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Anotace 

Cílem diplomové práce „Strategie efektivního hodnocení pracovníků ve vybrané 

společnosti“ je analýza stávajícího systému hodnocení zaměstnanců ve vybrané společnosti, 

zjistit nedostatky tohoto systému a navrhnout změny pro jeho zlepšení tak, aby přispíval ke 

zvyšování pracovní motivace zaměstnanců. Teoretická část práce pojednává o lidských 

zdrojích a jejich hodnocení. V rámci oblasti hodnocení pracovníků se tato část práce 

zaměřuje na důležitost hodnocení pracovníků, proces hodnocení, nejčastější chyby při 

hodnocení a  definici metod, které lze při hodnocení aplikovat. V praktické části je 

představena společnost Kofola Holding a. s. a je analyzován systém hodnocení zaměstnanců 

používaný v této společnosti. Analýza systému hodnocení zaměstnanců byla provedena 

prostřednictvím vybraných metod (metoda rozhovoru, dotazníkové šetření, metoda BSC). 

Na základě výsledků empirického šetření jsou s přihlédnutím k poznatkům teoretické části 

práce formulována doporučení ke zlepšení dosavadního způsobu hodnocení pracovníků. 

 Annotation 

The Diploma thesis “Strategy for Effective Evaluation of Workers in Selected 

Company“ is aimed at the analysis of the current system of employee evaluation in the 

selected company, identification of problems and drawbacks of this system and proposing 

changes to improve it in order to contribute to the increase of employee motivation.  

The theoretical part of this thesis deals with the issue of human resources and the evaluation 

of them. Within the frame of staff evaluation this part focuses on the importance of 

employee evaluation, the evaluation process, the most common limitations and errors in the 



 

 

assessment and the definitions of evaluative methods applied. The practical part presents the 

Kofola Holding company and the employee evaluation system used in it. The analysis of the 

system of staff evaluation in the company was carried out by means of several methods 

(interview, questionnaires, BSC method). On the basis of the evaluation of research results 

and with regard to the theoretical part some steps and arrangements are suggested to improve 

the existing method of staff evaluation in the company. 
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1. Úvod 

Pro vypracování diplomové práce jsem si vybrala téma: Strategie efektivního 

hodnocení pracovníků ve vybrané společnosti a to z důvodu, že se zvyšující se náročností na 

výkon a na plnění stanovených ukazatelů a se zvyšujícím tlakem konkurence dochází 

k odchodům, příp. snižování výkonnosti zaměstnanců, což má dopad na snížení obslužnosti 

trhu, z hlediska krátkodobého časového hlediska, což způsobuje pokles tržeb a celkové 

snížení konkurenceschopnosti firmy. Jen účinné využívání a uplatňování lidských zdrojů 

povede k prosperitě podniku, proto je velmi důležité věnovat pozornost svým 

zaměstnancům. Jednou z možností je pracovní hodnocení, které poskytuje managementu 

firmy i samotným zaměstnancům zpětnovazební informace a pomáhá jim udržovat vzájemný 

„kontakt“. 

Hlavním cílem této práce je analyzovat stávající systém hodnocení zaměstnanců ve 

společnosti Kofola Holding a. s., zjistit nedostatky tohoto systému a navrhnout změny pro 

jeho zlepšení tak, aby přispíval ke zvyšování pracovní motivace zaměstnanců.  

Práce má následující části: v první části jsou shrnuty teoretické poznatky z oblasti 

hodnocení zaměstnanců. V praktické části diplomové práce je představena společnost Kofola 

Holding a. s., kde se věnuji zejména její historii, základním údajům a ekonomickým 

výsledkům. V dalších částech aplikuji poznatky získané teoretickým studiem na reálnou 

situaci společnosti Kofola a. s. Analyzuji aktuální systém hodnocení zaměstnanců v této 

společnosti, pomocí metody dotazování, jejímž nástrojem je dotazník a výsledky dotazování 

promítnu ve SWOT analýze. V další části uvedu výsledky dotazníkového šetření. Závěrečná 

část zahrnuje, na základě teoretických poznatků a praktických zjištění, formulována 

doporučení na zlepšení současného systému hodnocení zaměstnanců.  
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2 Teoretické pojetí významu hodnocení zaměstnanců 

2.1. Důležitost hodnocení zaměstnanců a jeho přínos 

V minulosti bylo hodnocení zaměstnanců považováno za příliš byrokratické, časově 

náročné a nedůležité, nicméně v současnosti se používání hodnocení stále více uplatňuje a 

rozšiřuje. Důvodem je to, že jednotlivé organizace prochází vývojem, obzvlášť v současné 

globální společnosti. V určité fázi tohoto vývoje si uvědomí, že je potřeba začít využívat své 

zdroje (finanční i lidské) efektivněji, tzn. přimět zaměstnance k maximálním výkonům, 

diferencovat odměny zaměstnanců podle přínosů pro organizaci apod. Mluvíme-li o 

zvyšování výkonnosti na jedné straně, musíme hovořit o účinné motivaci na straně druhé. A 

právě hodnocení bezpochyby patří k účinným motivačním nástrojům. Bohužel, v praxi se 

příliš často setkáváme s demotivačním účinkem hodnocení, který bývá spjat se špatnou 

implementací systému hodnocení, s výběrem nevhodných kritérií hodnocení, s chybějícími 

navazujícími personálními systémy nebo s neprofesionálním vedením hodnotícího 

rozhovoru.1 

 Zaměstnavatel potřebuje vědět, jaké má pracovníky, jak tito lidé pracují a přispívají 

k hospodářským výsledkům a dobré pověsti firmy. Na druhé straně také každý pracovník 

potřebuje vědět, jak se na něj jeho zaměstnavatel dívá, jak je spokojen s jeho prací. Tomu 

slouží hodnocení pracovníků, které spočívá ve zjišťování toho, jak pracovník vykonává svou 

práci, jak plní úkoly a požadavky svého pracovního místa, jaké je jeho pracovní chování a 

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

přichází do styku, sdělování zjištěných výsledků jednotlivým pracovníkům a projednávání 

těchto výsledků s nimi a hledání cest ke zlepšení pracovního výkonu  pracovníka a v realizaci 

                                                           

1 PILAŘOVÁ, Irena. Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, a. s., 2008. 11 s. ISBN 978-80-247-2042-5. 
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opatření, která tomu mají napomoci.2 Moderní hodnotící systémy prosazují individuální 

přístup ke každému pracovníkovi, kdy jsou každému zaměstnanci podniku stanovovány 

kromě cílů společných i cíle osobní (individuální), tj. šité na míru. Tento individuální přístup 

se odráží, respektive by se měl pozitivně odrážet, v motivaci pracovníků. 3 Nutnou podmínkou 

je objektivně prováděné hodnocení, kterého lze snáze dosáhnout pomocí níže uvedených 

metod hodnocení (kapitola 2.8), příp. existuje možnost využít verzi počítačového hodnocení 

zaměstnanců, tzv. modulu Performance Management. Jedná se o modul, který je určen pro 

plánování cílů a hodnocení zaměstnanců. Modul v jednotném a intuitivním prostředí 

umožňuje budovat kompetenční model, hodnotit kompetence, plánovat cíle zaměstnanců, 

vyhodnocovat jejich plnění, hodnotit zaměstnance metodou 360° zpětné vazby a na základě 

všech aktivit plánovat další rozvoj zaměstnanců.4 V dnešním světě by se podniky neměly bát 

investovat do rozvojových systémů, které jim mohou usnadnit udržení tržní pozice před 

konkurenty.  

2.1.1. Oblasti hodnocení 

Při hodnocení pracovníků se zpravidla setkáváme se třemi oblastmi hodnocení: 

vstupy, procesy a výstupy. Hodnocení vstupů je jednou z klíčových podmínek pro možné 

zlepšení výkonu konkrétního jedince. Pod vstupy rozumíme vše, s čím pracovník do 

konkrétní situace přichází a co do své práce vkládá, resp. může vkládat. Lidé mají různé 

osobní předpoklady, kvalifikace, zkušenosti i potenciál. Hodnocení výstupů je z výše 

uvedených oblastí hodnocení uchopitelné nejlépe. Má velkou výhodu v tom, že dosahované 

                                                           

2 KOUBEK, Josef. Personální práce v malých a středních firmách. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2007. 

126 s. ISBN 978-80-247-2202-3. 

3 GREGOROVÁ, Ivana. Hodnocení zaměstnanců jako faktor zvyšování motivace. Brno, 2007. Diplomová 

práce. Masarykova univerzita – Ekonomicko-správní fakulta, Podnikové hospodářství. 

4 ITUTOR PERFORMANCE MANAGEMENT. Kontis: Modul určený pro plánování cílů a hodnocení 

zaměstnanců [online]. Kontis [2011-09-20]. Dostupné z: http://www.kontis.cz/produkty_itutor_pm.asp?menu= 

produkty&submenu=ridici&sub2menu=itutor&pos=12. 
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výsledky jsou obvykle pozorovatelné a snadno měřitelné. Nejobtížněji se hodnotí procesy, 

protože probíhají v určitém kontextu a jsou ovlivňovány řadou vnitřních a vnějších faktorů. 

Předmět sledování proto musí být přesně vymezen, aby se mohly eliminovat podružené 

aspekty a pozornost se soustředila pouze na aspekty podstatné.5 

V této kapitole jsme si objasnili důležitost hodnocení pracovníků. Především podnik, 

který se chce prosadit, na dnešním silně konkurenčním trhu, by si měl tuto důležitost 

pracovníků uvědomit. Spousta podniků si tuto skutečnost uvědomuje, ale nedělá nic proto, 

aby si své pracovníky udržely. Je potřeba objektivně odměňovat své zaměstnance, nalézt pro 

ně odpovídající pracovní pozici, umožnit jim stále profesně růst, pravidelně poskytovat 

zpětnou vazbu a velmi důležité je také pracovníky motivovat, čemuž může napomoci 

pravidelné hodnocení pracovníků. Management by si měl uvědomit, že s demotivovanými 

zaměstnanci přichází o možnost kvalitní práce, stanovených cílů nikdy nedosáhne a mění se i 

pohled okolí na tento podnik. Úspěšný podnikatel si důležitost hodnocení, motivace a 

lidských zdrojů uvědomuje a dokáže jejich výkon, schopnosti a snahu patřičně ocenit.  

Možnost kdykoliv se spolehnout na svého zaměstnance je v dnešní době „k 

nezaplacení“. Tohoto ovšem vedení podniku dosáhne ve chvíli, kdy získá přízeň a naprostou 

důvěru svých zaměstnanců. Vysoká míra nezaměstnanosti, v dnešní době, upevňuje pozici 

zaměstnavatelů, čehož velmi často využívají. Moc dobře vědí, že na pracovních úřadech 

čekají stovky dalších adeptů, kteří jsou ochotni pracovat i za nižší mzdu, než současní 

pracovníci. Zaměstnavatelům už na svých podřízených tolik nezáleží, jakoby se drželi hesla: 

„každý je nahraditelný“. V dnešním, moderním prostředí je pro management společnosti 

jednodušší, při vzniku prvních problémů, pracovní poměr se svými zaměstnanci rozvázat,  

což nelze považovat jako „řešení problému“, spíš jeho odsouvání. Samozřejmně, v některých 

případech není zbytí a vedení musí k tomuto kroku přistoupit, ale než jej zrealizuje, měla by 

se prvořadě jeho snaha zaměřit na rozvoj a udržení svých zaměstnanců. Kvalitní 

                                                           

5
 HORSKÁ, Viola. Koučování ve školní praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2009. 151 s. ISBN 978-

80-247-2450-8. 
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management by měl vědět, že s každým propouštěním, náborem a zaškolením nových 

pracovníků jsou spojené poměrně vysoké fluktuační náklady, které se málokdy, příchodem 

nového pracovníka, vrátí. Pokud management aplikuje výše uvedený přístup, upírá si 

možnost výběru a hlavně udržení kvalitních pracovníků.  

 

2.2 Cíl hodnocení 

Základním cílem hodnocení je co nejobjektivněji zhodnotit pracovní výkon 

zaměstnance, což vytváří předpoklady pro využití jeho kvalifikace v zájmu organizace i pro 

jeho pracovní perspektivu. Zjistit, do jaké míry pracovník zvládá požadavky svého pracovního 

místa, seznámit pracovníka se směrem podniku i jeho možnou perspektivou, zjistit zájem o 

jeho perspektivu v rámci organizace. 

Kromě tohoto hlavního cíle existují i cíle dílčí, které se liší podle situace v podniku. 

Obsahem dílčích cílů může být zlepšení pracovního výkonu, identifikace vzdělávací potřeby, 

zjištění názorů, postojů a hodnot zaměstnanců, zlepšení vztahu mezi zaměstnanci a vedením, 

identifikace kandidátů na povýšení, další vzdělávání a rozvoj, zjištění reakce pracovníků na 

podnikové změny, ověření motivační účinnosti odměňování zaměstnanců a v neposlední řadě 

také možnost ověřit si informovanost zaměstnanců.6 

 

                                                           

6
 KOCIANOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 

2010. 145 s. ISBN 978-80-247-2497-3. 
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„Jsou to skutečně znalosti, dovednosti a schopnosti jedinců, co vytváří hodnotu, a to je důvod, 

proč je nutné zaměřit pozornost na nástroje získávání, stabilizace, rozvíjení, uchovávání a 

hodnocení lidského kapitálu, který tito jedinci představují.“
 7

 

         Michael Amstrong 

 V této kapitole jsme se seznámili se základním cílem hodnocení a obvyklými formami 

cílů dílčích. Nejasně zvolené cíle mohou mít za následek selhání procesu hodnocení. 

Skutečným cílem hodnotícího rozhovoru je společné zhodnocení: zda plánované výsledky 

byly dosaženy, definování silných stránek hodnoceného, oblastí, které je potřeba zlepšit a 

definování způsobů jak daného zlepšení dosáhnout. Správně prováděné hodnocení se může 

stát cenným pomocníkem pro rozvoj kvalifikace pracovníků, plánování jejich kariéry, 

motivaci, odměňování a zároveň zpevnění vazby pracovníků na podnik, management a své 

přímé nadřízené. Výsledky hodnocení mohou posloužit i k odhalování pracovních rezerv, cest 

jak a kde zvyšovat výkonnost, ke zlepšení systému řízení práce s lidmi, zejména jejich 

stimulace a motivace.  

 

2.3. Proces hodnocení 

Hodnocení zaměstnanců se uskutečňuje formou pravidelných hodnotících pohovorů. 

Hodnotící pohovor je otevřený rozhovor mezi hodnoceným a hodnotitelem, s pevně danou 

strukturou, v jejímž rámci si zúčastnění vyjasní svá vzájemná očekávání ohledně pracovních 

cílů a podmínek k jejich splnění a poskytnou si zpětnou vazbu. Před absolvováním 

hodnotícího pohovoru se každý hodnocený musí seznámit s danými pravidly hodnocení. 

Hodnocený i hodnotitel jsou aktivními účastníky hodnotícího pohovoru a ve vlastním i 

                                                           

7 ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2007. 50 s. ISBN 

978-80-247-1407-3.   
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firemním zájmu by se před konáním pohovoru měli patřičně připravit. Hodnotitel musí znát 

dobře pravidla hodnocení dané společnosti a být proškolen pro roli hodnotitele. 

Proces hodnocení zaměstnanců má zhruba devět fází, které lze rozčlenit do tří 

časových období: 

Přípravné období 

Nejprve je třeba rozpoznat a stanovit předmět hodnocení, jeho cíle, zásady, pravidla a 

postup, včetně časového harmonogramu a organizačního zabezpečení. Dále musí být 

vytvořeny formuláře, které se budou k hodnocení používat. Toto je jedna z nejdůležitějších 

etap, na které závisí celý další průběh hodnocení. 

Druhou etapou je analýza pracovních míst, popřípadě revize existujícího popisu 

pracovních míst. Z této analýzy vyplynou kategorie pracovníků a pracovních míst, na něž se 

bude hodnocení zaměřovat, a typy výkonů, které jsou vykonávány na těchto pracovních 

místech.  

Ve třetí etapě se formulují kritéria výkonu a jeho hodnocení. Dochází k výběru těchto 

kritérií, stanovení norem pracovního výkonu, výběru metod hodnocení a určení časového 

období, za které bude pracovní výkon hodnocen. 

Poslední etapa přípravného období zahrnuje informování zaměstnanců podniků o 

připravovaném hodnocení. Tuto fázi nesmí podnik v žádném případě podcenit. Pokud se 

zaměstnanci neseznámí a neztotožní s podnikovým systémem hodnocení, nebudou ho uznávat 

a stane se neefektivním. 

Období získávání informací a podkladů 

 Do této etapy patří především získávání a sběr informací týkajících se pracovního 

výkonu zaměstnanců. Jako nástroje se používá fyzické pozorování nebo zkoumání výsledků 
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jejich práce. Kompetentní osobou, která uvedené činnosti provádí je obvykle nadřízený 

pracovníka. 

 Tato fáze zahrnuje pořízení dokumentace o pracovním výkonu pracovníka zjištěném 

v předchozí etapě. Dokumentace dává nadřízenému možnost se ke zjištěným informacím 

kdykoliv vrátit. Dokumentace by měla být vedena a ukládána co nejjednotněji. 

Období vyhodnocování informací o pracovním výkonu 

 Vyhodnocování pracovních výsledků, pracovního chování a schopností pracovníka. 

Porovnávání pracovního výkonu s danými normami, pracovního chování se standardními 

požadavky na chování a schopností s požadavky pracovního místa. Musí se provádět podle 

standardního postupu a mít vždy písemnou formu. 

 Poté následuje hodnotící rozhovor s hodnoceným pracovníkem. Konzultují se výsledky 

hodnocení, rozhodnutí vedoucího pracovníka, možné cesty k řešení problémů atd. Tato fáze je 

nejdůležitější pro zlepšování pracovního výkonu pracovníka. Nadřízený mu poskytuje zpětnou 

vazbu o jeho výkonu, snaží se ho motivovat do další práce.  

 Poslední fází je další sledování pracovního výkonu pracovníka, sledování plnění cílů 

stanovených při hodnotícím pohovoru, porovnávání výkonu s minulým obdobím, pomoc při 

řešení problémů atd.8 

V této kapitole jsme se seznámili s celkovým procesem hodnocení. Zjistili jsme, že pro 

proces hodnocení je velmi důležité přípravné období, podle kterého se odvíjí celkový průběh 

procesu hodnocení. Zavádění hodnotících pohovorů musí započít školením zaměstnanců tak, 

aby byli informováni, jak bude jejich práce nyní hodnocena a jakým způsobem budou 

                                                           

8
 KOUBEK, Josef. Personální práce v malých a středních firmách. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s. 132 s. 

ISBN 978-80-247-2202-3. 
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hodnotící pohovory probíhat. Školení je dlouhodobým procesem, protože i po zavedení je 

nutné hodnotící pohovory „inovovat“ a informovat o změnách všechny zaměstnance. 

