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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá analýzou  systému hodnocení zaměstnanců ve 

vybraném podniku. Teoretická část popisuje klíčové pojmy a principy ohledně  

problematiky hodnocení pracovníků,  metod a kritérií hodnocení,  odměňování 

pracovníků a zaměstnaneckých benefitů. V analytické části, je představen 

podnik a jeho současná situace ohledně řešení zkoumané problematiky. Část 

návrhová uvádí několik možností vedoucích k možnému zlepšení současného 

systému hodnocení a ostatních personálních činností s  tím souvisejících.  
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Annotation 

The main focus of this bachelor thesis is the analysis of the employee evaluation 

system in chosen company. Theoretical part is explaining the key terms and 

principles regarding the evaluation of employees, methodology and criteria of 

evaluation, benefits and remuneration of workers. The company is introduced 

in the analytical part, along with the current state of the addressed topic. The 

proposal part is indicating some possible solutions, leading to the improvement 

of current evaluation system and other correlating personal activities.  
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1. Úvod 

Bakalářská práce se zabývá analýzou systému hodnocení ve vybraném podniku.  

Hodnocení zaměstnanců je velmi citlivé téma, které mnoho podniků podc eňuje. 

V odborné literatuře se lze setkat i s názory, že některé podniky považuj í 

hodnocení zaměstnanců za nutné zlo. Avšak správně nastavený systém 

hodnocení pracovníků může mnohonásobně zvýšit produktivitu podniku 

a výkonnost pracovníků. Je nutné mít na paměti, že se k tomuto tématu vážou 

i jiné personální činnosti, které jdou spolu ruku v  ruce. Mezi ty nejzásadnější 

patří odměňování zaměstnanců, motivování, vzdělání a rozvoj pracovník ů. 

Bez ohledu na to, že se v dnešní době automatizace stává alfou a omegou, nelze 

opomínat lidský faktor, který ještě pořád hraje nejzásadnější roli. Proto by měl 

být řádně ohodnocen a doceněn. Pokud bude pracovník podávat dle jeho 

možností, ten nejlepší možný pracovní výkon, ale nikde to nebude zohledněno 

tzn., že k němu bude přistupováno stejně jako k jeho kolegovi, který pracuje na 

50 % svých možností, může vzniknout problém. Pracovní výkon není jedinou 

směrodatnou proměnnou v oblastí hodnocení a na to by se nemělo zapomínat.  

Velmi důležitou roli hraje taky pracovní přístup, chování na pracovišti, kvalita 

prováděné práce a jiné. Pokud chce mít podnik funkční a kvalitní systém 

hodnocení, rozhodně by mělo dojít k  propojení zmíněných proměnných.  

Správný zaměstnavatel by měl rozhodně znát své podřízené, vědět jaká 

atmosféra panuje na pracovišti, nebo kdo je zodpovědný za kvalitu výrobk ů či 

služeb, a to bez systému hodnocení pracovníku , obzvlášť ve větších podnicích , 

ani snad nelze. 

Je nutné mít na paměti, že se jedná o oboustranný proces, takže nejen, že bude 

zaměstnavatel informován o tom, jak který pracovník pracuje , a jaké vykazuje 

chovaní na pracovišti atd., ale také zaměstnanci bude poskytnuta zpětná vazba 

o tom, jak ho podnik vnímá, což může ovlivnit hned několik věcí. Pokud 

zaměstnanec zjistí, že se podniku jeho pracovní výsledky moc nelibí, může 

ztratit pocit jistoty svého pracovního místa, což může vést k  okamžitému 

zvýšení pracovního výkonu. V  opačném případě, kdy si je pracovník vědom 
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toho, že podnik jeho činnost uznává a oceňuje, může ho to motivovat ještě 

k lepším výkonům a rozhodně se v práci bude cítit lépe.  

Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat zavedený systém hodnocení 

zaměstnanců ve vybraném podniku a v případě nedostatků navrhnout opatření, 

které by mohly stávající situaci v  podniku zlepšit. Mezi dílčí cíle patří 

komparace názorů autorů v odborné literatuře, týkající se zkoumané 

problematiky, analýza systému hodnocení a odměňování z pohledu 

zaměstnanců a výkonného ředitele. Na základě získaných informací bude 

provedeno srovnání pohledu ředitele s  pohledem zaměstnanců a následné 

vyhodnocení informací.  

Při zpracování bakalářské práce bude využito metody komparace názorů 

autorů v odborné literatuře neboli srovnávání, která je základní metodou 

hodnocení. Dále bude využita metoda pozorování, která bude použita při 

zkoumání chování zaměstnanců na pracovišti. Dalšími metodami,  které budou 

využity, bude metoda dotazníkového šetření, polostrukturovaného rozhovoru, 

metoda dedukce, indukce, syntézy a analýzy.  Obecně tyto metody spolu úzce 

souvisí, indukcí lze dospět k teoretickým zobecněním na základě zkoumání 

jednotlivých jevů z praxe lze teoretické závěry dedukcí ověřit. Tyto metody 

budou klíčové pro teoretickou a návrhovou část.  
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2. Teoretická část 

Teoretická část se bude zabývat vymezením základních pojmů tykající ch se 

personálního řízení,  hodnocení pracovníků, metod hodnocení, systémem 

hodnocení, pracovním výkonem, kompetencí a odměňováním.  

2.1 Personální řízení 

Personální řízení pojednává v nejširším slova smyslu o všem, co se vztahuje 

k lidem působícím v organizacích. Lidé určují cíle a strategii organizace, 

vyrábějí či poskytují služby, mají vliv na kvalitu produkce a v  neposlední řadě 

rozdělují finanční zdroje.  Lidé určují využívání veškerých zdrojů, které má 

organizace k dispozici, pro její perspektivu a konkurenceschopnost. Význam 

personálního řízení jako složky řízení organizace je dán významem lidí pro její 

efektivní fungování. Personální řízení vytváří sociální potenciál pro zajištění 

ekonomických cílů organizace, zajišťuje potřebné množství schopných lidí 

a jejich řízení způsobem, který vede k  dosažení stanovených cílů organizace 

(Kocianová, 2004). 

S tímto názorem se ztotožňuje i Horalíková, a doplňuje Kocianovou o „… ve 

vyspělých státech je nahrazován pojem personální řízení pojmem řízení lidských 

zdrojů“ (Horalíková, 2006, s. 3). 

Koubek, Hrabětová, Hüttlová mluví o personálním řízení v  užším slova smyslu, 

a to jako o „náplni práce specialistů na personální řízení, tedy personalistů, 

pracovníků personálního útvaru“ (Koubek, Hrabětová, Hüttlová, 1992, s. 7).  

Personální řízení nelze jednoznačně definovat, proto je nutno znát souvislosti, 

ve kterých bude tento pojem použit. Kocianová zohledňuje následující: 

Personální řízení ve vztahu k řízení organizace  

„Jako ta část managementu, jež se zabývá pracovníky a jejich vnitropodnikovými 

vztahy. 
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Personální řízení ve vztahu k specifickým oblastem  činnosti 

orientovaných na člověka zabývající se zejména  

• Formulováním, navrhováním a přijímáním personální strategie a politiky 

organizace, 

• poradenstvím a vedením managementu organizace k implementaci 

personální strategie a politiky , 

• zajišťováním personálních služeb pro organizaci , 

• poradenstvím pro vedoucí pracovníky v  oblasti sociálních dopadů 

organizačních změn. 

Personální řízení ve vztahu k práci každého vedoucího pracovníka  

Podstatou personálního řízení je řízení lidí takovým způsobem, který vede ke 

zvýšení výkonnosti organizace. Jako takové je záležitostí vše ch manažerů 

a vedoucích týmu. 

Personální řízení jako studijní obor  

Personální řízení je studijním oborem, který se orientuje na řídící a odborné 

činnosti, tj. koncepční, metodické a poradenské“  (Kocianová, 2004, s. 9–10). 

Cílem personálního řízení je tedy optimální využívání potenciálu lidí a investic 

do nich vložených k dosahování požadovaných cílů společnosti. Dalším úkolem 

je vytvářet pracovníkům předpoklady ke spokojenosti s  vykonávanou prací, 

motivovat je k rozvoji a napomáhat jim ke ztotožnění se se cíli organizace 

(Horalíková, 2006, s. 3–5). 

