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Příloha č. 1: Dotazník spokojenosti zaměstnanců se systémem hodnocení ve společnosti 

Kofola Holding a. s. 

(3 strany) 

 

Dotazník 

 

Vážení zaměstnanci, 

V současné době píši diplomovou práci na téma: Strategie hodnocení zaměstnanců ve 

společnosti Kofola Holding a. s. Clem mé práce je analyzovat stávající systém hodnocení 

zaměstnanců a navrhnout změny pro jeho zlepšení tak, aby přispíval ke zvyšování pracovní 

motivace zaměstnanců. Prosím o vyplnění tohoto dotazníku. Údaje budou statisticky 

zpracovány a poslouží pouze k účelu bakalářské práce.  

 

Děkuji, 

Ludmila Veselá, studentka 5. ročníku VŠB. 

  

Vysvětlení bodovací škály: 

V odpovědích, prosím, zakřížkujte pouze jednu odpověď, která nejlépe odpovídá Vašemu 

názoru, popřípadě odpovězte na otevřenou otázku. 

 

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

□ Vedoucí zaměstnanec  □ Ostatní zaměstnanec 
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2. Jak dlouho ve firmě pracujete? 

□ méně než 1 rok  □ 1-2 roky  □ 3-5 let □ více než 5 let 

3. Jste zapojen do systému hodnocení? 

□ ano  □ ne 

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

 □ z intranetu  □ od nadřízeného □ od jiného zaměstnance 

 □ z interního magazínu Kofomagazín □ jinak ………………….. 

5. Vyhovuje Vám pravidelnost hodnocení 1x ročně? 

 □ ano  □ ne 

    Pokud ne, jak často by podle Vás mělo hodnocení probíhat? 

 □ co dva roky □ co půl roku  □ kvartálně □ jiné...……….. 

6. Dostáváte informace o pravidelném hodnocení včas? 

□ ano  □ ne 

7. Vyhovuje Vám hodnotící škála (under limit, basic, standard, advanced, excellent)? 

□ rozhodně ano       □ spíše ano         □ rozhodně ne       □ spíše ne 

    Pokud ne, napište prosím, co přesně Vám na hodnotící škále nevyhovuje: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………................................

................................................................................................................................................... 
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8. Jsou pro Vás nastavené úrovně kompetencí v hodnotícím formuláři vyhovující (schopnost 

myšlení a otevřenost k informacím, komunikační kompetence, kreativita, schopnost vést 

sebe i druhé, orientace na výkon, odolnost vůči stresu, ztotožnění a sdílení hodnot 

společnosti, kariérový rozvoj)? 

□ rozhodně ano       □ spíše ano         □ rozhodně ne       □ spíše ne 

 

9. Motivuje Vás hodnotící rozhovor k lepšímu pracovnímu výkonu? 

□ rozhodně ano       □ spíše ano         □ rozhodně ne       □ spíše ne 

 

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

□ rozhodně ano       □ spíše ano         □ rozhodně ne       □ spíše ne 

 

11. Jste se stávajícím systémem hodnocení spokojen/a? 

□ rozhodně ano       □ spíše ano         □ rozhodně ne       □ spíše ne 

 

12. Máte prostor pro vyjádření se k výsledkům hodnocení? 

□ rozhodně ano       □ spíše ano         □ rozhodně ne       □ spíše ne 

 

13. Zúčastnil jste se na základě výsledků hodnocení nějakého školení? 

□ rozhodně ano       □ spíše ano         □ rozhodně ne       □ spíše ne 

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

□ rozhodně ano       □ spíše ano         □ rozhodně ne       □ spíše ne 
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15. Hodnotitel (můžete zvolit více odpovědí): 

□ informoval mě dostatečně předem o termínu a místě konání hodnotícího        
rozhovoru, 

□ vedl rozhovor formou dialogu, 

□ při rozhovoru bral v úvahu moje názory a sebehodnocení, 

□ při rozhovoru dokázal navodit příjemnou atmosféru, 

□ při rozhovoru mě chválil za konkrétní pracovní činnost, 

□ dokázal rozpoznat oblasti ke zlepšení, 

□ navrhl konkrétní řešení pro zlepšení slabých míst, 

 

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Otázka pouze pro hodnotitele: 

16. Usnadňuje Vám, pravidelné hodnocení, spolupráci s podřízenými? 

□ rozhodně ano       □ spíše ano         □ rozhodně ne       □ spíše ne 

 

 

Děkuji za vyplnění dotazníku a ochotu tak zlepšit systém hodnocení zaměstnanců společnosti 

Kofola Holding a. s. 
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Příloha č. 2: Organizační struktura společnosti Kofola Holding a. s. 

(1 strana) 
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Příloha č. 3: Kompetenční model společnosti Kofola Holding a. s. 

(3 strany) 

 
1. 

1.1. analytické myšlení 
2. 
basic 

3. 
standard 

4. 
advanced 

5. 
excellent 

  1.2. logické myšlení         
  1.3. strategické myšlení a konání 

1. 
under 
limit 

        
  1.4. řešení uzavřených problémů           
  1.5. řešení otevřených problémů           
  

schopnost myšlení a 
otev řenost k 
informacím 

1.6. interkulturální vnímání           
                
2. 