Hodnocený a hodnotitel se společně dohodnou na termínu pohovoru v dostatečném časovém 

předstihu, aby si obě strany mohly připravit potřebné formuláře, včetně dokumentace 

z minulého hodnocení. V závěru rozhovoru společně hodnocený a hodnotitel formuláře vyplní, 

potvrdí podpisem a následně je odevzdají personálnímu oddělení. Termíny a četnost 

hodnotících pohovorů záleží na daných organizacích, zpravidla se uplatňují kvartální nebo 

roční pohovory a velmi se osvědčily pravidelné kontrolní meetingy pro kontrolu plnění cílů. 

Z důvodu časového presa často dochází k vynechávání některých částí hodnotícího pohovoru, 

většinou se „přeletí“ kontrola minulých cílů, stanovení cílů nových a pracovník neobdrží 

potřebnou zpětnou vazbu. Hodnocení zaměstnanců se může stát výborných motivačním 

nástrojem pracovníků, jen se nesmí jeho důležitost podceňovat. Jedná se vlastně o jeden 

z nejlevnějších nástrojů motivace pracovníků, což by si, v dnešním „úsporném“ období, měl 

management uvědomit a náležitě se na každé hodnocení připravit. 

 

2.4. Kritéria hodnocení 

V zásadě můžeme za kritéria hodnocení považovat reálný pracovní výkon, jednotlivé 

oblasti hodnocení nebo kompetence (způsobilosti). Ve stále větším počtu firem, většinou se 

zahraniční účastí, se užívá kompetenčních modelů. Co jsou to kompetence a kompetenční 

model? 

Kompetenci pojímáme jako způsobilost. Představuje tedy soubor určitých 

předpokladů k určité činnosti. Kompetence jsou vytvořeny na základě toho, co pracovník 

dělá, nikoli na základě toho, jaké má vlastnosti. 
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Obrázek 2.1. Vztah mezí měřitelným výkonem a kompetencemi 

Měřitelný výkon     Způsob práce 

 

  „čísla“, výsledky  kompetence, kterými dosahuji „čísla“ 

Zdroj: HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2006. 29 s. 

ISBN 80-247-1458-2. 

Kompetenční model představuje určitým způsobem uspořádané kompetence a je 

jedním z důležitých nástrojů řízení lidí. Kompetenční model je určen managementu a 

personalistům pro řízení, integraci, motivaci, k přehlednému zobrazení rozsahu 

zodpovědností jednotlivých pracovníků nebo organizačních jednotek, rozsahu jejich 

odpovědností a sledování plnění výkonnostních ukazatelů pracovníků a ročních plánů 

rozvoje. 9  

Za hlavní výhody kompetenčního modelu lze považovat sjednocení „jazyka“ 

manažerů, personalistů, poskytování jednotných kritérií při hodnocení, propojitelnost s 

vyhodnocením „čísel“, základ pro systém hodnocení, odměňování a rozvoj, zvýšení výkonu 

pracovníků a možnost koncipovat cílené rozvojové programy. Efektivní kompetenční model 

vychází z očekávaného a pozorovaného chování, nikoli z vlastností či rysů, obsahuje 

nanejvýš 10-12 jednotlivých kompetencí, platí pro všechny nebo aspoň pro klíčové pozice ve 

firmě, je sdílený, což znamená, že byl vytvořen nejen shora, ale i zdola, po jeho vytvoření je 

neustále oživován.10  

                                                           

9
 MALÝ, Tomáš. Cortis: Řešení kompetenčního modelu [online]. Cortis [2011-09-20]. Dostupné z: 

http://www.cortis.cz/reseni/kompetencni-model/. 

10 HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2006. 29 s. ISBN 80-

247-1458-2. 

CO  ČÍM a JAK 
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Komplikací je, že univerzální kompetenční model, pomocí kterého bychom mohli 

hodnotit zaměstnance celé firmy a to jak na vedoucích, tak podřízených pozicích neexistuje. 

Stejně tak lze podotknout, že ani univerzální hodnotící program aplikovatelný na jakýkoliv 

podnik neexistuje. Vzhledem k tomu, že ve většině firem existují různé skupiny 

zaměstnanců, musí být hodnotící program přizpůsobený konkrétnímu podniku, neboť 

vychází z dané situace a potřeb určitého podniku. Vždy se však musí vycházet z poznání 

jednotlivců, jejich pracovního jednání, postojů a motivačních zdrojů. Obecně však platí, že 

by měl hodnotící program dovést podnik k prosperitě, efektivnímu fungování a celkově 

podporovat optimální pracovní motivaci a výkonnost všech pracovníků.  

Hodnotící program je jedním z „nástrojů“, který napomáhá navodit pracovní ochotu a 

spokojenost zaměstnanců, avšak na každého pracovníka působí jiné motivátory a z důvodu 

neexistujícího univerzálního hodnotícího programu a kompetenčního modelu je v mnohých 

případech potřebná částečná improvizace ze strany vedoucích pracovníků. Víme, že nyní 

jsou pro zaměstnance jedním z nejdůležitějších stimulů (motivátorů) peníze, ale pravdou je, 

že k jejich udržení a motivaci lze využít i jiné nástroje, mnohdy podstatně levnější a 

účinnější. Klíčové je zjistit, které motivátory lze aplikovat na jednotlivé podřízené 

pracovníky, což nemusí být vždy jednoduché.  

 

2.5 Funkce hodnocení pracovníků 

Význam a funkce hodnocení pracovníků se projevuje jak ve vztahu k hodnocení 

pracovníka, tak i v souvislosti s danou organizací. Mezi základní funkce hodnocení lze řadit 

funkce poznávací - průběžné sledování pracovní výkonnosti z kvantitativního i 

kvalitativního hlediska, srovnávací – uplatnění principu diferenciace mezi pracovníky, 

regulační – dočasné nebo trvalé změny pracovního zařazení jednotlivců, kauzální – 

sledování příčin změn v pracovním jednání, posilování pozitivních, odstraňování 

negativních, stimulační – podněcování snahy pracovníků dosáhnout příznivějšího 
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hodnocení, výběrová – možnost postupu, respektive jeho plánování u talentovaných 

pracovníků.11 

V posledních letech se změnil pohled na pracovníky. Management už nevidí své 

pracovníky pouze jako nákladovou položku, naopak je začal považovat za největší jmění 

organizace. Dokonce i přístup zaměstnanců se změnil. V současné době jsou pracovníci 

vzdělanější, informovanější, sebevědomější, chtějí samostatněji rozhodovat o svém 

pracovním životě a dokážou ocenit rovný přístup managementu, požadují zpětnou vazbu 

svých vedoucích, otevřenou komunikaci a informace o pracovních a firemních záležitostech.   

Z výše uvedených funkcí vyplývá, že existuje více situací, ve kterých můžeme 

výsledky pracovního hodnocení využít, např. pro rozhodování o odměňování, stanovení 

budoucího využití zaměstnance, zjištění potřeb doškolování a dalšího rozvoje zaměstnanců, 

motivaci zaměstnanců k docílení vysokých pracovních výkonů, zlepšení vzájemných vztahů, 

pochopení mezi vedoucími a vedenými a v neposlední řadě zlepšení výkonnosti, resp. 

výkonového potenciálu zaměstnanců. Vlastně jde o jeden z nástrojů řízení lidských zdrojů, 

který díky správnému a efektivnímu využití přináší podniku i jeho managementu spoustu 

příležitostí, výhod a dokonce upevňuje pozici podniku na trhu. 

 

2.6  Nejčastější chyby při hodnocení 

Při hodnocení výkonnosti zaměstnanců se, nejčastěji, manažeři dopouštění těchto 

chyb: 

Haló efekt - hodnotitel se nechá ovlivnit některou pozitivní nebo negativní vlastností 

hodnoceného (často první dojem) a podle toho pak posuzuje všechny ostatní vlastnosti. 

Efekt zrcadla – tendence hodnotitelů posuzovat za nejlepší ty, kteří se jim co nejvíce 

                                                           

11
 DUDA, Jiří. Řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2008. 57 s. ISBN 978-80-87071-89-2. 
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podobají. Nejen vlastnostmi ale například profilem pracovní zkušenosti, místem studia apod. 

Zaujatost – hodnotitel přihlíží k sociálnímu postavení, příbuzenství, známostem, pohlaví, 

etnickým nebo rasovým znakům, stranické příslušnosti apod. Efekt „svatozáře“ – dochází 

k němu v případě, že se hodnotitel při hodnocení přiklání ke svému vlastnímu názoru na 

hodnocenou osobu, což může značně zkreslit celé hodnocení. 12 Přílišná shovívavost či 

přísnost – často nastává v případech, když nejsou jednoznačně definována kritéria 

hodnocení. Hodnotitel pak hodnotí pracovníky dle vlastního měřítka, příliš pozitivně nebo 

příliš negativně. Tendence hodnotit všechny průměrně – hodnotit ve středu stupnice 

hodnot. Unáhlené soudy – předčasné závěry. Sympatie, antipatie, předsudky, 

přeceňování dobře známých kolegů, „kumulativní“ chyba – hodnocení výkonu 

v současnosti na základě výkonu v minulosti. „Aroganční“ chyba – tendence hodnotit podle 

vlastních měřítek, vlastní názor považuje hodnotitel předem za správný. Úmyslné chyby při 

hodnocení – přetěžování, podhodnocování. Efekt „nedávnosti“ – při hodnocení pracovního 

výkonu dochází k jeho silnému ovlivnění nedávnými činy pracovníka, lhostejno zda se jedná 

o pozitivní nebo negativní činy.  Vždy se lépe hodnotí to, co je ještě v živé paměti. 13 

„Tak, jak zacházíte se svými zaměstnanci, budou i oni zacházet s vašimi zákazníky.“14
 

Karl Albrecht 

V dnešní době můžeme sledovat, že lidské zdroje začínají stále častěji rozhodovat o 

úspěších či neúspěších každé firmy. Právě lidský kapitál je zdrojem, který uvádí do pohybu 

zdroje ostatní (finanční, materiální, informační) a zároveň ovlivňuje jejich využívání. Lidské 

                                                           

12 URBAN, Jan. 10 nejdražších manažerských chyb. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2010. 48 s. ISBN 

978-80-247-3176-6. 

13 KOCIANOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. 

s., 2010. 154 s. ISBN 978-80-247-2497-3. 

14  FAIRWEATHER, Alan. Jak být motivujícím manažerem. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s. 2009. 17 s. 

ISBN 978-80-247-3002-8. 
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zdroje tak rozhodují o prosperitě každého podniku. V procesu hodnocení pracovníků musí 

být uplatněn lidský úsudek, a protože nikdo z nás není neomylný, mohou při hodnocení 

vzniknout výše uvedené chyby, kterých se ve většině případech dopouštějí vedoucí 

pracovníci. Bohužel, toto nejsou jediné chyby, ke kterým může dojít. Selhání celého 

hodnotícího procesu může způsobit např. nesrozumitelný systém hodnocení pracovníků, 

nedostatečná příprava ze strany hodnoceného i hodnotícího, špatně definované cíle, chyba 

v komunikaci, špatně zvolená kritéria hodnocení, příp. nevhodný výběr metody hodnocení. 

Ovšem jako nejhrubší a nejčastější chyba je uváděno favorizování, kdy hodnotitel 

upřednostňuje osobní vztah před profesionalitou. Chtějí-li si manažeři udržet přízeň, důvěru 

a náklonnost svých podřízených, měli by se snažit vyhýbat výše uvedeným chybám.  

 

2.7 Metody hodnocení pracovníků 

Existuje mnoho metod hodnocení pracovníků. Volba konkrétní metody je vždy na 

daném podniku a jeho potřebách. Nejdůležitější je ovšem danou metodu implementovat do 

podniku a seznámit s jejím průběhem a účelem všechny zaměstnance podniku. Daná metoda 

se musí stát součástí podnikové kultury, zaměstnanci ji musí vzít „za svou“, jinak nikdy 

nebude efektivní.  

Výběr metody musí odpovídat charakteru situace, ve které hodnotící pohovor 

probíhá. Při hodnocení nestačí použít pouze jednu metodu, vždy je třeba zvolit jednu hlavní 

metodu a poté jednu nebo několik metod doplňkových. Nejužívanějšími (hlavními) 

metodami jsou hodnotící pohovor (viz. podkapitola 2.8.3, c) a hodnocení podle cílů (viz. 

podkapitola 2.8.3, a). Ostatní metody lze považovat za doplňkové.  

V obecné rovině lze rozlišit formální a neformální hodnocení pracovníků: 

a) u neformálního hodnocení jde o průběžné hodnocení pracovníka jeho 

nadřízeným během vykonávání práce. Má příležitostnou povahu a je spíše determinováno 

situací daného okamžiku, pocitem hodnotícího, jeho dojmem i momentální náladou, než 
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nějakou faktickou jistotou výsledku nebo úrovně práce pracovníka. Jde o součást 

každodenního vztahu mezi nadřízeným a podřízeným, součást průběžné kontroly plnění 

pracovních úkolů a pracovního chování, poskytování okamžité zpětné vazby. Neformální 

hodnocení zpravidla nebývá zaznamenáváno, avšak má značný význam pro usměrňování 

práce pracovníka, jeho povzbuzování a oceňování jeho dobré práce. Proto by v něm neměla 

chybět pochvala za dobrou práci, což je věc, na kterou příliš mnoho vedoucích pracovníků 

zapomíná.  

b) formální hodnocení je většinou racionálnější a standardizované, je periodické, má 

pravidelný interval a jeho charakteristickými rysy jsou plánovitost a systematičnost. Pořizují 

se z něj dokumenty, které se zařazují do osobních materiálů pracovníků. Tyto dokumenty 

slouží jako podklady pro další personální činnosti týkající se jednotlivce i skupin 

pracovníků. Neformální hodnocení je sice důležitým nástrojem kontroly i usměrňování 

pracovníků i nástrojem operativního řešení problémů a ocenění pracovníků, ale zpravidla 

nezaručuje jednotný přístup k pracovníkům, použití stejných kritérií hodnocení, je často 

velmi subjektivní a uplatňuje se v něm faktor náhody. Je také snadno napadnutelné. Proto by 

personální rozhodnutí měly být raději založena na formálním hodnocení, které zmíněné 

nedostatky neformálního hodnocení do značné míry odstraňuje.15 

Podle časového průběhu rozlišujeme tyto hlavní způsoby hodnocení: 

Hodnocení průběžné (každodenní) je prováděno neoficiálně, přímým nadřízeným, 

je zaměřeno na průběžný pracovní výkon, slouží jako jeden z řídících prvků při vedení lidí, 

mělo by mít motivační podtext, má výchovný a kontrolní charakter. Hodnocení by mělo 

sloužit i jako oboustranná zpětná vazba. Většinou je ústní. 

                                                           

15 KOUBEK, Josef. Personální práce v malých a středních firmách. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s. 

2007. 127 s. ISBN 978-80-247-2202-3. 



 

16 

 

Hodnocení příležitostné je většinou vyvoláno okamžitou potřebou, a to buď 

pracovní, nebo pracovněprávní. Např. jako závěr určité pracovní etapy. Může být ústní i 

písemné. 

Hodnocení účelové se většinou provádí na vyžádání personálního oddělení, vedení 

podniku nebo kompetentních mimopodnikových orgánů. Provádí se při ukončení pracovního 

poměru, před převedením na jinou práci, před povýšením. Hodnocení má písemnou formu. 

Hodnocení systematické se provádí pravidelně v dané periodě, většinou na základě 

standardizovaných postupů a podle stanovených kritérií. V posledních letech se objevují 

názory, že systematické hodnocení jednotlivců není příliš užitečné, spíše naopak. Tato forma 

hodnocení je nákladná a vyvolává konflikty mezi pracovníkem a vedoucím, dokonce i mezi 

pracovníky navzájem. Obzvlášť japonské podniky přecházejí k hodnocení celých 

organizačních útvarů. Americké a Evropské podniky většinou zachovávají tuto formu 

hodnocení. 

Dále můžeme hodnocení členit na: 

Individuální, které i přesto, že je obvyklé, názory na jeho účinnost se velmi liší. 

Často je mu vytýkán demotivační charakter, konfliktovost, neúčinnost, nákladnost i 

skutečnost, že neodpovídá moderním metodám řízení. 

Kolektivní, které odpovídá současnému týmovému organizačnímu trendu, a proto si 

udržuje spoustu zastánců. Bezprostřední hodnocení probíhá každodenně na pracovišti, i 

formou sebehodnocení. 

Velmi často diskutovaným, členěním hodnocení je otevřenost závěrů hodnocení vůči 

pracovníkovi. Z tohoto pohledu můžeme mluvit o těchto formách: 

Hodnocení otevřené, je takové, kde jsou záznamy přístupné hodnoceným a 

hodnocení je podepisují. Oproti uzavřeným hodnocením má spoustu výhod. 
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Hodnocení uzavřené je v podstatě hodnocení, jehož záznam je pro vyplnění tajné, 

tudíž pracovníkovi nedostupný. Výhodou je, že hodnotitelé mohou být jednoznační 

v hodnocení a nemusí se obávat následného zhoršení pracovních vztahů. Nevýhodou je 

podezíravost zaměstnanců, nemožnost projednat nápravná opatření, hodnotící proces 

nemůže pomoci pracovníkovi zlepšovat výkon atd.16 

2.7.1.  Metody orientované na minulost 

Metody orientované na minulost mají tu výhodu, že se zabývají prací již vykonanou, 

která může být do jisté míry i měřitelná. Hlavní nevýhodou je, že výsledky vykonané práce 

již nelze změnit. Hodnocením již vykonané práce zaměstnanci získávají zpětnou vazbu, 

která může podnítit pracovní úsilí a zvýšit výkon. K nejrozšířenějším postupům hodnocení 

s orientací na výkon patří: 

a) Metoda hodnocení podle norem 

Metoda pro hodnocení výrobních pracovníků. Posuzuje se plnění stanovených norem 

práce. Výhodnost metody je v tom, že normy jsou většinou kvantifikovatelné, tudíž 

měřitelné. Nevýhodou je nemožnost porovnávání s jinými kategoriemi pracovníků.  

b) Hodnotící stupnice (škály) 

Hodnotící stupnice jsou jednou z nejstarších a nejběžněji používaných technik 

hodnocení. Nejčastěji se používají stupnice s lichým počtem bodů, aby bylo možno vyjádřit 

průměrnou nebo střední hodnotu, naopak škály se sudým počtem bodů se používají, kde je 

důvodná obava, že by se pracovníci uchylovali ke středovému hodnocení. Používají se také 

                                                           

16 PLAMÍNEK, Jiří. Týmová spolupráce a hodnocení lidí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2009. 117 s. 

ISBN 978-80-247-2796-7. 
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např. škály desetidílné i stodílné. Rozlišujeme hodnotící stupnice neverbální, tj. grafické a 

numerické, verbální a kombinované. 

c) Hodnotící zprávy 

Metoda spočívá v prostém slovním popisu, kdy hodnotící pracovník popisuje silné a 

slabé stránky chování pracovníka za dané časové období. Struktura zprávy je zcela volná, 

jedinou podmínkou je, aby obsáhla všechny dané aspekty hodnocení. 

d) Metody popisné 

 Tyto metody jsou problematické především proto, že jsou velmi subjektivní (každý 

hodnotitel uplatňuje vlastní názory). K těmto metodám patří: 

Volný popis, kde hodnotitel písemně popíše pracovní výkon hodnoceného. 

