla zodpovìzena 17 zamìstnanci, 

tj. 57 % dotazovaných a objevily se následující odpovìdi: 

 lep�í navr�ení dotazníku, 
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 srozumitelnìj�í kritéria hodnocení, 

 kompetence, 

 stanovené cíle musejí být mìøitelné, 

 nevidím �ádný hlub�í dopad hodnocení, 

 navrhnout konkrétnìj�í aktivity, plnìní akcí a cílù i v prùbìhu roku vyplývající z auditù, 

schùzí, reklamací aj., 

 nezaujatost hodnotitele, 

 formuláø, 

 být objektivnìj�í, oddìlit subjektivní názor od objektivního, 

 bylo by zajímavé zavést metodu 360 stupòové zpìtné vazby. 

 

Otázka  è. 31 �Hodnocení jakých znalostí/dovedností Vám v hodnocení scházejí?� byla 

zodpovìzena 18 zamìstnanci, tj. 60 % dotazovaných a objevily se následující odpovìdi: 

 chybí sebehodnocení, 

 kvality jako: nasazení do práce, pøístup k zadaným úkolùm, výsledky, 

 charakter, 

 praxe, 

 chování, dodr�ování interních pravidel jako je dresspolicy, smìrnice, pravidla, 

spolehlivost,  

 v�eobecné znalosti a hodnocení dosa�ených výsledkù, 

 znalost jazykù AJ, NJ, 

 rozvoj po stránce kariéry, 

 dlouhodobé cíle a jejich hodnocení. 

 

4.4.2   Vyhodnocení dotazníkového �et%ení z pozice hodnotitele 

 

Ve spoleènosti hodnotí celkem 11 zamìstnancù, z nich� 4 hodnotí zamìstnance  

na dìlnických pozicích. Toto dotazníkové �etøení se jimi nebude zabývat. Celkem byl tedy 

dotazník rozdán 7 zamìstnancùm. Pìti mu�ùm a dvìma �enám, z nich� �est má vysoko�kolské 

vzdìlání, jeden má støední vzdìlání. Pìt z nich pracuje na pozici vrcholového managementu  

a dva na pozici støedního managementu. Hodnotitelé obdr�eli dotazník s 25 otázkami, jejich� 

vyhodnocení následuje. 
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Odpovìdi na otázky 1 a 2 jsou toto�né s odpovìïmi hodnocených a to �e hodnocení probíhá 

pravidelnì jednou roènì. 

 

K otázce è. 3 �Vyhovuje Vám periodicita hodnocení zamìstnancù?� 

V�em dotazovaným vyhovuje periodicita hodnocení, co� ukazuje, �e hodnocení  

1 x roènì je adekvátnì nastaveno a je dostaèující. 

 

Otázka  è. 4 �Jaký vidíte pøínos hodnocení pro zamìstnance a pro organizaci?� byla 

zodpovìzena 7 zamìstnanci, tj. 100 % dotazovaných a objevily se následující odpovìdi: 

 zpìtná vazba � neustálé zlep�ování, 

 hodnocený má dané po�adavky na svou práci, ví v èem je potøeba se zlep�it, 

 vzájemná informovanost, 

 zamìstnanec vidí, jak si ho organizace oceòuje a jak o nìm smý�lí, 

 rozvoj zamìstnance, sebe sama, zpìtná vazba na výkon, øízení podle cílù, 

 zpìtná vazba, zlep�ování, motivace, 

 efektivnost výkonu zamìstnance a zpìtná vazba. 

 

K otázce è. 5 �Znáte kritéria hodnocení?� 

V�ichni dotazovaní znají kritéria hodnocení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65 

Graf 4.27 k otázce è. 6 �Èeho se kritéria týkají?� 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu je patrné, �e v�ichni hodnotitelé si jsou vìdomi faktu, �e kritéria hodnocení  

se týkají chování, 4 odpovìdìli výsledky a kompetence, 1 jiné. U této otázky by v�ichni 

hodnotitelé mìli odpovìdìt výsledky, chování i kompetence, proto�e systém hodnocení 

v organizaci je takto nastaven. Z grafu je zøejmé, �e nejdùle�itìj�ím kritériem pro hodnotitele 

je chování. 

 

Graf 4.28 k otázce è. 7 �Jsou kritéria hodnocení navr�eny adekvátnì?� 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

Z vý�e uvedeného grafu je patrné, �e vìt�ina71 %, tj. 5 hodnotitelù si myslí, �e 

hodnotící kritéria jsou èásteènì navr�ena adekvátnì, 29 %, tj. 2 si myslí, �e jsou navr�eny 

zcela adekvátnì. Spoleènost by se mìla zamìøit na nastavení kritérií hodnocení tak, aby 

vyhovovala jak v�em zamìstnancùm, tak v�em hodnotitelùm. Ov�em �ádný hodnotitel 

nezodpovìdìl, �e by kritéria hodnocení byly navr�eny úplnì �patnì. 
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Graf 4.29 k otázce è. 8 �Vyhovuje Vám hodnotící �kála 1-7?� 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Zde 57 % hodnotitelù, tj. 4 hodnotící �kála 1-7 nevyhovuje, 43 %, tj. 3 hodnotitelùm 

tato �kála vyhovuje. Respondenti, kterým vý�e uvedená �kála nevyhovuje, navrhovali ni��í 

hodnotící �kálu a to v rozmezí 1-5, nebo 1-6. 

