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Abstrakt 

 Předmětem diplomové práce je komparace hodnotících systémů zaměstnanců 

vybrané společnosti. V teoretické části jsou uvedené údaje z oblasti lidských zdrojů, které 

vedou k pochopení systému hodnocení zaměstnanců. V další části je popsána stručná 

charakteristika společnosti. Ve třetí části je pomocí rozhodovací analýzy provedeno 

porovnání hodnotících systémů a vyhodnocení výsledků.  Následně je navrhnuto optimální 

využití hodnotících systémů a závěr práce. 

 

Klíčová slova: Hodnotící systém, rozhodovací analýza, pracovní výkon, motivace, 

hodnocení.  

 

Summary 

 The subject of the thesis is a comparison of evaluation systems of the selected 

company employees. The theoretical part of the data on human resources, leading to an 

understanding of employee evaluation. The next section describes a brief description of the 

company. In the third part of the decision analysis using a comparison of evaluation 

systems and evaluation results. Subsequently, the suggested optimal use of evaluation 

systems and finding work. 

 

Key words: The evaluation system, decision analysis, job performance, motivation, 

evaluation. 
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1.  Úvod 

 Každý člověk je individuální osobnost a stejně tak se projevuje i v pracovním 

procesu. Odlišnost jednotlivých lidí je zpravidla výhodou pro dobrý tým, protože 

rozdílnost umožňuje uplatnit jejich schopnosti, dovednosti a vědomosti, které se navzájem 

doplňují. Může tak vzniknout kvalitní pracovní tým, což je základem firmy, protože 

zaměstnanci jsou jedna z nejdůležitějších částí kapitálu podniku. Abychom zjistili 

odchylky v jejich výkonech, je potřeba zavést efektivní a co nejlépe vypovídající hodnotící 

systém.  

 Hodnocení pracovníků má velmi důležitou funkci pro manažery a neméně důležitou 

pro zaměstnance. Pro manažera je nástrojem řízení výkonnosti zaměstnanců, přináší 

zpětnou vazbu o odváděné práci, informaci o schopnostech a dovednostech jednotlivců, 

hodnocení plnění vytýčených cílů za určité období a tedy plnění strategických plánů. 

Manažer je zodpovědný za vhodně zvolený hodnotící nástroj, který musí být efektivní, 

spravedlivý a vypovídající. Řízením výkonnosti manažer zjistí, jakým způsobem a zda, 

jsou plněné cíle a představy společnosti. Pro zaměstnance je hodnocení a následná finanční 

odměna zpětnou vazbou jeho pracovního výkonu. Může být příležitostí k vyjádření 

vlastních názorů na tým, vedoucího i na práci. Podporuje zaměstnancovu činnost a 

motivuje ho k vyšším pracovním výkonům. 

 Hodnocení a kontrola zaměstnanců je mnohdy vnímána negativně, a to hlavně ze 

strany hodnocených. Zaměstnanec může na kontrolní systém pohlížet jako na kritiku své 

práce a byrokratickou zbytečnost. Také hodnotitel může kontrolu vnímat negativně. Pro 

kolegy v pracovním procesu se zpravidla stává neoblíbeným, protože nejenže kontroluje 

odváděnou práci, ale hlavně se dotýká finančního ohodnocení zaměstnance, což je hlavním 

motivačním prvkem jeho pracovní činnosti. Veškeré negativní pohledy však 

mnohonásobně převyšuje přínos hodnotícího systému, který plyne pro společnost i pro 

zaměstnance. Na hodnotícím systému je závislá výkonnost zaměstnance a jeho motivace 

k další práci, rozvoji, dovednosti a kompetence. Každý hodnocený člověk by měl mít 

možnost zpětné vazby a hodnotitel by měl umět tuto zpětnou vazbu přijmout. 

 Pracující může svou práci odvádět průměrně či standardně podle požadavků vedení. 

Může ale také podávat nadstandardní výkony, tedy vkládat do své práce tzv. přidanou 

hodnotu. Přidanou hodnotou rozumíme úsilí vyvinuté navíc k pracovního výkonu. Proč by 
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ale zaměstnanec vynakládal veškerou energii v práci, když ji může využít pro sebe sám ve 

svém volném čase? Impulsem mu může být motiv, který plyne ze správně zvoleného 

hodnotícího systému. 

 Dobře motivovaní lidé jsou lidé s jasně definovanými cíli, kteří podnikají kroky, od 

nichž  očekávají, že povedou k dosažení těchto cílů. Takoví lidé mohou být motivováni 

sami od sebe, a pokud to znamená, že jdou správným směrem, aby dosáhli, čeho dosáhnout 

chtějí, pak  je to nejlepší forma motivace. [2] 

 Cílem diplomové práce je porovnání hodnotících systémů zaměstnanců společnosti 

T-Mobile Czech Republic a.s. a návrh optimálního využití v řídící práci. Pro vypracování 

komparace bude použita metoda rozhodovací analýzy, na základě které porovnám silné a 

slabé stránky dvou systémů hodnocení společnosti. Zjistím jaký je přínos pro společnost a 

pro zaměstnance a současně jaké mají systémy vliv na motivaci zaměstnanců a na jejich 

výkonnost. Porovnání je provedeno se zaměřením na oddělení, které se zabývá zakládáním 

zákaznických požadavků do interních aplikací, je podporou pro zákaznické centrum a 

obchodní zástupce.  
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2.  Teoretická východiska 

 Hodnocení lze chápat jako zjištění či kontrola odváděné práce zaměstnancem, jeho 

chování k zákazníkům, pracovní přístup či podíl na výsledcích podniku. Je základnou pro 

vytváření odměňování pracovníků, slouží pro rozvoj a zlepšení pracovního výkonu. 

Hodnocení práce představuje systematický proces stanovování relativní hodnoty prací 

v organizaci za účelem stanovení vnitřních mzdových / platových relací. [2] 

Hodnocení je velmi úzce spjato s řízením výkonnosti. Řízení výkonnosti a pracovní 

hodnocení týká všech hlavních funkcí managementu. [3] 

 Význam hodnocení pro vedoucí pracovníky 

-  Přehled o pracovním výkonu zaměstnanců a možnost jejich porovnán. 

- Pohled zaměstnanců na práci, spokojenost a jejich přístup. 

- Zpětná vazba na vedoucího. 

- Podklad pro rozvoj jednotlivců a prostory pro zlepšení. 

- Odhalení nedostatků, slabých míst nebo naopak skrytého potenciálu. 

- Zvýšení úrovně pracovního týmu. 

 Význam hodnocení pro zaměstnance 

- Podpora své činnosti a uvědomění si, kde se nachází v žebříčku výkonů v pracovní 

skupině. 

- Motivace k lepšímu pracovnímu výkonu. 

- Nastavení individuálních cílů a osobní rozvoj. 

- Zjistí, kde jsou jeho silné a slabé stránky. 

- Zpětná vazba od vedoucího. 

- Příležitost k vyjádření svých názorů. 

2.1  Cíle hodnocení 

 Cílů hodnocení může být velké množství a je na podniku, aby si jasně definovalo, 

čeho chce stanovenými cíly dosáhnout. Je zřejmé, že se cíle budou lišit pro dělnické 

pracovní skupiny a pro top management. V obou případech by však měly navazovat na 
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jednotnou koncepci podnikových cílů. 

 Cíle hodnocení práce mohou být: [2] 

- Stanovit relativní hodnotu prací, založenou na spravedlivém, správném a 

jednotném a důsledném posouzení. 

- Poskytnout informace  potřebné k vytvoření a udržování spravedlivých a 

obhajitelných mzdových a platových stupňů a struktur. 

- Poskytnou co nejobjektivnější základnu pro zařazování prací do stupňů a 

umožňovat tak jednotný přístup při rozhodování o zatřídění prací. 

- Umožnit správné porovnání s tržními sazbami prací nebo rolí se srovnatelnou 

složitostí nebo množstvím práce.Být transparentní  - východiska, kritéria pro 

definování stupňů a zařazování prací by měla být jasná.Zajistit, aby organizace  

plnila svou povinnost poskytovat stejnou peněžní odměnu za práci stejné hodnoty. 

2.2  Kritéria hodnocení 

 Mezi kritéria hodnocení můžeme zařadit určitá měřítka, která umožňují srovnávat 

pracovní výsledky s požadovaným výkonem. Kritéria hodnocení jsou důležitým základem 

úspěšné posouzení pracovního výkonu zaměstnance.  Mezi základní tři typy kritérií patří: 

- Kompetence a zkušenosti (vstup) – jedná se o veškerý osobní kapitál, který 

pracovník do své práce vkládá např. znalosti, vědomosti, praxe. 