Tento popis bývá většinou strukturovaný. 

Metoda klíčových událostí vyžaduje, aby hodnotící osoba zaznamenávala 

situace pracovníka výjimečně dobrého nebo špatného chování, vztahujícího se k jeho 

zaměstnání. Tyto situace nazýváme klíčovými událostmi. Vedoucí pracovník pořizuje 

záznamy o těchto událostech pro každého ze svých podřízených během celého 

hodnoceného období. Zápis slouží jako podklad k pohovoru s hodnoceným i jako 

podklad k odstranění nedostatků nebo k pochvale.  

Při metodě esejů hodnotitel písemnou formou popisuje přednosti a slabiny 

každého zaměstnance a přináší návrhy na zlepšení jeho práce. Jde o velmi pracnou 

metodu, její výsledky se nedají kvantifikovat, a tudíž v podstatě ani porovnávat.   

e) Metody komparativní 

 V tomto případě máme na mysli metody, při kterých se porovnává pracovní výkon 

zaměstnance s výkony ostatních pracovníků. Porovnání provádí vedoucí pracovník a hlavní 
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nevýhodou je, že poskytují nedostatečnou zpětnou vazbu a většinou se zakládají na 

subjektivním přístupu vedoucího pracovníka, tzn. hrozí nebezpeční zaujatosti. 

Metoda určení pořadí, se řadí mezi nejjednodušší metody, jde o prosté 

určení pořadí podle jednoho kritéria. 

Metoda střídavého seřazení, spočívá v tom, že nejprve určíme 

nejvýkonnějšího a poté nejméně výkonného pracovníka, pak druhého 

nejvýkonnějšího a druhého nejméně výkonného atd.  

Metoda přidělení bodů (vícekriteriální hodnocení), při této metodě se 

přidělují body podle více kritérií, kdy nestačí určit pořadí kritérií. 

 Metoda párového srovnání umožňuje srovnávat každého s každým v každé 

kompetenci nebo celkově.  

Metoda nucené distribuce, ke každému kritériu má hodnotitel k dispozici 

určitý počet bodů, které rozděluje, dle svého uvážení, mezi hodnocené. 

Metoda 20-70-10, jde o variantu metody nucené distribuce, kdy se pracovníci 

rozdělí na 20% nejlepších, 70% průměrných a 10% podprůměrných. Ti nejlepší jsou 

po zásluze odměněni a tím motivováni k ještě většímu úsilí. Průměrným je dána 

možnost školení a zvyšování odborné kvalifikace, aby mohli dále růst. 

Podprůměrných pracovníků by se měl podnik zbavit.  

Metoda srovnání s pracovními normami je vhodná pouze pro jednoznačně 

měřitelná kritéria, srovnání se standardem.17 

 

                                                           

17 HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2006. 46 s. ISBN 80-

247-1458-2. 
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f) Metoda BARS 

Metoda BARS (Behaviorally Anchored Rating Scales), klasifikační stupnice pro 

hodnocení pracovního chování. Metoda hodnotí chování požadované pro výkon určité 

pracovní činnosti. Je tedy zaměřena na přístup k práci, postup práce, pracovní chování. 

Každá pracovní činnost vykonávaná na pracovišti je registrována a ohodnocena hodnotící 

škálou do 7 bodovacích stupňů, každý je doplněn slovní charakteristikou (7 – vynikající, 6 – 

velmi dobře,… 3 – podprůměrné,... 1 – nepřijatelné). Hodnotitel pak označuje chování u 

každé prováděné činnosti. Klasifikaci úkonů provádějí experti a linioví vedoucí ve 

spolupráci s nositeli pracovních míst. Popisy tedy vycházejí ze skutečnosti a je zajištěna 

účinná zpětná vazba. Nevýhodou je náročnost přípravy.18 

g) Dotazník (checklist) 

Dotazník předkládá určité formulace týkající se pracovního chování zaměstnance a 

posuzovatel označuje, zda je určitý typ chování v pracovníkově výkonu přítomen či nikoliv. 

Odpovědi potom vyhodnocuje specialista z personálního útvaru. Tato metoda vyžaduje 

především důkladnou přípravu a je časově náročná. Pro každou skupinu pracovních míst 

vyžaduje jiný formulář a specifické formulace.19 

i) Metoda klíčové události (kritického případu) 

Metoda spočívá v pravidelném zaznamenávání jedné pozitivní a jedné negativní 

události během stanoveného hodnotícího období, přičemž hodnotitel přisuzuje každé 

události určitou váhu. Metoda vyžaduje vedení pravidelných a dostatečně podrobných 

                                                           

18  PALÁN, Zdeněk. Topregion: Metoda BARS [online]. Topregion [11-08-31]. Dostupné z: http://topregion.cz / 

index.jsp;jsessionid=599A779CFD6883EDB4E87820B9447804? articleId=2054. 

19
 KOCIANOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. 

s., 2010. 152 s. ISBN 978-80-247-2497-3. 
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záznamů. Velkou výhodou je, že spojuje formální a neformální hodnocení a vede 

hodnotitele, aby reagoval a poskytl zpětnou vazbu na místě.20 

2.7.2. Metody zaměřené na přítomnost 

a) Metoda 360° zpětné vazby 

Tato metoda je stále častěji využívána nejen v oblasti řízení pracovního výkonu, ale 

také v oblasti vzdělávání a rozvoje především manažerů. Na rozdíl od typické zpětné vazby, 

kterou poskytuje nadřízený, je tento typ zpětné vazby mnohem komplexnější. Zpětnou vazbu 

poskytuje nejen přímý nadřízený, ale také kolegové na stejné úrovni, přímo podřízení a často 

také interní a externí zákazníci. Důležitým prvkem je i sebehodnocení, kdy svůj výkon 

v daných oblastech posuzuje i zaměstnanec sám. Do zpětné vazby je možné také zapojit 

další strany, jako například personalistu nebo nezávislého externího konzultanta, a to 

odborníka na danou práci nebo psychologa. Tento způsob je však spíše ojedinělý a používá 

se jen v případech, kdy zaměstnanec nemá přímého nadřízeného nebo pracuje v různých 

projektových týmech.21 

Hlavní výhody této metody 

Vyšší kvalita zpětné vazby z více zdrojů – tato zpětná vazba má vyšší vypovídací 

hodnotu díky tomu, že obsahuje i názory podřízených, kolegů, spolupracovníků z jiných 

oddělení či názory interních nebo externích zákazníků, než zpětná vazba pouze od 

nadřízeného. Názor spolupracovníků je velmi důležitý a pomáhá hodnoceným kolegům 

pochopit, jak jejich pracovní výkon vnímají ostatní.  

                                                           

20
 HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2006. 126 s. ISBN 80-

247-1458-2. 

21 FOLWARCZNÁ, Ivana. Rozvoj a vzdělávání manažerů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2010. 107 s.  

ISBN 978-80-247-3067-7. 
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Rozvoj týmu – tento typ zpětné vazby pomáhá členům týmu efektivněji 

spolupracovat. Zpětná vazba z různých stran je zároveň činí zodpovědnými vůči sobě 

navzájem, protože poskytují zpětnou vazbu na pracovní výkon každého člena týmu. Dobře 

naplánován a implementován proces může výrazně zlepšit komunikaci v týmu a přispět 

k jeho rozvoji. Pokud jde o individuální a organizační rozvoj, je 360° metoda jednou 

z nejlepších metod.  

Rozvoj kariéry – zpětná vazba z více zdrojů nabízí manažerovi i zaměstnanci výborné 

informace o jeho potřebách vzdělávání a rozvoje a podporuje tak rozvoj jeho kariéry.  

Nižší riziko diskiminace – pokud zpětnou vazbu poskytují různí zaměstnanci 

z různých pracovních míst a funkcí, snižuje se riziko diskriminace podle rasy, věku, pohlaví 

apod. Minimalizuje se i tzv. haló efekt, kdy nadřízený hodnotí podřízeného podle jeho první 

nebo poslední spolupráce s ním. 

Zlepšení péče o zákazníky – především v systémech zpětné vazby, které obsahují i 

názory interního nebo externího zákazníka, dostává zaměstnanec velmi hodnotnou zpětnou 

vazbu na kvalitu jeho produktů či služeb. Zákaznický pohled nabízí zaměstnanci možnost 

zvýšit kvalitu a zlepšit spolehlivost, včasnost dodávek či komplexnost produktů a služeb. 

Analýza potřeb vzdělávání a rozvoje – zpětná vazba z více zdrojů nabízí komplexní 

informaci o potřebách vzdělávání a rozvoje organizace. Takto lze plánovitě zjistit uspokojení 

těchto potřeb v rámci celé organizace.22  

 

 

                                                           

22 FOLWARCZNÁ, Ivana. Rozvoj a vzdělávání manažerů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2010. 109 s.  

ISBN 978-80-247-3067-7. 
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Obrázek 2.2: Typy hodnocení podle zdroje 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: WAGNEROVÁ, Irena a kol. Psychologie práce a organizace. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, a. s., 2011. 87 s. ISBN 978-80-247-3701-0. 
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zaměstnanec je připraven na případné dotazy a poskytuje příslušné informace o své pracovní 

výkonnosti.23 

c) Assessment Centre (AC) a Development Centre (DC) 

K hodnocení schopností pracovníků lze využít Assessment Centre a Development 

Centre. Assessment Centre je komplexní metoda hodnocení, realizovaná prostřednictvím 

souboru metod (pozorování, psychologické testy a dotazníky, strukturované rozhovory, 

zadávání individuálních i skupinových úkolů a cílů, hraní rolí aj.) a užívaná k hodnocení 

jednotlivců i skupin. Hodnocení provádí několik speciálně proškolených interních a 

externích hodnotitelů. Skupinu externích hodnotitelů tvoří obvykle psycholog, specialista 

z oblasti řízení lidských zdrojů a specialista pro určitou odbornou oblast hodnocení. Skupina 

interních hodnotitelů bývá složena z přímého nadřízeného, vedoucího organizační jednotky, 

kolegů, podřízených a specialistů pro hodnocenou odbornou oblast. AC je náročné časově, 

organizačně i finančně. K výběru této metody proto přistupujeme v odůvodněných 

případech. 

Development Centre je soubor různých diagnostických metod zaměřených na 

identifikaci úrovně schopností, kompetencí pracovníků na posouzení jejich silných a slabých 

stránek a jejich rozvoje. U obou metod má zásadní význam skupina hodnotitelů, která 

v průběhu programu posuzuje účastníky podle určité metodiky. 24 

Rozdíly mezi AC a DC jsou nejvíce patrné z tabulky č. 1. Hlavní rozdíl je v použití, 

kdy AC se používají při výběru zaměstnanců a DC při plánování dalšího rozvoje stávajících 

zaměstnanců.  

                                                           

23 WAGNEROVÁ; Irena. Hodnocení a řízení výkonnosti. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2008. 75 s. 

ISBN 978-80-247-2361-7. 

24 PILAŘOVÁ, Irena. Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, a. s., 2008. 39 s. ISBN 978-80-247-2042-5. 
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Tab. č. 2.1 Srovnání Assessment Centre a Development Centre 

 Charakteristické rysy AC Charakteristické rysy DC 

Personální rozhodnutí Po skončení AC Před zahájením DC 

Těžiště srovnávání Interindividuální srovnávání Intraindividuální srovnávání 

Časování zpětné vazby Po skončení AC Průběžná zpětná vazba 

Zdroj: HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2006. 64 s. 

ISBN 80-247-1458-2.  

d) Mystery shopping 

Metoda je obdobou pozorování na místě s tím rozdílem, že pozorovatelé 

(hodnotitelé) zůstávají po celou dobu v anonymitě a zpětná vazba následuje až s časovým 

zpožděním, protože je třeba pozorování nejprve vyhodnotit. Používá se zejména tam, kde 

dochází k častému kontaktu se zákazníkem.25 

e) Sociogram 

Sociogram je také skupinovou metodou, používá se pro popis a vyhodnocení 

vzájemných vztahů na pracovišti nebo pro zjištění, kdo je neformální autoritou apod. Každý 

účastník sociogramu může vidět své postavení ve srovnání s druhými, resp. sebehodnocení a 

hodnocení druhých. Představuje hodnotnou zpětnou vazbu pro hodnoceného. Rozlišujeme: 

                                                           

25 HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2006. 126 s. ISBN 80-

247-1458-2. 
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 Klasický sociogram – používá 3-4 přímé nebo projektivní otázky, které mají 

kladnou i zápornou podobu. Výstupem je grafické zobrazení sítě vztahů a určení 

sociometrické pozice. 

Sociogram na bázi sémantického výběru – účastníci přiřazují jednotlivým pojmům 

prezentovaným polaritami a jednotlivým jménům účastníků symboly, které si vybírají ze 

seznamu, čímž vzniká síť příbuzných a vzdálených osob. Oproti klasickému sociogramu má 

výhodu v tom, že zde není nucená kladná ani záporná volba.26 

f) Manažerský audit 

Manažerský audit představuje soubor různých metod, které jsou povětšinou 

individuálně administrovány. Jejich složení bývá rozmanité, obvykle obsahují: hloubkové 

interview, business esej a psychologické zhodnocení, někdy také zkrácenou formu 360° 

zpětné vazby. Používá se u vyšších manažerských pozic. Rozhodující význam má hloubkový 

rozhovor, jehož validita závisí především na osobě auditora, který rozhovor vede. Auditoři 

obvykle působí ve dvojici s tím, že jeden vede rozhovor a druhý působí jako pozorovatel. 

Doporučuje se provádět jedenkrát za 2-3 roky.27   

g) Metoda Competency based interview (CBI) 

Metoda CBI slouží k posuzování úrovně kompetencí. Rozhovor umožňuje hodnotiteli 

hledat důkazy o přítomnosti kompetencí na základě analýzy minulých událostí v pracovním 

životě hodnoceného. Hodnocený má během rozhovoru identifikovat několik úkolů či 

                                                           

26
 HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2006. 127 s. ISBN 80-

247-1458-2. 

27 VETEŠKA, Jaroslav a Michaela TURECKIOVÁ. Kompetence ve vzdělávání. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, a. s., 2008. 114 s. ISBN 978-80-247-1770-8. 
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projektů, za které odpovídal, a uvést výsledky, s nimiž úkoly nebo projekty ukončil. 

Vypovídá o svých pracovních aktivitách způsobem, který odkrývá chování, jež při nich 

uplatnil. Důležitá je příprava na rozhovor, je třeba rozhodnout, které kompetence budou 

posuzovány, jak navodit situaci, jakým typem úkolů či projektů se zabývat. 28 

2.7.3.  Metody zaměřené na budoucnost 

Hodnocení orientující se na budoucnost je zaměřeno na budoucí výkon, hodnotí 

zaměstnancovy možnosti nebo stanoví budoucí úkoly. 

a) Metoda hodnocení podle stanovených cílů  

MBO (Management by objectives) – metody posuzování se účastní jak nadřízený, tak 

jeho zaměstnanec. Těžiště procesu hodnocení je na konkrétní cíle a ne na široké osobnostní 

rysy, jako je „spolehlivost“ a „spolupráce“. Metoda se využívá zpravidla pro hodnocení 

vedoucích pracovníků a specialistů. Na stanovování cílů by se měli podílet sami pracovníci. 

Cíle musejí být přesně definované a termínované, musí být zpracován plán postupu dosažení 

cílů a vytvořeny podmínky pro jejich splnění. Splnění cílů je vyhodnocováno ke stanoveným 

termínům a následně jsou stanovovány nové cíle. Cíle musejí být kvantifikovatelné, 

dosažitelné, specifické, podnětné, měly by být formulovány písemně, jasně, stručně, 

jednoznačně. Cíle a plán postupu jsou podkladem pro hodnotící rozhovor.29 

 

                                                           

28 KOCIANOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. 

s., 2010. 152 s. ISBN 978-80-247-2497-3. 

29 WAGNEROVÁ, Irena. Hodnocení a řízení výkonnosti. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2008. 73 s. 

ISBN 978-80-247-2361-7. 
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b) Psychologická diagnostika   

Psychologická diagnostika je metoda, která je zaměřena na minulost i na budoucnost. 

Používá se v případech, kdy podniky nemají k dispozici dostatek relevantních informací o 

svých zaměstnancích. Psychodiagnostikou se rozumí krátkodobé posouzení psychické 

způsobilosti a dalších osobnostních předpokladů pracovníka. Nejpoužívanější metodou jsou 

psychologické testy, rozlišujeme: testy výkonové (testy inteligence, testy znalostí a 

vědomostí, testy speciálních schopností) a testy osobnosti (osobnostní dotazníky, hodnotící 

škály). Na základě těchto testů je formulována zpráva, která shrnuje výsledky 

psychologického posouzení a navrhuje doporučení. Tato zpráva je předána vedoucímu 

pracovníkovi, který realizuje další kroky.30 

c) Motivační pohovor 

Motivační rozhovor není jednostranným pohovorem, kde nadřízený dominuje a je 

stálým komunikátorem. Motivační rozhovor respektuje participativní formy organizace a 

řízení, kde podřízený je partnerem a pohovor je oboustrannou komunikací se střídáním 

funkce komunikátora a komunikanta. Pracovník je donucen přemýšlet o své práci a jejím 

možném zlepšení. V motivačním rozhovoru se většinou hodnotí cíle minulé a probírají cíle 

budoucí, hovoří se o všech možnostech zlepšení práce i možnostech pracovníkových. 

Rozhovor probíhá jako strukturovaný a většinou začíná sebehodnocením. Při sebehodnocení 

je pracovník vyzván, aby buď volně, nebo na formalizovaném dotazníku sám zhodnotil sebe 

a svoji práci. Následný pohovor se odvíjí od tohoto sebehodnocení.31 

                                                           

30 KOCIANOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. 

s., 2010. 117 s. ISBN 978-80-247-2497-3. 