 

Graf 4.30 k otázce è. 9 �Vyhovují Vám formuláøe hodnocení?� 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Více ne� polovinì hodnotitelù formuláøe hodnocení vyhovují, 43 % vyhovují èásteènì. 

Dùvody pro problémové oblasti formuláøe lze nalézt ní�e. 
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Graf 4.31 k otázce è. 10 �Je systém hodnocení administrativnì nároèný?� 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z vý�e uvedeného grafu je patrné, �e vìt�ina hodnotitelù 71 %, tj. 5 zamìstnancù 

neshledává systém hodnocení administrativì nároèný, naopak 29 %, tj. dvìma z nich 

hodnotící systém pøijde jako administrativnì nároèný. 

 

Graf 4.32 k otázce è. 11 �Pøipravujete se na hodnotící pohovor?� 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z grafu vyplývá, �e pouze jeden zamìstnanec 14 %, se na hodnotící rozhovor 

nepøipravuje, velmi dobrým výsledkem pro organizaci je 86 %, tj. 6, kteøí se na hodnotící 

rozhovor pøipravují. Zpùsoby jak se nadøízení na hodnocení pøipravují, viz ní�e. 
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Otázka  è. 12 �Jak se pøipravujete na hodnotící pohovor?� byla zodpovìzena 7 zamìstnanci,  

tj. 100 % dotazovaných a objevily se následující odpovìdi: 

 

 kontrola splnìní cílù, dotazy na práci hodnoceného u ostatních kolegù, 

 zjistím hodnocení pøede�lého roku, stanovím cíle na následující rok, 

 dìlám si záznamy v prùbìhu roku, písemné poznámky pøed pohovorem, 

 prohlédnu si data a evidence, 

 z poznámek, reakcí ostatních, sebehodnocení dotyèného, výsledky apod., 

 pøedem si pøipravím osnovu jednotlivých bodù hodnocení. 

 

K otázce è. 13 �Informujete své podøízené o termínu hodnocení v dostateèném èasovém 

pøedstihu?� 

 

Z dotazníkového �etøení vyplynulo, �e v�ichni hodnotitelé informují své podøízené  

o termínu hodnocení v dostateèném èasovém pøedstihu. To ov�em nekoresponduje 

s odpovìïmi hodnocených, u kterých nìkteøí zodpovìdìli, �e nejsou informováni vèas.  

Mo�ným dùvodem je èasový úsek, který dle hodnotitelù a hodnocených je dostateèný èasový 

pøedstih. 

 

K otázce è. 14 �Je hodnotící pohovor veden na základì?�: 

 

V�ichni hodnotitelé zodpovìdìli, �e hodnotící rozhovor je veden na základì dialogu, 

co� koresponduje s odpovìïmi hodnocených a je to velmi pozitivní pro organizaci. Hodnotící 

rozhovor by mìl být veden na základì dialogu mezi podøízeným a nadøízeným. 
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Graf 4.33 k otázce è. 15 �Jak dlouho trvá hodnotící pohovor?� 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Hodnotící rozhovor trvá od 15 minut do 60 minut. Pøesto�e má organizace nastavený 

èas hodnotícího pohovoru na 30 minut z grafu je zøejmé, �e tento èas je dodr�ován jen jedním 

hodnotitelem. Èas 45 min. je vyu�íván také jedním hodnotitelem. Ov�em 4 ze sedmi 

hodnotitelù vybralo mo�nost rozhovoru v trvání 60 minut, co� nekoresponduje s odpovìïmi 

hodnocených, kde tato mo�nost byla vybrána pouze minimem respondentù. Kromì jednoho 

hodnotitele, který stráví hodnocením pouze 15 min., pova�uji èasové rozpìtí 30-60 min. jako 

adekvátní. 

 

Graf 4.34 k otázce è. 16 �Je souèástí hodnotícího pohovoru odmìòování?� 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Je zøejmé, �e u 28 % tj. 2 hodnotitelù je souèástí odmìòování v�dy, u 29 %,  

tj. 2 nìkdy, a u 43 %, tj. 3 nikdy. Výsledky nekorespondují se zavedeným systémem, kde by 

nadøízený mìl pouze naznaèit, jestli zamìstnanec splnil kritéria pro revizi mezd, proto�e 

revize mezd je provádìna a� následnì po hodnocení. 
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Graf 4.35 k otázce è. 17 �Je souèástí hodnotícího pohovoru plánování kariéry?� 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vìt�ina 86 %, tj. 6 hodnotitelù zodpovìdìla, �e plánování kariéry je souèástí 

hodnotícího rozhovoru, jeden respondent zodpovìdìl, �e toto téma není souèástí hodnotícího 

rozhovoru. Jak ji� bylo zmínìno vý�e v textu, ve spoleènosti nemají mo�nost v�ichni 

zamìstnanci kariérnì rùst. 

 

Graf 4.36 k otázce è. 18 �Je souèástí hodnotícího pohovoru vzdìlávání a rozvoj?� 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 V�ichni, a� na jednoho hodnotitele odpovìdìli, �e souèástí rozhovoru je oblast 

vzdìlávání a rozvoje. Je pravdìpodobné, �e vý�e zmínìný hodnotitel hodnotí zamìstnance, 

kteøí ji� nemají mo�nost dal�ího kariérního postupu a proto vzdìlávání a rozvoj není souèástí 

kariérního rozvoje. 
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Graf 4.37 k otázce è. 19 �Mají výsledky hodnocení výkonu návaznost na �?�: 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z tohoto grafu je patrné, �e hodnotitelé vidí nejvìt�í návaznost hodnocení výkonu  

na kariérní rùst, odmìòování a vzdìlávání a rozvoj. Co� pøíli� nekoresponduje se systémem  

a velikostí organizace, kariérní rùst je mo�ný pouze u nìkterých zamìstnancù. Dle 

nastaveného systému by vìt�í návaznost mìla být na vzdìlávání a rozvoj, pøíp. odmìòování. 