- Přístup pracovníka (proces) – do této oblasti patří chování a jednání pracovníka při 

výkonu práce např. člen týmu, spolehlivost, preciznost. 

- Objektivní ukazatele (výstupy) – můžeme tak označit výsledky práce zaměstnance 

např. kvantita práce, množství vyrobených produktů, počet prodejů a získaných 

zakázek. 

2.3  Metody hodnocení 

 Pro volbu metody hodnocení je důležité zvážit, jaká kritéria odpovídají hodnocené 

práci a nejlépe korespondují s pracovním výkonem. Podstatnou roli při výběru metody 

hraje pracovní náplň hodnoceného jednotlivce.  

 Základní metody hodnocení můžeme rozdělit na neformální a formální. Neformální 
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hodnocení je součástí každodenní práce, je náhodného charakteru a může být pomocníkem 

k rozpoznání a řešení problémů pracovních výkonů. Neformální hodnocení nebývá 

zaznamenáno a nestává se obvykle podkladem pro zásadní personální rozhodnutí. 

 Formální hodnocení je důkladnější přístup k posouzení odváděné práce. Většinou je 

stanovené jasnými strukturami a periodicky se opakuje. Hodnocení je systematické a jeho 

výsledek se zaznamenává v osobní složce hodnoceného pracovníka. Mezi nejčastěji 

používané formální metody patří: 

2.3.1.  Řízení podle cílů (Management by Objectives – MBO)  

 Řízení podle cílů (MBO, Management by Objectives) je metodou zaměřenou na 

budoucnost a nejvíce na hodnocení výstupů. Ovšem je možné pomocí ní sledovat jak 

vstupy, tak i samotný proces. Pro každé období je vhodné stanovit 1-3 cíle orientované na 

výkon, 1-2 cíle týkající se rozvoje a 1-2 cíle procesního chování. Poprvé se strategií řízení 

podle cílů přišel Peter Drucker a to již v 50. letech minulého století.[3] 

  Hodnocení má následující postup: 

- stanovení jasných, přesně definovaných a termínovaných pracovních cílů, kterých 

má pracovník dosáhnout a současně se na nich s pracovníkem dohodnout; 

- zpracování plánu a postupu, jak má být těchto cílů dosaženo; 

- vytvoření podmínek pro to, aby pracovníci mohli tento plán splnit; 

- měření a posuzování plnění cílů; 

- podniknout opatření ke zlepšení, jsou-li potřebná; 

- stanovení nových cílů.[14] 

2.3.2.  Hodnotící stupnice 

 Hodnocení pomocí stanovených stupnic je metodou, která se zaměřuje na 

kvalitativních charakteristiky různých pracovníků, dodržování stanoveného postupu práce 

a přístup k práci. Využívá grafických, číselných či slovních stupnic. Metoda je náročná na 

správnou identifikaci žádoucího pracovního chování, které odpovídá jednotlivým 

pracovním úkonům.   
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 Počet stupňů klasifikace hodnotící stupnice může významně ovlivnit výsledky i 

porovnatelnost hodnocení zaměstnanců. Při volbě počtu stupňů musíme brát v potaz účel, 

který klasifikace mají plnit. Čím větší počet stupňů zvolíme, tím více se zdá stupnice 

motivační, protože se rozdíly opticky jeví jako snadněji překonatelné. A také se více stupni 

dají vyjádřit větší odlišnosti. Na druhou stranu větší počty stupňů bývají méně přehledné a 

definování hranic mezi jednotlivými stupni je pak obtížné (např. rozlišit co je výjimečné a 

který výkon je už vynikající). V praxi se nejčastěji objevují klasifikace se třemi až šesti 

stupni. [14] 

2.3.3  Hodnotící rozhovor 

Pomocí metody získá pracovník zpětnou vazbu od svého vedoucího, která by pro něj 

měla být motivující. Zásadní částí rozhovoru je příprava na průběh hovoru. Proto je 

vhodné připravit si stručnou osnovu, podle které bude hodnotitel v rámci rozhovoru 

postupovat. Po ukončení rozhovoru by měl být vytvořen záznam, který obě strany 

odsouhlasí. 

2.3.4  Doplňkové metody hodnocení 

Mystery shopping  

 Hodnocení je prováděno externími pracovníky kvůli již zmíněné anonymitě a 

zpravidla se používá tam, kde hodnocený přichází do kontaktu se zákazníky. Nejdříve se 

sestaví plán pozorování a jeho opakovatelnost, při němž je pomůckou záznamový arch. 

Tato metoda se zpravidla využívá v hypermarketech a výsledky se promítají do hodnocení 

jak jednotlivců,  tak i oddělení. Může se uplatnit i při hodnocení telefonátů (tzv. mystery 

calling).[14] 

Třistašedesátistupňová zpětná vazba 

 Použitím této metody zhodnotíme proces v přítomnosti. Metoda spočívá v tom, že je 

hodnocený hodnocen podle stejných kritérií od různých lidí ze svého blízkého okolí. Díky 

většímu počtu hodnocených se využívá elektronické podpory, která umožňuje snadnější 

administraci a vyhodnocení, nejvhodnější je internetové prostředí. 360° zpětná vazba 



Tereza Mašková: Komparace hodnotících systémů zaměstnanců 

 7 

poskytuje zaměstnancům získat zprávu o tom, jak se jeví těm, se kterými přicházejí ve své 

práci do styku a kteří mohou posuzovat jejich výkon a úspěšnost. [14] 

2.4  Vztah hodnocení a motivace 

 Motivace je psychický proces, který usměrňuje chování člověka a podporuje ho 

k dosažení zvoleného cíle. Je hnací silou, která nás posouvá k uspokojení našich potřeb. 

Není možné jednoznačně říci, jak a čím motivovat lidi. Každý člověk je jiný a poskytnout 

mu motivační podněty je velká dovednost. Pro pochopení pracovní motivace je nutné 

porozumět motivaci lidského chování. Proto v této části uvedu základní údaje o motivaci 

lidského chování. 

2.4.1  Motiv 

 Je vnitřní hnací síla, která člověka posouvá jistým směrem a podporuje jeho jednání a 

chování. Každý motiv směřuje k určitému cíli a po jeho dosažení dochází k psychickému 

stavu nasycení. Motiv může často zaměňován se stimulem. Stimul je oproti motivu 

pohnutka vnější.  

2.4.2  Teorie motivace 

 Teorie motivace zkoumá proces motivování a důsledky motivačních teorií. Zabývá se 

chováním lidí v práci, ve kterém existují určité hybné síly, které nás vedou k cílenému 

chování a jednání. Motivace můžeme zprvu rozdělit na vnější a vnitřní. Vnější zapříčiňuje 

okolí člověka, jejich jednání a činy. Kdežto vnitřní motivace pochází z každého z nás. 

Pohnutky a chování si vyvoláváme sami.  

 Teorií motivace existuje velké množství. Množství teorií je snad proto, že každá 

lidská osobnost je natolik komplikovaná, že vybranou teorii nejde přímo aplikovat. 

Manažeři mohou z tohoto zásobníku čerpat a inspirovat se tak pro vlastní využití. 

V následujících částech uvádím některé z nich. 

Maslowova teorie potřeb 

 Potřeba je základním zdrojem motivace. Abraham Maslow seřadil potřeby do pěti 
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skupin podle systému, který je známý jako Maslowova pyramida. Základním principem 

této teorie je uplatnění vyššího stupně potřeby až  po uspokojení nižšího. Pyramidu lze také 

rozdělit na dvě části, kdy jedna vede člověka k dosažení bezpečí a jistotě a druhá 

k duševnímu růstu a k vývoji. Potřeby lze rozdělit na: 

1. fyziologické, biologické potřeby (zahrnují hlad, žízeň, spánek); 

2. potřeby jistoty a bezpečí (důvěra, ochrana před nebezpečím); 

3. sociální potřeby (sounáležitost, přijetí, sociální život, přátelství a láska); 

4. potřeba uznání a úcty (sebeúcta, úspěch, ocenění, postavení, úcta); 

5. růstu (vzdělání, osobní rozvoj, pokrok, růst, důležitost). 

Herzbergova teorie 

 Tato dvoufaktorová teorie se skládá ze dvou skupin, spokojenosti či nespokojenosti 

na pracovišti. První skupina je nazvaná hygienická a můžeme do ní zařadit peněžní 

odměny, vztahy, postavení a další. Druhá skupina je pojmenovaná jako motivující a patří 

do ní různé motivátory, jako jsou plnění cílů, uznání a osobní rozvoj. Jestliže schází 

hygienické faktory, dochází k nespokojenosti, ale jejich přítomnost ke spokojenosti 

nevede, dochází pouze k absenci nespokojenosti. Naopak chybějící motivační faktory 

nevedou k nespokojenosti, ale pokud jsou, tak směřují k uspokojení. V praxi může tato 

teorie znamenat, že zaměstnanec je spokojený s vyplacenou mzdou. Pokud by ji neobdržel, 

byl by s velkou pravděpodobností rozčílen. Když vyjádříme zaměstnanci chválu, může tím 

být motivován jeho další výkon. Chybějící pochvala však nevede k takovému rozhořčení, 

jako chybějící mzda. 