31
 HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2006. 64 s. ISBN 80-

247-1458-2. 
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V předešlých kapitolách bylo zmíněno, že mezi klíčová pravidla hodnocení 

pracovníků patří pravidelnost, srozumitelnost, objektivita, provázanost s motivačním 

systémem a také dodržování předem daných pravidel. Hodnocení pracovníků musí mít svůj 

systém a zvolené metody hodnocení, které se budou v daném podniku používat. Každý 

podnik by měl mít zvolenou jednu hlavní metodu a několik doplňkových, což záleží na 

situaci v podniku. Z tohoto důvodu jsme se v této kapitole seznámili s různými metodami 

hodnocení pracovníků, které podniky mohou používat. Metody jsme rozčlenili podle 

zaměření na minulost, přítomnost a budoucnost. V dnešní době se výrazně projevuje odklon 

od užívání rutinního kvantifikovaného hodnocení, které bylo v minulosti typické. Výběr 

správné metody je při hodnocení pracovníků velmi důležitý. V dnešní „uspěchané“ době 

firmy, k hodnocení svých pracovníků, většinou volí časově a zároveň finančně méně náročné 

formy hodnocení. Velmi často volí neformálně vedený rozhovor nadřízený – podřízený, ve 

kterém nadřízený zhodnotí práci podřízeného, upozorní ho na možné chyby, kterých se 

dopustil a pochválí ho za dobře odvedenou práci, což je velmi důležité z motivačního 

hlediska. Je třeba si také uvědomit, že existuje několik typů a charakterů lidí a pracovní 

prostředí a z tohoto důvodu je velice obtížné, pro manažera firmy, nalézt a zvolit správnou 

metodu, techniku a taky přístup pro hodnocení svých zaměstnanců, proto by se měl vedoucí 

zaměřit na zjištění potřeb svých podřízených a to tak, že jim bude věnovat dostatek času, 

poskytovat zpětnou vazbu, koučovat je a hlavně jim důvěřovat. Toto považujeme za základ 

dobrého vztahu a celkové spokojenosti vedoucího zaměstnance i jeho podřízených. Vždyť 

jsou to právě dobré mezilidské vztahy na pracovišti, které zlepšují celkové pracovní 

prostředí, chuť chodit do práce a podávat očekávaný výkon.  
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3 Analýza současného systému hodnocení pracovníků 

3.1.  Představení společnosti Kofola Holding a.s. 

3.1.1. Historie společnosti 

Historie společnosti Kofola se odvíjí od roku 1993, kdy rodina řeckého rodáka 

Kostase Samarase zprivatizovala v Krnově na Bruntálsku sodovkárnu státního podniku 

Nealko Olomouc a začala zde s výrobou běžných sycených nápojů.  

V roce 2000 byla uzavřena licenční smlouva s opavskou farmaceutickou společností 

Ivax, tehdejším vlastníkem značky Kofola. Roku 2001 byla zahájená výstavba výrobního 

závodu na Slovensku. Skutečným milníkem v celé historii firmy, se stala koupě ochranné 

známky a současně původní receptury tradičního nápoje Kofola od společnosti Ivax. 

V červnu 2003 byla založena dceřiná společnost Kofola Sp. z o.o. v Polsku a v následném 

roce byla založena dceřiná společnost Kofola Rt. V Maďarsku, čímž Kofola završila 

plánovanou expanzi do všech zemí Visegrádské čtyřky. V roce 2006 došlo k vyčlenění 

holdingu jako společnosti s vlastní právní subjektivitou a názvem Kofola Holding a. s. O dva 

roky později byla završena fůze s polskou společností Hoop, kdy nově vzniklá skupina 

Kofola Hoop působí v 5 zemích a má tržní kapitalizaci okolo 6 mld. Kč.32 

3.1.2. Profil společnosti 

Společnost Kofola je jedním z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů se 

sedmi výrobními závody ve čtyřech trzích střední a východní Evropy. Skupina zaměstnává 

celkem cca 2 000 lidí.  

                                                           

32
 KOFOLA A. S. O společnosti: Historie společnosti [online]. Kofola a.s. [2011-10-18]. Dostupné z: 

http://www.firma.kofola.cz/historie__m_ospolecnosti__spol_historie.html. 
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3.1.3. Mise a vize společnosti 

Misí skupiny Kofola je s nadšením vytvářet atraktivní značky nápojů, které budou 

nabízet spotřebiteli takovou funkční a emotivní hodnotu, že se pro něj stanou významnou 

součástí životního stylu.  

Vizí skupiny Kofola je být preferovanou volbou pro zákazníky, zaměstnance a 

akcionáře. Do roku 2012 chce být celkově „dvojkou“ na nealko trhu v České republice, na 

Slovensku a v Polsku. Cílem skupiny je mít v každé z těchto zemí v segmentu kolových 

nápojů a vod značky, které budou na 1. nebo 2. místě v těchto segmentech. V ostatních 

kategoriích být do pomyslného 3. místa.33 

 

3.2. Proces hodnocení zaměstnanců společnosti Kofola Holding a.s. 

3.2.1. Cíle hodnocení 

Cílem hodnocení zaměstnanců je motivace zaměstnanců, zvýšení jejich spokojenosti, 

poskytnutí zpětné vazby, snížení fluktuace a absentérství zaměstnanců, rozpoznat potenciál 

rozvoje a potřeb vzdělávání (High Potentials, kariérní plány, Performance & Potential 

Portfolio, rozvoj talentů) a stanovit cíle pro následující období, podpora a rozvoj pravidelné 

práce nadřízených, a to ve smyslu pravidelného hodnocení podřízených a průběžného 

poskytování zpětné vazby podřízeným, identifikace Leadrů a zapojení zákazníků (interních i 

externích). 

 

                                                           

33
 KOFOLA A. S. O společnost : Mise a vize [online]. Kofola a.s. [2011-10-19]. Dostupné z:      

http://www.firma. kofola.cz/mise--amp--vize__m_ospolecnosti__spol_mise.html. 
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3.2.2. Přínos hodnocení 

K hlavním přínosům hodnocení zaměstnanců patří jejich zařazení do skupin dle 

výkonu (Low performers, Standard, High Performers, Stars), zařazení dle potenciálu pro 

kariérový růst (zaměstnanci bez dalšího potenciálu, zaměstnanci s potenciálem pro růst, 

zaměstnanci s vysokým potenciálem), zjištění individuálních i skupinových potřeb rozvoje 

zaměstnanců, zvýšení kvality manažerské práce, přehled pro manažery a HR o vývoji 

zaměstnanců, jednoduchý a transparentní nástroj pro úpravu mezd v závislosti na výkonnosti 

zaměstnance. 

Proces hodnocení je propojen s dalšími HR procesy tak, aby účinně odrážel potřeby 

rozvoje zaměstnanců s cílem naplnění cílů zaměstnavatele. Základní návaznost má proces 

hodnocení na procesy vzdělávání a rozvoje (nastavení tréninkových plánů pro daný rok), 

motivaci a odměňování (odměňování dle výkonu zaměstnance), podporu interní mobility a 

kariérového růstu (obsazování manažerských pozic, plánování kariéry a hledání talentů, atd.) 

a spokojenost zaměstnanců. 

3.2.3. Popis procesu hodnocení 

Hodnocení probíhá formou dialogu mezi zaměstnancem a nadřízeným zaměstnancem. 

Rozhovor je zaměřený na hodnocení výkonu za uplynulé období, úrovně příslušných 

kompetencí a jejich další rozvoj, hodnotí se také plnění osobních a rozvojových cílů a úkolů 

za uplynulé období. Hodnocení probíhá ročně, čtvrtletně nebo měsíčně, dle kategorií 

zaměstnanců.  

3.2.4. Zásady pro hodnocení zaměstnanců 

Hodnocení zaměstnanců je personální činnost, kterou vykonává výhradně 

bezprostředně nadřízený zaměstnanec. Výjimkou je hodnocení TOP manažerů jednotlivých 

zemí, kteří mají na úrovni Holdingu svého metodického vedoucího. V tomto případě jsou 
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hodnoceni společně bezprostředně nadřízeným dle organizačního schématu a metodickým 

vedoucím. 

Hodnocení zaměstnanců uskutečňované jednotlivými vedoucími zaměstnanci musí být 

objektivní a vzájemně porovnatelné dle připravené metodiky, východiskem při hodnocení 

zaměstnance je posuzování jeho výkonu. Hodnocení je úkol průběžný (zpětná vazba má být 

poskytována neustále, nikoliv pouze při hodnocení jednou ročně). 

Při každém hodnocení je třeba stanovit jasná kritéria hodnocení, vztahující se 

k požadavkům práce a k cílům, které má pracovní činnost na dané pozici naplňovat.  

3.2.5. Druhy hodnocení 

Měsíční a čtvrtletní hodnocení 

Formou dialogu se zaměstnancem se posuzuje plnění měsíčních nebo čtvrtletních cílů, 

povinností vyplývajících z popisu pracovního místa a přístup k práci. Na základě 

vyhodnocených parametrů vedoucí zaměstnanec stanoví výši měsíční nebo čtvrtletní prémie. 

Roční hodnocení 

Oproti měsíčnímu a čtvrtletnímu hodnocení se posuzuje navíc úroveň příslušných 

kompetencí (viz. kompetenční model). 

3.2.6. Kompetenční model (MoC) 

MoC je nástroj k hodnocení stávající úrovně kompetencí, s jejichž pomocí dochází 

k nastavení individuálního rozvojového plánu hodnoceného zaměstnance. MoC definuje 

jednotně klíčové kompetence a jejich požadovanou úroveň pro zaměstnance skupiny Kofola 

Holding a. s., v souladu se strategickými záměry skupiny. Požadované úrovně těchto 

kompetencí jsou rozlišeny v závislosti na úrovních řízení a funkční oblasti. MoC obsahuje 27 

subkompetencí, které jsou zařazeny do 8 hlavních kompetencí: 
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1. schopnost myšlení a otevřenost k informacím, 

2. komunikační kompetence, 

3. kreativita, 

4. schopnost řídit sebe i druhé, 

5. orientace na výkon, 

6. odolnost vůči stresu, 

7. ztotožnění a sdílení hodnot Kofola, 

8. kariérový rozvoj. 

Hodnotící škála 

1. under limit, 2. basic, 3. standard, 4. advanced, 5. excellent. 

Definice kompetencí a hodnotící škály můžeme nalézt v příloze č. 3 – Kompetenční model. 

Přínos MoC 

Kompetenční model usnadňuje orientaci v tom, co společnost považuje za klíčové pro 

podávání požadovaného výkonu. Definuje, jaké jsou žádoucí projevy chování na dané 

pracovní pozici, usnadňuje poskytování zpětné vazby, zvyšuje výkonnost, umožňuje využití a 

rozvoj potenciálu zaměstnanců, pomáhá při výběru nových zaměstnanců na příslušné pozice a 

komunikuje firemní hodnoty a požadavky směrem k zaměstnancům. 

3.2.7. Postup pro hodnocení 

Zaměstnanci zařazení nově do podřízenosti hodnotitele a zaměstnanci přeřazení na 

jinou, obsahem činnosti odlišnou pracovní pozici, v působnosti téhož hodnotitele, mohou být 

hodnoceni nejdříve po uplynutí 3 měsíců od jejich zařazení na tuto pracovní pozici. 

Hodnotitel nově zařazený na vedoucí pracovní pozici může provést hodnocení podřízených 

nejdříve po 6 měsících ode dne zařazení na tuto pracovní pozici. Pokud nastane situace, kdy 

by zaměstnanci nemohli být z tohoto důvodu hodnoceni po dobu jednoho roku, provede 
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hodnocení nově zařazený vedoucí ve spolupráci s vedoucím původním nebo svým 

nadřízeným, k tomu si opatří příslušná data a styl hodnotícího pohovoru náležitě přizpůsobí. 

Hodnocení se provádí shora dolů (od nejvyšší pozice), tzn., že hodnotit začíná GŘ 

Holding. Hodnocení se zaměřuje na výsledky práce a na pracovní a sociální chování 

zaměstnance. Postup je rozdělen do několika kroků:  

a) Příprava hodnocených 

Hodnotitel ve spolupráci s HR oznámí hodnoceným s dostatečným časovým 

předstihem (doporučuje se minimálně 1 měsíc) termín a místo konání hodnotícího rozhovoru. 

Je také žádoucí připomenout hodnoceným význam a účel hodnocení, jeho pravidla, seznámit 

je s obsahem hodnotícího rozhovoru. Hodnotitel ve spolupráci s HR také dostatečně seznámí 

hodnocené s metodou hodnocení a nástrojem (elektronická forma přípravy a dokumentace 

hodnocení). 

b) Příprava hodnotitelů  

Hodnotitel zpracuje hodnocení jednotlivých podřízených zaměstnanců podle kritérií 

uvedených na formuláři v systému hodnocení. Opírá se přitom zejména o poznatky vnímané 

průběžně z  pracovního chování svých podřízených zaměstnanců, o průběžné záznamy o 

výkonu a dosahovaných výsledcích svých podřízených (příp. jimi řízených útvarů) a o závěry 

z posledního hodnocení.  

c) Hodnotící dialog 

Hodnotitel projedná individuálně s každým hodnoceným zaměstnancem připravené 

hodnocení, přičemž porovná své závěry se sebehodnocením hodnoceného s důrazem na 

vyjasnění si případných rozdílů mezi závěry hodnotitele a stanoviskem hodnoceného. Při 

hodnocení hodnotitel dává prostor k diskusi v oblasti sebehodnocení zaměstnance, jeho 

dalších kariérních představ a dalších připomínek. Při hodnocení výkonu a kompetencí, jakož i 

potenciálu, hodnotitel seznamuje hodnoceného se svým stanoviskem, které lze komentovat, 

avšak mělo by být konečné a v souladu s přípravou hodnotitele. 
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3.2.8. Hodnotící rozhovor 

Hodnocení pomocí hodnotících kritérií slouží hodnotiteli k ujasnění si názoru na 

hodnoceného z  různých pracovních a osobnostních aspektů a je podkladem pro rozhovor. 

Ten je třeba pečlivě připravit jak obsahově, tak z hlediska časového a prostorového. Je nutné 

zajistit, aby průběh rozhovoru nebyl rušen. 

Účelem hodnotícího rozhovoru je hovořit zejména o výsledcích práce hodnoceného (z 

pozice hodnotitele i hodnoceného), o úrovni znalostí a dovedností hodnoceného 

(kompetence), o přednostech hodnoceného a nedostatcích hodnoceného, o námětech na 

zlepšení vlastní práce hodnoceného, možnostech dalšího rozvoje hodnoceného, jeho další 

pracovní kariéře, očekáváních, pracovních a profesních cílech hodnoceného, očekáváních 

hodnotitele ve vztahu k výkonu práce hodnoceným, spokojenosti hodnoceného s  prací, 

s informovaností o cílech a záměrech pracoviště a společnosti, se způsoby zadávání a 

hodnocení úkolů atd. 

Při přípravě hodnocení postupuje hodnotitel podle následujících kroků: 

a) s dostatečným předstihem určí místo, čas a obsah rozhovoru, 

b) provede kontrolu plnění přijatých cílů a úkolů za hodnocené období v oblasti 

pracovního výkonu a osobního rozvoje, 

c) uvede silné stránky hodnoceného (např. vysoká odbornost, aktivita při řešení úkolů, 

kvalita výkonu, přesnost, pečlivost, spolehlivost, rozvoj inovační aktivity), 

d) uvede slabé stránky hodnoceného a stanoví návrhy na zlepšení (co doporučuje 

hodnocenému udělat, aby došlo ke zlepšení jeho budoucího výkonu), 

e) připraví si návrh cílů a úkolů pro další hodnocené období v oblasti pracovního výkonu 

a osobního rozvoje, 

f) formuluje závěry hodnocení – aktualizuje perspektivy hodnoceného ve vztahu 

k dosahovaným pracovním výsledkům a perspektivním cílům pracoviště a společnosti. 

Takto připravené hodnocení prodiskutuje hodnotitel s  hodnoceným během rozhovoru. 

Ten má charakter dialogu dvou partnerů (hodnotitele a hodnoceného) společně formulujících 
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cíle a úkoly v souladu s cíli pracoviště a společnosti, které mají vzájemnou spoluprací 

dosáhnout z úrovně svých pozic. 

 K pravidlům provádění rozhovoru, která jsou určená hodnotiteli patří vytvořit klidnou 

a přátelskou atmosféru v neoficiálním prostředí, uvítat zaměstnance, odstranit pocit napětí, 

vysvětlit cíl a postup rozhovoru, požadovat, aby zaměstnanec sám ohodnotil svůj výkon za 

hodnocené období, klást otevřené otázky a ověřovat informace tam, kde není jasno nebo o 

nich existují pochyby, nevyhýbat se otevřenosti v citlivých otázkách, sdělit zaměstnanci názor 

na jeho pracovní výkon, na jeho chování a jednání, nezapomenout pochválit za dobře 

vykonanou práci, popsat oblasti vyžadující zlepšení a chtít vědět, jaká řešení zaměstnanec 

navrhuje k jejich dosažení, doporučit možné cesty zdokonalení zaměstnance, odvodit 

společně prostředky dalšího rozvoje osobnosti zaměstnance a způsob jejich zajištění (např. 

absolvování kurzu, stáže), dohodnout (stanovit) cíle a úkoly pro následující období a zakončit 

rozhovor povzbuzením, motivačně. Hodnocený vyjádří své stanovisko k  hodnocení (souhlas 

nebo nesouhlas včetně uvedení důvodů) do příslušné rubriky tiskopisu. 34  

 

3.3. Výzkum systému hodnocení zaměstnanců 

Aby byla v dnešní době společnost úspěšná, potřebuje zaměstnance s odpovídající 

kvalifikací, znalostmi, zkušenostmi, motivací a přístupem, ale hlavně se o ně musí dále 

„starat“. Dnes už nestačí si jen vhodné kandidáty vybrat na danou pozici, je třeba dát lidem 

možnost dále se rozvíjet, vzdělávat, poskytnout jim možnost kariérního postupu a také 

možnost seberealizace v zaměstnání. Firma, které se toto všechno podaří, bude zisková, 

úspěšná, konkurenceschopná a bude dále růst. Společnost Kofola Holding a. s., dle našeho 

                                                           

34
 Pravidla hodnocení zaměstnanců společnosti Kofola Holding a. s. Ostrava: Kofola Holding a. s., 2010.  
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názoru, taková je. Plně si uvědomuje důležitost a potřebu kvalitních lidských zdrojů. Jedním 

z velmi efektivních a používaných způsobů práce se zaměstnanci je vhodně nastavený 

systém hodnocení, který na jednu stranu pomáhá vedoucím pracovníkům řídit své podřízené 

a na stranu druhou dává prostor i svým zaměstnancům a poskytuje jim konstruktivní, 

zpětnou vazbu. V rámci výzkumu, který jsme v Kofole Holding a. s. provedli, bylo našim 

cílem zjistit, jak vnímají systém hodnocení pracovníci a zda jej považují za přínosný. 

Věříme, že se nám díky vyhodnocení dotazníků podaří navrhnout kroky, které hodnocení 

zaměstnanců ještě více zefektivní. 

3.3.1. Metoda dotazování a vyhodnocení jednotlivých dotazníků 

Pro tento výzkum se zaměříme na vnímání nově zavedeného hodnotícího systému 

zaměstnanci, ve společnosti Kofola Holding a. s. Pro zjištění názoru pracovníků byla použita 

metoda dotazování prostřednictvím písemného dotazníku. Dotazníky byly vyhodnoceny 

kvantitativně a následně byla provedena kvalitativní interpretace získaných výsledků. 

Dotazníkové šetření bylo doplněno metodou strukturovaného rozhovoru s vybranými 

zaměstnanci společnosti, metodou pozorování a osobní zkušeností autora, jakožto 

zaměstnance společnosti Kofola Holding a. s. Jednotlivé výsledky, závěry a doporučení 

vychází především z výsledků dotazníkového šetření, ale respektují i další zmíněné metody. 