V praxi je třeba, aby personální řízení respektovalo současnou situaci 

organizace a musí brát v potaz aktuální faktory prostředí.  Při stanovení cílů, 

metod a nástrojů je vyžadováno, aby personální řízení vycházelo z  podmínek 

vně i uvnitř organizace, které ho ovlivňují a podmiňují.  

 Mezi vnější podmínky dle Kocianové patří: 

• „rozvoj nové techniky a měnící se technologie , 

• ekonomické podmínky , 

• vládní politika vztahující se k  zaměstnáváním lidí, 

• demografické vlivy, 
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• sociální a kulturní vlivy , 

• aktuální situace na trhu práce , 

• ekologické vlivy“ (Kocianová, 2004, s. 111). 

Mezi vnitřní podmínky Kocianová řadí: 

• „strategie a politika organizace, 

• velikost organizace, 

• geografická poloha organizace , 

• organizační struktura, 

• ekonomická situace organizace , 

• organizační kultura , 

• sociální, profesní a kvalifikační struktura pracovníků a rozvojov ý 

potenciál pracovníku“ (Kocianová, 2004, s. 112). 

2.2 Hodnocení pracovníku – zaměstnanců 

Nejprve je nutné definovat rozdíl mezi pracovníkem a zaměstnancem. 

V odborné literatuře, která se zabývá personálním řízením se klade primární 

důraz na pojem pracovník. Pod pojmem pracovník je myšlena osoba, která je 

znalá a schopna vykonat určitou činnost v  daném pracovním oboru. Kdežto 

zaměstnanec je jedním z účastníků pracovněprávního vztahu, jehož úkolem je 

vykonávat určitou činnost pro zaměstnavatele, za kterou je odměněn plate m či 

mzdou. Pracovník tedy může být i vnuk, který babičce kosí zahradu, kdežto , aby 

bylo možné hovořit o vnukovi, jako o zaměstnanci, musel by mít s  babičkou 

uzavřenou smlouvu např. dohodu o provedení práce a musela mu být vyplacená 

mzda. V odborné literatuře se nejčastěji lze setkat s  pojmem pracovník, kterým 

se myslí synonymu ke slovu zaměstnanec.  

Koubek hovoří o hodnocení pracovníku, jako o velmi důležité personální 

činnosti, která se zabývá zjišťováním toho, jak pracovník odvádí svou práci, jak 

dokáže vyřešit zadaný úkol, jak vychází se svými kolegy na pracovišti, popisuje 

jeho postoj a chování k zákazníkům či dalším osobám, s nimiž se dostane do 

styku při jeho práci (Koubek, 2015, s. 202). 

Podle Dvořákové a kol. je hodnocení pracovníka základní nástroj personálního 

řízení pro formování pracovních dovedností a schopnosti. Pravidelné 
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a systematické hodnocení organizaci poskytuje klíčové podkladky pro správné 

řízení a vedení lidí. Pracovník by měl mít pocit, že jeho činnost je průběžně 

hodnocená. Pozitivní hodnocení pro něj přináší výhody, negativní opak 

(Dvořáková a kol., 2004, s. 252). 

Často se v odborné literatuře místo hodnocení pracovníků používá 

„modernější“ pojetí, které v sobě zahrnuje i řízení výkonnosti. Pojem hodnocení 

pracovníku je nahrazován pojmem řízení pracovní výkonnosti. Je třeba mít na 

paměti, že tento pojem je širší než hodnocení pracovníků. Patří zde například 

motivační soutěže, jejichž cílem je podnícení výkonnosti pracovníka. Současně 

hodnocení pracovníku přesahuje řízení výkonnosti, protože k hodnocení se 

dostáváme již při výběru pracovníků. Takže nelze tyto pojmy brát , jako 

synonyma, protože každý vyjadřuje něco trochu jiného, ale oba patří do 

personální činnosti. Kromě personalistů a HR specialistů jsou často prováděny 

i manažery (Hroník, 2006, s. 12 – 13). 

 

Obr. 1 Vztah hodnocení pracovníků a řízení výkonnosti  

 

 

 

Zdroj: Upraveno dle Hroník, 2006, s. 13 

 

Řízení výkonnosti představuje integrovanější přístup založený na principu 

řízení lidí na základě písemné smlouvy , nebo ústní dohody mezi pracovníkem 

a nadřízeným o budoucím výkonu a osvojování si schopností potřebných 

k danému pracovnímu výkonu. Na základě zmíněné dohody či smlouvy dochází 

k provázání vytváření pracovních úkolu, rozvoje a vzdělávání pracovníka, 

hodnocení pracovníka a odměňování pracovníka. Jedná se v  podstatě o výraz 

zvyšující se participace každého pracovníka na řízení (Koubek, 2015, s. 203) . 

Řízení výkonnosti  

Hodnocení pracovníků 
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2.2.1 Podoby hodnocení zaměstnanců 

Podle Koubka lze rozlišit hodnocení pracovníku do dvou podob.  

„Neformální hodnocení – Průběžné hodnocení pracovníka jeho nadřízeným 

během vykonávání práce. Má příležitostnou povahu a je spíše determinováno 

situací daného okamžiku, pocitem hodnoticího, jeho dojmem i momentální 

náladou než nějakou faktickou jistotou výsledku práce či chovaní pracovníka. J de 

vlastně o součást každodenního vztahu mezi nadřízeným a podřízeným, součást 

průběžné kontroly plnění pracovních úkolů a pracovního chování.  

Formální hodnocení – Někdy označované také jako systematické 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 spisů pracovníků. Tyto dokumenty 

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

pracovníků. Zvláštním případem formálního hodnocení je tzv. příležitostné 

hodnocení vyvolané okamžitou potřebou zpracování pracovního posudku při 

ukončování pracovního poměru nebo v  určitých momentech pracovní kariéry 

pracovníka. Dochází však k němu spíše jen tehdy, nejsou-li k dispozici dostatečně 

aktuální výsledky běžného periodického hodnocení nebo došlo -li od posledního 

hodnocení u daného pracovníka k  pronikavým změnám v pracovním výkonu“ 

(Koubek, 2015, s. 208). 

Mezi výhody pravidelného formálního hodnocení Koubek řadí: 

• pracovníky poznává a hodnotí komplexněji, z  pohledu komplexu 

znalosti, dovedností a kvalit, potřebných k  tomu, aby byla práce 

odvedena správně, 

• lépe poznáme a silné stránky pracovníka a mohou být lépe oceněny 

a nadále rozvíjeny, 

• lepé poznáme také slabé stránky pracovníka a lze je efektivnější 

odstranit, 

• je nám umožněno snáze rozpoznat potřebu vzdělání a rozvojový 

potenciál pracovníka, jeho predispozice pro vykonávání  náročnější 

práce, 
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• s předstihem je možné rozpoznat disciplinární problémy a stížnosti,  

• neustále orientuje pozornost pracovníka na výkon, vyvíjí na něj větší 

tlak, 

• znamenitě přispívá ke zvyšování pracovní morálky v  podniku (Koubek, 

2003, s. 121). 

2.2.2 Oblasti a cíle hodnocení pracovníků  

Hroník rozděluje hodnocení pracovníků do třech oblastí. Jak lze vidět 

v následujícím obr. 2.  

 

Obr. 2 Tři oblasti hodnocení  

Zdroj: Upraveno dle Hroník, 2006, s. 20 

 

• Výstupy nejčastěji představují výkony a výsledky, které je možné dobře 

změřit. Den ode dne se čím dál častěji využívá při hodnocení výstupů 

metoda Balance Score Card, což je systém strategického plánování 

a řízení, který slaďuje podnikatelský (obchodní) aktivity s  vizí a strategii 

organizace, zlepšuje interní a externí komunikaci a sleduje výkon 

organizace oproti strategickým cílům. 

Výstup (výkon) 

                                         Vstup 

(předpoklady = potenciál + způsobilosti  + praxe)  

                   Proces 

(pracovní chování, přístup)  
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• Mezi vstupy se velmi často zařazují i kompetence. Naneštěstí kdejaké 

kompetence odráží i přístup hodnoceného k  úkolu, který je hodnocen 

v rámci oblasti procesu. Pod vstupy se tedy rozumí vše, co pracovník 

vkládá do své práce. Což mohou být nejen  kompetence, ale i zkušenosti. 

• Hodnocení procesu je hodnocením přístupu pracovníka v  odlišným 

zadáním, úkolům. Dá se říci, že se jedná o střední článek mezi  vstupy 

a výstupy, tedy lze hovořit  o chování pracovníka při práci (Hroník, 2006, 

s. 21). 