 

Graf 4.38 k otázce è. 20 �Podporujete podøízené v rámci dosa�ení jejich vytyèených cílù?� 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Vìt�í polovina, 57%, tj. 4 nadøízení podporují své podøízené nìkdy v rámci 

vytyèených cílù, 43 %, tj. 3 hodnotitelé je podporují v�dy. Spoleènost by se mìla zamìøit na 

tuto oblast a objasnit mana�erùm, pøíp. nadøízeným, �e podpora podøízených je velmi dùle�itá. 

Z grafu, ale také vyplývá, �e �ádný hodnotitel nevybral odpovìï zøídkakdy, co� 

nekoresponduje s odpovìïmi hodnocených, u kterých se tato odpovìï objevila. 
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Graf 4.39 k otázce è. 21 �Myslíte si, �e je systém hodnocení ve Va�í organizaci spravedlivý?� 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

71 % respondentù, tj. 5 je spokojeno s navr�eným systémem, ov�em 29 %,  

tj. 2 si myslí, �e systém není spravedlivý. Pokud porovnáme odpovìdi s tìmi hodnocenými, 

tak si vìt�ina respondentù nemyslí, �e systém je spravedlivý. 

 

Graf 4.40 k otázce è. 22 �Jste spokojeni se systémem hodnocení ve Va�í organizaci?� 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

57 % hodnotitelù, tj. 4 zamìstnanci odpovìdìli, �e jsou spokojeni se zavedeným 

systémem, ale 43 %, tj. 3 hodnotitelé se systémem spokojeni nejsou. Spoleènost by se mìla 

zamìøit na tyto zamìstnance, kteøí nejsou spokojeni, dùvody jejich nespokojenosti lze najít 

ní�e v textu.  
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Otázka  è. 23 �S èím nejste spokojeni?� byla zodpovìzena 3 zamìstnanci,  

tj. 43 % dotazovaných a objevila se následující odpovìï: 

 zbyteènì mnoho otázek a mo�ných odpovìdí, 

 hodnocení nemá velký vliv na zamìstnance, 

 s formuláøem. 

 

Otázka  è. 24 �Co byste na systému hodnocení zmìnili?� byla zodpovìzena 3 zamìstnanci,  

tj. 43 % dotazovaných a objevily se následující odpovìdi: 

 úplnì v�e, ménì otázek a specifické odpovìdi, 

 jiné, podrobnìj�í zamìøení, 

 podrobnìj�í popis kompetencí, aby hodnotitelé mìli stejný �výchozí� bod 

 

Otázka  è. 25 �Hodnocení jakých znalostí/dovedností Vám v hodnocení scházejí?� byla 

zodpovìzena 3 zamìstnanci, tj. 43 % dotazovaných a objevily se následující odpovìdi: 

 zále�í na pozici, chybí rozdìlení na management, specialistu, administrativu, 

 loajalita, týmová práce, 

 pøístup k zadaným úkolùm, pøístup k firmì jako k celku, osobnost � charakter.  
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5 Návrhy a doporuèení 

 

Po analýze systému hodnocení zamìstnancù a po následném vyhodnocení navr�ených 

dotazníkù, jak pro hodnocené tak pro hodnotitele, navrhuji organizaci CTS Czech Republic 

s.r.o. nìkolik doporuèení pro zefektivnìní systému hodnocení. 

 

Systém, který je navr�en korporací a musí být následován jejími poboèkami je dle 

mého názoru vhodnì navr�en. Z dotazníkového �etøení vyplynulo, �e zamìstnanci jsou 

spokojeni, co se týèe frekvence hodnocení, av�ak vìt�ina respondentù si myslí, �e systém 

hodnocení v organizaci není spravedlivý. Dùvodem mù�e být nevhodné nastavení hodnotící 

�kály, která má bodové ohodnocení 1-7, co� mù�e nìkteré hodnotitele svádìt ke støedovému 

hodnocení 4 body. Také rùzní hodnotitelé hodnotí své podøízené ménì èi více pøísnì.  

Dále hodnocení zamìstnanci nejsou spokojeni s obsahem hodnocení, pøevá�nì co  

se kompetencí a chování týèe. Doba hodnotícího rozhovoru je spoleèností nastavena na pùl 

hodiny, co� se mi jeví jako adekvátnì nastavený èas. Ov�em nìkteøí hodnotitelé neinformují 

své podøízené o hodnotícím rozhovoru v èasovém pøedstihu, co� mù�e zpùsobit 

nepøipravenost hodnoceného. Nìkteøí zamìstnanci si nejsou vìdomi hodnotících kritérií ani 

návaznosti na hodnocení, tj. rozvojový plán, odmìòování a v neposlední øadì také kariérní 

rùst. 

 

Spoleènosti CTS Czech Republic s.r.o. navrhuji následující doporuèení: 

 

1. Zachovat frekvenci hodnocení, jednou roènì, v�dy po ukonèení kalendáøního roku, tak jak 

to má spoleènost v souèasné dobì nastaveno. 