Pozorování bylo prováděno soustavně, během výkonu práce autora ve společnosti Kofola 

Holding a. s., dílčí závěry byly poté ověřovány technikou dotazování. Dotazování probíhalo 

prostřednictvím struktovaného rozhovoru s jednotlivými pracovníky, přičemž autora zajímal 

především názor zaměstnanců na nový systém hodnocení ve společnosti Kofola Holding a. s. 

Strukturovaný rozhovor se vzhledem k povaze dat (informace o názorech, postojích, 

přáních) jevil jako nejvhodnější. Otázky rozhovorů sledovaly dva úhly pohledu z pozice 

hodnoceného i hodnotícího. Vzorek sedmi respondentů tvořili čtyři pracovníci nákupního 

oddělení, dva pracovníci oddělení logistiky a jeden pracovník výroby. Respondenti byli 

zvoleni následovně: tři pracovníci v roli hodnoceného i hodnotícího a čtyři pracovníci v roli 

hodnoceného. Otázky rozhovoru byly shodné, jako v dotazníku administrovaném ostatním 

zaměstnancům.  
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Průzkum proběhl v měsíci srpnu 2011. Elektronickou poštou bylo odesláno celkem 

30 dotazníků. Dotazníky byly poslány vybraným členům jednotlivých týmů. Celková 

návratnost dotazníků činila 90%, tj. 27 dotazníků. Z hlediska pohlaví zaměstnanců převládají 

muži, odpovídalo celkem 18 mužů a 9 žen. Dotazníky jsou ze strany respondentů 

vyplňovány anonymně, cílem je podpořit svobodu a upřímnost odpovědí na předložené 

otázky. Dotazník obsahuje otázky jak s uzavřenými, tak s otevřenými odpověďmi. Vzor 

dotazníku je uveden v příloze, jako příloha č. 1. 

Otázka 1. Do jaké skupiny, v rámci hodnotícího procesu patříte? 

Na tuto otázku odpověděli všichni respondenti. Většina z nich se řadí, v rámci 

hodnotícího procesu, do skupiny ostatní zaměstnanec (78%), do skupiny vedoucí 

zaměstnanec se řadí celkem 22%. 

Obr. 3.1: Rozdělení zaměstnanců v rámci hodnotícího procesu 

 

Zdroj: Výsledky spokojenosti ankety se systémem hodnocení zaměstnanců společnosti 

Kofola Holding a. s., 2011. Interní materiály Kofoly Holding a. s., autorka.  
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Otázka 2. Jak dlouho ve firmě pracujete? 

 Největší množství respondentů uvedlo, že spadá do kategorie 3-5 let, celkem tedy 

41%. 26% ve firmě pracuje 1-2 roky, 22% více než 5 let a 11% respondentů ještě nemá 

odpracovaný ani jeden rok.  

Obr. 3.2: Počet respondentů, podle počtu odpracovaných let   

 

Zdroj: Výsledky spokojenosti ankety se systémem hodnocení zaměstnanců společnosti 

Kofola Holding a. s., 2011. Interní materiály Kofoly Holding a. s., autorka.  

 

Otázka 3. Jste zapojen do systému hodnocení? 

 Podle výsledků dotazníků se všichni respondenti (100%) účastní pravidelného 

systému hodnocení.  

Obr. 3.3: Participace zaměstnanců na systému hodnocení  

 

Zdroj: Výsledky spokojenosti ankety se systémem hodnocení zaměstnanců společnosti 

Kofola Holding a. s., 2011. Interní materiály Kofoly Holding a. s., autorka.  
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Výsledek této otázky jen potvrdil, že management společnosti usiluje o jednotné 

pravidla způsobu hodnocení pro všechny zaměstnance a to jak na vedoucích, tak 

podřízených pozicích, což lze vnímat velmi pozitivně.  

Otázka 4. O zavedení procesu hodnocení jste se poprvé dozvěděl/a 

Otázku zodpovědělo všech 27 respondentů, kdy se naprostá většina (tj. 70%) 

dozvěděla o novém procesu hodnocení od svého nadřízeného. Následovala odpověď, kdy se 

o hodnocení dozvěděli od ostatních pracovníků (22%).  Jen 15% účastníků uvedlo jako zdroj 

intranet a nikdo z respondentů neuvedl interní magazín ani jinou možnost. 

Obr. 3.4: Informativní zdroj o novém procesu hodnocení 

 

Zdroj: Výsledky spokojenosti ankety se systémem hodnocení zaměstnanců společnosti 

Kofola Holding a. s., 2011. Interní materiály Kofoly Holding a. s., autorka.  

K nejvýznamnějšímu zdroji, který poskytl zaměstnancům informaci o novém 

systému hodnocení, patří bezpochyby jejich nadřízený. Dalším významným zdrojem jsou 

jiní zaměstnanci. Důležitým poznatkem je i to, že se zaměstnanci dozvěděli o hodnotícím 

pohovoru na firemním intranetu. Nikdo neuvedl jako zdroj interní magazín a to z důvodu, že 

vychází pouze kvartálně a než vyšlo nové číslo, všichni už byli informováni z jiných zdrojů. 



 

42 

 

Z výsledků této otázky vyplývá, že zaměstnanci jsou poměrně dobře informováni svými 

vedoucími (co se týče hodnotících pohovorů).   

Otázka 5. Vyhovuje Vám pravidelnost hodnocení 1x ročně? 

Na tuto otázku odpovědělo 25 respondentů a většina uvedla (70%), že jim frekvence 

1x ročně vyhovuje. 22% respondentům tato frekvence nevyhovuje. V případě, že 

respondentům frekvence nevyhovuje, měli v podotázce uvést frekvenci, která by jim více 

vyhovovala. 11% respondentů preferuje pravidelnost hodnocení co půl roku a 7% by uvítalo 

hodnocení co dva roky. 

Obr. 3.5: Je pravidelnost hodnocení vyhovující? 

  

Zdroj: Výsledky spokojenosti ankety se systémem hodnocení zaměstnanců společnosti 

Kofola Holding a. s., 2011. Interní materiály Kofoly Holding a. s., autorka.  

 Je možné podotknout, že zaměstnanci jsou většinou s nastavenou frekvencí 

hodnocení spokojeni. Ti, kterým hodnocení 1x ročně nevyhovuje, uvedli, že by nejvíce 

uvítali, kdyby hodnocení probíhalo co půl roku. Ačkoli by někteří zaměstnanci chtěli 

frekvenci hodnocení změnit, většině nastavená perioda vyhovuje, takže její změna není 

potřebná. 
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Otázka 6. Dostáváte informace o pravidelném hodnocení včas? 

Z odpovědí zaměstnanců vyplynulo, že až na pár výjimek jim nadřízení poskytují 

informace, týkající se hodnocení, včas. Naprostá většina, tj. 85% dostává informace o konání 

hodnocení včas a pouze 11% se zpožděním. 4% respondentů neuvedlo odpověď. 

Obr. 3.6: Poskytování včasných informací  

 

 

 

 

 

Zdroj: Výsledky spokojenosti ankety se systémem hodnocení zaměstnanců společnosti 

Kofola Holding a. s., 2011. Interní materiály Kofoly Holding a. s., autorka.  

I přes nízké procento pozdě informovaných zaměstnanců by se vedení společnosti 

mělo zamyslet a při konání hodnotícího pohovoru zajistit, aby byly všem poskytovány 

informace v dostatečném předstihu. 

Otázka 7. Vyhovuje Vám hodnotící škála? 

Na tuto otázku odpovědělo celkem 25 dotázaných. Z odpovědí vyplynulo, že pouze 

16% hodnotící škála spíše nevyhovuje. 60% je spíše spokojeno s hodnotící škálou a 24% 

respondentů uvedlo, že jim hodnotící škála rozhodně vyhovuje.  
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Obr. 3.7: Vhodnost hodnotící škály 

 

Zdroj: Výsledky spokojenosti ankety se systémem hodnocení zaměstnanců společnosti 

Kofola Holding a. s., 2011. Interní materiály Kofoly Holding a. s., autorka.  

 Z velké části jsou zaměstnanci s hodnotící škálou (under limit, basic, standard, 

advanced, excellent) spokojeni. Z rozhovorů se spíše nespokojenými zaměstnanci vyplynulo, 

že by uvítali širší hodnotící škálu. Dle jejich názorů je rozpětí hodnotící stupnice příliš malé, 

díky čemuž má hodnotitel méně možností. Protože procento nespokojených pracovníků není 

vysoké, není nutné hodnotící škálu měnit. 

 Otázka 8. Jsou pro Vás nastavené úrovně kompetencí v hodnotícím formuláři 
vyhovující? 

Odpověď uvedlo všech 27 pracovníků a z výsledků vyplývá, že celkem sedmi 

procentům dotázaných předdefinované úrovně kompetencí rozhodně vyhovují, 70% spíše 

vyhovuje a 22% pracovníků není příliš spokojeno a ztotožněno s těmito úrovněmi 

kompetencí. 
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Obr. 3.8: Vhodnost úrovní kompetencí 

 

Zdroj: Výsledky spokojenosti ankety se systémem hodnocení zaměstnanců společnosti 

Kofola Holding a. s., 2011. Interní materiály Kofoly Holding a. s., autorka.  

Společnost Kofola Holding a. s. má ve svých hodnotících formulářích přesně 

nadefinované úrovně kompetencí (schopnost myšlení a otevřenost k informacím, 

komunikační kompetence, kreativita, schopnost řídit sebe i druhé, orientace na výkon, 

odolnost vůči stresu, ztotožnění a sdílení hodnot Kofola, kariérový rozvoj), což podle 

výsledků dotazníků zaměstnancům příliš nevyhovuje. Jde samozřejmě o menšinu, ale cílem 

je, aby hodnotící pohovor i formuláře vyhovovaly všem účastníkům hodnocení. Z rozhovorů 

se zaměstnanci vyplynulo, že by ocenili, kdyby bylo možné doplnit další úrovně kompetencí, 

tzn. pod předdefinované úrovně kompetencí doplnit několik volných řádků, kde by 

hodnocený i hodnotitel mohli uvést další úrovně kompetencí, příp. se k některé z úrovni 

vyjádřit.  

Otázka 9. Motivuje Vás hodnotící rozhovor k lepšímu pracovnímu výkonu? 

Z dotazovaných respondentů celkem 11% neodpovědělo. 7% spíše není motivováno 

hodnotícím pohovorem. 48% je spíše motivováno a zbylých 33% pracovníků uvedlo, že je 

hodnotící rozhovor rozhodně motivuje.  
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Obr. 3.9: Motivace k lepšímu výkonu díky hodnotícímu rozhovoru 

 

Zdroj: Výsledky spokojenosti ankety se systémem hodnocení zaměstnanců společnosti 

Kofola Holding a. s., 2011. Interní materiály Kofoly Holding a. s., autorka.  

Z výše uvedeného obrázku vyplývá, že většinu pracovníků hodnotící pohovor 

motivuje, což je velmi důležité k pracovnímu výkonu a nasazení. Z rozhovorů s některými 

z pracovníků vyplynulo, že jejich motivaci zvyšuje nemateriální motivace formou kladného a 

záporného hodnocení ze strany nadřízeného, což se uplatňuje hlavně na hodnotících 

pohovorech. Pochvala a uznání patří k vnějším motivům, které podporují pracovní výkon i 

motivaci zaměstnanců. Jediné doporučení, které bychom mohli navrhnout, je poskytovat 

zpětnou vazbu podřízeným i mimo hodnotící pohovory, nejlépe pořád, aby věděli, co udělali 

dobře, co je potřeba příště zlepšit, příp. změnit.  

Otázka 10. Pomohl Vám hodnotící rozhovor určit oblasti, ve kterých se můžete zlepšit? 

 Zodpovědělo 25 respondentů. Větší polovina uvedla, že jim hodnotící rozhovor spíše 

pomohl určit oblasti, ve kterých by se mohli zlepšit (59%). 19% uvedlo, že jim rozhovor 

spíše nepomohl určit oblasti ke zlepšení. Odpověď, že hodnocení rozhodně pomohlo, určit 

oblasti ke zlepšení, uvedlo 11% dotázaných. Na druhou stranu 4% respondentů uvedlo, že 

jim hodnotící rozhovor rozhodně nepomohl určit oblasti ke zlepšení.   
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Obr. 3.10: Určení oblastí ke zlepšení pomocí hodnotícího rozhovoru 

 

Zdroj: Výsledky spokojenosti ankety se systémem hodnocení zaměstnanců společnosti 

Kofola Holding a. s., 2011. Interní materiály Kofoly Holding a. s., autorka.  

Z vyhodnocených dotazníků vyplývá, že většině pracovníků pomáhá hodnotící 

pohovor určit oblasti ke zlepšení. Na druhou stranu, při osobních rozhovorech, často 

pracovníci uváděli, že by ocenili větší participaci zaměstnavatele na zlepšení těchto oblastí. 

Souhlasíme s těmito názory, firma sice pomůže definovat slabá místa všech zaměstnanců, 

ale k jejich zlepšení se téměř nesnaží přičinit. Přitom stačí zajistit školení, které ani nemusí 

být finančně náročné. Ovšem, některá školení firma zajišťuje z interních zdrojů, např. 

školení excelu a školení interního informačního systému, čehož si zaměstnanci velmi váží, 

ale ne všechna slabá místa, např. komunikace, asertivita, prezentace, angličtina, se dají 

zlepšit, pomocí interních zdrojů. 
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Otázka 11. Jste se stávajícím systémem hodnocení spokojen/a? 

Na tuto otázku odpověděli všichni respondenti. S nynějším systémem hodnocení je 

15% rozhodně spokojeno a 74% spíše spokojeno. 11% spíše není spokojeno a žádný 

z dotázaných neuvedl, že by nebyl vůbec spokojen.  

Obr. 3.11: Spokojenost se stávajícím systémem hodnocení 

 

Zdroj: Výsledky spokojenosti ankety se systémem hodnocení zaměstnanců společnosti 

Kofola Holding a. s., 2011. Interní materiály Kofoly Holding a. s., autorka.  

Asi stěží se najde systém hodnocení, který by vyhovoval všem pracovníkům. Vždy se 

najde někdo, kdo má jisté výhrady a není se systémem hodnocení spokojen. Avšak vzhledem 

k informacím získaným rozhovory s pracovníky společnosti a vlastním pozorováním ve 

společnosti, můžeme podotknout, že systém hodnocení v Kofole Holding a. s. funguje velmi 

dobře, zaměstnanci jsou s ním srozuměni a za své výkony patřičně ohodnoceni. 

Podle rozhovorů s těmi, kteří spíše nejsou spokojeni, vyplynulo, že k jejich nespokojenosti 

přispívá snižování spoluúčasti společnosti na vzdělávání a školení pracovníků. Byla doba, 

kdy společnost zajišťovala, pro své zaměstnance, mnohem více vzdělávacích kurzů, ale dnes 

bohužel tato snaha upadá. Několik respondentů uvedlo, že ve společnosti neustále 

přetrvávají rozdílné mzdové a hodnotící podmínky zaměstnanců, což snižuje jejich motivaci 

a zároveň výkony. Toto vyjádření považujeme za jeden z nejzásadnějších nedostatků 
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systému hodnocení v Kofole Holding a. s. Rovné hodnotící podmínky jsou velmi důležité a 

to jak pro zaměstnance, tak i pro celou společnost.  

Otázka 12. Máte prostor pro vyjádření se k výsledkům hodnocení? 

 Podle níže uvedeného obrázku má 30% respondentů určitě prostor pro vyjádření 

k výsledkům hodnocení. 59% uvedlo odpověď spíše ano a celkem 11% spíše nemá prostor 

k vyjádření.  

 Obr. 3.12: Prostor pro vyjádření  

 

Zdroj: Výsledky spokojenosti ankety se systémem hodnocení zaměstnanců společnosti 

Kofola Holding a. s., 2011. Interní materiály Kofoly Holding a. s., autorka.  

Podle výsledků této otázky je zřejmé, že pracovníci mají většinou dostatek prostoru 

k vyjádření se k výsledkům hodnocení. Toto můžeme z vlastní zkušenosti potvrdit.  

Společnost Kofola Holding a. s. je velmi otevřená názorům svých zaměstnanců. Všichni 

pracovníci mají několik příležitostí vyjádřit se a to jak k výsledkům hodnocení, tak 

k celkovému fungování firmy. Vedení společnosti pořádá každé tři měsíce setkání, kde 

vedení společnosti sděluje výsledky za minulý kvartál, plány na další období, seznamuje 

pracovníky s úspěchy a potížemi, se kterými se právě potýká a poskytuje prostor k dotazům. 
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Otázka 13. Zúčastnil jste se na základě výsledků hodnocení nějakého školení? 

 Bohužel, z odpovědí u této otázky vyplývá, že celých 62 % dotázaných se žádného 

školení nezúčastnilo. Naopak 38% se na základě výsledků hodnotících pohovorů zúčastnilo 

nějakého školení. Odpověděli všichni respondenti. 

Obr. 3.13: Účast na školeních 

 

Zdroj: Výsledky spokojenosti ankety se systémem hodnocení zaměstnanců společnosti 

Kofola Holding a. s., 2011. Interní materiály Kofoly Holding a. s., autorka.  

Jak již bylo uvedeno ve 12. otázce, v minulosti společnost Kofola Holding a. s. 

zajišťovala, příp. se podílela na školeních a vzdělávacích kurzech pro své pracovníky. Firma 

zajišťovala odborný růst všech svých pracovníků.  Dnes tento přístup upadá, což je ze strany 

zaměstnanců hodnoceno velmi negativně.  

Otázka 14. Byl dle vašeho názoru hodnotitel vždy dostatečně připraven na hodnocení? 

 Na tuto otázku neodpověděli dva respondenti. Nejčastěji vyskytující se odpovědí je, 

že hodnotitelé spíše bývají připraveni na hodnotící rozhovory, celkem tedy 48%. 26% 

respondentů uvedlo, že hodnotitel rozhodně bývá připraven na hodnotící pohovory. Podle 

15% bývají jejich hodnotitelé spíše nepřipraveni a 4% uvedli, že rozhodně připraveni 

nebývají.  
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Obr. 3.14: Připravenost hodnotitele na hodnocení 

 

Zdroj: Výsledky spokojenosti ankety se systémem hodnocení zaměstnanců společnosti 

Kofola Holding a. s., 2011. Interní materiály Kofoly Holding a. s., autorka.  

Z výsledků této otázky vyplývá, že hodnotitelé většinou bývají připravení na 

hodnotící pohovor. Ovšem, z vyhodnocení vyplynulo i relativně vysoké procento 

nespokojených pracovníků, což by mělo být impulzem pro nastavení pravidelného 

vyhodnocování připravenosti vedoucích pracovníků na hodnocení svých podřízených. 

Hodnocení pracovníci by po každém hodnotícím pohovoru měli vyplnit dotazník 

spokojenosti s provedeným hodnocením, což přinese zpětnou vazbu vedoucím pracovníkům 

a ukáže nedostatky, na které by se při hodnocení měli zaměřit. 

