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Abstrakt 
Tato bakalářská práce analyzuje stav 
hodnocení pracovníků výzkumného 
ústavu. Cílem práce je zlepšit nebo 
nahradit současnou metodu hodnocení 
zaměstnanců a navrhnout příslušná 
opatření ke zlepšení v systému 
odměňování. V tomto případě to bude 
znamenat správnou motivaci podřízených 
na základě zpětné vazby výsledků nového 
pracovního hodnocení. 

Cíl práce 

Analýza způsobu hodnocení v podniku, návrhy ke zlepšení, 
zavedení nové metody hodnocení pracovníků 
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Metodika 

Teoretická část bakalářské práce se zabývá metodami 
hodnocení, jejich vhodným výběrem, správným 
vyhodnocením, poskytnutím zpětné vazby a již 
zmíněného využití těchto výsledků v praxi. 

Metodika je vázána formou dotazníků a celý proces 
hodnocení může probíhat jak anonymně, tak i 
neanonymně v závislosti na podnikové kultuře či 
požadavcích managementu. Výsledky jsou předkládány 
obvykle manažerovi, pracovníkovi nebo oběma. 
Dotazníky mohou být strukturovány formou přímých 
odpovědí a jejich zaškrtávání. Na druhou stranu nám 
také umožňují nechat prostor pro vyjádření v podobě 
rozšířených odpovědí. Jako každý dotazník i zde je 
možnost využití hodnotící škály a určení významnosti 
jednotlivých kritérií. 

 

The abstract 
This thesis analyzes the status of 
employee evaluation research institute. 
The aim is to improve or replace the 
current method of evaluating employees 
and propose appropriate measures to 
improve the remuneration system. In this 
case, it will mean proper motivation of 
subordinates on the basis of the feedback 
the results of a new job evaluation. 

Výsledky 

Pracovníci jsou spokojeni s pracovními podmínkami i 
flexibilním režimem. Z průzkumu vyplývá, že za demotivační 
faktor lze považovat nedostatečnou komunikaci mezi 
nadřízenými a řadovými zaměstnanci, což má dopad i 
zpomalení jejich pracovních výkonů na zadaných projektech. 

Závěr 

Cíl práce byl naplněn. Vedoucí pracovníci získali zpětnou 
vazbu svých zaměstnanců prostřednictvím odpovědí z 
dotazníků zaměřených na motivaci podřízených a 
spokojenost s pracovními podmínkami v organizaci. 
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