Teorie instrumentalisty 

 Úspěch při dosahování cílů a odměny tedy působí jako pozitivní podněty a upevňují 

chování přinášející úspěch, takže napříště, když se objeví podobná potřeba, se takové 

chování objevuje. A naopak, selhání nebo trest znamenají negativní upevňování 

přesvědčení, které signalizuje, že je potřebné hledat alternativní nástroje dosahování cílů. 

Také se to nazývá zákon příčiny a účinku. [8] 
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3.  Charakteristika společnosti 

 Společnost T-Mobile Czech Republic působí na českém trhu od roku 1996. K 30. září 

2010 společnost obsluhovala téměř 5,5 milionu mobilních zákazníků. V grafu č. 1 je 

znázorněn vývoj počtu zákazníků za posledních 5 let. 

 T-Mobile je operátorem veřejné mobilní komunikační sítě ve standardu GSM a 

UMTS. Od 1. ledna 2008 je T-Mobile poskytovatelem služby vysokorychlostního přístupu 

k internetu technologií ADSL a rovněž nabízí hlasové služby prostřednictvím veřejné 

pevné sítě elektronických komunikací. Od roku 2009 společnost rozšířila nabídku o ICT 

služby a od listopadu 2010 nabízí také satelitní T-Mobile Televizi. 

 Od svého založení společnost klade důraz na kvalitu nabízených služeb, vynikající 

péči o své zákazníky a korektní chování k obchodním partnerům, zaměstnancům a 

životnímu prostředí. TMCZ je mimo jiné držitelem ocenění VIA Bona 2009 za zapojování 

zaměstnanců do dárcovství a dobrovolnictví. 

 T-Mobile je členem mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom. 

Zákazníci díky mezinárodnímu zázemí mohou v zahraničí počítat s dostupností služeb, na 

něž jsou zvyklí z domova, či využít jednotné a velmi výhodné ceny za volání. [4] 

Graf 1: Vývoj počtu zákazníků 
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3.1  Ekonomické výsledky 

 Společnost T-Mobile vykázala za rok 2009 tržby v celkové výši 30,3 miliardy Kč, 

což představuje meziroční pokles o 8,5 %. Tržby za služby dosáhly 29,6 miliardy Kč. 

Hodnota provozního výsledku činila 11,3 miliardy Kč, což znamená nárůst o 3,6% 

v porovnání se stejným obdobím předchozího roku.  

 Finanční výsledky byly pozitivně ovlivněny zvýšením efektivity Společnosti a 

urovnáním sporu o propojení se společností Telefonica O2 Czech Republic, a.s. (kladný 

dopad na provozní výsledek ve výši 950 milionů Kč. [12] 

3.2  Vlastnictví 

 Původní firma RadioMobil, a. s. byla založena v roce 1996 jako společný podnik 

ČESKÝCH RADIOKOMUNIKACÍ a. s. a vítěze výběrového řízení CMobil B. V., kdy 

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE měly ve společnosti RadioMobil, a. s. podíl 51% a 

mezinárodní konsorcium CMobil B. V. mělo podíl 49% [9].  

 V dubnu roku 2001 přešel majoritní balík akcií do držení společnosti CMobil B. V. a 

následně za rok, v dubnu roku 2002 se začala měnit značka Paegas na novou značku T-

Mobile. Dne 1. května 2003 dochází ke změně názvu společnosti na T-Mobile Czech 

Republic a. s. [10]. 

 Mateřskou společností T-Mobile Czech Republic a. s. (dále jen TMCZ) je společnost 

Deutsche Telekom AG, která ovládá CMobil B. V. (v současné době s podílem 60,77%) 

prostřednictvím společnosti T-Mobile International AG [11]. 

3.3  Zaměstnanci 

 TMCZ si velmi dobře uvědomuje, že odváděná lidská práce je nejdůležitějším a 

nejcennějším výrobním faktorem. Svědčí o tom i motto, kterým společnost v roce 2007 

začala svou výroční zprávu a které je platné dodnes: „Za všemi těmito čísly a úspěchy naší 

společnosti se skrývají jednotlivci a týmy plné nadšení, odhodlání a nových nápadů – naši 

zaměstnanci“.  

 Společnost vždy kladla důraz na péči o své zaměstnance a byla za to pravidelně 



Tereza Mašková: Komparace hodnotících systémů zaměstnanců 

 11 

ohodnocována v prestižních soutěžích, kde dodnes obsazuje přední příčky a to v různých 

kategoriích. Zaměstnává přes 2500 zaměstnanců a ročně vypisuje okolo 400 pracovních 

pozic. Výběrová řízení fungují dvěma způsoby: 

- Interview, kdy zájemce projde individuálním pohovorem s pracovníkem úseku 

lidských zdrojů.  

- Assesment center, tedy skupinová forma výběrového řízení. Využívá se hlavně u 

pozic, kde jsou zaměstnanci v přímém styku se zákazníkem. Pomocí modelových 

situací lze odhalit schopnost komunikace, kolektivní práce a pohotovosti zájemců. 

3.4  Zaměstnanecké výhody 

 Důležitým motivačním nástrojem jsou zaměstnanecké výhody, které společnost 

svým zaměstnancům nabízí nad rámec základní mzdy. Mezi zaměstnanecké výhody patří: 

 Penzijní připojištění – jestliže zaměstnanec pracuje ve firmě déle než jeden rok, má 

nárok na měsíční příspěvek, který tvoří určité procento ze mzdy.  

 Zaměstnanecké telefony a tarify – každý zaměstnanec má nárok na služební mobilní 

telefon. Součástí telefonu je i SIM karta se speciálním tarifem, v rámci kterého je 

k dispozici určitý počet volných minut, SMS, MMS nebo připojení k internetu. 

 Nadstandardní zdravotní péče – zdravotní péči mohou využívat i rodinní příslušníci 

v rámci celé České Republiky.  

 Cafeteria – jedná se o jeden z nejnovějších nabízených benefitů. Každý zaměstnanec 

má roční bodový rozpočet, který může podle svého uvážení využít a vybrat si ze široké 

škály atraktivní nabídky. Objednávka funguje formou internetového obchodu. V nabídce 

jsou poukázky, nadstandardní zdravotní péče, sportovní aktivity, jazykové kurzy, 

příspěvky na dovolenou a jiné. Tato forma benefitu je zaměstnanci velmi oblíbená. 

 Vzdělávání a profesní rozvoj – zaměstnanci pravidelně prochází školícími programy, 

kde získávají cenné vědomosti a zkušenosti pro svou práci. Člověk, který pracuje se 

zákazníky, si může v rámci školení procvičit složité situace, které mohou nastat při 

každodenním kontaktu, řešení stížností, zvládání stresových situací apod. V rámci 

samostudia mohou zaměstnanci využívat e-learningové kurzy, které nabízejí i výuku cizích 

jazyků. Mezi další zaměstnanecké výhody patří: 
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5 týdnů dovolené a osobní volno 

Stravovací poukázky 

Slevy na nákup zboží a služeb 

3.5  Proces hodnocení 

 Cílem systému hodnocení je získat a udržet si kvalitní pracovníky, kteří budou 

společnost reprezentovat a zaručovat její fungování na vysoké úrovni. Společnost si tak 

chce zabezpečit její postavení na předních příčkách v konkurenčním prostředí.  

Kritéria managementu pro výběr hodnotících systémů jsou: 

- mzdové náklady 

- druh pracovní pozice 

- časové hledisko 

- jednoduchost, transparentnost 

- strategie, cíl společnosti  

 Mzdová politika vychází ze zásady individuálních výsledků jednotlivých pracovníků, 

míry složitosti, odpovědnosti a náročnosti dané pozice. 

 Hodnocení zaměstnanců TMCZ se skládá ze čtyř následujících oblastí: 

3.5.1  Hodnocení cílů zaměstnance 

 Každý zaměstnanec si pravidelně stanovuje své cíle. Proces probíhá v rámci 

pohovoru se svým nadřízeným pravidelně v časovém intervalu 6 až 12 měsíců. Časová 

lhůta pro nastavení cílů se liší podle pracovní pozice. V rámci rozhovoru jsou zhodnocené 

cíle předchozího období a jsou prodiskutovaná zaměstnancova očekávání. Pravidlem pro 

každou pracovní pozici je, že nastavené cíle vždy vedou k plnění celofiremních cílů a řídí 

se strategií společnosti. 