2.1. 
schopnost argumentovat a 
přesvědčovat 

2. 
basic 

3. 
standard 

4. 
advanced 

5. 
excellent 

  

komunika ční 
kompetence 

2.2. schopnost vyjednávat 

1. 
under 
limit         

    2.3. schopnost prezentovat           
                
3. kreativita 3.1. schopnost improvizovat 2. 

basic 
3. 
standard 

4. 
advanced 

5. 
excellent 

    3.2. originalita v pohledu na věc 

1. 
under 
limit         

                
4. 4.1. týmová spolupráce 2. 

basic 
3. 
standard 

4. 
advanced 

5. 
excellent 

  

schopnost řídit sebe 
i druhé 

4.2. organizační schopnosti 

1. 
under 
limit         

    4.3. schopnost rozhodovat           
    4.4. zodpovědnost           
                
5. 5.1. orientace na výsledek 2. 

basic 
3. 
standard 

4. 
advanced 

5. 
excellent 

  

orientace na výkon 

5.2. 
schopnost podávat stabilní 
výkon 

1. 
under 
limit 

        
  

  5.3. 
asertivita/schopnost 
sebeprosazení           

                
6. odoolnost v ůči 

stresu 
6.1. schopnost řizpůsobit se 

podmínkám 
2. 
basic 

3. 
standard 

4. 
advanced 

5. 
excellent 

  
  6.2. 

schopnost sebekontroly 
emocí 

1. 
under 
limit 

        
  

  6.3. 
schopnost pracovat pod 
tlakem           

  
  6.4. 

schopnost překonávat 
překážky           

                
7. 7.1. schonost nalňovat misi 2. 

basic 
3. 
standard 

4. 
advanced 

5. 
excellent 

  

stotožn ění a sdílení 
hodnot Kofola 

7.2. schopnost tvorit winning spirit 

1. 
under 
limit         

  
  7.3. 

schopnost podporovat 
iniciativu           

  
  7.4. 

schopnost excelentního 
provedení           

                
8. kariérový rozvoj 

    

1. 
under 
limit 

2. 
basic 

3. 
standard 

4. 
advanced 

5. 
excellent 
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1. 
schopnost myšlení a 
otev řenost k informacím 1.1. analytické myšlení 

způsob myšlení charakterozován důkladným rozborem situace, 
hledání co nejvyššího počtu detailů, jejich hodnocení, 
posuzování 

    1.2. logické myšlení 

spoléhání na fakta, ověřování informací, cesta k rozhodování je 
strukturovaná a systematická, výsledkem jsou konkrétní závěry 
a racionální přístup 

    1.3. 
strategické myšlení a 
konání 

schopnost propojit teorii se zkušenostmi, jedná se o schopnost 
rozpoznat stav, definovat cíle a vytvořit správný plán; schopnost 
posuzovat a vidět věci v souvislostech 

    1.4. 
řešení uzavřených 
problémů 

schopnost řešit standardní problémy, využívat ověřených 
znalostí a způsobů řešení (uvažování v úzkých souvislostech), 
posuzování kladů a záporů možných řešení; konzervativní 
přístup 

    1.5. 
řešení otevřených 
problémů 

schopnost řešit problémy tvořivě a koncepčně, produktivně 
myslet (uvažování v širších souvislostech - schopnost "vidět za 
roh"), schopnost riskovat a přijmout odpovědnost za řešení; 
flexibilní přístup 

    1.6. interkulturální vnímání 

schopnost odpoutat se od vlastního kulturního zázemí, 
porozumět a přizpůsobit se interkulturálním vizím, schopnost 
pracovat s mezinárodním týmem, schopnost myslet v intencích 
kulturních zvláštností a respektovat je, schopnost pracovat s 
rozdílnými potřebami a očekáváními jiných národů, znalost 
zvyklostí a zákonů jiných národů 

         

2. komunika ční kompetence 2.1. 

schopnost 
argumentovat a 
přesvědčovat 

schopnost zdůvodňovat (přesvědčovat na základě důkazů - 
argumentů), předkládat fakta, argumenty a protiargumenty a 
také současně vyjadřovat svůj postoj k věci; schopnost 
objektivně, racionálně zdůvodňovat (emotivně ovlivňovat při 
přesvědčování); schopnost pregnantně vyjádřit myšlenku 

    2.2. schopnost vyjednávat 

schopnost kooperace ve smyslu nalézání řešení, které se 
setkává se zájmy obou zúčastněných stran; cílem je dohoda s 
protistranou, využití a schopnost aplikace taktik kooperace, síly 
(převahy), hledání kompromisů, ale také akceptovatelného 
ústupu či přizpůsobení se protistraně 

    2.3. 
schopnost 
prezentovat 

schopnost předat informace, přednést myšlenky, názory a 
výsledky (týmu, organizace, vlastní), schopnost 
sebeprezentace 