Efektivní hodnocení se musí zaměřit na všechny oblasti . Podle povahy funkce 

bude dán větší důraz na první či druhou oblast hodnocení.  

Množství cílů, na které se může podnik ve svém systému hodnocení 

zaměstnanců zaměřit je celá řada. V  praxi není možné, aby se podnik  zaměřil 

na všechny cíle stejnou měrou, ale měl by si vybrat primárně ty, které se hodí 

k podnikové strategii a napomůžou k  dosažení stanovených cílů. Dle Koubka  by 

se měl podnik zaměřit na následující cíle:  

• „rozpoznat současnou úroveň pracovního výkonu jednotlivých pracovníků , 

• rozpoznat silné a slabé stránky jednotlivých pracovníků,  

• umožnit každému pracovníkovi jeho výkon,  

• vytvořit základnu pro odměňování,  

• motivovat pracovníky, 

• rozpoznat potenciál pracovníků,  

• rozpoznat potřeby v oblasti vzdělávání a rozvoje, 

• vytvořit podklady pro rozmisťování pracovníků,  

• umožnit rozvoj kariéry, 

• vytvořit podklady pro efektivnější přidělování pracovních úkolů“  (Koubek, 

2003, s. 121 – 122). 

2.2.3 Zpětná vazba hodnocení zaměstnanců 

Jestliže se plánuje zavedení hodnocení zaměstnanců za účelem vytvoření 

pozitivní motivace a zvýšení pracovního výkonu, je  nezbytně nutné provést 

také zpětnou vazbu. K efektivnosti zpětné vazby významně přispívá prostředí, 

ve kterém zaměstnanci pracují. Prostředí musí být otevřené, aby mohla zpětná 
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vazba přicházet ze všech stran. Pracovník se s  ní setkává přímo na pracovišti, 

v týmu od jeho spolupracovníku, v  rámci celého podniku. V další řadě, musí být 

neustálá, nepřetržitá. Nesmíme však zapomínat na to, že se vazba vztahuje 

k chování pracovníka, nikoli jeho osobnosti (Hroník, 2006, s. 50 – 53). 

Aby měla zpětná vazba značnou vypovídající hodnotu měla by být co nejvíce 

konkrétní, tzn. nehodnotit pouze co je špatně a dobře. Přitom by měla být 

podána jasně, stručně a srozumitelně. V  poslední řadě by měly být zřetelně 

oddělené pozitivní informace od těch negativních. Hroník (2006) varuje před 

užitím metody tzv. „sendviče“. Tato metoda spočívá v  tom, že pracovníkovi 

nejprve sdělíme pozitivní kritiku, následně s  ním projednáme negativní věci, 

které bývají jádrem věci a zakončíme to opět kritikou pozitivní. „Tato metoda 

deformuje zpětnou vazbu hned několikrát. Snižuje váhu čehokoli pozitivně 

vyjádřeného a umenšuje význam a váhu negativní informace“ (Hroník, 2006, 

s. 53). 

Pokud pracovník něco vykoná dobře, je na místě ho za to v danou chvíli 

jednoznačně a přímočaře pochválit. Naopak, provedl -li pracovník něco špatně, 

je na místě mu to jednoznačně sdělit. Kritika by měla být řádně ukončena, aby 

si toho byl pracovník vědom. Poté může chvála a kritika vést k  motivaci 

pracovníka (Hroník, 2006, s. 50 – 53). 

2.3 Metody hodnocení zaměstnanců 

Metoda hodnocení se využívá , jako nástroj pro vytvoření funkčního systému 

hodnocení. Ve snaze nalézt optimální způsob hodnocení bylo vytvořeno 

poměrně hodně metod ještě s  řadou variant a modifikací. Samotný výběr 

metody ovlivňuje do značné míry účinnost a celkovou úroveň hodnocení 

(Dvořáková a kol., 2007, s. 263). 

Každý typ hodnocení výkonnosti má své předností a úskalí, kterých si musí být 

podnik vědom a na jejichž základě by se měl rozhodnout,  která metoda bude 

nejlépe korespondovat s podnikovou strategii a politikou. Velmi důležité je, že 

metody hodnocení pracovníků se můžou lišit i v  jiných aspektech, než je 

samotné hodnocení, a to například finanční a časovou náročností, nároky na 

schopnosti a zkušenosti hodnotitele. Právě nároky jednotlivých metod jsou 

klíčovým prvkem při výběru konkrétní metody hodnocení pro podniky. Může 
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se stát, že i přes nesporné výhody jedné metody se bude muset podnik 

rozhodnout pro jinou metodu, jelikož ji nebude schopen aplikovat při svém 

současném stavu. Často se v praxi lze setkat s tím, že dochází k minimalizování 

nevýhod jednoho systému kombinací více systému (Wagnerová, 2008, s. 67). 

Nelze tedy říci, že existuje jedna nejlepší metoda hodnocení pracovníků, kterou 

by mohly aplikovat všechny podniky. Každý podnik musí proto za pomocí 

manažerů, personálního oddělení, vedoucích pracovníků atd. zvolit metodu 

takovou, která bude nejvhodnější pro podmínky daného podniku.  

Hroník rozděluje metody hodnocení dle časového hlediska do třech skupin. 

Prvním představitelem z  tohoto rozdělení je metoda zaměřená na minulost, 

která se orientuje především na to, co se již stalo. Dále je zde metoda zaměřená 

na přítomnost, která se soustředí především na zhodnocení aktuální situace , 

a jako poslední jsou metody zaměřené na budoucnost, které se orientují na 

předpověď toho, co by se mohlo v  budoucnu stát. Níže uvedená tab. 1, kterou 

popsal Hroník (2006, s. 54)  obsahuje rozdělení metod formálního charakteru.  

Tab. 1 Matice metod hodnocení  

 Hodnocení vstupů Hodnocení 

procesu 

Hodnocení 

výstupu 

Metody 

zaměřené na 

minulost 

Zhodnocení praxe  Metoda klíčové 

události 

Záznam 

výsledků 

Srovnání 

výsledků 

Metody 

zaměřené na 

přítomnost 

Assessment Centre 

Development Centre 

Manažerský audit 

Zkouška 

Sociogram 

360°zpětná 

vazba 

Pozorování na 

místě  

Mystery 

shopping 

Metody 

zaměřené na 

budoucnost 

Hodnocení 

potenciálů 

Supervize 

Intervize 

MBO, BSC 

Zdroj: Hroník, 2006, s. 54 
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Dalším rozdělením, se kterým se lze setkat, je rozdělení na metody základní 

a metody doprovodné. Pod základní metody spadají ty, které mají obecný 

charakter a měly by být implementovány v  hodnotících systémech. Do těchto 

metod spadá metoda MBO (řízení podle cílů) a BSC (balanced score card). Pro 

dosažení větší komplexnosti těchto metod, by  měly být tyto metody obohaceny 

o doprovodné metody například Assesment center, Development center, 

360° metoda hodnocení (Hroník, 2006, s. 61– 66). 

2.3.1 MBO – Management by Objectives 

Neboli metoda hodnocení podle stanovených cílů spočívá v  tom, že pracovník 

uzavře dohodu se svým nadřízeným o hlavní náplni své práce na určité období.  

Je stanoven plán, jak a kdy budou cíle plněny, jsou stanovena kritéria hodnocení 

toho, zda je cílů dosaženo a pravidelně se hodnotí realizace cílů , a to až do 

termínů kdy končí sjednaná  lhůta. Poté se vyhodnotí míra splnění cílů, následně 

je uzavřena dohoda na příští období (Dvořáková a kol., 2007, s. 263 – 264). 

Hroník doporučuje ve své publikaci tento postup:  

• „Stanovení cílů – jádro celého procesu, tento proces začíná formulováním 

cílů a kaskádově spadá dolů přes cíle organizace, cíle menších 

organizačních jednotek až k  individuálním cílům. Důraz je kladen na 

měřitelnost. 

• Plánování akcí a úkolů – zatímco cíle specifikují čeho má být dosaženo, 

akce a úkoly specifikují, jak toho má být dosaženo. 

• Sebeřízení – předpokladem úspěchu MBO je kvalitní motivace, znalost 

MBO a úsilí, které jsou nenahraditelné pro samostatné plnění úkolů.  