3.5.2  Hodnocení kompetencí zaměstnance - (projevů chování) 

 Kompetenční model je integrující manažerský nástroj, který pomáhá formulovat 

manažerům požadavky, očekávání na zaměstnance a podle takto definovaných očekávání 
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objektivně hodnotit, jakým způsobem zaměstnanec pracuje a jak dosahuje cílů. Celkové 

hodnocení kompetencí vstupuje do hodnocení celkového výkonu zaměstnance. Hodnocení 

dle kompetenčního modelu pomáhá stanovit konkrétní rozvojové potřeby a sdělit 

zaměstnanci na jaké kompetence se má zaměřit ve svém osobním rozvoji. Tímto se nový 

kompetenční model uplatňuje při plánování rozvoje zaměstnanců. 

 V neposlední řadě napomáhá kompetenční model manažerovi identifikovat potenciál 

zaměstnance pro další pracovní i osobní růst a ukázat, co vše zaměstnanec musí zvládnout, 

aby mohl dále rozvíjet svou kariéru. 

 Součástí hodnocení je sebehodnocení zaměstnance ve všech třech složkách 

hodnocení. Sebehodnocení zaměstnance je podkladem pro setkání zaměstnance a manažera 

při hodnotícím rozhovoru. Tento rozhovor absolvuje zaměstnanec jednou ročně (v 

hodnotícím období leden -únor). Hodnocení cílů i kompetencí schvaluje zaměstnanec v 

příslušných aplikacích. Součástí hodnotícího rozhovoru je i nastavení cílů na následující 

období. [13] 

3.5.3  Kariérový rozhovor zaměstnance - (diskuze o kariérových ambicích) 

 Základním nástrojem pro zjišťování a řízení kariérových očekávání je tzv. kariérový 

rozhovor. Ten se stává nedílnou součástí standardního hodnotícího rozhovoru mezi 

manažerem a zaměstnancem a procesně navazuje na hodnocení kompetencí. Kariérová 

očekávání zaměstnance spolu s hodnocením cílů a kompetencí jsou tak další vstupní 

informací pro plánování rozvoje zaměstnanců.  

3.5.4  Stanovení příslušné kategorie OPC 

 OPC – Overall Performance Code. Jedná se o slovně ohodnocené škály celkového 

hodnocení výkonu zaměstnance. 

Variabilní složka mzdy se skládá z následujících složek:  

1) individuální bonus; 

2) korporátní bonus. 
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Tab. 1: OPC kategorie 

Hodnocení - zkratka Název úrovně Popis úrovně 

EC 
Excellent 

Competence 
Ve většině projevů chování (kompetencí) 

převyšuje požadavky na pozici 

ER 
Exeeds 

Requirements 
V některých projevech chování (kompetencích) 

převyšuje požadavky na pozici 

MR 
Meets 

Requirements 
Splňuje požadavky na pozici 

NI 
Needs 

Improvement 
V některých projevech chování (kompetencích) 

nesplňuje požadavky na pozici 

BR 
Below 

Requirement 
V klíčových projevech chování (kompetencích) 

nesplňuje požadavky na pozici 

3.6  Řízení výkonnosti zaměstnanců 

 Řízení výkonnosti zaměstnanců jejich pravidelným hodnocením je velmi účinnou 

manažerskou metodou, která vede k úspěšnému naplňování pracovních cílů zaměstnanců a 

k naplnění cílů společnosti a její strategie. Pravidelné hodnocení zaměstnanců podporuje 

motivaci, otevřenou komunikaci uvnitř společnosti a vzájemné sdílení hodnot a principů. 

Na systém hodnocení zaměstnanců navazují systémy dalšího rozvoje, vzdělávání a 

odměňování. 

Základní principy kompetenčního modelu 

 Základní principy jsou v kompetenčním modelu rozpracovány do konkrétních 

projevů chování. Každá kompetence nabízí příklady rozvojových potřeb. 

6 klíčových kompetencí: 

 Orientace na zákazníka - ví, kdo jsou jeho interní i externí zákazníci. Zná a 

předvídá jejich potřeby a požadavky, aktivně na ně reaguje. Poskytuje zákazníkům ucelené 

služby a řešení s ohledem na efektivitu vynaložených zdrojů. Rozvíjí vztahy se zákazníky. 

S interními zákazníky jedná partnersky, hledá rovnováhu mezi jejich požadavky a reálnými 

možnostmi. „Vše, co děláme v rámci T-Mobile, děláme pro naše zákazníky s cílem naplnit 

naši misi – být nejuznávanějším poskytovatelem služeb.“ 

 Zaměření na rozvoj a inovace - zjišťuje informace a trendy ve svém oboru. Při 

inovacích přemýšlí nad rámec T-Mobile CR. Aktivně prohlubuje své odborné znalosti s 
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ohledem na jejich využití v T-Mobile. Vysvětluje nové poznatky a sdílí je s kolegy. 

Ověřuje využití nových postupů, uvádí je do praxe a vyhodnocuje jejich dopad. Zavádí 

inovace a změny s cílem být jedničkou v oblasti telekomunikací. 

 Zaměření na výsledky - stanovuje cíle (SMART) a priority, které jsou v souladu s 

cíli společnosti / úseku / útvaru / oddělení / týmu. Plánuje činnosti, stanovuje reálné 

termíny a přiděluje optimální zdroje. Analyzuje souvislosti a hledá varianty řešení s 

důrazem na priority a efektivitu zdrojů. Rozhoduje se samostatně a spolehlivě, zajišťuje 

plnění cílů a úkolů. Přijímá odpovědnost za kvalitu výsledků. Své spolupracovníky 

informuje o výsledcích včas. 

 Efektivní komunikace - připravuje a srozumitelně předává klíčová sdělení, 

zohledňuje priority. Volí efektivní formy komunikace, např.: porada, e-mail. Komunikuje 

věcně, jasně, včas a s ohledem na posluchače. Sděluje fakta, výsledky, nemění jejich 

význam. Aktivně naslouchá, vyžaduje zpětnou vazbu a pracuje s ní. Vyjednává 

partnerským způsobem. Shrnuje důležitá klíčová sdělení, přijímá konkrétní závěry a 

rekapituluje výstupy. 

 Týmová spolupráce - zná svou roli v týmu a rozumí jí. Aktivně se podílí na 

formulaci týmových cílů a rozhodnutí. Ověřuje si pochopení zadání u ostatních členů 

týmu. Přispívá k dosažení cílů tím, že se na jednání týmu připravuje, sdílí své zkušenosti, 

navrhuje řešení a aktivně přijímá úkoly. Je tolerantní k rozdílným názorům, udržuje dobré 

vztahy v týmu i v rámci celé společnosti. Potřeby týmu a T-Mobile klade nad osobní 

prospěch. 

 Řízení sebe a druhých - vede a motivuje sebe i druhé k dosažení cílů. Organizuje 

činnosti, předvídá rizika. Průběžně poskytuje zpětnou vazbu a pravidelně hodnotí výkon a 

chování. Poskytuje podporu při plnění cílů, úkolů a zavádění změn. Aktivně vyhledává 

možnosti vlastního rozvoje a rozvíjí ostatní. Vytváří prostor ke sdílení zkušeností. Váží si 

práce ostatních, jde osobním příkladem. Oceňuje a prožívá s týmem úspěch, je oporou při 

neúspěchu. [13] 

3.7  Základní zásady odměňování 

Transparentnost - pravidla odměňování jsou veřejná pro všem zaměstnancům 
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Spravedlnost - při porovnávání pracovních pozic je na interní spravedlnost kladen velký 

důraz 

Konkurenceschopnost – maximální snaha o zajištění konkurenceschopnosti systému 

odměňování ve srovnání se zvoleným odpovídajícím externím trhem s cílem získat a 

udržet kvalifikované zaměstnance 

Motivace – odměňování je jedním  z nástrojů motivace zaměstnance k vysokému výkonu, 

která vede k plnění cílů. 

3.8  Variabilní složka mzdy 

 Jedná se o nenárokovou složku mzdy, která je zaměstnanci vyplácena v případě 

splnění předem stanovených podmínek a ukazatelů hodnocení pracovní výkonnosti. 

V případě nesplnění podmínek nebo porušení stanovených pravidel, může být složka 

zaměstnanci snížena nebo vůbec nepřidělena. Skládá se z korporátní odměny a 

alternativního či standardního systému hodnocení. 
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4.  Komparace hodnotících systémů zaměstnanců společnosti    

 T-Mobile Czech Republic a. s. 

 V této části diplomové práce bude proveden rozbor hodnotících systémů společnosti. 

Pro hodnocení  a vzájemné porovnání systémů bude použita metoda rozhodovací analýzy. 