Otázka 15. Nejčastější zkušenosti hodnocených s hodnotitelem 

Na tuto otázku odpovídali všichni respondenti. Nejčastější odpovědí bylo, že 

hodnotitel informuje dostatečně předem o termínu a místě konání hodnotícího rozhovoru. 

Dále následovalo, že hodnotitel bral v úvahu názory a sebehodnocení hodnoceného. 63% 

respondentů uvedlo, že nadřízený dokázal rozpoznat oblasti ke zlepšení. Četnou odpovědí 

také bylo, že hodnotitel při rozhovoru chválil za konkrétní pracovní činnosti a s 56% 

následovala odpověď, že hodnotitel dokázal navodit příjemnou atmosféru při hodnotícím 

rozhovoru. Podstatně méně respondentů uvedlo odpověď, že hodnotitel navrhl konkrétní 
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řešení pro zlepšení slabých míst a nejnižší počet respondentů, tj. 19%, souhlasí s názorem, že 

hodnotitel vedl rozhovor formou dialogu, což je relativně dobrý výsledek.  

Obr. 3.15: Zkušenosti hodnocených s hodnotitelem 

 

Zdroj: Výsledky spokojenosti ankety se systémem hodnocení zaměstnanců společnosti 

Kofola Holding a. s., 2011. Interní materiály Kofoly Holding a. s., autorka.  

 Téměř všichni zaměstnanci uvedli odpověď, že je jejich nadřízený dostatečně včas 

informuje o místě a termínu konání hodnotícího rozhovoru. Dle vlastních zkušeností 

můžeme potvrdit, že tento přístup se velmi zlepšil. Byla doba, kdy se hodnotící pohovory 

považovaly za méně důležité, s „poslední" prioritou, a také se k nim takto přistupovalo. 

Pokud nadřízený nestíhal, často termíny hodnotících rozhovorů přesouval, oddaloval, příp. 

úplně zrušil. Nyní jsou nadřízení ze strany HR „tlačeni“ k odevzdávání hodnotících 

formulářů k danému dni, takže už dřívější přístup nelze uplatňovat. Ovšem, přístup 

hodnotitelů je individuální, každý k hodnotícím rozhovorům přistupuje po svém. Další 

nejčetnější odpovědí je, že hodnotitel bral v úvahu názory a sebehodnocení podřízených. Jak 

již bylo zmíněno ve výše uvedené otázce, vedení je otevřeno názorům svých zaměstnanců. 
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Vysoký počet respondentů uvedlo, že vedoucí dokázal rozpoznat oblasti ke zlepšení, zde se 

dá jen navrhnout vyšší participace zaměstnavatele na odstraňování a zdokonalování slabých 

míst svých pracovníků. Poměrně vysoké procento je zastoupeno u otázky, zda hodnotitel 

chválil za pracovní činnost. I přesto je nutné znovu podotknout, že pochvala a uznání patří 

k vnějším motivům, které podporují pracovní výkon i motivaci zaměstnanců, proto by se na 

této kladné zpětné vazbě nemělo „šetřit“. Navození příjemné atmosféry patří k plusům této 

společnosti, při jakékoliv situaci se vedení snaží zajistit příjemnou atmosféru. Oblastí ke 

zlepšení je navržení konkrétních oblastí ke zlepšení slabých míst. Čím lepší a konkrétnější je 

zpětná vazba, tím snáze se bude pracovat zaměstnancům na odstranění těchto slabých míst. 

Budou přesně vědět, kde dělají chyby a které oblasti je potřeba zlepšit. Téměř pětina 

dotázaných uvedla, že vedoucí vedl hodnotící rozhovor formou dialogu. Zde můžu doporučit 

školení hodnotitelů, aby věděli, jak správně vést hodnotící rozhovor. Školení by se zúčastnili 

pouze vedoucí pracovníci, což by nebyla až tak nákladné a firmě by to mohlo přinést 

pozitivní efekt.  

Otázka 16. Stručně, prosím popište, co by jste na systému hodnocení změnil/a 

 Tato otevřená otázka dala prostor k vyjádření, co by případně pracovníci chtěli na 

systému hodnocení změnit. Odpovědělo celkem 16 dotazovaných a v odpovědích se nejvíce 

vyskytlo, že by nic neměnili, jsou se stávajícím systémem hodnocení spokojeni. Několik 

respondentů uvedlo, že by ocenili vyšší participaci zaměstnavatele na rozvoji zaměstnanců, 

tzn. ocenili by možnost školení, kurzů,… Hodnocení jsou upozorněni na nedostatky, které je 

třeba odstranit, příp. zlepšit, ale tímto to většinou končí. Mezi dalšími názory se objevilo, že 

chybí lepší motivační ohodnocení (např. lepší finanční ohodnocení, které už několik let 

„stagnuje“). Občas se vyskytla i odpověď, že zaměstnanci požadují rovné a spravedlivé 

finanční ohodnocení. 

 



 

54 

 

Otázka 17. Usnadňuje Vám, pravidelné hodnocení, spolupráci s podřízenými? 

 Tato, poslední, otázka byla určena pouze pro hodnotitele. Z první otázky vyplynulo, 

že 6 respondentů patří mezi vedoucí zaměstnance, tudíž hodnotitele. Celkem tedy 

odpovědělo 100% respondentů, z čehož 23% hodnotitelů uvedlo, že jim hodnotící rozhovory 

spíše usnadňují spolupráci s podřízeným a zbylých 67% uvedlo, že jim pravidelné hodnocení 

rozhodně pomáhá.  

 Obr. 3.16: Usnadnění spolupráce mezi nadřízeným a podřízeným 

 

Zdroj: Výsledky spokojenosti ankety se systémem hodnocení zaměstnanců společnosti 

Kofola Holding a. s., 2011. Interní materiály Kofoly Holding a. s., autorka.  

Všichni respondenti se shodli, že jim hodnotící rozhovory usnadňují spolupráci 

s nadřízeným. Z rozhovorů se zaměstnanci vyplynulo, že si velmi cení příležitosti probrat se 

svým nadřízeným i jiné oblasti, než jen ty pracovní. Navíc si cení zpětné vazby na jejich 

osobu, tzn. jací jsou, protože na ostatních poradách mají zpětnou vazbu týkající se pouze 

pracovní stránky (plnění úkolů, termínů, pracovní přístup,…). 
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3.3.2. Výsledky šetření a jejich interpretace 

3.3.2.1 Vyhodnocení dotazníků (kvalitativní interpretace) 

Uvedeného dotazníkového šetření se zúčastnilo 27 zaměstnanců společnosti Kofola 

Holding a. s. Z dotazníkového šetření vyplývá, že v nynějším hodnotícím systému 

společnosti existuje několik nedostatků, které snižují celkovou výkonnost a motivaci 

zaměstnanců a zároveň přispívají k vyšším fluktuačním nákladům. 

První část dotazníku byla spíše všeobecná. Pomocí této části jsme dokázali určit 

procentuální zastoupení vedoucích a ostatních zaměstnanců. Vedoucí zaměstnanci tvořili 

třetinu respondentů. Téměř polovina respondentů pracuje v Kofole 3 až 5 let a nejmenší 

účast respondentů zastávali zaměstnanci s pracovním poměrem kratším než jeden rok. Tato 

část dotazníkového šetření nám prozradila, že všichni respondenti jsou zapojeni do systému 

hodnocení a naprostá většina se dozvěděla o novém systému hodnocení od svého 

nadřízeného. Z první části nevyplynuly žádné nedostatky, na které by se vedení společnosti 

mělo zaměřit. 

Druhá část se zaměřuje na spokojenost zaměstnanců s organizací hodnotících 

pohovorů, nastavením hodnotícího procesu a celkovou informovaností. Téměř všichni 

respondenti uvedli spokojenost se zavedenou periodou hodnocení 1x ročně. Několik výjimek 

by uvítalo četnější hodnocení (co ½ roku), ale jejich množství je zanedbatelné. I přes nízké 

procento pozdě informovaných zaměstnanců o konání hodnotících pohovorů by se vedení 

společnosti mělo zamyslet a zajistit, aby byly všem poskytovány informace v dostatečném 

předstihu. Se zavedenými hodnotícími škálami a úrovněmi kompetencí jsou téměř všichni 

zaměstnanci spokojeni. 

Následující část je zaměřena na přínos hodnotících pohovorů pro zaměstnance. 

Téměř všechny respondenty motivuje hodnotící pohovor k lepšímu pracovnímu výkonu a 

velmi často jim pomáhá určit oblasti ke zlepšení. Na druhou stranu z dotazníkového šetření 

vyplynula minimální participace společnosti na odstraňování slabých stránek a zvyšování 



 

56 

 

profesním růstu zaměstnanců. Nedostatek školeních a kurzů vnímá většina zaměstnanců 

záporně, což by mělo být pro vedení společnosti impulzem ke změně. Vždy se najde někdo, 

kdo má k systému hodnocení jisté výhrady, ovšem naprostá většina je s novým systémem 

hodnocení spokojena. Společnost je velmi otevřená názorům svých zaměstnanců, což 

potvrdily i výsledky dotazníkového šetření. 

Závěrečná část se zaměřuje spíše na hodnotitele. Z dotazníkového šetření vyplynulo, 

že vedoucí bývají, ve většině případech, připraveni na hodnotící pohovory. Velká část  

respondentů se shodla na názoru, že vedoucí často dokáže odhalit oblasti ke zlepšení a bere 

v úvahu názory a sebehodnocení podřízených. Vedoucí velmi málo uvádějí konkrétní řešení 

pro zlepšení slabých míst a ve výjimečných případech vedou hodnocení formou dialogu. 

Z této části také vyplynulo, že ne všichni vedoucí dokážou navodit příjemnou atmosféru při 

hodnocení, což je velmi důležité pro realizaci správného a „uvolněného“ hodnocení. Všichni 

respondenti se shodli, že hodnotící rozhovory zlepšují vztahy mezi vedením a podřízenými. 

Z poslední, otevřené otázky vyplynula nespokojenost zaměstnanců se stagnujícím 

motivačním systémem a také nerovný přístup hodnocení k zaměstnancům (stejné pozice, 

stejná práce, ale finanční a ostatní podmínky se velmi liší). Na závěr je nutné připomenout 

důležitost zpětné vazby a to jak pro podřízené zaměstnance, tak i pro jejich vedoucí. 

Vedení společnosti investuje do motivace zaměstnanců a také do nového hodnotícího 

systému velkou část příjmů, avšak stále se vyskytuje několik nedostatků, které přispívají 

k celkové nespokojenosti zaměstnanců. Navrhuji, aby se vedení společnosti zaměřilo na 

odstranění výše uvedených negativ, které vyplynuly z dotazníkového šetření, a aby projevilo 

snahu společně se svými podřízenými najít cestu ke vzájemné spokojenosti. Na základě 

výsledků dotazníkového šetření níže navrhuji kroky ke zlepšení celkové motivace ve 

společnosti Kofola Holding a. s., které pomohou zvýšit spokojenost v této firmě a zároveň 

snížit fluktuaci a náklady s ní spojené. 
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3.3.3.1 SWOT analýza 

Pro účely diagnostiky vnějšího i vnitřního prostředí a pro vytipování důležitých 

aspektů budoucího plánování motivace a hodnocení zaměstnanců společnosti Kofola 

Holding a. s., jsem zvolila zjednodušený postup tvorby výzkumné metody SWOT analýzy, 

která vychází z dotazníkového šetření a z několika rozhovorů se zaměstnanci. Tato analýza 

hodnotí silné a slabé stránky, zejména se zaměřením na interní prostředí organizace a 

příležitosti a ohrožení, zejména se zaměřením na externí prostředí organizace. SWOT 

analýzu jsem použila jako metodu pro zhodnocení současného stavu motivace, hodnocení 

zaměstnanců a k získání informací potřebných při sestavování návrhu na změny 

v současném systému. Potřebné informace k sestavení SWOT analýzy jsem získala 

z provedeného výzkumu hodnocení spokojenosti zaměstnanců se současným stavem 

motivace a hodnocení.  

Silné stránky (STRENGHTS) 

K prvním silným stránkám společnosti Kofola Holding a. s. musím zařadit kvalitní a 

téměř všem pracovníkům vyhovující systém hodnocení, který byl nedávno v této společnosti 

zaveden. 

Lze uvést i otevřenou komunikaci zaměstnance se svým vedoucím při systému 

hodnocení pracovníků a otevřenost názorům svých zaměstnanců. 

Jako další silnou stránku považuji pozitivní přístup zaměstnanců vzdělávat se a 

možnost kariérního růstu zaměstnanců, který společnost umožňuje a dále také připravenost 

zaměstnanců i jejich nadřízených k hodnotícím rozhovorům. 

Poslední silnou stránkou jsou kvalitní podklady a přírůčky k hodnotícím pohovorům, 

které slouží nejen hodnotitelům, ale i hodnoceným. 
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Slabé stránky  (WEAKNESSES) 

Každá společnost má jak silné stránky, tak i slabé. Je velice důležité, aby byla 

společnost schopna tyto stránky identifikovat a hledat řešení, jak je odstranit, či 

minimalizovat.  

Mezi slabé stránky je nutné zařadit nedostatečnou spoluúčast vedení společnosti na 

vzdělávání zaměstnanců a jejich růstu.   

Slabou stránkou je i stagnující systém hodnocení, který se již několik let nezměnil a 

zároveň nerovné podmínky hodnocení zaměstnanců.  

Jako další slabou stránku lze uvést i přístup k hodnocení, které se víceméně stalo 

pouze formální záležitostí. Problémem je, že s výstupy hodnocení se dále nepracuje, pouze 

se založí do osobního spisu pracovníka.  

Poslední slabou stránkou je chybějící aktivní podpora všech vedoucích pracovníků. 

Pro některé vedoucí pracovníky představuje hodnocení pouze další papírování a odvádění od 

jejich skutečné práce. Bohužel, díky tomu, že vedoucí nevyužívají efektivně výstupy 

z hodnotících rozhovorů, nemohou pozorovat žádné přínosy tohoto procesu. 

Příležitosti (OPPORTUNITIES) 

Příležitosti jsou pro společnost také velice důležitým faktorem. Každá firma by se 

měla o své příležitosti zajímat, předvídat je a najít vhodnou strategii pro jejich využití.  

Jako příležitost uvedu dobré jméno společnosti, které jí zajišťuje neustálý přísun 

zaměstnanců.  

Další příležitostí je otevřenost společnosti a neustálý růst. 
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Ohrožení (THREATS) 

Zjistit jaká ohrožení mohou společnost zasáhnout, je velice podstatné. Firma, která se 

domnívá, že ji nic nemůže ohrozit, se často dostává do problémů, jelikož jistá ohrožení 

nepředvídá.  

 Jako ohrožení lze uvést možnost ztráty méně motivovaných zaměstnanců. Pokud 

nejsou zaměstnanci dobře motivováni, mohou být snadno přetaženi jednou z konkurenčních 

společností. 

 Vysoká fluktuace zaměstnanců může způsobit i nespokojenost zákazníků, kteří 

očekávají kvalitní a vysoce profesionální služby a kvalifikované zaměstnance. 

 Díky nespokojenosti a následným odchodům zaměstnanců může dojít k celkovému 

narušení a ohrožení celkové existence společnosti. 

 

3.3.3. Strategické cíle v oblasti hodnocení pracovníků  

Strategie společnosti se konkretizuje správným výběrem strategicky významných 

cílů. Jednotlivé cíle se přiřazují ke čtyřem perspektivám metody Balanced Scorecard.  

V rámci finanční perspektivy jsou navrženy pro společnost Kofola Holding a. s. 

následující strategické cíle: 

• udržení mzdových nákladů – strategický cíl udržení mzdových nákladů je 

pro společnost velmi důležitý a to z toho důvodu, že společnost Kofola 

Holding a. s. usiluje od roku 2011 o maximální snížení všech nákladů, čímž 

se snaží vyrovnávat rostoucí ceny surovin a materiálů.  

• hospodárné nakládání se zdroji – tento strategický cíl je velmi významný 

pro posílení budoucí prosperity a další efektivní vývoj společnosti. 
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V rámci perspetivy interních procesů jsou pro společnost Kofola Holding a. s. 

navrženy tyto strategické cíle:  

• efektivní příprava na hodnocení – strategický cíl efektivní příprava na 

hodnocení je pro s“ystém hodnocení velmi důležitý a všichni pracovníci 

(hodnotící i hodnocení) by k němu měli přistupovat zodpovědně, aby celkový 

proces hodnocení nebyl pouhou „ztrátou času a peněz.  

• efektivní systém hodnocení pracovníků – tento strategický cíl je velmi 

významný pro celkové, věrohodné a kvalitní vyhodnocení hodnotících 

formulářů a stanovení dalších kroků pro zvyšování  potenciálu jednotlivých 

pracovníků. 

• využívání synergií – tímto je myšlena vzájemná synergie mezi pracovníky, 

pokud spolu budou lépe a efektivně komunikovat, využívat navzájem svých 

zkušeností, tak všechny tyto faktory opět způsobí zvýšení cílové ziskovosti. 

Pro zákaznickou perspektivu metody BSC v rámci společnosti Kofola Holding a. s.  

jsou navrženy následující strategické cíle: 

• zvýšení zákaznické spokojenosti – bez spokojenosti zákazníků nemůže být 

dlouhodobě úspěšné žádné podnikání. Zákazníci požadují maximální 

profesionalitu, spolehlivost, a proto by společnost měla neustále zvyšovat 

kvalitu a spolehlivost svých služeb a produktů, posilovat pružnou a rychlou 

reakci při komunikaci se zákazníky včetně rychlých řešení reklamací. 

Pro poslední čtvrtou perspektivu učení se a růstu metody BSC v rámci společnosti 

Kofola Holding a. s. jsou navrženy tyto strategické cíle: 

• zvýšení motivace zaměstnanců – konkurenční prostředí a nedostatek 

kvalitních pracovníků na trhu práce nutí zaměstnavatele nabízet stále více, 
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aby si udrželi klíčové pracovníky. Vedení společnosti by mělo neustále 

zvyšovat motivaci svých pracovníků, ať už formou benefitů, či jiných 

zaměstnaneckých výhod.   

• zvýšení kvalifikace zaměstnanců – každá pracovní pozice vyžaduje určitou 

hranici potřebné minimální  kvalifikace, která je stanovena již při náboru 

pracovníka. Pokud společnost spolupracuje na zvyšování potenciálu 

zaměstnanců, přispívá tím ke zvýšení jejich motivace, výkonů a hlavně 

zlepšení svých výsledků. Společnost, která zaměstnává kvalifikované 

pracovníky má dobré předpoklady pro zajištění a posílení svého působení na 

trhu a navíc bez zkušených a kompetentních pracovníků požadovaného 

úspěchu společnost nedosáhne. 

• zvyšování schopností zaměstnanců - dnešní konkurenční prostředí neustále 

vyvíjí tlak na zkvalitňování a zvyšování pracovních schopností, dovedností a 

vědomostí. Zvyšování hodnoty lidského kapitálu je možné dosahovat různými 

cestami, např. vzdělávacími kurzy, sebevzděláváním, apod. Chce-li mít 

společnost kvalitní zaměstnance, na které se bude moci spolehnout, měla by 

se spolupodílet na zvyšování schopností svých pracovníků.  