    2.4. schopnost empatie schopnost vcítit se do potřeb a pocitů jiných lidí 
         

3. kreativita 3.1. 
schopnost 
improvizovat 

schopnost reagovat v nových, neočekávaných situacích; 
schopnost nalézat nová řešení, operativně,  ale konstruktivně 
se rozhodovat 

    3.2. 
originalita v pohledu 
na věc 

schopnost nacházet netradiční řešení, vidět věci z jiného úhlu 
pohledu, vymýšlet nové postupy, přístupy 

         

4. 
schopnost řídit sebe i 
druhé 4.1. týmová spolupráce 

schopnost práce v týmu a s týmem (opak individualismu), 
realizovat se ve vyhovující týmové roli, nevytvářet (předcházet) 
napětí v týmu, schopnost přimout a řídit se společnými 
rozhodnutími, svou činnost podřídit celku 

    4.2. 
organizační 
schopnosti 

schopnost získat a organizovat informace, vytvořit plán a 
organizovat činnosti; schopnost reagovat na změny a průběžně 
hodnotit činnosti, timemanagement 

    4.3. schopnost rozhodovat 

schopnost dělat rozhodnutí na základě získaných informací a 
zkušeností tak, aby bylo co nejefektivnější; schopnost přijmout 
odpovědnost za své rozhodnutí; schopnost operativně, 
flexibilně a pohotově rozhodovat 

    4.4. zodpovědnost 

odpovědnost za sebe a své jednání vůči organizaci, řízení se 
stanovenými pravidly a normami; domýšlení důsledků svého 
jednání 

         

5. orientace na výkon 5.1. orientace na výsledek 
cílevědomost, vysoký standard v práci, tah na branku - 
soutěživost 
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    5.2. 
schopnost podávat 
stabilní výkon 

schopnost dlouhodobě vykazovat disciplinovaný, samostatný, 
systematický výkon bez výkyvů 

    5.3. 
asertivita/schopnost 
sebeprosazení 

schopnost sebevědomě prosadit svůj názor, projevit průbojnost, 
být přiměřeně dominantní, nést zodpovědnost, umění stát si za 
svým, ale nemanipulovat s druhými, umět rozpoznat a bránit se 
manipulativním technikám 

         

6. odoolnost v ůči stresu 6.1. 

adaptabilita/schopnost 
řizpůsobit se 
podmínkám 

přizpůsobování se změnám názorů, změnám v pracovním 
prostředí 

    6.2. 
schopnost 
sebekontroly emocí ovládání svých emocí, vyrovnanost, stabilita 

    6.3. 
schopnost pracovat 
pod tlakem 

být odolný vůči tlaku (časovému, emocionálnímu atd.) a 
schopnost efektivně zvládat náročnější, neplánované úkoly 

    6.4. 
schopnost překonávat 
překážky 

racionálně přistupovat k řešení překážek na cestě k cíli, 
uplatnění vůle, optimismus (považovat překážky za výzvy) 

         

7. 
ztotožn ění a sdílení 
hodnot Kofola 7.1. 

schonost nalňovat 
misi 

schopnost svým přístupem vytvářet zaměstnancům pracovní 
prostředí, atmosféru a podmínky k naplnění mise společnosti. 
Zaměstnanec, který má schopnost naplňovat misi svým 
konáním a osobním příkladem, demonstruje své nadšení pro 
naplnění mise společnosti  

    7.2. 
schopnost tvořit 
winning spirit 

tj. vítězná nálada, schopnost projevovat nadšení z dílčích 
úspěchů svých i kolegů, vytvářet atmosféru, prostředí a 
motivaci svou a svých kolegů k cestě za úspěchem společnosti 
(týmu) 

    7.3. 
schopnost podporovat 
iniciativu 

schopnost vytvářet prostředí, ve kterém není iniciativa 
překážkou, schopnost vtáhnout kolegy do dění a motivovat je k 
novým myšlenkám a nápadům 

    7.4. 

schopnost 
excelentního 
provedení 

schopnost dotahovat věci do konce a realizovat dílčí i celkové 
úkoly na 100 % v souladu s původním záměrem  

         

8. Kariérový rozvoj     

osobní růst, potřeba využívat svého potenciálu, realizovat se 
úspěšně v práci, profesně se rozvíjet, vzdělávat se, plánování 
své budoucnosti, schopnost poučit se z chyb a analyzovat 
neúspěch 

 

1. under limit  2. basic  3. standard  4. advanced  5. excellent 
nedosahuje 
minimální  úrovně 
kompetence 

 dosahuje pouze 
minimální úrovně 
kompetence 

 

splňuje kompetenci v 
základní (dostačující) 
míře, v omezené míře 
dokáže aplikovat v 
praxi    

splňuje kompetenciv 
maximální míře, 
dokáže aplikovat v 
praxi 

        

      

splňuje kompetenci 
v pokročilé míře, ve 
většině případů 
aplikuje v praxi 
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Příloha č. 4: Hodnotící formulář 

(3 strany) 
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