Praktická část je orientována na oddělení, které se zabývá zpracováním zákaznických 

požadavků. Jedná se o administrativní činnost, v rámci které administrátor kontroluje 

formální náležitosti přijatých objednávek a zadává požadavky do interních aplikací. 

Současně poskytuje e-mailovou a telefonickou podporu Zákaznické lince a obchodním 

zástupcům. Úkolem je zpracování maximálního množství požadavků v požadovaném čase 

a kvalitě. 

Vymezení cíle: 

 Cílem této části diplomové práce je provést analýzu hodnotících systémů, ohodnotit 

nejdůležitější kritéria z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele. Následně vyhodnotit 

dosažené výsledky. 

Metoda analýzy: 

 Pro hodnocení a vzájemné porovnání systémů hodnocení bude použita metoda 

rozhodovací analýzy s ordinální posuzovací stupnicí, která seřazuje soubor variant do 

číselného pořadí. Pořadí variant určuje preferenci podle určitého kritéria. Z ordinálních 

posuzovacích stupnic byla zvolena stupnice bodovací – slovně - číselná. Bodová stupnice 

je stanovena od 1 do 5. Každá varianta bude bodově ohodnocena podle toho, do jaké míry 

kritérium vyhovuje. 

Slovně – číselná stupnice: 

1 nevyhovuje 

2 vyhovuje velmi málo 

3 vyhovuje částečně 

4 vyhovuje s drobnými výhradami 

5 vyhovuje zcela 
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Tab. 2: Matice kritérií 

SKUPINY KRITÉRIÍ JEDNOTLIVÁ KRITÉRIA 

Informační hodnota 

Srozumitelnost 

Náročnost 

Transparentnost 

Flexibilita 
Možnost měnit cíle 

Možnost měnit pracovní aktivity 

Motivace zaměstnance 

Vliv na výkon jednotlivce 

Finanční motiv 

Časové hledisko 

Motivace 
zaměstnavatele 

Mzdové náklady 

Rozvoj a vzdělávání pracovníků 

Stupnice kvality zaměstnanců 

Časové hledisko 

Vliv na cíl společnosti 

 Celkem bude hodnoceno 14 kritérií. Každé z nich má jiný význam a důležitost, proto 

je každému kritériu přiřazena jiná váha. Ke stanovení vah je použita Metfesselova alokace, 

v rámci které se mezi kritéria rozdělí 100 bodů. Bodové hodnoty získané v prostém 

hodnocení variant se vynásobí váhou kritéria. Po sečtení bodů všech bodů vznikne celkové 

hodnocení.  

Tab. 3: Matice vah 

SKUPINY KRITÉRIÍ JEDNOTLIVÁ KRITÉRIA VÁHA 

Informační hodnota 

Srozumitelnost 8 

Náročnost 5 

Transparentnost 5 

Flexibilita 
Možnost měnit cíle 5 

Možnost měnit pracovní aktivity 5 

Motivace zaměstnance 

Vliv na výkon jednotlivce 8 

Finanční motiv 12 

Časové hledisko 9 

Motivace zaměstnavatele Mzdové náklady 8 
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Rozvoj a vzdělávání pracovníků 5 

Stupnice kvality zaměstnanců 10 

Časové hledisko 8 

Vliv na cíl společnosti 12 

Celkem   100 

 Jako podklad pro vyhodnocení finančního kritéria bylo nutné provést simulaci 

hodnocení zaměstnance za předpokladu, že jeho pracovní výsledky jsou plněny ve výši 

76%, 85%, 100% a 150%.  Výsledky jsou ohodnoceny oběma systémy. Mzdy, od kterých 

se odvíjí bonusové ohodnocení neodpovídají reálným mzdám zaměstnanců společnosti, 

slouží pouze jako simulace v rámci této práce. 

Tab. 4: Porovnání finančních výsledků 

Plnění  ABS SBS Rozdíl 

76% 0,00 Kč 715,00 Kč 715,00 Kč 

85% 893,00 Kč 1 215,50 Kč 322,50 Kč 

100% 2 904,00 Kč 1 430,00 Kč -1 474,00 Kč 

150% 4 455,00 Kč 2 145,00 Kč -2 310,00 Kč 

Celkem 8 252,00 Kč 5 505,50 Kč 2 746,50 Kč 

 

Graf č. 2: Porovnání bonusů 
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 Procentuelní hodnoty jsou namodelované v takovém rozestupu, aby bylo možné 

zjistit maximální možnou rozdílnost výsledků. U systému ABS pracovník získá bonusovou 

částku pouze za předpokladu, že budou jeho výsledky plnění ve škále od  80% až 120%. 
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Pokud je plnění pracovníka více než 120%, zůstává bonusová částka stejná jako při plnění 

120%. U SBS je rozmezí 76% až 150%. Rozdíly jsou přehledně zobrazené v grafu č.2.  

Když výše uvedené hodnoty budeme brát z pohledu výsledků čtyř různých pracovníků, 

můžeme porovnat náklady na vyplácení bonusů. Rozdíly jsou znázorněné v grafu č. 3. 

Graf č. 3: Nákladové srovnání 
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Standardní bonusový systém SBS 

 Tento typ bonusového systému se využívá hlavně u pracovních pozic, u kterých není 

možné sledovat měřitelné parametry pracovního výkonu zaměstnance. Zaměstnanci 

zařazení do této skupiny nastavují své pracovní cíle na půlroční období. Výjimkou je 

skupina ředitelů a některých manažerů, kteří nastavují cíle na období jednoho roku. Výše 

bonusu SBS závisí na zařazení pracovní pozice do tzv. bandu. 

Příklad: 

Band 1 – výše bonusu 6,5% - 2x ročně 

Band 2 – výše bonusu 8,5% - 2x ročně 

Vzorec 1: Bonus SBS 

Bonus k výplatě = mzdazákladnívýkonnost
100

bonusSBS
  [Kč] 
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 Minimální hranice pro možnost získání bonusu je hodnocení výkonnosti minimálně 

na úrovni 76%. Maximální hranice je hodnocení na úrovni 150%. Hodnocené období je 6 

měsíců. 

 Na jednotlivé pracovní aktivity jsou nastavené cíle, které jsou zaměřené na rychlost 

zpracování přijatých požadavků ve stanoveném termínu - KPI - Key Performance 

Indicator. V grafu č. 1 je zobrazena náplň činnosti jednoho pracovníka. 

Graf 4: Složení pracovní aktivity 

Cíle pracovníka
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Kvalita

KPI aktivity 1

KPI aktivity 2

 

                V grafu č. 5 je zobrazené nastavení cílů jednotlivých činností. Každý 

pracovník má zpravidla odlišné pracovní aktivity a tedy i jejich cíle. Cíle jsou zvolené 

podle analýzy zákaznických zkušeností, očekávání a spokojenosti. Na základě procentuelní 

úspěšnosti zpracování je stanovené ohodnocení v rozmezí 0% až 150%.  
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Graf 5: Nastavení cílů 
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Informační hodnota 

- Srozumitelnost 

 Výsledná forma hodnocení pro zaměstnance i manažera je počet zpracovaných 

požadavků pracovním týmem celkem s rozpadem na splněné požadavky v termínu a po 

termínu. Pro obě strany zobrazuje kompletní plnění týmu a osobní ohodnocení kvality 

jednotlivce. Zaměstnanec může odeslat reklamaci v případě, že s některým hodnocením 

nesouhlasí. Formulace a výpočet je srozumitelný.  

- Náročnost 

 Výsledek hodnocení se zpracovává z reportů založených požadavků jednotlivých 

členů týmu. Zpracování reportů se provádí v programu Microsoft Excel a není příliš časově 

a pracovně náročná. 

- Transparentnost 

 Vzhledem k tomu, že se výsledky plnění pracovních činností zohledňují na celý 

pracovní tým, je komplikované zjistit, jak pracovník svým výkonem ovlivnil plnění týmu. 

Z tohoto důvodu může být pohledem zaměstnance systém neprůhledný. 
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Flexibilita 

- Možnost měnit cíle 

Cíle může vedoucí týmu nebo manažer změnit po 6 měsících, aby mohly být platné pro 

další hodnotící období. Tato lhůta je velmi dlouhá vzhledem k pracovní náplni 

zaměstnanců oddělení. 

- Možnost měnit pracovní aktivity 

Pracovní aktivity lze měnit i v průběhu hodnotícího období. Je však nutné upravit 

procentuelní rozpad pracovní náplně jednotlivce a poměrnou částí rozpočítat aktivity 

před touto změnou a po změně.  