 

3.3.4. Návrh perspektiv metody BSC (Balanced Scorecard) 

V této kapitole bude proveden návrh metody BSC ve všech čtyřech perspektivách, tj. 

finanční, zákaznická, interních procesů a učení se a růstu. K jednotlivým strategickým cílům 

budou navržena měřítka jejich následujícího plnění. Volba adekvátních měřítek 

k jednotlivým strategickým cílům je velmi důležitá pro správnou efektivitu metody BSC. 

Strategických cílů v rámci jednotlivých perspektiv by nemělo být víc než 5. Finanční 

perspektiva zahrnuje dva strategické cíle, perspektiva interních procesů tři, zákaznická 
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perspektiva obsahuje jeden strategický cíl a perspektiva učení se a růstu tři strategické cíle. 

Ke každému cíli bylo stanoveno jedno měřítko.  

3.3.4.1 Měřítka naplňování strategických cílů 

Pro jednotlivé perspektivy metody BSC a k nim zvolené strategické cíle byla 

navržena následující měřítka: 

Tab. 3.1: Finanční perspektiva 

Strategický cíl Měřítko 

Udržení mzdových nákladů Odměňování pracovníků 

 Hospodárné nakládání se zdroji 

 

Procentní vývoj počtu pracovníků a množství 

prodejů 

Zdroj: vlastní  

Pro strategický cíl udržení mzdových nákladů jako klíčový faktor úspěchu bylo 

stanoveno měřítko odměňování pracovníků. V současnosti se neustále zvyšují požadavky 

na mzdové hodnocení zaměstnanců. Snahou společnosti by mělo být zachování mzdových 

nákladů, ovšem ne na úkor kvality, příp. ztráty zaměstnanců. K tomuto měřítku je potřeba 

přistupovat, individuálně, zodpovědně a rozvážně. 

Měřítko vývoj počtu pracovníků a množství prodejů bude vyjádřeno procentní 

změnou vůči předchozímu roku. Společnost Kofola Holding a. s. by měla primárně usilovat 

o co nejvyšší a nejefektivnější realizaci všech prodejů s adekvátním počtem pracovníků.  
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Tab. 3.2: Perspektiva interních procesů 

Strategický cíl Měřítko 

Efektivní příprava na hodnocení Časová náročnost přípravy na hodnocení ze 

strany hodnoceného i hodnotícího pracovníka 

Efektivní systém hodnocení pracovníků Plnění všech částí hodnotícího formuláře 

Využívání synergií Osobní náklady/Obrat 

Zdroj: vlastní  

 Strategický cíl efektivní příprava na hodnocení bude posuzován měřítkem časové 

náročnosti přípravy na hodnocení ze strany hodnoceného i hodnotícího pracovníka. Je 

potřeba brát v úvahu, že „čas jsou peníze“ a proto by měli vedoucí pracovníci i jejich 

podřízení  přistupovat k procesu hodnocení efektivně. Podnik by měl usilovat, aby mělo 

uvedené měřítko klesající tendenci, což by se nemělo projevit v kvalitě potřebné přípravy.   

Plnění všech částí hodnotícího formuláře je měřítkem strategického cíle mít 

efektivní systém hodnocení pracovníků. Hodnotící formulář procesu hodnocení ve 

společnosti Kofola Holding a. s. má pevně stanovené části. Pokud má proces hodnocení 

přinést podniku přidanou hodnotu, měly by být všechny části poctivě vyplněny.  

Měřítko osobní náklady při návrhu metody BSC společnosti Kofola Holding a. s. 

bylo navrženo ke strategickému cíli využívání synergií. Všichni spolupracovníci se 

vzájemně doplňují svými schopnostmi a za efektivní se považuje to, že celek je daleko více, 

než jednotlivé individuální části. Synergie se vyznačuje vzájemnou důvěrou a také 

vzájemným předáváním zkušeností mezi zaměstnanci. Pokud bude ve společnosti zajištěno 

efektivní využívání synergií, nemusí vedení společnosti najímat další nové zaměstnance, což 

představuje potenciální úsporu na osobních nákladech. Příznivé je, pokud bude docházet ke 

snižování poměru osobních nákladů a obratu.  
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Tab. 3.3: Zákaznická perspektiva 

Strategický cíl Měřítko 

Zvýšení zákaznické spokojenosti Poměr reklamací a objednávek 

Zdroj: vlastní  

 Měřítko poměr reklamací a objednávek bylo navrženo ke strategickému cíli 

zvýšení zákaznické spokojenosti. Počet reklamací se primárně odvíjí od kvality nabízených 

služeb a produktů. Kvalita produktů, dodržování smluvních podmínek a termínů a včasná 

komunikace se zákazníkem při vyřizování případných reklamací zvyšuje spokojenost 

zákazníků. Se zvyšujícím se počtem reklamací se společnosti také zvyšují náklady na 

odstranění vzniklých závad a na komplexní vyřízení celé reklamace. Proto by se společnost 

měla snažit udržovat nízké procento reklamací.  

Tab. 3.4: Měřítka perspektivy učení se a růstu 

Strategický cíl Měřítko 

Zvýšení motivace zaměstnanců Fluktuace zaměstnanců 

Zvýšení kvalifikace zaměstnanců Kvalifikační struktura 

Zvyšování schopností zaměstnanců Poměr kurzů a školení 

Zdroj: vlastní  

 Pro zvýšení motivace zaměstnanců bylo stanoveno měřítko fluktuace zaměstnanců. 

Vedení společnosti Kofola Holding a. s. by mělo usilovat o zamezení růstu případné 

nežádoucí fluktuace zaměstnanců, zejména těch klíčových. Je nutné zamezit odchodům  

dlouholetých a kvalitních pracovníků, jejichž nahrazení s sebou nese poměrně velké finanční 

náklady na nábor a zaškolení pracovníků nových. Problémem je, že né vždy se podaří 
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nahradit kvalitního pracovníka napoprvé, což s sebou nese další potřebné náklady. Přirozené 

míře fluktuace se zabránit nedá a vedení společnosti by s ní mělo počítat. Nemělo by však 

docházet k nadměrným výkyvům.   

Měřítko kvalifikační struktura  zastupuje strategický cíl zvýšení kvalifikace 

zaměstnanců. Kvalifikační struktura je procentním vyjádřením dosaženého vzdělání 

jednotlivých zaměstnanců společnosti Kofola Holding a. s. k celkovému počtu zaměstnanců. 

Zárukou kvality nabízených služeb a produktů jsou kvalifikovaní pracovníci. Požadovaného 

úspěchu společnost nedosáhne bez velmi zkušených a kompetentních pracovníků. 

Zaměstnanci by měli být pravidelně prověřování z plnění kvalifikačních požadavků. Vedení 

společnosti by mělo zajišťovat a podílet se na zvyšování úrovně kvalifikační struktury 

zaměstnanců a to prostřednictvím nových školení. Potřeba okruhů ke zlepšení by měla 

vyplynout z pravidelných hodnotících pohovorů mezi pracovníky a jejich nadřízenými. 

Požadavky a nároky zákazníků se stále zvyšují, což s sebou nese rostoucí nároky na 

schopnosti zaměstnanců. Potřeby vzdělávání vyplývají z pravidelných hodnotících pohovorů 

a vedení společnosti by je nemělo podceňovat, vždyť lidský kapitál je nejcennější zdroj 

každého podniku. Strategický cíl rozvoj schopností zaměstnanců je vyhodnocován pomocí 

měřítka poměr kurzů a školení. Se zvyšujícími nároky na zaměstnance by měl růst i tento 

poměr. Školení a kurzy přispívají k rozvoji schopností zaměstnanců, ke zvýšení jejich 

motivace, výkonu a tudíž i k celkové spokojenosti společnosti Kofola Holding a. s.   
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3.3.4.2 Analýza měřítek 

Analýzu měřítek provádíme ze čtyř perspektiv: finanční, interních procesů, 
zákaznické a učení se a růstu. 

a) Finanční perspektiva 

V rámci této kapitoly bude provedena analýza jednotlivých měřítek stanovených 

strategických cílů za tříleté období hospodářských let 2009 až 2011. Jedná se o tyto 

strategické cíle: 

• udržení mzdových nákladů 

Strategický cíl udržení mzdových nákladů je sledován pomocí měřítka odměňování 

pracovníků. Následující tabulka zobrazuje procentní změnu nákladů na odměny všech 

pracovníků mezi jednotlivými lety.  

Tab. 3.5: Udržení mzdových nákladů 

Období 2009 2010 2011 

Procentní změna nákladů 105% 100% 89% 

Zdroj: vlastní  

Obr. 3.17: Procentní změna růstu mzdových nákladů 

 

 

Zdroj: vlastní  
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 Z vývoje procentní změny nákladů vyplývá, že výše mzdových nákladů klesá. Tato 

skutečnost není způsobena tím, že by se mzdy jednotlivých zaměstnanců snižovaly, ale tím, 

že se snižovaly stavy zaměstnanců. Z důvodu růstu cen surovin a materiálů (cukr, 

isoglukóza, preformy,...) společnost přistoupila k poměrně radikální změně organizační 

struktury, což přineslo značné úspory. 

 Rok 2009 znamenal skokové zvýšení mzdových nákladů oproti předchozímu roku. 

Tato skutečnost byla způsobena dobrými hospodářskými výsledky. Mzdové náklady v roce 

2010 kopírovaly náklady z roku předchozího. Radikální změna nastala v roce 2011, kdy 

snížení počtu zaměstnanců snížilo celkové mzdové náklady oproti roku 2010, celkem o 11%. 

• hospodárné nakládání se zdroji 

Strategický cíl hospodárné nakládání se zdroji je vyhodnocen pomocí měřítka 

využívání potenciálu pracovníků. Následující tabulka zobrazuje procentní podíl vývoje počtu 

pracovníků a množství prodaných produktů v uvedených letech. 

Tab. 3.6: Hospodárné nakládání se zdroji 

Období 2009 2010 2011 

Procentní podíl pracovníků 37% 35% 28% 

Procentní podíl prodejů  35% 32% 34% 

Zdroj: vlastní  
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Obr. 3.18: Procentní vývoj počtu pracovníků a množství prodejů 

 

Zdroj: vlastní  

Z grafu je zřejmé, že v uvedeném období klesá počet pracovníků a naopak množství 

prodejů se pomalu začíná zvyšovat. V roce 2009 společnost Kofola Holding a. s. dosáhla 

velmi dobrých výsledků (podíl pracovníků celkem 37%, podíl prodejů celkem 35%) a o to 

horší byl rok následující, kdy kvůli růstu cen surovin a probíhající „ekonomické“ krizi 

celkové prodeje produktů společnosti klesly (podíl pracovníků celkem 35% a podíl prodejů 

celkem 32%). V roce 2011 vedení společnosti uskutečnilo několik opatření, které přispěly 

k opětovným růstům prodejů (34%) a to i přes markantní snížení počtu pracovníků (28%).   

b) Perspektiva interních procesů 

V oblasti perspektivy interních procesů při návrhu metody BSC společnosti Kofola 

Holding a. s. byly navrženy tři strategické cíle a ke každému z nich jedno měřítko. 

Strategickými cíly jsou: 

• efektivní příprava na hodnocení 

Strategickému cíli efektivní příprava na hodnocení je přiřazeno měřítko časové 

náročnosti přípravy na hodnocení ze strany hodnoceného i hodnotícího pracovníka. 
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Následující tabulka zobrazuje průměrný vývoj podílu potřebného času k přípravě hodnocení 

ze strany hodnoceného i hodnotícího pracovníka.   

Tab. 3.7: Efektivní příprava na hodnocení 

Období 2009 2010 2011 

Hodnocený pracovník 31% 33% 36% 

Hodnotící pracovník  33% 30% 38% 

Zdroj: vlastní  

Obr. 3.19: Vývoj podílu potřebného času k přípravě hodnocení 

 
Zdroj: vlastní 

Společnost Kofola Holding a. s. v roce 2010 zavedla nový systém hodnocení 

praconíků. Z uvedeného grafu vyplývá, že hodnocení pracovníci zatím tráví přípravou 

k hodnocení stále více času (z původních 31% v roce 2009 se podíl doby přípravy zvýšil na 

36%). U hodnotících pracovníků došlo v roce 2010 k poklesu strávené doby touto přípravou 

z 33% na 30% a od r. 2011 se doba přípravy znovu začala prodlužovat (38%). 

Z grafu vyplývá, že snahou všech pracovníků (vedoucích i podřízených) je kvalitní 

příprava na pravidelné hodnotící pohovory. Nový proces hodnocení není plně „vžitý“, ale 

věříme, že od r. 2012 bude doba přípravy efektivnější a začne se postupně zkracovat.   
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• efektivní systém hodnocení pracovníků  

V rámci perspektivy interních procesů ke strategickému cíli efektivní systém 

hodnocení pracovníků bylo aplikováno měřítko kompletní vyplnění všech částí hodnotícího 

formuláře, které je dáno vyhodnocením sedmnácti formulářů z hodnotících pohovorů 

realizovaných v březnu 2011. Formuláře hodnocení zaměstnanců mají tři části a z níže 

uvedené tabulky a z grafu vyplývá přístup hodnocených a hlavně hodnotících pracovníků 

k plnění si svých základních povinností.   

Tab. 3.8: Efektivní systém hodnocení pracovníků 

Části hodnotících 

formulářů 

osobní výkonnostní a 

rozvojové cíle 

hodnocení kompetencí, 

výkonu a potenciálu 

rozvojové 

plány 

Kompletně vyplněno 17 14 16 

Procentní podíl  100% 82% 94% 

Zdroj: vlastní  

Obr. 3.20: Procento vyplnění všech částí hodnotícího formuláře 

 
Zdroj: vlastní  

Z důvodu zavádění nového systému hodnocení až v r. 2010 máme data pro 

vyhodnocení pouze za rok 2010 a 2011. Celkem tedy bylo vyhodnoceno vyplnění sedmnácti 

formulářů. V roce 2010 i 2011 byla část osobní výkonnostní a rozvojové cíle vyplněna ve 
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všech formulářích (100%), část hodnocení kompetencí výkonu a potenciálu  mělo vyplněno 

celkem 82% v roce 2010 a 100% formulářů v roce 2011. 94% mělo vyplněnou část 

rozvojových plánů v roce 2010 i 2011. Z vyhodnocení vyplývá, že ne všichni hodnotící 

zaměstnanci se k povinnosti vyplňování hodnotících fomulářů stavějí zodpovědně. 

Z formulářů za rok 2011 vyplývají lepší výsledky, ale stále ještě jeden vedoucí pracovník 

nevyplnil závěrečnou část – rozvojové plány, které jsou podstatné pro nastavení systému 

vzdělávání pro další roky.  

• využívání synergií 

Pro strategický cíl využívání synergií a jeho následné naplňování bylo stanoveno 

měřítko poměru osobních nákladů a obratu, které informuje o efektivnosti a kvalitě synergií 

mezi pracovníky.  

Tab. 3.9: Využívání synergií 

Období 2009 2010 2011 

Osobní náklady/obrat 10,69% 10,05% 10,70% 

Zdroj: vlastní  

Obr. 3.21: Poměr osobních nákladů a obratu 

 

Zdroj: vlastní  
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V celém sledovaném období dochází v rámci měřítka poměru osobních nákladů a 

obratu k nepatrným změnám. Hodnoty se neustále nacházejí v koridoru mezi deseti a 

jedenácti procenty. Společnost by se měla více zaměřit na efektivnější využívání synergií, 

aby docházelo k poklesu hodnot tohoto měřítka. 

c) Zákaznická perspektiva 

Pro zákaznickou perspektivu v rámci návrhu metody Balanced Scorecard společnosti 

Kofola Holding a. s. byly stanoveny tyto následující strategické cíle: 

• zvýšení zákaznické spokojenosti 

Strategický cíl zvýšení zákaznické spokojenosti a jeho naplňování je sledováno 

měřítkem poměru rekamací k celkovému počtu objednávek společnosti Kofola Holding a. s. 

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny údaje za jednotlivé roky ve sledovaném období o 

celkovém počtu objednávek a reklamací zákazníků.  

Tab. 3.10: Poměr počtu reklamací a zakázek 

Období 2009 2010 2011 

Počet objednávek 121 780  99 031  118 031 

Počet reklamací 3 250 2 986 2 468 

Poměr reklamací a 

objednávek 

2,67% 3,02% 2,09% 

 

Zdroj: vlastní  

 Pro rok 2009 vykazuje měřítko poměru počtu reklamací a objednávek poměrně 

solidní hodnotu. Vzhledem k značenému množství objednávek, bylo pouze minimální část, 

tj. 2,67% z nich reklamováno.  

 Rok 2010 představoval problematické období z hlediska všech uvedených měřítek. I 

z hlediska tohoto měřítka tomu není jinak. Poměr reklamací a objednávek je celkem 3,02%, 

což je nejhorší výsledek za sledované období. Navíc i množství objednávek rapidně kleslo 
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v porovnání s rokem 2009. Společnost by měla provést důkladnou analýzu tohoto roku, najít 

příčiny těchto výsledků a následujících letech se stejným chybám vyvarovat. 

 V roce 2011 znovu stoupl počet objednávek a výrazně se snížil počet reklamací. 

Poměr reklamací a objednávek je celkem 2,09%, což je v porovnání s předchozím rokem 

úžasný výsledek. 

d) Perspektiva učení se a růstu 

Pro poslední čtvrtou perspektivu metody BSC byly zvoleny následující strategické 

cíle: 

• zvýšení motivace zaměstnanců 

Prvním strategickým cílem, který byl stanoven u perspektivy učení se a růstu je 

zvýšení motivace zaměstnanců. Tomuto strategickému cíli náleži stanovené měřítko 

fluktuace zaměstnanců společnosti Kofola Holding a. s. 

Tab. 3.11:  Zvýšení motivace zaměstnanců 

Období 2009 2010 2011 

Počet zaměstnanců 906 913 789 

Počet nových  zaměstnanců 52 33 3 

Počet odešlých zaměstnanců 37 26 127 

% nových zaměstnanců 5,74% 3,61% 0,38% 

% odešlých zaměstnanců 4,08% 2,85% 16,10% 

Zdroj: vlastní  
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Obr. 3.22: Fluktuace zaměstnanců 

 

Zdroj: vlastní  

Z grafu lze vyčíst, že každý rok se množství nových zaměstnanců snižuje. V roce 

2009 se zvýšil počet zaměstnanců o 52, tj. 5,74% a klesl o 37 (4,08%), což znamená celkový 

přírůstek pracovníků. V roce 2010 nastoupilo 33 (3,61%) nových pracovníků a odešlo 

celkem 26 (2,85%). Rok 2011 se vyznačuje velkou reorganizací organizační struktury, což 

se značně projevilo i v množství odešlých zaměstnanců, celkem tedy 127 (16,10%) a 

nastoupili pouze tři noví pracovníci, tj. 0,38%.   