• Průběžná pravidelná kontrola  – zabezpečuje sledování, zpětnou vazbu, 

k plnění dílčích cílů a úkolů. Nelze se spoléhat jen na kvalitní sebeřízení, je 

třeba průběh naplňování úkolů a cílů konzultovat, povzbuzovat 

a usměrňovat“ (Hroník, 2006, s. 58). 

Metoda MBO je hojně integrována do motivačně-hodnoticího pohovoru. 

Nejčastější využití nachází při hodnocení vedoucích pracovníků a specialistů. 

Předností této metody je, že si zaměstnanec sám určuje cíle, kterých by rád 

dosáhl, a to vede k silné motivaci ke splnění daného cíle. Další velkou výhodou 
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je možnost propojení individuálních cílů s  cíli podniku. Slabá stránka této  

metody spočívá právě ve stanovování cílů, hrozí zde nebezpečí toho, že 

stanovené cíle budou snadno měřitelné.  

2.3.2 Hodnotící stupnice 

Jedná se o nejrozšířenější metodu zejména v  naší zemi. Nejspíš k tomu vedlo to, 

že je metoda časově výrazně méně náročná ve srovnání s metodami ostatními. 

Princip spočívá v tom, že hodnotitel oceňuje pracovní výkon a jednání , 

zaškrtnutím stupně plnění určitého kritéria  (Dvořáková a kol., 2007, s. 265) . 

Stupnice může být jak slovní, přičemž slovní charakteristiky popisují úroveň 

výkonu, a tak usnadňují hodnotiteli zařadit výkon pracovníka do stupnice, tak 

číselná, například od jedné do pěti bodů. Výhodou číselné stupnice je to, že 

umožňuje přehledně porovnávat pracovníky mezi sebou za pomocí celkového 

součtu bodů, či jeho průměru z  více oblastí. Tím umožnuje přidávat různé váhy 

kritérií. Nevýhodou této metody je to, že si hodnotitel neumí představit, jak by 

měl výkon obodovat. Hodnocení je založeno na subjektivním pocitu hodnotitele 

a jeho zkušenostech. Tento problém lze z  části eliminovat použitím slovní 

stupnice, případně slovního komentáře (Koubek, 2003, s. 128) . 

2.3.3 Metoda BARS (Behaviorally Anchored Rating Scales) 

Tedy metoda klasifikační stupnice pro hodnocení pracovního výkonu. Kubek 

popisuje metodu BARS takto: „Jedná se o metodu, která má hodnotit chování 

požadované k úspěšnému vykonávání práce. Vychází se z  toho, že žádoucí 

pracovní chování má za následek i efektivní vykonávání práce“ (Koubek, 2015, 

s. 223). Důležitým rysem této metody je, že nehodnotní samotné výsledky 

práce. Je třeba mít na paměti to, že implementace této metody je podmíněná 

vypracováním hodnotících kritérií. V další řadě se metoda zaměřuje na volbu 

vhodné hodnotící stupnice s  vhodným počtem stupňů. Nejběžněji používané 

stupnice mají lichý počet stupňů, a to z  toho důvodu, aby byl vyřazen sklon 

k přiřazování spíše sudých hodnot.  Nejčastěji se používají pěti, sedmi a devíti 

stupňové škály. Klasifikační stupnici vypracovávají zpravidla vedoucí 

pracovníci společně s pracovníky zařazenými na pracovní místa (Koubek, 2015, 

s. 223). Dvořáková a kol. uvádí, že na první pohled lze odhadnout, že je tato 
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metoda časově poměrně náročná, nicméně tato nevýhoda je vyvážena tím, že 

hodnotitel pouze „přiřazuje“ hodnocení kritéria vzoru stupnice jednání. Mezi 

silné stránky patří jednoduchá aplikace, srozumitelnost a  zpětná vazba na 

pracovní výkon (Dvořáková a kol., 2007, s. 266). 

2.3.4 Metoda kritických případů 

Metoda kritických případů spadá pod metody doplňkové, dle Hr oníka, spočívá 

princip této metody v „pravidelném zaznamenávání jedné pozitivní a jedné 

negativní události během stanoveného intervalu“  (Hroník, 2006, s. 62). Délka 

intervalu se může lišit, z pravidla se interval stanovuje na dobu 14 dní až jeden 

měsíc. Dále Hroník upřednostňuje tuto metodu s ohledem na její časovou 

a administrativní nenáročnost oproti tomu však Koubek zmiňuje jako zásadní 

nevýhodu této metody to, že si hodnotitel musí vést záznamy pravidelně 

a usilovat o to, aby byl záznam co nejvíce popisný a konkrétní.  Dalším 

problémem může být, že pracovník nerad vidí, když si jeho nadřízený dělá 

nějaké poznámky při jeho práci, může to vyvolat snížení pracovního výkonu, 

ztracení koncentrace pracovníka a pokud není pracovník psychicky zdatný , 

může to vyústit až v konflikt (Koubek, 2015, s. 221). 

2.3.5 360° zpětná vazba 

Armstrong ve své publikaci definoval 360° zpětnou vazbu jako „systematické 

shromažďování údajů o pracovním výkonu nějakého jedince nebo nějaké skupiny, 

získaných z řady zdrojů zainteresovaných na tomto pracovním výkonu, na něž 

navazuje poskytování zpětné vazby“  (Armstrong, 2011, s. 128). Zjednodušeně by 

se dalo říci, že její princip  spočívá v tom, že hodnocený je hodnocen podle 

stejných kritérií různými lidmi , se kterými přichází na pracovišti do styku.    

Názorněji je nastíněn princip této metody na schématu 1, na kterém lze vidět, 

že hodnocení se účastni v ideálním případě všechny osoby, se kterými 

hodnocený přišel do styku v  rámci pracovní činnosti.  
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Schéma 1 Model 360° zpětné vazby  

Zdroj: Upraveno dle Hroník, 2006, s. 66 

V odborné literatuře se rozlišují tři formy výstupů z 360° zpětné vazby a to 

plně, částečně nebo bez anonymity hodnotitelů, to je dáno tím, jaká panuje 

otevřenost mezi spolupracovníky.  

Při aplikaci této metody je potřeba  počítat s většími časovými a finančními 

náklady a v neposlední řadě je nutné pracovníky řádně připravit a obeznámit 

s náročností této metody. Nezbytností v tomto případě je naučit pracovníky 

poskytovat přímou vazbu tváří v tvář. Základní výhodou 360° zpětné vazby je 

koncentrovanost setříděných informací  (Hroník, 2006, s. 67). 

2.3.6 Assessment Centre a Development Centre 

Assessment centre je velice komplexní metoda, s  kterou je v dnešní době téměř 

nemožné se nesetkat. Je realizována prostřednictvím souboru metod. Mezi ty 

nejvýznamnější patří pozorování, psychologické testy, strukturované 

rozhovory a dotazníky. Tuto metodu lze aplikovat jak na pracovního jedince, 

tak i na skupinu. Samotné hodnocení je prováděno několika speciálně 

proškolenými hodnotiteli interními a externími. Mezi externí hodnotitele spadá 

psycholog, specialista z oblasti řízení lidských zdrojů a specialista pro 

konkrétní oborovou oblast hodnocení. Interní skupina je složena nejčastěji 

Kolega „laskavý“

Nadřízený

Podřízený

Zákazník

DodavatelKolega „přísný“

Já  

hodnocený 
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z přímého nadřízeného pracovníka, kolegů, vedoucího organizace 

a podřízených. Počet hodnotitelů může být tedy různý, nicméně v  praxi se lze 

setkat se třemi až šesti hodnotiteli na jednoho až deset hodnocených. 

Nedoporučuje se překročit poměr dva hodnotitelé na jednoho hodnoceného. 

Tato metoda je velmi časově, organizačně i finančně náročná, proto se používá 

nejčastěji pro výběr manažerů, hodnocení manažerů a klíčových zaměstnanců 

(Pilařová, 2008, s. 39) . 

Obdobou této metody je metoda development centre, která je postavena na 

velmi podobném principu realizace,  využívá se však za účelem rozvoje 

zaměstnanců.  

2.3.7 Sebehodnocení 

V dnešní době se stále častěji začíná prosazovat metoda sebehodnocení. 