Tab. 5: Hodnotící tabulka systému SBS 

SKUPINY KRITÉRIÍ JEDNOTLIVÁ KRITÉRIA VÁHA 
HODNOCENÍ 

PROSTÉ VÁŽENÉ 

Informační hodnota 

Srozumitelnost 8 4 32 

Náročnost 5 4 20 

Transparentnost 5 3 15 

Flexibilita 
Možnost měnit cíle 5 2 10 

Možnost měnit pracovní aktivity 5 4 20 

Motivace zaměstnance 

Vliv na výkon jednotlivce 8 2 16 

Finanční motiv 12 3 36 

Časové hledisko 9 2 18 

Motivace 
zaměstnavatele 

Mzdové náklady 8 5 40 

Rozvoj a vzdělávání pracovníků 5 4 20 

Stupnice kvality zaměstnanců 10 3 30 

Časové hledisko 8 2 16 

Vliv na cíl společnosti 12 4 48 

Celkem  100 42 321 

Motivace zaměstnance 

- Vliv na výkon jednotlivce 

 Standardní systém hodnocení motivuje zaměstnance k lepší týmové spolupráci, 
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protože cíle jsou stanovené pro celý tým. Systém může mít vliv i na zvýšený pracovní 

výkon jednotlivce, ovšem ve výsledcích se jednoznačně neprojeví a zaměstnanec tak nemá 

přímou zpětnou vazbu na svoji práci. 

- Finanční motiv 

 Finanční ohodnocení u tohoto systému nastane i v případě, že plnění pracovníka 

nepřevyšuje 100%. Může tak být motivací i pro méně výkonné pracovníky.  

- Časové hledisko 

 Hodnocení probíhá jednou za 6 měsíců. Výplata finančních bonusů je tedy 2x do 

roka, což pracovníky nevede v dostatečné míře ke zvýšení pracovních výkonů. 

Motivace zaměstnavatele 

- Mzdové náklady 

V porovnání s druhou hodnotící metodou vyšly mzdové náklady u systému SBS 

výhodněji až o 33%. 

- Rozvoj a vzdělávání pracovníků 

 Hodnotící systém je komplexního charakteru a nabízí prostor pro rozvoj ve 

složitějších aktivitách. Cíle pracovníka lze upravit tak, aby mohl uplatnit své nadstandardní 

dovednosti a zkušenosti. Motivuje tak zaměstnance k profesnímu růstu a vzdělávání, což je 

podstatné pro udržení kvalitních pracovníků. 

- Stupnice kvality zaměstnanců 

 Systém hodnotí pracovní výsledky celého týmu. Porovnání jednotlivých pracovníků 

lze posoudit na základě kvality nebo osobního hodnocení vedoucího. Systém však 

neumožňuje znázornit rozpad jednotlivých pracovních výkonů. 
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- Časové hledisko 

 Hodnocení probíhá jednou za šest měsíců, což je vzhledem k charakteru pracovní 

náplně oddělení velmi dlouhá doba. Pracovní tým má nastavené krátkodobé cíle, které je 

potřeba pravidelně kontrolovat a vyhodnocovat. 

- Vliv na cíl společnosti 

 Jedním z cílů společnosti je spokojenost zákazníka. Systém je zaměřen na plnění KPI 

-Key Performance Indicator, tedy na zpracování přijatých zákanických požadavků ve 

stanoveném termínu. Jestliže bude splněn požadavek zákazníka podle plánu, společnost 

bude mít i spokojené zákazníky. 

Alternativní bonusový systém ABS 

 Bonus je uplatňován hlavně u pracovních pozic v úseku zákaznického servisu, kdy je 

zaměstnanec v přímém kontaktu se zákazníkem nebo u pracovních pozic, kde je dostatečné 

množství měřitelných ukazatelů výkonu zaměstnance.  

 Výše variabilní složky je 15% za základní mzdy, z čehož bonus ABS tvoří 90% a 

korporátní bonus 10%. Bonus ABS tedy činí 13,5 %. Délka hodnoceného období je 

kalendářní měsíc.    

Vzorec 2: Bonus ABS 

Bonus k výplatě = 

Kč v období hodnocené za mzda

 základní x %ABS bonus  xtýmu  vedoucího hodnocení x2 

 kvantita)  ita(produktiv 
 [Kč] 

Zdrojová data 

Kvantita – skutečné plnění kvantity – (∑ zpracovaných případů, hovorů, offline případů, 

případů administrace, e-mailů a service calls x časová náročnost) / (počet odpracovaných 

dní x denní limit bodů získaných zpracováním případů) 

Kvalita – skutečné plnění kvality – hodnocení kvality zpracování příchozích požadavků. 

Provádí jej vedoucí a specialista týmu. Jedná se minimálně o 3 hodnocení. Cílové hodnoty 
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jsou pravidelně revidovány společně s revizí cílů řízené Oddělením controllingu. 

Hodnocení vedoucího – 0% - 100%, požadované plnění je 100%.  

Postup výpočtu 

1. Zjištění počtu odpracovaných směn v kalendářním měsíci 

Hodnota odpovídá počtu odpracovaných směn. Je zkrácena o aktivity, jako jsou školení, 

testování, nebo navýšena o přesčasové hodiny. 

2. Určení plánovaného počtu časových aktivit v kalendářním měsíci 

Plán časových aktivit je násobkem počtu skutečně odpracovaných směn a hodnoty 

požadovaného počtu bodů pro splnění jednodenního plánu. Tento údaj odpovídá 100% 

plnění. V uvedeném pracovním týmu je cíl 40 bodů za osmihodinovou směnu. 

3. Určení skutečného počtu časových aktivit 

Skutečný počet aktivit je součinem všech vyřešených případů, e-mailů, založení off-line 

případů a případů administrace. 

4. Výpočet kvantity 

Hodnota skutečného plnění časových aktivit je výsledkem podílu skutečného plnění 

k plánovanému plnění. Tato hodnota je uváděna v procentech. V tomto ukazateli musí 

zaměstnanec dosáhnout minimálně 80%, aby obdržel bonus. 

5. Výpočet kvality 

Kontrolou vzorku náhodně vybraných případů je vypočtena průměrná měsíční hodnota, 

která je poměřena s cílem interní kvality týmu. Hodnota se uvádí v procentech. V tomto 

ukazateli musí zaměstnanec dosáhnout minimálně 85%, aby obdržel bonus. 
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6. Hodnocení vedoucího týmu 

Požadované plnění je 100%. Pokud je hodnocení vedoucího týmu nižší, je bonus ABS 

snížen o rozdíl mezi skutečným plněním a hodnocením vedoucího týmu. 

7. Celkové plnění cílů 

Je součinem skutečných plnění kvantity a kvality. Takto vypočítaná základní výše ABS je 

případně upravena o hodnocení vedoucího týmu, pokud je hodnocení nižší než 100%. 

Hodnota je v procentech. 

8. Výše bonusu k výplatě 

Vypočte se jako násobek celkového plnění cílů (kvantity a kvality) a výše bonusu ABS u 

stoprocentního plnění. Zaměstnanec dosáhne maximální výše bonusu ABS při splnění cílů 

na 120%. Pokud je plnění pracovníka více než 120%, zůstává bonusová částka stejná jako 

při plnění 120%. 

Informační hodnota 

- Srozumitelnost 

 V hodnotící šabloně jsou přehledně rozepsané jednotlivé úkony pracovníka, jejich 

počet, hodnota a výsledné plnění. Zaměstnanec i vedoucí tak přehledně vidí odvedené 

výkony. 

- Náročnost 

 Zpracování dat je pro vedoucího velmi časově náročné. Na základě reportů musí 

vyplnit jednotlivé pracovní aktivity a následně vypočítat jejich hodnoty. 

- Transparentnost 

 Systém ABS je pro zaměstnance je velmi přehledný a každý jednotlivec má možnost 

provést kontrolu svých výsledků. Rizikem mohou být časté úpravy aktivit a koeficientů, 

které systém vzhledem ke své flexibilitě umožňuje. 
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Flexibilita 

- Možnost měnit cíle 

 Systém umožňuje měnit cíle měsíčně. Lze ho tedy ohodnotit jako velmi pružný. 

- Možnost měnit pracovní aktivity 

 Pracovní aktivity může vedoucí měnit také měsíčně. Změny jsou vzhledem 

k charakteru poskytovaných služeb společnosti častou záležitostí. Flexibilita systému je 

proto na uvedeném oddělení velmi důležitá a využívaná. 