• zvýšení kvalifikace zaměstnanců 

 Strategickému cíli zvýšení kvalifikace zaměstnanců bylo v rámci návrhu metody 

BSC společnosti Kofola Holding a. s. přiřazeno měřítko kvalifikační struktura zaměstnanců. 

Níže je uvedena tabulka s absolutním vyjádřením počtu pracovníků rozdělených dle 

dosaženého vzdělání a v grafu je vyjádřeno procentní zastoupení jednotlivých forem 

vzdělání na celkovém počtu zaměstnanců. 
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Tab. 3.12: Zvýšení kvalifikace zaměstnanců 

Období 2009 2010 2011 

Počet zaměstnanců 906 913 789 

- z tohoVŠ 72 75 56 

- z toho SŠ 313 314 294 

- z toho vyučen 521 524 439 

Zdroj: vlastní  

Obr. 3.23: Kvalifikační struktura zaměstnanců 

 

Zdroj: vlastní  

 Mezi jednotlivými obdobími se drží téměr neměnný poměr zaměstnanců mezi 

kvalifikačními skupinami společnosti Kofola Holding a. s. Vedení společnosti toto složení 

vyhovuje a nehodlá jej měnit. Největší kvalifikační skupinu tvoří vyučení, kterých je 

v rozmezí 55-57%. Druhou početnou skupinou jsou zaměstnanci se středoškolským 

vzděláním, tj. 34-37%. Poslední, nejméně početnou skupinu tvoří zaměstnanci 

s vysokoškolským vzděláním (7-8%). 
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• rozvoj schopností zaměstnanců 

 Posledním strategickým cílem, který byl stanoven je rozvoj (zvýšení) schopností 

zaměstnanců. Tomuto strategickému cíli náleží měřítko poměr kurzů a školení. Z databáze 

oddělení HR byly získány seznamy všech školeních v minulých letech a zúčastněných 

pracovníků. V následující tabulce jsou v absolutní hodnotě rozdělení zaměstnanci podle 

množství školeních, které absolvovali. V grafu je pak procentní poměr zúčastněných 

pracovníků na jednotlivých školeních (podle roční četnosti). 

 Tab. 3.13: Rozvoj schopností zaměstnanců 

Období 2009 2010 2011 

Počet zaměstnanců 906 913 789 

- z toho školení 1x ročně 421 321 190 

- z toho školení 2x ročně 102 63 34 

- z toho školení 3x ročně 18 13 9 

- žádné školení 365 516 556 

Zdroj: vlastní  

Obr. 3.24: Poměr kurzů a školení 

 
Zdroj: vlastní 
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 Poměr kurzů a školeních se mezi jednotlivými roky výrazně mění. V roce 2009 se 

„pouze“ 40% pracovníků nezúčastnilo žádného školení, 46% mělo jedno školení, 11% dvě 

školení a téměř 2% pracovníků se zúčastnilo školení tři a více krát. Rok 2010 se poměrně 

zhoršil, 56% nemělo žádné školení, 35% jedno, téměř 7% pracovníků mělo dvě školení a tři 

a více školení mělo 1% pracovníků. Celkem 70% zaměstnanců se v roce 2011 nezúčastnilo 

žádného kurzu ani školení. 24% se zúčastnilo 1x, 4% 2x a 1% tři a více krát. Z vývoje grafu 

je vidět, že vedení společnosti snižuje participaci na vzdělávání svých zaměstnanců, což má 

negativní dopady na motivaci, výkony, schopnosti pracovníků a také na firemní výsledky. 

Tuto skutečnost by si vedení společnosti mělo uvědomovat a počítat s možností horších 

výsledků.  

 

3.3.4.3 Vyhodnocení metody BSC 

Tato kapitola obsahuje zhodnocení výsledků zjištěných v rámci jednotlivých 

perspektiv metody Balanced Scorecard. 

Finanční perspektiva 

Prvním strategickým cílem finanční perspektivy je udržení mzdových nákladů. 

Společnost Kofola Holding a. s. za celé sledované období měla pokles mzdových nákladů a 

to z důvodu restrukturalizace organizační struktury, která probíhala od r. 2009 postupně, ale 

nejvíce se projevila v září 2011. V rozmezí období od roku 2009 do roku 2011 procentní 

změna růstu mzdových nákladů klesla z 105% na 89% a to v důsledku zmiňované 

restrukturalizace. Společnost Kofola Holding a. s. by měla usilovat o snižování všech 

nákladů, ovšem ne na úkor firemního výkonu a dosahovaných výsledků. Společnost prošla 

restrukturalizací a nyní by se měl management zaměřit na motivaci a udržení stávajících a 

prioritně klíčových pracovníků, díky kterým dosahuje požadovaných výsledků. Ke 

mzdovému ohodnocení by se mělo přistupovat individuálně a spravedlivě, podle potenciálu 

zaměstnanců.  
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Dalším strategickým cílem finanční perspektivy je hospodárné nakládání se zdroji. 

Hodnoty v rámci příslušného měřítka vykazovaly, že i přes klesající počty pracovníků 

společnost dokázala každý rok prodávat větší množství výrobků a plnit tak požadavky 

zákazníků. Podíl pracovníků klesal za tři hodnocené roky z původních 37% v roce 2009 na  

28% v roce 2011. Prodeje byly nejvyšší v roce 2009, kdy společnost Kofola Holding a. s. 

dosáhla 35%, v roce 2010 došlo k výraznému snížení prodejů, celkem o 3% a v roce 2011 

opět stouply a téměř dosáhly hranice z roku 2009. Rok 2009 byl jeden z mála, kdy 

společnost plnila všechny plány. O roku 2010 se to bohužel říci nedá. Rostoucí ceny surovin 

a materiálů (cukr, isoglukóza, preformy,...) zvyšovaly náklady a všude zmiňovaná 

„ekonomická krize“ způsobila snížení prodejů, díky čemuž bylo vedení společnosti 

donuceno přistoupit k některým úsporným krokům (např. restrukturalizace organizační 

struktury, optimalizace procesů, snižování nákladů,...). 

Společnost Kofola Holding a. s. dosahuje v rámci finanční perspektivy dobrých 

výsledků, daří se jí snižovat mzdové náklady, překonala krizový rok 2010 a znovu se 

přiblížila výborným výsledkům z roku 2009. 

Perspektiva interních procesů 

Efektivní příprava na hodnocení je prvním strategickým cílem perspektivy interních 

procesů metody Balanced Scorecard. Nový systém hodnocení ve společnosti Kofola Holding 

a. s. byl zaveden v roce 2010. Procentní podíl doby strávené nad přípravou k hodnotícím 

pohovorům v jednotlivých letech rostl, z původních 31% v roce 2009 na 36% v roce 2011.  

U hodnotících pracovníků došlo v roce 2010 k poklesu strávené doby přípravou 

k hodnotícím pohovorům, ovšem od roku 2011 se doba přípravy znovu začala prodlužovat, 

procentní podíl dělal celkem 38%. Z vyhodnocení vyplývá, že hodnotící i hodnocení 

zaměstnanci tráví přípravou na hodnocení stále více času. Na jednu stranu můžeme tento 

přístup pochválit, protože pracovníci k systému hodnocení přistupují zodpovědně, ale na 

druhou stranu management apeluje na snižování „administrativních“ činností, což by se 

v budoucnu mělo projevit i v tomto vyhodnocení. Cílem pro rok 2012 je tento procentní 

podíl snížit. Snížení by však nemělo být na úkor kvality vyplněných formulářů hodnocení. 
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Dalším strategickým cílem perspektivy interních procesů je efektivní systém 

hodnocení pracovníků. Tento cíl byl posuzován pomocí vyplněných hodnotících formulářů 

z března roku 2010 a 2011. Bylo posuzováno, zda vedoucí pracovníci se svými podřízenými 

kompletně vyplnili všechny části hodnotících formulářů. Vyhodnoceno bylo celkem 17 

formulářů (v roce 2010 i 2011), které se skládají ze tří částí. Část osobní, výkonnostní a 

rozvojové cíle byla vyplněna ve všech formulářích v obou letech. Pouze 82% formulářů 

mělo vyplněnou i druhou část, tj. hodnocení kompetencí, výkonu a potenciálu v roce 2010 a 

v roce 2011 tuto část vyplnilo všech sedmnáct pracovníků. Závěrečná část, rozvojové plány, 

byla vyplněna u 94% formulářů v obou letech. Formuláře by měli vyplnit jak hodnotící, tak 

hodnocení pracovníci v době přípravy na hodnocení a poté na hodnotícím pohovoru oba 

formuláře procházejí a snaží se najít společné závěry. Pokud chybí vyplnění některé 

z uvedených částí, chyba je na obou stranách, ale prioritně na straně vedoucího pracovníka, 

který za vyplnění hodnotícího formuláře zodpovídá a měl by být příkladem všem svým 

podřízeným pracovníkům.   

Závěrečným strategickým cílem v perspektivě interních procesů je využívání 

synergií. V této oblasti společnost udržuje relativně konstantní poměr osobních nákladů a 

tržeb, v průměru přibližně 10,5%. Důležité je, že tento poměr neroste, ale společnost Kofola 

Holding a. s. by se měla soustředit na nalezení cest, jak snížit hodnotu poměru a tím zvýšit 

využívání synergií.  

Společnost Kofola Holding a. s. v rámci perspektivy interních procesů dosahuje 

dobrých výsledků. Oblastí pro zlepšení by mohlo být snížení administrativní činnosti, 

zodpovědnější přístup k vyplňování hodnotících formulářů ze strany vedoucích pracovníků a 

také snaha o lepší využívání synergií. 

Zákaznická perspektiva 

Zvýšení zákaznické spokojenosti je první cíl zákaznické perspektivy metody 

Balanced Scorecard. Měřítkem je poměr reklamací k celkovému počtu objednávek. 

Kritickým se znovu stal rok 2010, kdy poměr reklamací a objednávek činil něco přes 3%. 
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V roce 2009 bylo dosaženo velkého počtu objednávek, ale podíl reklamací byl v porovnání 

s rokem 2011 dost vysoký, činil 2,67%. V roce 2011 se znovu zvýšil počet zakázek a počet 

reklamací rapidně klesl na 2,09%.  

Jde vidět, že společnost se v roce 2011 velmi dobře vyrovnala se všemi nástrahami, 

které přinesl rok 2010 a znovu začala dosahovat výsledků srovnatelných s rokem 2009.  Pro 

rok 2012 si vedení společnosti stanovilo cíl poměru reklamací k celkovému počtu 

objednávek ve výši dvou procent. Se všemi změnami, kterými v uplynulém roce společnost 

prošla je dosažení tohoto cíle velmi reálné. 

Perspektiva učení se a růstu 

Prvním strategickým cílem perspektivy učení se a růstu je zvýšení motivace 

zaměstnanců. Každoročně se počet nových pracovníků snižuje a počet odešlých pracovníku 

výrazně roste. K podstatné změně došlo v roce 2011, kdy se nabrali pouze 3 noví pracovníci 

a odešlo celkem 127 pracovníků. K restrukturalizaci organizační struktury vedení 

společnosti donutily výsledky z roku 2010. Celá organizační struktura byla změněna, 

zásadním krokem bylo sjednocení vedoucích pracovníků pro ČR, SK a Holding. Tato 

restrukturalizace motivaci zaměstnanců příliš nepřispěla, spíše naopak. Proto společnosti 

doporučujeme soustředit se na klíčové pracovníky a namotivovat je tak, aby neměli důvod 

odejít ke konkurenci.    

Dalším strategickým cílem perspektivy učení se a růstu je zvýšení kvalifikace 

zaměstnanců. V této oblasti společnost Kofola Holding a. s. udržuje téměr konstantní poměr 

mezi jednotlivými vzdělanostními skupinami. Z vývoje grafu je zřejmé, že společnost 

nejspíš nalezla vzhledem ke své velikosti a počtu zaměstnanců optimální poměr.  

Posledním strategickým cílem nejen v rámci perspektivy učení se a růstu, ale v rámci 

celé metody Balanced Scorecard je rozvoj schopností zaměstnanců. Každoročně dochází ke 

snižování množství kurzů a školeních pořádaných vedením společnosti Kofola Holding a. s. 

pro své zaměstnance. Management společnosti by si měl uvědomit, že lidský kapitál je to 
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nejcennější, co každá firma má a k efektivnímu fungování firmy pracovníci přispívají, pokud 

jsou k výkonům motivováni. Participace společnosti na vzdělávání pracovníků je jeden 

z nejefektivnějších motivátorů, takže doporučením je zaměřit se na výstupy z hodnotících 

pohovorů, zjišťovat slabé stránky pracovníků a spolupůsobit při jejich odstraňování. 

V rámci perspektivy učení se a růstu společnost Kofola Holding a. s. dosahuje 

poměrně dobrých výsledků. Zaměřit by se však měla na zvýšení motivace zaměstnanců, 

lepší využívání výstupů z hodnotících pohovorů a udržení klíčových pracovníků.   
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3.4. Návrhy a doporučení k systému hodnocení pracovníků 

 V této části bychom rádi navrhli možné zlepšení motivace a hodnotícího systému ve 

společnosti Kofola Holding a. s., možné návrhy by tak mohly eliminovat některé problémy a 

s nimi spojený růst nákladů. 

Většinou provádí hodnocení vedoucí pracovník. Častým problémem je, že vedoucí 

pracovník nesleduje podřízeného tak často, aby mohl provést kvalifikované hodnocení toho, 

jak si vede na dané pozici. V první fázi doporučujeme tzv. „sebehodnocení zaměstnance“. 

Díky sebehodnocení se pracovník sám zamyslí nad svým výkonem, zhodnotí své slabé a 

silné stránky, může si uvědomit své rezervy a hodnocení tak získá i motivační účinek. 

Zaměstnanci mohou být spokojeni tehdy, pokud jsou spravedlivě odměňováni, tzn. je 

potřeba sjednotit hodnotící a motivační podmínky všem zaměstnancům. Jakmile bude 

společnost měřit, hodnotit a poskytovat stejné podmínky všem zaměstnancům, předejde 

zbytečným rozbrojům mezi zaměstnanci a jejich následné demotivaci. V úvahu je potřeba 

vzít i potenciál a pracovní výkony zaměstnanců. 

Dalším návrhem jsou nepeněžní odměny. Jelikož peněžní forma odměny je sice 

efektivní, ale jen krátkodobě, protože si zaměstnanci na tento druh odměny zvyknou a časem 

budou chtít víc. Navíc si zaměstnanci navyknou dělat něco nad rámec svých povinností 

pouze tehdy, jsou-li jim za to nabízeny peníze. Mohou to být různé věci, například den volna 

navíc, dárkové poukazy, permanentky.  

 Nejčastěji zmiňovaným problémem v dotazníku a v BSC metodě byla nedostatečná 

participace společnosti na vzdělávání zaměstnanců. Nejde pouze o vzdělávání podřízených 

zaměstnanců, ale velmi důležité je i vzdělávání vedoucích pracovníků. Pravidelné 

vzdělávání vedoucích pracovníků pomůže odstranit nedostatky, které si ani mnohdy 

neuvědomují, např. jak správně navodit příjemnou atmosféru při hodnocení, jak zamezit 

vedení hodnotícího rozhovoru formou dialogu a poradit zaměstnancům konkrétní řešení pro 

odstranění slabých míst, atd.  
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 S výstupy z jednotlivých hodnocení pracovníků by se mělo pracovat i po hodnotících 

pohovorech, neměly by se pouze založit s tím, že si každé oddělení splnilo svou povinnost. 

Díky tomuto přístupu je téměř celý hodnotící proces zbytečný a přináší jen ztracené náklady 

a čas. Přitom efektivní využití zmiňovaných výstupů může mít velmi pozitivní přínos pro 

vedení, zaměstnance i celý podnik.   

 Nutné je i uvést stále ještě ne zcela efektivní zpětnou vazbu, kterou by mělo vedení 

poskytovat svým podřízeným co nejčastěji. Každé oddělení má pravidelné porady a zároveň 

i hodnotící rozhovory, takže příležitostí pro poskytování zpětné vazby je dost. Vedoucí 

pracovníci by měli bezprostředně po skončení určitého úkolu své podřízené kárat a hlavně 

chválit, protože i neformální pochvala působí značně motivačně a vynaložené náklady na ni 

stojí pouze trochu času.   

Při tvoření kvalitních podmínek pro práci hraje hlavní roli sebeúcta. Věříme, že 

nejlepší týmy se budují na vzájemném respektu. Sebeúcta vyvolává pocit, že odvedená práce 

stojí za to. Pokud budou zaměstnanci mít sebeúctu, budou také jinak jednat se zákazníky a se 

svým okolím. Zvyšovat sebeúctu například můžeme tím, že jim poskytneme dostatečnou 

pravomoc v rozhodování, „táhnout za jeden provaz“, odpovědnost, možnost projevu apod.  
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4. Závěr 

Tato diplomová práce si kladla za cíl analyzovat stávající systém hodnocení 

pracovníků ve společnosti Kofola Holding a. s., zjistit nedostatky tohoto systému a 

navrhnout změny pro jeho zlepšení tak, aby přispíval ke zvyšování pracovní motivace 

zaměstnanců.  

Dříve, než jsme přistoupili k samotné analýze hodnocení pracovníků, zabývali jsme 

se nejprve vymezením předmětu zkoumání a teoreticko-metodickou přípravou. Výstupem 

této činnosti je teoretická část práce, která pojednává o lidských zdrojích, jejich motivaci a 

hodnocení. V rámci oblasti hodnocení pracovníků jsme se zaměřili na důležitost hodnocení 

pracovníků, proces hodnocení, nejčastější chyby při hodnocení a uvedli jsme několik metod, 

které lze při hodnocení aplikovat. 

V dalším kroku jsme popsali základní údaje o společnosti Kofola Holding a. s. a dále 

jsme se zaměřili na nový systém hodnocení, který byl v této společnosti zaveden. Následně 

jsme provedli zjištění spokojenosti pracovníků se systémem hodnocení v této společnosti, 

pomocí dotazníku, SWOT analýzy, BSC metody a několika rozhovorů se zaměstnanci. Došli 

jsme k závěru, že v nově zavedeném hodnotícím systému stále existuje několik nedostatků, 

které snižují motivaci pracovníků. Jedná se o výhrady pracovníků k nedostatečné spoluúčasti 

managementu společnosti na systému vzdělávání zaměstnanců, rozdílnému a stagnujícímu 

odměňování a poskytování né vždy efektivní zpětné vazby. 

V závěrečné části jsme přispěli několika návrhy na zlepšení nově zavedeného 

systému hodnocení pracovníků, které povedou k vyšší spokojenosti jak pracovníků, tak i 

podnikového managementu. Odpovídající hodnocení a odměňování zaměstnanců je 

efektivním nástrojem pro získání a udržení pracovní síly. Systém hodnocení je schopen 

ovlivnit produktivitu práce jednotlivých zaměstnanců i strategické směry rozvoje firmy, což 

je jeden z hlavních důvodů, proč je kvalitní hodnocení pracovníků pro firmu i její 

zaměstnance tak důležité. 
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