 

2. Zachovat návaznost na vzdìlávání a rozvoj, tzn. formuláø �rozvojový plán�, u nìkterých 

zamìstnancù zachovat návaznost na kariérní rùst, tzn. formuláø �kariérní rozvoj�.  

U rozvojového plánu navrhuji, aby si rozvojové aktivity navrhovali zamìstnanci sami, 

pøíp. je konzultovali se svým nadøízeným. Rozvojový plán by nemìl být stanovován pouze 

nadøízeným. 
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3. Zachovat hodnocení na základì MBO, tzn. stanovování cílù na dal�í období a hodnocení 

jejich splnìní v rámci hodnotícího rozhovoru, a kontrola prùbìhu splnìní cílù v polovinì 

roku, pøíp. revize cílù. 

 

4. Zmìnit hodnotící formuláø tak, aby bylo zøejmé, která kompetence je hodnocena a jakým 

bodovým ohodnocením. Spoleènosti navrhuji vypracování rámcových kompetenèních 

modelù, a to pro pozice: vrcholový management, støední management, a specializované 

pozice (technici, administrativa, finance). Pøi navrhování kompetenèního modelu pro dané 

pozice je nutné vzít v potaz komentáøe respondentù ohlednì kompetencí, které jim 

v hodnocení chybí. Po vypracování kompetenèních modelù pro vý�e zmínìné pozice je 

nutné vypracovat nový hodnotící formuláø, který bude reflektovat zmìny v kompetencích. 

Návrh na rámcový kompetenèní model pro vrcholový management, který je èásteènì 

zpracován je zachycen v pøíloze è. 9, kompetenèní model pro støední management a 

administrativu byl rovnì� rámcovì navr�en, viz pøíloha è. 10 a è. 11. Dále navrhuji, aby 

souèástí hodnocení bylo hodnocení chování, pøíp. osobnostních charakteristik, jako 

spolehlivost, charakter, loajalita, apod. 

 

 

5. Spoleènosti dále navrhuji zmìnit hodnotící �kálu z rozpìtí 1-7, na rozpìtí 1-6, kde není 

mo�nost hodnotit støední hodnotou a kde se hodnotitel musí rozhodnout, jestli bude 

hodnotit vy��ím èi ni��ím skóre. 

 

6. Dále navrhuji, aby po pro�kolení mana�erù HR mana�erkou ohlednì systému hodnocení 

byli pro�koleni i zamìstnanci organizace, vzhledem k velikosti spoleènosti mù�e 

probìhnout v rámci celopodnikové schùze, nebo formou prezentací na intranetu 

spoleènosti, pøíp. mohou být zaslány formou prezentace jednotlivým zamìstnancùm. 

V�ichni zamìstnanci by mìli znát kritéria a metody hodnocení. Mìli by být rovnì� 

srozumìni s faktem, �e souèástí jejich hodnocení je sebehodnocení, nastavení cílù na dal�í 

období, rozvojový a kariérní plán. 

 

7. V neposlední øadì je nutné hodnotitelùm pøed zahájením ka�dého hodnocení zdùraznit, 

aby se za ka�dých okolností vyvarovali èastých chyb, kterými obvykle bývají napøíklad 

osobní pøedsudky, efekt nedávnosti èi centrální tendence.  
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6 Závìr 

 

Tématem této diplomové práce byla analýza systému hodnocení zamìstnancù  

ve vybrané organizaci. Cílem práce bylo analyzovat zavedený systém v zahranièní organizaci 

CTS Czech Republic s.r.o. Práce byla rozdìlena do dvou èástí, èásti teoretické a èásti 

praktické. 

 

V teoretické èásti, která je zalo�ena na odborné, jak èeské tak zahranièní literatuøe, byl 

popsán proces øízení a mìøení výkonnosti organizace, proces øízení výkonu a hodnocení 

zamìstnancù, cíl a úèel hodnocení, oblasti, kritéria a formy hodnocení. Popsán byl také 

hodnotící rozhovor a èasté chyby v hodnocení. V praktické èásti byla charakterizována 

spoleènost, ve které byla provedena analýza systému hodnocení. 

 

Pøi øe�ení práce byla pou�ita metoda dotazníkového �etøení, byly vypracovány dva 

druhy dotazníkù, jeden dotazník spokojenosti se systémem hodnocení pro hodnocené a druhý 

pro hodnotitele. Oba dotazníky byly vyhodnoceny pomocí grafù, tabulek a komentáøù.  

 

Výsledky dotazníkového �etøení slou�ily jako podklad pro závìreèná doporuèení  

a návrhy. V návrzích bylo uvedeno, aby hodnocení probíhalo na základì zpracovaného 

kompetenèního modelu, který byl ji� z èásti navr�en a bude v rámci dal�í spolupráce 

dopracován i na ostatní pozice, pøelo�en do anglického jazyka a zaslán mateøské firmì ke 

schválení. Bude-li nový systém hodnocení schválen korporací, bude ve spoleènosti CTS 

Czech Republic s.r.o. zaveden. 