Tab. 6: Hodnotící tabulka systému ABS 

SKUPINY KRITÉRIÍ JEDNOTLIVÁ KRITÉRIA VÁHA 
HODNOCENÍ 

PROSTÉ VÁŽENÉ 

Informační hodnota 

Srozumitelnost 8 3 24 

Náročnost 5 2 10 

Transparentnost 5 3 15 

Flexibilita 
Možnost měnit cíle 5 4 20 

Možnost měnit pracovní aktivity 5 4 20 

Motivace zaměstnance 

Vliv na výkon jednotlivce 8 5 40 

Finanční motiv 12 4 48 

Časové hledisko 9 5 45 

Motivace zaměstnavatele 

Mzdové náklady 8 2 16 

Rozvoj a vzdělávání pracovníků 5 2 10 

Stupnice kvality zaměstnanců 10 5 50 

Časové hledisko 8 5 40 

Vliv na cíl společnosti 12 4 48 

Celkem  100 48 386 

Motivace zaměstnance 

- Vliv na výkon jednotlivce  

 Vyšší pracovní výkon je především spojen s možností finanční odměny. Pracovník 

vnímá možnost ovlivnit své výsledky a není tedy vázán na cíle pracovního kolektivu. 
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- Finanční motiv 

 Z finančního hlediska je pracovník významněji ohodnocen při kvalitním až 

nadstandardním výkonu (plnění na 100% a výše). Jedná se o způsob finanční odměny, 

kterou může zaměstnanec svým výkonem ovlivnit. 

- Časové hledisko 

 Hodnocení probíhá měsíčně, tudíž dochází k častější výplatě finančních bonusů, 

k pravidelným reportům o odváděné práci a plnění cílů. Toto všechno jsou aspekty, které 

pracovníka motivují v práci. 

Motivace zaměstnavatele 

- Mzdové náklady 

 Při porovnání se systémem SBS je metoda ABS pro společnost nákladnější. 

- Rozvoj a vzdělávání pracovníků 

 V hodnocení pracovního výkonu nejsou objektivně zohledněny nestandardní 

pracovní úkony a časově náročnější aktivity, které vyžadují znalosti a zkušenosti 

pracovníka. Systém tedy nemotivuje vykonávat aktivity, které jsou neměřitelní, tudíž 

nemotivují k osobnímu rozvoji a vzdělávání. 

- Stupnice kvality zaměstnanců 

 Výsledek hodnocení přehledně zobrazuje škálu kvalit zaměstnance a kvantitu 

odvedené práce. Pro manažera je nástrojem pro posouzení jednotlivců v týmu. 

- Časové hledisko 

 Měsíční hodnocení a reporty jsou zásadní pro vedení týmu. Umožňuje pravidelnou 

kontrolu plnění cílů, které vedou k plnění firemních cílů. 

- Vliv na cíl společnosti 

 Zákaznická i zaměstnanecká spokojenost jsou zcela jistě cílem celé společnosti. 
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Pokud bude docházet k plnění krátkodobých cílů uvedeného oddělení i jednotlivců, dojde i 

k naplnění cílů společnosti. 

Výsledky analýzy 

 V tabulce č. 7 jsou zobrazené výsledky hlavních skupin kritérií s počty dosažených 

bodů. 

Tab. 7: Výsledky analýzy 

SYSTÉM 
HODNOCENÍ 

INFORMAČNÍ 
HODNOTA 

FLEXIBILITA 
MOTIVACE 

ZAMĚSTNANCE 
MOTIVACE 

ZAMĚSTNAVATELE 
CELKEM 

SBS 67 30 70 154 321 

ABS 49 40 133 164 386 

Informační hodnota 

 V této oblasti kritérií získal nejvíce bodů systém SBS. Hlavním důvodem je 

nenáročné zpracování pracovních výsledků a vyhodnocení stanovených cílů. Systém ABS 

je náročný na zpracování a administraci. 

Flexibilita 

 Flexibilnější systém je vyhodnocen ABS, protože u systému SBS jsou stanoveny cíle 

na 6 měsíců a během této lhůty je nelze měnit. Bodový rozdíl však ve výsledku není příliš 

výrazný. 

Motivace zaměstnance 

 V kategorii motivace zaměstnance byl výrazně příznivěji vyhodnocen systém ABS. 

Příčinou je častější finanční ohodnocení, které vede zaměstnance k vyššímu pracovnímu 

výkonu. 

Motivace zaměstnavatele 

 Ačkoliv jsou pro zaměstnavatele u systému SBS náklady na finanční bonusy vyšší, 

získal systém ABS více bodů. Bodový rozdíl v této kategorii je pouze 10 bodů. Hlavním 
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kritériem s vyšším ohodnocením je časové hledisko. Zaměstnavatel si pomocí modelu 

může také rozlišit kvalitní pracovníky, které se vyplatí finančně ohodnotit. 

Celkové hodnocení 

 Maximální možný počet získaných bodů je 500. Bodové výsledky jsou následující: 

Systém ABS - 386 bodů 

Systém SBS - 321 bodů 

 Ačkoliv bodový rozdíl obou systémů není příliš velký, z výsledků plyne, že 

alternativní systém hodnocení je vhodnější pro hodnocení administrativního týmu, ke 

kterému se tato analýza vztahovala. Z finančního pohledu firmy je systém nákladnější, ale 

investice do svých zaměstnanců se společnosti zcela jistě vyplatí. Pracovníci s vyššími 

pracovním výsledky mohou získat zajímavé finanční odměny, které je motivují ke svému 

rozvoji, vysokým výsledkům a dosažení individuálních cílů. Pokud zaměstnanci plní své 

cíle, je záruka, že tím podporují i firemní cíle, což je hlavní meta managementu. 
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5.  Návrh optimálního využití hodnotících systémů 

 Manažer je zodpovědný za vhodně zvolený hodnotící nástroj, který musí být 

efektivní, transparentní a spravedlivě vypovídající. Pokud bude manažer vědět, jak tým 

ocenit, může si být jistý, že ocenění bude úspěšné. Návratnost takového ocenění je 

významná, protože zaměstnanci, kteří se cítí oceněni, obvykle zůstávají společnosti věrni. 

 V předchozí kapitole byla provedena analýza dvou hodnotících systémů společnosti 

T-Mobile Czech Republic a.s. Na základě rozhodovací analýzy byl systém ABS posouzen 

jako vhodnější pro hodnocení výkonů zaměstnanců uvedeného administrativního oddělení. 

V této části diplomové práce navrhnu optimální využití systémů v řídící práci.  

Silné stránky ABS: 

 Alternativní bonusový systém spravedlivě vypovídá o odváděné práci jednotlivých 

členů týmu. Vedoucí i manažer má na základě reportů přehledné srovnání výkonů 

svých zaměstnanců. Pro zaměstnance je motivačním faktorem výše odměny a 

možnost srovnání se svými kolegy. Jeho využití je vhodné pro pozice 

s nastavenými krátkodobými individuálními cíly. 

 Systém je flexibilní. Dá se říci, že „otvírá nůžky“, čímž rozděluje pracovníky na 

méně kvalitní a ty s vyšší výkonností. Vyšší výkonnost je velmi dobře finančně 

ohodnocena a mezi vysokým a nízkým výkonem jsou velké rozdíly finančního 

ohodnocení. 

 Systém ABS funguje na principu měsíční kontroly a finančního ohodnocení. 

Měsíční výplata bonusů je pro zaměstnance velmi motivující. Zaměstnanec je stále 

stimulován k vyšším výkonům, protože vidí každý měsíc možnost si zvýšit 

základní mzdu. Manažer má k dispozici pravidelné reporty o plnění krátkodobých 

cílů svých podřízených. 

 Pracovník v rámci svého hodnocení zjistí přesné výsledky odvedené měsíční práce. 

Hodnocení je pro něj srozumitelné a přehledné, protože vždy obdrží výčet 

pracovních aktivit, které uskutečnil. Má k dispozici koeficient, kterým se řídí 

výpočet bonusu a celkový výsledek plnění. Výše bonusu je vždy závislá pouze na 

výsledcích pracovníka. Nemůže tedy dojít k situaci, kdy nadstandardní pracovní 
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výsledek jednotlivce bude ponížen z důvodu nesplněných cílů celého týmu. Dalším 

pozitivem je možnost pracovníka ovlivnit své výsledky, což je hnací silou 

k vyššímu výkonu. 

 Plnění 150% je maximum, kterého může pracovník dosáhnout. Na oddělení je 

přidělený finanční rozpočet. Pokud nastane situace, že rozpočet nebude vyčerpán, 

může vzniknout ze strany managementu diskuze, co provede s ušetřenými 

financemi. Variantou je, že management změní systém tak, že zvýší motivační 

složku a získá tak více odvedené práce za nižší finanční náklady. 

Slabé stránky ABS: 

 Alternativní systém hodnocení ABS je zaměřen na důkladné prověření a 

ohodnocení odvedené práce člověka, který vykonává pravidelně se opakující 

činnost. Jedná se o práci, u které nenastávají nestandardní situace např. vyřizování 

hovorů ze Zákaznického centra, zpracování písemných požadavků, provádění úprav 

u zákaznických smluv. Tento systém velice dobře a přesně měří vyřešené 

požadavky, takže pracovník i vedoucí zjistí skutečně odvedenou práci. 