Důvody jsou prosté, a to, že díky této metodě si pracovník uvědomí své silné 

a slabé stránky, dochází k podporování ochoty učit se novým věcem a zlepšovat 

pracovní výkon tím, že si mnohdy stanoví náročnější cíle,  než by mu udělil 

nadřízený. Princip sebehodnocení, jak už název napovídá, spočívá v tom, že se 

pracovník hodnotí sám a své sebehodnocení může dále konfrontovat 

s hodnocením od spolupracovníků. Největším úskalím této metody je to, že 

pracovník nemusí být schopen objektivně ohodnotit svůj výkon  a nebude si 

chtít připustit případné  nedostatky (Dvořáková a kol., 2007, s. 269). 

2.4 Systém hodnocení pracovníku 

Každý podnik se s postupem času vyvíjí. To vede v určité fázi k uvědomění si, 

že je nutné začít využívat své zdroje efektivněji, tzn. „přimět zaměstnance 

k maximálním výkonům, diferencovat odměny zaměstnanců podle přínosů pro 

podnik apod. Hodnocení bezpochyby patří k  účinným motivačním nástrojům 

(spolu se systémem odměňování a rozvoje, které na systém hodnocení  

bezprostředně navazují)“ (Pilařová, 2008, s. 11) . 

Koubek se zabývá hodnocením pracovníků  a domnívá se, že: „Malé podniky 

u nás často význam hodnocení pracovníků podceňují a mnohdy je ani v jeho 

formální podobě neprovádějí. V zahraničí jsou to naopak právě malé podniky, 
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které hodnocení pracovníků přikládají mimořádnou důležitost, provádějí je 

častěji než podniky velké a také častěji do procesu hodnocení zapojují i samotné 

pracovníky. Uvědomují si totiž, jak významně jsou závislé na dobrém výkonu 

svých pracovníků. Zpravidla však používají takové postupy, které pracovníci 

akceptují, hodnocení není považováno za bič na pracovníky, ale za výraz 

společného úsilí zlepšit situaci malého podniku i jeho pracovníků“ (Koubek, 2003, 

s. 123). 

2.4.1 Předpoklady efektivního systému 

Požaduje-li podnik dobře zavedený systém hodnocení zaměstnanců, je potřeba 

tomu obětovat hodně úsilí a času, nejedná se totiž o vůbec jednoduchou 

a krátkodobou záležitost. Prvním krokem k efektivnímu systému hodnocení je  

dodržení základních principů, které budou korigovat snažení správným 

směrem. Pokud tyto zásady  nebudou dodrženy, mohlo by se jednoduše stát, že 

se z hodnocení stane další administrativní činnost v podniku, která nepřispívá 

k rozvoji podniku a jeho zaměstnanců, jak by tomu mělo u efektivního systému 

hodnocení být.  

Na prvním místě by měl k vytvoření systému přispět top management, dále 

musí hodnocení jít ve šlépějích firemní politiky, kultury a strategie, jelikož 

i sebe větší podpora top managementu je zbytečná, pokud je koncept systému 

špatný z hlediska podniku. Při dodržení těchto kroků, zdaleka ještě podnik 

nevyhrál, protože dalším kritickým bodem je akceptovatelnost pracovníky. 

Pokud pracovníci nebudou spolupracovat od samotného začátku  se sestavování 

systému a při jeho zavádění, hrozí výskyt problémů. Proto je nutno 

komunikovat se všemi pracovníky, kterých  se hodnocení týká, ať už se jedná 

o hodnocené nebo, hodnotitele. Nelze také zapomínat na administrativní 

náročnost hodnocení pracovníků z  pohledu hodnotitelů. Je zřejmé, že pokud 

s vypisováním hodnotících formulářů  stráví hodnotitel několik hodin měsíčně 

na jednoho pracovníka, lze očekávat, že se zápisy postupem času budou stávat 

formálnější a formálnější což vyústí k znehodnocení výstupu z hodnocení. 

Je potřeba si nejdříve definovat samotný systém hodnocení. Slovo systém často 

v lidech vzbuzuje dojem, že se bude s největší pravděpodobností jednat 

o soubor několika mezi sebou provázaných prvků. Jedná se zejména 
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o hodnocení minulosti s vazbou na budoucnost, a na odměňování pracovníků 

a jejich rozvoj. Jak už bylo zmíněno, tvorba takového systému je běh na dlouho 

trať, nicméně systém by měl být koncipovaný tak, aby byl schopen reagovat na 

aktuální změny a potřeby podniku a jeho efektivita by měla být průběžně 

vyhodnocována (Hroník, 2006, s. 86 – 88). 

2.4.2 Analýza pracovních míst 

Koubek uvádí, že „analýza pracovních míst není nic jiného než zjišťování, 

zaznamenávání, uchovávání a analyzování informací o úkolech, metodách práce, 

odpovědnosti, vazbách na jiná pracovní místa, podmínkách, za nichž se na daném 

pracovním místě práce vykonává, a o dalších souvislostech pracovních míst. Cílem 

analýzy je zpracování všech těchto informací v podobě tzv. popisu pracovního 

místa. Popis pracovního místa je pak podkladem pro odvození požadavků, které 

pracovní místo klade na pracovníka, tedy zpracování tzv. specifikace pracovního 

místa“ (Koubek, 2003, s. 45). 

Při analýze pracovních míst je třeba odpovědět  na následující otázky:  

• „Jaký má smysl, co je jeho účelem? 

• Jaké pracovní úkoly se na něm vykonávají? 

• Jak se úkoly člení na dílčí úkoly a operace? 

• Jaký je název práce, pracovní funkce, zaměstnání na pracovním 

místě? 

• Kde se pracovní místo nachází, jak je organizačně začleněno? 

• Které z nich se vykonávají soustavně a které příležitostně?  

• Které jsou hlavní a které vedlejší? 

• Za co a koho je pracovník odpovědný? 

• Komu je odpovědný? 

• Jak se práce na pracovním místě provádí (metody, materiál, stroje 

a nástroje, pořadí operací, jde o individuální či týmovou práci)? 

• Proč jsou pracovní úkoly vykonávány tak, jak jsou? 

• Jaký je účel těchto úkolů a povinností? 

• Jaká je vazba každého z úkolů k jiným úkolům a celé práci?  

• Kdy jsou jednotlivé úkoly vykonávány? 

• Jaké je jejich pořadí? 
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• Jak často jsou jednotlivé úkoly vykonávány? 

• Jak často se vyskytují v rámci celé práce? 

• Kde jsou úkoly vykonávány (umístění, lokalita, stabilní či pohyblivé 

pracoviště)? 

• Jaký je vzájemný vztah jednotlivých úkolů a jejich hierarchické 

uspořádání z hlediska obtížnosti, důležitosti a frekvence? 

• Jaký je vztah daného pracovního místa k pracovním místům dalším, která 

to jsou a jak je práce koordinována? 

• Jaká úroveň výkonu je na pracovním místě požadována (normy množství, 

kvality, přesnosti, tolerance, dovednosti, schopnost í)? 

• Existuje možnost výcviku při vykonávání práce? 

• Jaké jsou obvyklé pracovní podmínky, pokud jde o fyzikální prostředí 

(teplota, hluk, nečistota, nebezpečí, práce ve stísněném prostoru, 

nepřirozená pracovní poloha, vybavení pracoviště atd.), sociální prostředí 

(zda je pracovník izolován od ostatních nebo sdílí pracoviště s jinými 

pracovníky, zda pracuje individuálně nebo v týmu, zda jde o práci na 

směny, zda jeho práce ovlivňuje jeho soukromý či rodinný život atd.) a 

platové podmínky (základní tarify, mzda či plat, odměny a prémie, systémy 

stimulování a motivování pracovníka, možnost vedlejších výdělků atd.)? 

• Jaké fyzické požadavky klade práce na pracovníka (např. svalová energie, 

síla, manuální zručnost, sedává práce, nutnost cestování, pracovní doba, 

věk, vzhled, smyslové schopnosti, zdraví apod.)?  

• Jaké duševní požadavky klade práce na pracovníka (požadavky na 

inteligenci či intelektuální schopnosti, požadavky na znalosti získané 

vzděláváním a praxí, např. jazykové znalosti)?  

• Jaké dovednosti práce vyžaduje (psychomotorické, týkající se rychlosti 

a přesnosti, či sociální, např. schopnost kontaktu, komunikace s jinými 

pracovníky, schopnost vést lidi, kontrolovat je, motivovat je apod.)?  

• Jaké vzdělání a kvalifikace jsou požadovány? 