 

Dle mého názoru byl cíl práce splnìn. 
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4E  Energy, edge, energize, execute 
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BSC  Balance scorecard (Karta vyvá�eného scóre) 
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Corp.  Corporation (obchodní spoleènost) 

CTS  Chicago Telephone Supply 

HR  Human Resources (Oddìlení lidských zdrojù) 

MBO  Management by objectives (Hodnocení podle výkonu) 

NJ Nìmecký jazyk 

PPM  Parts per million (Poèet vadných souèástek z milionu vyrobených) 

s.r.o.  Spoleènost s ruèením omezeným 

USA  United States of America (Spojené státy americké) 
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CTS CORPORATION 

EMPLOYEE PERFORMANCE APPRAISAL

(CTS CONFIDENTIAL) 

EMPLOYEE NAME:      POSITION TITLE:     

PERFORMANCE PERIOD:      FROM January 1, 2011      TO December 31, 2011   

SECTION 1: - POSITION PERFORMANCE:  Describe significant accomplishments and achievements during the performance period.  

Describe any new tasks or expansion of scope; describe new knowledge/skill/ability acquisition.  Address any areas requiring 

development focus.

                                ������                  

SECTION 1 - POSITION PERFORMANCE RATING: (Check the appropriate box below)  
      

       _____ 1                 _____ 2                   _____ 3            _____4            _____ 5                _____ 6                    _____ 7                        

Significant gaps in knowledge / skill / 
ability.  Limited growth / learning.

Good performance and superior results.  Often 
exceeds job requirements.  Growth-oriented.

Exceptional accomplishments and significant 
contributions.  Continuous improvement.

SECTION 2 - PERFORMANCE COMPETENCIES  
Instructions:  Rate employee on each behavior using the scale provided. Provide specific observable examples of the behavior and the impact.  See the 
examples for illustration of the behavior at varying levels of effectiveness.

Action Orientation / Risk Readiness: Sets high standards for performance, strong work ethic, personal courage, and decisiveness. Willing to endure difficulty, 
take risks, and drive change. Ability to stay focused on the goal even under challenging circumstances.  Open to try / develop new ideas to get things done.  

Tackles problems head on.  Recognizes and seizes opportunities.    ENERGY

       _____ 1                 _____ 2                   _____ 3            _____4            _____ 5                _____ 6                    _____ 7                        

Strives to maintain current processes without 
seeking reasons behind them.  

Shows enthusiasm for new ideas, programs, 
procedures, etc. 

Consistently offers / pioneers new suggestions, ideas 
and processes. 

Problem Solving:  Ability to systematically analyze and comprehend complex situations; sort, prioritize, clarify and diagnose issues. Integrate information, 

define reasonable alternatives, and make sound decisions while recognizing broader implications of any problem and its solution.  EDGE

       _____ 1                 _____ 2                   _____ 3            _____4            _____ 5                _____ 6                    _____ 7                        

Addresses problems when tasks are delayed or
timelines are jeopardized. 

Addresses and resolves problems as they arise or 
threaten to delay current tasks. 

Anticipates challenges and opportunities and meets 
them with clear, practical, innovative solutions. 

Interpersonal Skills:   Effectively builds good working relationships with people by seeking, appreciating, and including the contributions of others.  Works to 
enhance the self-esteem of others, maintains empathy, and succeeds at involving and supporting others.  Effectively uses conflict and compromise to 

strengthen understanding and teamwork. Values learning and personal/professional growth of self and team.  ENERGIZE

      _____ 1                 _____ 2                   _____ 3            _____4            _____ 5                _____ 6                    _____ 7                          

Allows others to dominate task, teams or 
projects.  Avoids conflict, often to the detriment 
of tasks. 

Effectively works with others toward common goals.  
Positive and pro-active. 

Actively seeks the input of others without hindering the
progress of the task. Inspires confidence and self-
esteem. 

Planning / Execution: Prioritizes and determines tasks and resource needs; allocates time and leverages resources (people, processes, time, and tools), and 

stays focused.  Gets things done on time and to expectations.  Copes effectively with ambiguous and changing environments.   EXECUTE

      _____ 1                 _____ 2                   _____ 3            _____4            _____ 5                _____ 6                    _____ 7                        

Does not plan well; tasks are often late, over 
budget, below expectations, etc. 

Remains on schedule and delivers projects exactly as 
required. 

Performance is a top priority.  Organizes for 
execution.  Takes success personally. 
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Communication Skills: Ability to clearly convey information and ideas through a variety of means in a way that engages people and helps them understand the 
meaning and retain the message. Demonstrates respect for the views, thoughts, and opinions of others. Effectively shares feelings, thoughts and opinions. 

Listens effectively.  ENERGY  -  ENERGIZE  -  EDGE  -  EXECUTE

      _____ 1                 _____ 2                   _____ 3            _____4            _____ 5                _____ 6                    _____ 7                        

May use tactics to dissuade dissenters.  
Abandons ideas when challenged. Provides 
vague or ambiguous direction. 

Accepts and responds to criticism; works to achieve 
full support of ideas. 

Conducts meaningful interactive dialogues. Fosters 
trust, understanding and mutual respect. 

SECTION 2 - OVERALL PERFORMANCE COMPETENCIES AND BEHAVIORS RATING: (Check the appropriate overall number) 

       _____ 1                 _____ 2                   _____ 3            _____4            _____ 5                _____ 6                    _____ 7                         

Section 3 – 2011 Goal Measurement Scoring (or attach Goal Worksheet – 2011)

Describe each goal and its results.  Indicate % of goal achieved in Column A.  
Multiply by weight (if applicable). Record achievement % in Column C. 