Zhodnocením kvality je tato kontrola následně doplněna a výsledek může být 

změněn, pokud vedoucí zjistí, že kvantita byla provedena na úkor kvality. 

Hodnocení a kontrola kvality je prováděna na základě 3 až 4 náhodně vybraných 

vzorků. Hloubková kontrola kvality nejde z časových důvodů provádět pravidelně, 

proto může u zaměstnanců docházet ke sklonům zpracovat co nejvíce požadavků, 

aby byla zajištěna vyšší finanční odměna, ovšem bez výrazného ohledu na kvalitu. 

Tato skutečnost je rizikovým faktorem u obou systémů hodnocení. 

 Systém je zaměřen na konkrétní pracovní aktivity pracovníka, ale nedokáže 

zohlednit nestandardní pracovní úkoly, které se nedají počítat na jednotky. Práce 

strávená nad takovými úkoly je z pohledu ABS neobjektivně ohodnocena a takové 

úkoly pak pracovník nemůže vykonávat s pozitivním přístupem. Doporučuji proto 

nestandardní úkony do hodnotícího systému zainteresovat a nastavit jim 

odpovídající hodnotící škálu. 

 Jednotlivé pracovní aktivity mají přidělený koeficient, podle kterého se vypočítává 

podíl na měsíčním výkonu. Rizikem takto stanovených pravidel je, že zaměstnanci 
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mohou mít sklony upřednostňovat zákaznické požadavky s vyšším koeficientem. 

Prevence před takovou situací je hlídání fronty požadavků nebo manuální 

přidělování práce specialistou. Ideálním řešením je zavést automatický routing 

požadavků na volného administrátora. 

Silné stránky SBS 

 Systém je vhodný pro hodnocení pracovních pozic, u kterých se uplatňují 

dlouhodobé cíle např. manažerské pozice nebo pozice, v rámci kterých pracovník 

vyvíjí určitý proces či aplikaci.  

 Model lze přizpůsobit každé pracovní pozici. Znamená to, že nadřízený si může pro 

své podřízené nastavit odpovídající cíle a ty případně do budoucna měnit. 

 Aplikace systému je možná na cíl a výsledek celého pracovního týmu. Podporuje 

tak spolupráci v kolektivu a nezbytnou komunikaci v týmu. 

Slabé stránky SBS 

 SBS umožňuje vedoucímu provádět úpravy jednotlivých individuálních cílů, což je 

velmi přínosné hlavně v případech, kdy tým dostává nové úkoly a aktivity. Ovšem 

splnění těchto cílů nemůže jednotlivec významným způsobem ovlivnit. Cíle navíc 

lze upravit pouze po určitém časovém období, které je minimálně 6 měsíců. Tato 

lhůta je příliš dlouhá na to, aby vedoucí či manažer mohl se systémem flexibilně 

pracovat. Cíle jsou nastavené celoplošně na oddělení, nikoliv na jednotlivce.  

 Ke kontrole plnění cílů a hodnocení pracovníků dochází u systému SBS jednou za 

6 měsíců. Tento interval je velmi dlouhý a z pohledu zaměstnance není hnací silou 

k lepším výsledkům. Jestliže pracovník vidí každý měsíc finanční odměnu za svou 

práci, je více motivován k vyššímu a kvalitnějšímu výkonu. Systém SBS jsem pro 

jednotlivce vyhodnotila nemotivujícím, protože se jedinci mohou cítit nedoceněni a 

mohou se domnívat, že svou kvalitní prací pomáhají ostatním členům týmu.  

 Vzhledem k tomu, že u systému SBS je základním prvkem měření výkonnost KPI - 
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Key Performance Indicator, je pro zaměstnance jako jedince velmi složité skutečně 

ovlivnit výsledek celého týmu. Tento způsob hodnocení vede zaměstnance pracovat 

více týmově, ale ne vždy se tým skládá z takových pracovníků, na které se lze 

100% spolehnout. Každý pracovník také podává jiné výkony, což nemusí být vůbec 

prováděno z jeho strany účelně. 

Vhodné pracovní pozice: 

 Alternativní bonusový systém lze využívat u pracovních pozic, u kterých jsou 

stanovené krátkodobé cíle a jejich výsledky jsou rychle vidět.  Systém je pružný a lze 

v rámci něj kdykoliv upravovat pracovní činnosti. Vhodný je tedy pro oddělení, kde 

zaměstnanci mají krátkodobé výkony na jednotku práce a vedoucí potřebuje mít flexibilní 

systém. Využít ho mohou například zákaznická centra, prodejny, obchodní zástupci, 

podpůrná oddělení s administrativní činností, zákaznický servis atd.  

 Standardní systém je objektivně využitelný pro pozice, kde zaměstnanci naopak plní 

dlouhodobé cíle, stanovené například na jeden rok. Může se jednat o manažerské pozice, 

IT pracovníky, který je zapojen do procesu vytváření programového vybavení, techniky 

starající se o vysílače, pracovníky marketingu, programátory, vývojáře, výkonné ředitele 

atd.   
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6.  Závěr 

 Hlavním záměrem systému řízení a rozvoje kariéry ve společnosti T-Mobile Czech 

Republic a.s. je řídit kariérová očekávání zaměstnanců na úrovni celé společnosti. Řízení 

kariérových očekávání se stává součástí systému řízení výkonnosti a navazuje tak na 

proces hodnocení cílů a kompetencí. 

 Vhodně zvolený hodnotící systém by měl zaměstnance motivovat k vlastnímu 

osobnímu rozvoji, k hledání nových informací, samostatnému rozhodování, vzdělávání se 

a samozřejmě k vysokému pracovnímu výkonu. Společnost pojímá kariérový rozvoj v tom 

nejširším smyslu slova. Pod tímto termínem vnímá nejen posun zaměstnance na jinou vyšší 

úroveň, ve směru manažerském, ale také posun zaměstnance na jinou pracovní pozici na 

stejné úrovni, tedy ve směru odborném. Nezastupitelnou zodpovědností manažera je, aby 

každému zaměstnanci poskytl k jeho kariérovým očekáváním reálnou zpětnou vazbu a 

doporučení, kam směřovat jeho kariérový rozvoj.  

 Cílem této diplomové práce bylo porovnání dvou hodnotících systémů zaměstnanců 

společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a návrh optimálního využití v řídící práci. 

V první polovině práce byly popsány teoretické údaje z oblasti lidských zdrojů, které jsou 

následně využity v praktické části. Současně byly uvedeny důležité údaje o společnosti T-

Mobile Czech Republic a.s. V praktické části jsem se zaměřila na komparaci hodnotících 

systémů pomocí, ke které byla použita metody rozhodovací analýzy a následně bylo 

provedeno vyhodnocení výsledků. 

 Výsledkem provedeného porovnání je zjištění, že nejvhodnějším hodnotícím 

systémem pro popsané oddělení je alternativní bonusový systém. Pracovní náplň 

jednotlivých členů týmu je pomocí systému velmi dobře měřitelná, má přesnou a 

pravidelnou vypovídací hodnotu, což je velmi důležitý ukazatel pro zaměstnance i 

zaměstnavatele. Finanční ohodnocení je pro zaměstnance vyšší než u standardního 

bonusového systému a to za předpokladu, že pracovník podává kvalitní výsledky. Vyšší 

finanční odměna je motivací k vyšší pracovní aktivitě a výkonnosti. Na druhou stranu je 

ale nutné, aby druh hodnocení nebyl brán pouze jako honba za vyšší finanční odměnou. 

Proto doporučuji do systému zahrnout i pracovní úkoly, které nelze vyhodnotit podle 

průměrné doby práce, a které jsou složitější na zpracování. Z pohledu společnosti jsou 

náklady na bonusy u systému ABS vyšší. Investice se však několikanásobně společnosti 
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vrátí ve formě odvedené cenné práce a schopných pracovníků, na které se vedoucí může 

spolehnout.   

 Oddělení, na které byla tato diplomová práce zaměřena, v současné době používá 

bonusový systém ABS. Do roku 2009 byl pracovní tým hodnocen podle systému SBS. 

Podle výsledků analýzy byla změna správným krokem pro zaměstnance, vedoucího i 

management. Závěrem lze říci, že pokud bude oddělení efektivně využívat správně 

zvolený systém a uzpůsobí jej podmínkám práce, výsledkem bude  plnění individuálních 

cílů zaměstnanců, což povede k plnění cílů a strategii celé společnosti. A to je úspěšný 

základ pro efektivní vedení lidí. 
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