• Jaké předchozí pracovní zkušenosti jsou žádoucí? 

• Je žádoucí, aby měl pracovník určité koníčky a zájmy (sportovní, umělecké, 

technické či vědecké zájmy, společenské či politické aktivity apod.)? 

• Jaké charakteristiky osobnosti a postojů pracovníka pracovní místo 

vyžaduje (např. schopnost formovat pracovní tým, vést lidi. iniciativa, 
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schopnost pracovat bez dozoru, temperament. povaha, hodnotové 

orientace, sociální potřeby, názory atd.)? 

• Musí pracovník bydlet v určitém území, mít telefon, řidičský průkaz, vlastní 

dopravní prostředek apod.?“ (Koubek. 2003, s. 45 – 46). 

Otázky lze rozdělit na dvě oblasti, a to na oblast zaměřenou na pracovní úkoly 

a podmínky pracovníka a na požadavky, které nám na pracovníka určuje 

pracovní místo. Odpovědi získané z  první oblasti, tvoří náplň tzv. popisu 

pracovního místa, odpovědi z druhé oblasti tvoří náplň tzv. specifikace 

pracovního místa. 

Pro malý podnik platí to, že je to právě majitel, či nejvyšší vedoucí pracovník, 

kdo mívá dostatečný přehled o charakteristice jednotlivých míst a právě on, 

může být tím, kdo na uvedené otázky odpoví. Nicméně častějším případem bývá 

to, že samotný držitel pracovního místa na uvedené otázky odpovídá. Ten 

zpravidla má ve většině případů nejpřesnější představu o vykonávané práci. 

Nelze opomíjet skutečnost, že dotyčný může vidět svou práci subjektivně, nebo 

z nějakého důvodu zkreslovat informace. Tento jev lze redukovat  tím, že budou 

prováděny pohovory s pracovníky, kteří z dané pozice odcházejí. Ti totiž 

nemívají většinou zájem o skreslování informací oproti současnému držiteli 

místa. 

Vhodným zdrojem informací bývá i bezprostřední nadřízený analyzovaného 

pracovního místa či pracovníci na podobných nebo dokonce stejných 

pracovních místech, ostatní spolupracovníci či dokonce podřízení. Tyto zdroje 

informací nemusejí vždy znát všechny detaily zkoumaného pracovního místa, 

a i oni mohou informace subjektivně zkreslovat.  

Jako další zdroj informací lze využít odborníky, zejména externí analytiky práce 

nebo technické experty, kteří znají úkoly vyplývající z  postavení pracovního 

místa v organizačním systému podniku a z  technologie a techniky využívané na 

pracovním místě. V neposlední řadě mohou v této oblasti být využiti i odborníci 

dodávající stroje a další zařízení, které se vyskytují na pracovním místě.  

Nejčastěji je využívána metoda pozorování pracovníka při vykonávání práce 

a zapisování toho, co pracovník dělá, jakým způsobem to dělá, jak dlouho 

určitou činnost vykonává, v  jakých pracovních podmínkách pracuje, která 
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zařízení a pomůcky využívá apod. Časová náročnost této metody je poněkud 

vysoká a hlavní úskalí je to, že s  velkou pravděpodobností nedojde 

k zaznamenání činnosti, která se vykonává jen občas.  

Vhodnou metodou je i pohovor osoby analyzuj ící pracovní místo s držitelem 

pracovního místa. Pohovor musí být ovšem předem dobře promyšlený 

a připravený, nemělo by dojít k improvizaci. K získání informací lze použít 

i metodu dotazníkového šetření, ale vzhledem k náročnosti přípravy dotazníků 

bude mít tato metoda v malých podnicích nejspíš jen omezené použití. Při 

analýze pracovních míst je vhodné neomezovat se jen na jeden zdroj informací, 

ale využívat spíše více zdrojů. Stejně tak je vhodné kombinovat metody 

získávání informací o pracovních místech (Koubek, 2003, s. 47 – 48). 

2.4.3 Problémy a chyby hodnocení 

Při hodnocení pracovníků hraje značnou roli osobnost hodnotitele, z  toho 

vyplývá, že ani ten sebelepší, kvalitně implementovaný hodnotící nástroj nám 

neodbourá veškerá úskalí hodnocení. Kdekoliv vystupuje lidský faktor, může 

snadno dojít ke zkreslení výsledku subjektivitou hodnotitele.  (Pilařová, 2008, 

s. 91) 

Dvořáková a kol. (2007, s. 274) rozděluje  chyby na tři kategorie a to, na „chyby 

v systému hodnocení, chyby hodnocených a chyby hodnotitelů“.  

Chyby v systému hodnocení 

Do této kategorie spadá především špatný výběr kritérií hodnocení, špatně 

zvolená metodika hodnocení, nedostatečná objektivizace příčin úrovně 

pracovního výkonu, nedostatečná metodická příprava hodnotitelů, nevhodný 

průběh samotného procesu hodnocení, formálnost a uspěchanost hodnocení, 

nedostatečná spolupráce pracovníků na celém průběhu hodnocení  

a formulování závěrů hodnocení. 

Chyby na straně hodnocených  

„Důvody chyb na straně hodnocených subjektů zpravidla pramení z  nedostatků 

v metodice a přípravě systému hodnocení, z  nedostatečného zprostředkování 
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smyslu a účelu hodnocení managementem organizace“ (Dvořáková a kol., 2007, 

s. 274). 

Chyby hodnotitelů 

Dvořáková a kol. uvádí několik podskupin chyb v  kategorii chyb hodnotitelů. 

Tato skupina chyb je nejrozsáhlejší a nejčastěji jsou způsobeny nedodržením 

formálních i obsahových zásad a cílů hodnocení:  

• „Chybně zvolené měřítko stupnice hodnocení“ – neboli chybné určení 

průměrného pracovního výkonu se projevuje přílišnou shovívavosti 

(někdy také označována jako „chyba mírnosti, princip benevolence“) . Za 

průměrný výkon se považuje nejhorší výkon, tedy všichni, kteří podali 

výkon lepší jsou označeni jako nadprůměrní. Na druhé straně se může 

vyskytnout extrém, kdy je kladena přílišná náročnost tzn., nejlepší výkon 

hodnocen jako průměrný a všechny horší jako podprůměrné . V tomto 

případě je hodnocení kontraproduktivní v motivaci ke zvyšování výkonu. 

• „Centralizační tendence (nivelizační trend v hodnocení)“ – tato chyba 

spočívá v nahuštění hodnotící stupnice okolo průměru, tzn. že jsou 

použity výhradně střední hodnoty, nepoužívají se nadprůměrné 

a podprůměrné stupně. Z takového hodnocení se jeví většina pracovníků 

jako průměrných a  hodnocení nám nic moc neříká. Hodnotitel se chce 

vyhnout případnému konfliktu , který by mohl napsat v případně 

podprůměrného ohodnocení pracovníka.  Tato zaujatost vede ke 

zkreslení hodnocení, vyvolává u pracovníku pocit křivdy 

a nespravedlnosti a dále podněcuje pracovní nespokojenost, což může 

vést až k výpovědi pracovníka.  

• „Předpojatost nebo zaujatost hodnotitele“ – hodnotitel si 

zaškatulkoval pracovníka dříve, než by znal fakta o jeho současném 

pracovním výkonu. Patří zde také předsudky či zaujatost z  minulého 

hodnocení nebo konfliktu. Občas se lze setkat i s diskriminací 

pracovníka, a to z důvodu rasy, etniky či pohlaví. Tento postoj je nejen 

eticky hrubým, ale i protiprávním.  

• „Kumulativní chyba (zátěž minulosti)“ – spočívá v přenášení negativní 

zkušenosti hodnotitele s pracovníkem z minulého hodnocení a zastiňuje 
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poslední výkon pracovníka. Toto může vést k  demotivaci pracovníka, či 

chuti se, jakkoliv zlepšovat ve své činnosti, protože ví, že to nebude 

zohledněno.  

• „Chyba měřítka vlastního pracovního výkonu hodnotitele“ – 

hodnotitel porovnává výkon pracovníka se s  tím, jak si myslí že by tu 

práci vykonával on sám. Neber ohled na stupnici kritérii výkonu.  