Result % 

Column A 

Weight 

Column B 

Achievement  % 

Column C  (A x B) 

Goal #1      

Goal #2       

Goal #3        

Goal #4       

    TOTAL 
Add Column C scores 

       _____ 1                 _____ 2                   _____ 3            _____4            _____ 5                _____ 6                    _____ 7                         

65% - 79% Goal Achievement 80% - 91% Goal Achievement 92% - 100% Goal Achievement

Overall Performance Rating:

Section 1 - Position Performance Enter 1 - 7 
Section 2 - Performance Competencies Enter 1 - 7

Section 3 - Goal Achievement Enter 1 - 7

Overall Score   

Needs Improvement: 

Performance meets some, 

but not all, expectations. 

8 - 11  

Successful: 

Consistently generates good 

results.  Superior contributions. 

12 – 16 

Distinguished: 

Outstanding performer with 

exceptional results. 

17 – 21 

  If total score is 7 or less, a Performance Improvement Plan is required.  At the end of the specified time period, the employee and 

supervisor will meet to evaluate progress.  Failure to achieve improvements may result in separation or reassignment. 
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2012 GOAL SETTING (or attached Goal Worksheet – 2012) 

Goal 1: �������	
�����������
�

����	
��������	���
�

�����	��

�

Weight:       %

Goal 2: �������	
�����������
�

����	
��������	���
�

�����	��

�

Weight:      %

Goal 3: �������	
�����������
�

����	
��������	���
�

�����	��

�

Weight:      %

Goal 4: �������	
�����������
�

����	
��������	���
�

�����	��

�

Weight:      %

Goal 5: �������	
�����������
�

����	
��������	���
�

�����	��

�

Weight:      %

Goal 6: �������	
�����������
�

����	
��������	���
�

�����	��

�

Weight:      %

Goal 7: �������	
�����������
�

����	
��������	���
�

�����	��

�

Weight:      %

SMART GOALS 

Specific - Focus on specific results.  Be sure result is tangible and observable. 

Measurable - Goal should be measurable.  Measurability allows you to track your progress and determine your success. 

Attainable - Goals must be challenging but realistically achievable. 

Relevant - Be sure your goal is in alignment with and in support of the goals of the department and the Corporation. 

Time-Based - Identify a specific target date for each goal.  This will help track your progress. 

EMPLOYEE SIGNATURE 
*
       DATE:     

(*)  Your signature does not necessarily mean you agree with the appraisal; it means that you have had the opportunity to review it with your 
supervisor. 

SUPERVISOR/ MANAGER SIGNATURE       DATE:     
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�

CTS CORPORATION

GOAL WORKSHEET - 2011

(CTS CONFIDENTIAL)

 Employee Name:  _________________________________________ Position Title: ________________________________________

 Performance Period:                                           From:  1/1/2011 To:  12/31/2011

�������������	
� �����������������
�

Describe each goal and provide a weight/priority.  The sum of all weights Describe the results of each Goal.  Indicate % of goal achievement in 

should equal 100.  Goals may share equal priority.  Indicate whether each Column A.  Multiply by weight (if applicable) in Column B.  Record 

Goal is focused on Operational Achievement or Personal Development. achievement in Colum C.

# Goal Results Results % Weight % Achiev. %
x A B C (A xB)

1 Operational Achievement 0%

Personal Development 0%

2 Operational Achievement 0%

Personal Development 0%

3 Operational Achievement 0%

Personal Development 0%

4 Operational Achievement 0%

Personal Development 0%

Total: 0% 0% 0%

                 Goal Achievement

65% - 79%                                       80%-91% 92%-100%

� 1   � 2                            � 3  � 4  � 5 � 6   � 7

Set SMART Goals

Specific - Focus on specific results.  Be sure result is tangible and observable.

Measurable - Goal should be measurable. Measurability allows you to track your progress and determine your success.

Attainable - Goals must be challenging but realistically achievable.

Relevant - Be sure your goal is in alignment with and in support of the goals of the department and the Corporation.

Time-Based- Identify a specific target date for each goal.  This will help track your progress.

GOAL Setting            GOAL Measurement

EMPLOYEE SIGNATURE__________________________________________________DATE_________________DATE_______________

SUPERVISOR/MANAGER SIGNATURE______________________________________DATE__________________DATE______________

Type

P
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Name:       

Development Planning Worksheet

GOAL: Operational    

  

Development Strategies: 

Measurable Activities
What will be done to achieve goal?

Timing
Date for each activity 

Required Resources
People, time, tools, etc. needed  

Evaluation Process
Methods for measuring progress 

   

Employee Signature: ________________________________________________   Date:  _____________________________________ 

Manager Signature:  ________________________________________________   Date:______________________________________ 

Goal Statement: 

Date:___________________________
P
�íloha �. 5/1 



GOAL: Personal Development   

  

Development Strategies: 

Measurable Activities
What will be done to achieve goal?