• „Negativistická chyba“ – hodnotitel neumí pochválit pracovníka 

a vyzdvihnout pozitivní věci, soustředí se pouze na negativa. Výsledkem 

je demotivace pracovníka a způsobení pocitu, že jej  hodnotitel shazuje 

a snaží se hledat jenom chyby v  jeho pracovním výkonu. Pracovníci se 

často staví do obraného postoje a vzniká konflikt.  

• „Arogantní postoj“ – hodnotitel má pocit, že pouze on má pravdu, 

nepřipouští věcnou diskuzi k  výsledku svého hodnocení, dokonce 

neakceptuje ani podložené argumenty hodnoceného. Záměrně přehlíží 

skutečnosti, které jsou ve prospěch hodnoceného. Tato chyba končí 

velmi často konfliktem.   

• „Chyba „haló efektu““ – spočívá v povýšení jednoho často 

nepodstatného pozitivního znaku pracovního jednání nad ostatní a jeho 

přenesení na celé pracovní jednání což vede ke zkreslení celého 

hodnocení. Tento jev lze spatřit i v  negativní variantě, kdy jeden 

negativní znak jednání převáží všechny ostatní prvky a výsledek 

hodnocení se jeví jako negativní.  

• „Chyba favorismu (úmyslné chyby proti etice a smyslu hodnocení 

a zneužití hodnocení)“ – v tomto případě se jedná o kategorii nejhorších 

chyb, které svědčí o nedostatku etiky hodnotitele. Jedná se o protěžování 

oblíbenců, přátel, známých či naopak likvidaci konkurence. Dále zde 

patří protěžování či poškozování pracovníku určitých pracovních skupin, 

národnosti, etnik, ras a pohlaví. Přetrvání toho chování jednatel e může 

negativně ovlivnit mezilidské vztahy na pracovišti  (Dvořáková a kol., 

2007, s. 275 – 276). 

Tvrzení Dvořákové a kol. (2007) doplňuje Koubek, který se domnívá, že 

všechny zmíněné chyby jdou proti celému hodnocení pracovníků. Znemožňují 

porovnávat hodnocení v různých částech podniku a celkově znehodnocují 
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a narušují i úspěšné provádění personálních činností, které jsou postaveny 

právě na samotném hodnocení pracovníků. Často bývají i problémové postoje 

hodnocených, když si pracovníci vezmou do hlavy, že se hodnocení provádí 

pouze za účelem způsobeni těžkosti pracovníkům. Potom nelze od takového 

pracovníka očekávat vstřícnou spolupráci  (Koubek, 2015, s. 230). 

2.5 Trendy v metodách hodnocení 

Pracovní hodnocení patří v řadě podniků k nejméně oblíbeným aktivitám a to, 

jak ze strany nadřízených, tak i podřízených. Často se o hodnocení pracovníku 

hovoří, jako o nutném zlu, které nepřináší požadovaný efekt a nefunguje. Bez 

hodnocení pracovníků by však podnik nemohl správně fungovat a omezoval by 

jak výkon pracovníků,  tak celkový výkon podniku. Proto je nutné se touto 

tématikou pečlivě zabývat a snažit se o vytvoření fungujícího systému.  

Od registrování toho, co se stalo a hodnocení minulosti se efektivní hodnotící 

systémy soustředí na budoucnost prostřednictvím řešení m problémů 

a motivováními pracovníků. Cílem je první řadě zlepšit výkon v  budoucnosti, 

a to toho se byrokratickým způsobem nedá dosáhnout. S  pracovníky je třeba 

komunikovat a motivovat je k tomu, aby i oni sami byly autory různých nápadů 

a způsobu jejich dosažení. Hodnotitel by se tedy neměl povyšovat nad 

pracovníky a vidět se za toho, kdo ví všechno nejlépe. Hodnocený přechází 

z pasivního objektu na aktivní subjekt hodnocení.  

Nové podněty přináší do oblasti hodnocení pracovníků také rozvoj 

informačních technologií a systému. Papírové hodnocení upadá, budoucnost je 

předpovídaná e-assessmentu. Jde však o to, aby se elektronické hodnocení 

nestalo pouze jenom přepisováním papírového hodnocení. Díky elektronického 

rozhraní lze posunout samotné hodnocení na zcela novou kvalitnější úroveň. 

Jako inspiraci lze použít odvětví ve finančním řízení či logistice, kde vývoj 

směřuje ke sledování on-line. Elektronické prostředí umožní, aby se hodnocení 

stalo permanentním procesem (Hroník, 2006, s. 18 – 19). 

2.6 Odměňování pracovníků 

Odměňování pracovníků patří mezi nejstarší a nejzávažnější personální 

činností, která na sebe strhává mimořádnou pozornost nejen z  řad vedení 
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organizace, ale i pracovníků samotných. Jedná se o komplikovanou, nikoliv 

vždy zcela jasnou záležitost, která v sobě skrývá značnou řadu problémů, které 

nejčastěji vyúsťují v konflikt mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Proto se 

snažíme, aby byl systém hodnocení oboustranně přijatelný a efektivní. Systém 

by měl napomáhat k dosažení žádoucí produktivity a férově  přistupovat 

k zaměstnancům, protože efektivní systém odměňování je jedním 

z nejzákladnějších faktorů pro dosažení harmonického stavu v  podniku. Je 

třeba mít na paměti, že odměňování neznamená pouze mzdu nebo plat, 

případně jiné formy peněžní odměny, které  zaměstnanec obdrží za svou práci. 

Zahrnuje také povýšení, pochvaly a zaměstnanecké výhody , které zpravidla 

bývají nepeněžní a jsou nezávislé na jeho pracovním výkonu. V  dnešní době se 

čím dál častěji řadí mezi odměny školení a vzdělávání zaměstnanců posky tnuté 

organizací. Ať už je ale forma odměňování pracovníků jakákoliv, jejím úkolem 

je získání dostatečného počtu kvalifikovaných zaměstnanců následně jejich 

udržení a dostatečné pozitivní motivování k co nejlepším výkonům v rámci 

svých schopností (Koubek, 2003, s. 156). 

2.6.1  Systém odměňování 

Systém odměňování se skládá ze vzájemně propojených procesů a praktických 

postupů podniku při odměňování zaměstnanců podle jejich přínosu, 

dovedností, zkušeností a jejich tržní hodnoty. Je utvářen v  rámci filosofie, 

strategie a politiky odměňování. Systém odměňování je tvořen z  peněžních 

odměn a zaměstnaneckých výhod, které dohromady tvoří celkovou odměnu 

(Duda, 2008, s. 94). 

Systém odměňování dle Armstronga  tvoří: 

• „Strategie odměňování, ty stanovují, co organizace v  budoucnu zamýšlí 

dělat v oblasti vytváření a realizace praxe, politiky, procesů a postupů 

odměňování, podporujících dosahování jejich podnikatelských cílů.  

• Politika odměňování, která dává návod na to, jak se rozhodovat a které 

potřebné kroky je nutno učinit. 

• Praxe odměňování, kterou tvoří struktury tříd a sazeb, metody 

a programy užité k realizaci strategie a politiky odměňování  
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• Procesy odměňování, které provádí praktické stránky odměňování a tvoří 

způsoby realizace podnikové politiky  

• Postupy odměňování, které jsou užity v zájmu udržení systému 

a k zabezpečení toho, že bude fungovat pružně i účinně a že bude za 

vynaložené peníze přinášet odpovídající hodnotu“ (Armstrong, 2009, 

s. 23 – 24). 

Tab. 2 Systém odměňování  

 Peněžní odměny Nepeněžní odměny 

Vnitřní 

odměny 

 • Vytváření pracovních míst a rolí 

(odpovědnost, autonomie, smysluplná 

práce, prostor pro využívání a rozvoj 

dovedností) 

• Příležitost dosahovat úspěchu a 

rozvíjet se 

• Kvalita pracovního života 

• Rovnováha mezi pracovním 

a mimopracovním životem 

Vnější 

odměny 

• Mzda/plat 

• Zaměstnanecké 

výhody 

• Uznání 

• Ocenění 

• Zpětná vazba 

Zdroj: Armstrong, 2009, s. 118 

 

Úkoly systému odměňování jsou podle Koubka následující: 

1. „Přilákat potřebný počet a potřebnou kvalitu uchazečů o zaměstnání 

v organizaci, 

2. stabilizovat žádoucí pracovníky, 

3. odměňovat pracovníky za jejich úsilí, dosažené výsledky, loajalitu, 

zkušenost a schopnosti , 

4. v ziskových organizacích napomoci k  dosažení konkurenceschopného 

postavení na trhu , 
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5. povaha systému, jeho náklady a časová náročnost musejí být racionální, 

přiměřené možnostem organizace a potřebám dalších personálních 

činností, 

6. být pracovníky akceptován , 

7. hrát pozitivní roli v motivování pracovníků, vest je k  tomu, aby pracovali 

podle svých nejlepších schopností , 

8. být v souladu s veřejnými zájmy a právními normami , 

9. poskytovat pracovníkům příležitost k  realizaci rozumných aspirací při 

dodržování zásad nestrannosti a rovnosti, 

10. sloužit jako stimul pro zlepšování kvalifikace a schopností pracovníků , 

11. zajistit, aby náklady práce mohly být vhodným způsobem kontrolovány, 

zejména s ohledem na ostatní náklady a s  ohledem na příjmy“ (Koubek, 

2015, s. 285). 