Timing
Date for each activity 

Required Resources
People, time, tools, etc. needed  

Evaluation Process
Methods for measuring progress 

  Coursework / Reading 

_________________________ 

_________________________ 

  Work Assignments 

_________________________ 

_________________________ 

  People 

_________________________ 

_________________________ 

   

Employee Signature: ________________________________________________   Date:  _____________________________________ 

Manager Signature:  ________________________________________________   Date:______________________________________ 

Goal Statement: 

P
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Individual Career Development Plan 
(The Visioned Future) 

Name:  ____________________________ Manager:  __________________________
Position:  __________________________ Date:  _____________________________
Time in Current Position:  ____________

Section A:  CAREER PLAN

Personal Mission Statement 

Section B:  SHORT-TERM DEVELOPMENT GOALS (CURRENT -2 YEARS)

Development Objectives Competencies / Skills / Knowledge 
Needed (areas I need to develop) 

Section C: LONG-TERM CAREER GOALS (1-3 YEARS)

Area of Interest / Position Title Competencies / Skills / Knowledge 
Needed (areas I need to develop) 



DOTAZNÍK 

Vážená paní, vážený pane, 
dovolte mi, abych Vás požádala o vypln�ní následujícího dotazníku. 

Jedná se o anonymní pr�zkum a jeho výsledky by m�ly sloužit jako podklad pro diplomovou 
práci v oblasti hodnocení zam�stnanc�. Po zpracování budou výsledky pr�zkumu k nahlédnutí 
na odd�lení HR. Jedná se o anonymní pr�zkum a jeho výsledky by m�ly sloužit k zjišt�ní 
spokojenosti zam�stnanc� se systémem hodnocení a jeho následného zlepšení. 

Vaše odpov�di, prosím, ozna�te k�ížkem, pop�ípad� vypište slovy, pokud to odpov��
vyžaduje. U n�kterých otázek je možnost zaškrtnutí více odpov�dí. 

1. Je ve spole�nosti zaveden systém hodnocení zam�stnanc�?  � ano          � ne

2. Je hodnocení provád�no pravideln�?           � ano         � ne    Jak �asto? .............ro�n�

3. Jaký vidíte p�ínos hodnocení pro Vás a pro organizaci? 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

4. Znáte kritéria hodnocení ?         � ano          � ne 

5. �eho se kritéria hodnocení týkají? 
� výsledk�/spln�ní cíl�         � chování         � kompetencí     � jiné........................................

6. Kým jste hodnoceni? 
� p�ímým nad�ízeným         � spolupracovníkem/kolegou         � specialistou na lidské zdroje  

� n�kým jiným  

7. Je sou�ástí hodnocení Vaše sebehodnocení?          � ano          � ne 

8. Jakým zp�sobem jsou stanovovány cíle na další období? 
� jednostrann� ze strany nad�ízeného         � dohodou mezi nad�ízeným a pod�ízeným          

9.  Jakou metodou jste hodnoceni? 
� MBO         � na zákld� kompetencí     � 360 stup�ová zp�tná vazba    � jiné...................   

10. Probíhá Vaše hodnocení pomocí hodnotícího pohovoru?         � ano          � ne  
Pokud jste odpv�d�li ne, p�ejd�te na ot. 21 

11. P�ipravujete se na hodnotící pohovor?          � ano          � ne

12. Víte jaké oblasti se budou  p�i hodnocení konzultovat?      � ano          � ne

13. Znáte termín hodnocení v dostate�ném �asovém p�edstihu?     � ano          � ne

P�íloha �. 7/1 



14. Je hodnotící pohovor veden na základ�: 
� dialogu         � monologu ze strany nad�ízeného         � monologu ze strany pod�ízeného 

15. Jak dlouho trvá hodnotící pohovor?              ......................... 

16. Je sou�ástí hodnotícího pohovoru odm��ování? 
� ano, vždy         � ano, n�kdy          � ne, nikdy 

17. Je sou�ástí hodnotícího pohovoru plánování kariéry?   � ano             � ne         

18. Je sou�ástí hodnotícího pohovoru vzd�lávání a rozvoj?   � ano             � ne         

19. Máte možnost hodnotit svého nad�ízeného?     � ano             � ne         

20. Je sou�ástí hodnotícího pohovoru Vaše sebehodnocení?   � ano             � ne         

21. Mají výsledky hodnocení výkonu návaznost na: 
odm��ování    � ano          � ne 
kariérní r�st   � ano          � ne 
vzd�lávání a rozvoj  � ano          � ne 
jiné    ................................... 

22. Plánujete si sv�j osobní rozvoj, tzn. vytvá�íte si plán osobního rozvoje sami?   
� ano, vytvá�ím je sám/sama  a s nikým jej nekonzultuji         
� ano, vytvá�ím je sám/sama a následn� je  konzultuji s nad�ízeným/jinou osobou 
� ne, vytvá�í je m�j nad�ízený (nebo jiná osoba)

23. Máte možnosti kariérního r�stu?                   � ano          � ne   

24. Máte možnost navrhovat, p�íp. konzultovat vzd�lávací aktivity s nad�ízeným? 

� vždy         � n�kdy          � z�ídkakdy     � nikdy  

25. Využíváte možnosti vzd�lávacích aktivit nabízených zam�stnavatelem? � ano     � ne   

26. Podporuje Vás nad�ízený v rámci dosažení vyty�ených cíl�? 

� vždy         � n�kdy          � z�ídkakdy     � nikdy  

27. Myslíte si, že je systém hodnocení ve Vaší organizaci spravedlivý? � ano          � ne

28. Jste spokojeni se systémem hodnocení ve Vaší organizaci?     � ano          � ne 
Pokud jste odpov�d�li ano, p�ejd�te na ot.30 

29. S �ím nejste spokojeni.................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

30. Co byste na systému hodnocení zm�nili?  
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
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31. Hodnocení jakých znalostí/dovedností Vám v hodnocení scházejí? 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
  
 Pohlaví: � žena           � muž 

Vzd�lání:   � st�ední         � vyšší odborné          � bakalá�ské          � vysokoškolské 
     
Vaše pozice v organizaci:  

� vrcholový  mangement       � st�ední management          � liniový management          
� administrativa 

D�kuji Vám za vypln�ní dotazníku a jeho odevzdání.  

Bc. Kate�ina Kashi
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DOTAZNÍK  

Vážená paní, vážený pane, 
dovolte mi, abych Vás požádala o vypln�ní následujícího dotazníku. 

Jedná se o anonymní pr�zkum a jeho výsledky by m�ly sloužit jako podklad pro diplomovou 
práci v oblasti hodnocení zam�stnanc�. Po zpracování budou výsledky pr�zkumu k nahlédnutí 
na odd�lení HR. Jedná se o anonymní pr�zkum a jeho výsledky by m�ly sloužit k zjišt�ní 
spokojenosti zam�stnanc� se systémem hodnocení a jeho následného zlepšení. 

Vaše odpov�di, prosím, ozna�te k�ížkem, pop�ípad� vypište slovy, pokud to odpov��
vyžaduje. U n�kterých otázek je možnost zaškrtnutí více odpov�dí. 

1. Provádíte hodnocení zam�stnanc� pravideln�?       � ano         � ne     

2. Jak �asto? .............ro�n�

3. Vyhovuje Vám periodicita hodnocení zam�stnanc�?   � ano         � ne, pro�
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
  
4. Jaký vidíte p�ínos hodnocení pro zam�stnance/hodnocené a pro organizaci? 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

5.  Znáte kritéria hodnocení?      � ano          � ne 

6. �eho se kritéria hodnocení týkají? 
� výsledk�/spln�ní cíl�         � chování         � kompetencí     � jiné........................................

7. Jsou kritéria hodnocení navrženy dob�e/adekvátn�? 
� ano         � �áste�n� ano         � ne  

8. Vyhovuje Vám hodnotící škála 1-7?       � ano          � ne 
Pokud jste odpov�d�li ne, jakou škálu byste volili?   .....................................................

9. Vyhovují Vám formulá�e hodnocení? 
� ano         � �áste�n� ano         � ne   

10.  Je systém hodnocení administrativn� náro�ný?  � ano          � ne 

11. P�ipravujete se na hodnotící pohovor?     � ano          � ne 

12. Jak se p�ipravujete na hodnotící pohovor? 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

13. Informujete své pod�ízené o  termínu hodnocení v dostate�ném �asovém p�edstihu? 
� ano             � ne          
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14. Je hodnotící pohovor veden na základ�: 
� dialogu         � monologu ze strany nad�ízeného         � monologu ze strany pod�ízeného 

15. Jak dlouho trvá hodnotící pohovor?              ......................... 

16. Je sou�ástí hodnotícího pohovoru odm��ování? 
� ano, vždy         � ano, n�kdy          � ne, nikdy 

17. Je sou�ástí hodnotícího pohovoru plánování kariéry?   � ano             � ne         

18. Je sou�ástí hodnotícího pohovoru vzd�lávání a rozvoj?   � ano             � ne         

19. Mají výsledky hodnocení výkonu návaznost na: 
odm��ování    � ano          � ne 
kariérní r�st   � ano          � ne 
vzd�lávání a rozvoj  � ano          � ne 
jiné    ................................... 

20. Podporujete pod�ízené v rámci dosažení jejich vyty�ených cíl�? 

� vždy         � n�kdy          � z�ídkakdy     � nikdy  

21. Myslíte si, že je systém hodnocení ve Vaší organizaci spravedlivý? � ano          � ne

22. Jste spokojeni se systémem hodnocení ve Vaší organizaci?     � ano          � ne 
Pokud jste odpov�d�li ano, p�ejd�te na ot. 24 

23. S �ím nejste spokojeni.................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

24. Co byste na systému hodnocení zm�nili?  
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

25. Hodnocení jakých znalostí/dovedností Vám v hodnocení scházejí? 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Pohlaví: � žena           � muž 

Vzd�lání:   � st�ední         � vyšší odborné          � bakalá�ské          � vysokoškolské 
     
Vaše pozice v organizaci:  

� vrcholový  mangement       � st�ední management          � liniový management          
� administrativa 

D�kuji Vám za vypln�ní dotazníku a jeho odevzdání. Bc. Kate�ina Kashi
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Strategie 

Vedení zam�stnanc�

Spolupráce 

Odborné znalosti/ 
specializace 

Osobní p�edpoklady/ 
osobnost 

�ízení projekt�  

Ekonomické myšlení – plánování, rozpo�tování 

Vedení zam�stnanc�

Rozvoj a motivace zam�stnanc�

Spolupráce se zákazníky, spolupráce s ostatními 

Komunikace

Znalost cizího jazyka

Odborné znalosti (technické znalosti)

Spolehlivost 

Nasazení do práce 
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Strategie 

Komunikace 

Spolupráce 

Odborné znalosti/ 
specializace 

Osobní p�edpoklady/ 
osobnost 

Pln�ní cíl�

�ízení projekt�  

Komunika�ní dovednosti

Prezenta�ní schopnosti

Týmová spolupráce, spolupráce s ostatními 

Spolupráce se zákazníky

Znalost cizího jazyka 

Odborné znalosti (technické, finan�ní……)

Spolehlivost 

Nasazení do práce 
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