Koubek zastává názor že: „Systém odměňování není nic jiného, než způsob 

stanovování mezd a platů, popřípadě zaměstnaneckých výhod pracovníků“ 

(Koubek, 2003, s. 157). 

2.6.2 Strategie odměňování 

Efektivní a komplexní odměňování znamená stanovení mzdy za vykonanou 

práci a poskytování zaměstnaneckých výhod. Budoucnost hmotn é stimulace při 

řízení zaměstnanců má ovšem širší dimenze než jen peněžní ocenění přínosu 

zaměstnance. Strategické odměňování sleduje propojení mzdy za práci 

s různými formami uznání a ostatními nástroji managementu lidských zdrojů, 

tzn., že zaměstnavatel:  

• „nabízí příležitosti učit se a rozvíjet se, 

• umožňuje získání různých forem uznání, které jsou kladně přijímány, např. 

dary, rekreace, 

• se snaží vytvářet pracovní úkoly, které jsou co nejvíce komplexní 

a autonomní, 

• zvyšují spokojenost s prací a přispívají k všeoborové flexibilitě 

zaměstnanců, 

• nabízí flexibilní formy zaměstnání a režimy práce, 
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• pečuje o kvalitní pracovní podmínky“ (Dvořáková a kol., 2007, s. 319). 

2.6.3 Praxe odměňování 

Za odvedenou práci má zaměstnanec nárok na mzdu, plat nebo odměnu dle 

dohody za podmínek stanovených Zákoníkem práce. Mzda a plat se poskytují 

podle náročnosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle pracovních 

podmínek, pracovní výkonnosti a dosahování pracovních výsledků.  

Mzda je faktorem, který, je-li nepříznivý, silně ovlivňuje nespokojenost v  práci. 

Peníze byly, jsou i budou tou nejzásadnější odměnou ať už ve formě mzdy, platu 

či jiné formy. Finanční ohodnocení práce má také značný motivační vliv. Nic 

méně zvýšení platu nemá nebo dokonce vysoký plat, nemá dlouhodobý 

motivační účinek. Po krátké době jej začne zaměstnanec považovat za svůj 

standard, který patří k jeho funkci nebo profesi a do popředí vystupují jiné 

faktory (Wagnerová, 2008, s. 19). 

Dvořáková a kol. dělí mzdové formy na dva druhy:  

• „Základní (samostatné) kam patří: 

o Časová mzda, 

o Úkolová mzda, 

• Doplňkové (nesamostatné) kam patří: 

o Osobní ohodnocení, 

o Prémie, 

o Provize, 

o Bonus, 

o Odměny, 

o Účast na výsledcích, nejčastěji podíl na hospodářských výsledcích “ 

(Dvořáková a kol., 2007, s. 334) . 

2.7 Pracovní Výkon 

Stěžejním pojmem v oblasti hodnocení zaměstnanců je pracovní výkon, který 

Wagnerová definuje jako: „výsledek určité pracovní činnosti člověka dosažený 

v daném čase a za daných podmínek“  (Wagnerová, 2008), s. 12).  
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Detailněji pojednává o pracovním výkonu Armstrong, který ho definuje jako: 

„Plnění, vykonávání, provádění, vypracovávání něčeho objednaného, nařízeného 

nebo podnikaného“ (Armstrong, 2011, s. 45). 

Armstrong dále poukazuje na to, že lze pracovní výkon chápat v  širším slova 

smyslu, při čemž vychází z pojetí pracovního výkonu Brumbachem (1988) pro 

nějž výkon znamenal: „jak chování, tak výsledky. Chování vyzařuje 

z vykonavatele práce a mění výkon z abstrakce na akci. Chování není jenom 

nástrojem dosahování výsledků, ale je také výsledkem samo o sobě – je produktem 

duševního a fyzického úsilí vynaloženého na úkoly – a lze je posuzovat odděleně 

od výsledků“ (Armstrong, 2011, s. 45).  

Koubek podotýká, že: „všichni lidé mají zhruba stejné předpoklady k  pracovnímu 

výkonu, a výkyvy směrem dolů jsou považovány za něco, za co pracovník nese 

vinu“ (Koubek, 2004, s. 17). Proto je v dnešní době čím dál více potřeba, aby 

byly pracovní úkoly a místa vytvářeny  „na míru“ dle schopností a preferencí 

každého pracovníka, a tím lze docílit optimálního využití jeho pracovních 

schopností. Neustále rozvíjení pracovních schopností pracovníků, vede nejen 

ke zlepšování pracovního výkonu, ale i k zvyšování spokojenosti pra covníků. 

Rozvíjení pracovních schopností je čím dál více považováno za součást 

pracovních úkolů pracovníka, a jako takové se stává předmětem odměňování 

a hodnocení pracovního výkonu (Koubek, 2004, s. 17).  

Posuzování pracovního výkonu lze podle Armstronga rozdělit do tří kategorií a 

to na: 

„celkové posuzování – které je založeno na obecné analýze pracovního výkonu 

podle jednotlivých bodů uzavřené dohody o pracovním výkonu. Cílem je spíše 

dosáhnout dohody o budoucích krocích než dospět k  nějakému souhrnnému 

a potenciálně povrchnímu soudu.  

klasifikování – umožňuje hodnotiteli s využitím určité klasifikační stupnice 

posoudit úroveň dosaženého pracovního výkonu.  

vizuální posuzování  – je alternativou ke klasifikování. Takové posuzování se 

uskutečňuje na základě dohody mezi manažerem a zaměstnancem o tom, kde by 
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se měl zaměstnanec nacházet v  rámci určité matice pracovního výkonu“ 

(Armstrong, 2015, s. 397 – 399). 

2.8 Kompetence a kompetenční model 

Podle Hroníka lze kompetenci chápat jako: „způsobilost. Představuje tedy soubor 

určitých předpokladů k  určité činnosti. Proto má blíže k  činnosti samotné než 

k vlastnosti či rysu. Kompetence jsou tedy definovány na základě analýzy činností. 

Například v různých kompetenčních modelech nacházíme kompetenci Orientace 

na zákazníka. Už z názvu je patrné, že je vytvořena na základě toho, co pracovník 

dělá nikoli na základě toho, jaké má vlastnosti“  (Hroník, 2006, s. 29).  

Wagnerová ve své publikaci uvádí několik dalších definic kompetencí dle 

nejrůznějších světových autorů. Například:  

• „schopnost a ochota plnit úkoly , 

• jakákoliv individuální vlastnost, která mlže být měřena nebo spolehlivě 

počítána a může umožnit výrazné rozlišení mezi efektivním a neefektivním 

výkonem, 

• dimenze pracovního chování, které ovlivňují výkon , 

• základní schopnosti a způsobilosti potřebné k  dobrému výkonu práce“ 

(Wagnerová, 2008, s. 62).  

Podle Hroníka „kompetenční model představuje určitým způsobem „uspořádané 

kompetence a je důležitým nástrojem řízení lidí“  (Hroník, 2006, s. 30) . 

Mezi jeho hlavní výhody zmiňuje Hroník: 

• „sjednocení jazyka manažerů, personalistů,  

• poskytování jednotných kritérií pro výběr a hodnocení,  

• propojitelnost s vyhodnocením „čísel“  

• základ pro systém hodnocení, odměňování a rozvoj,  

• možnost koncipovat cílené rozvojové programy“ (Hroník, 2006, s. 30). 

Zavedení kompetenčního modelu se tudíž prolíná všemi personálními 

činnostmi. 
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3. Analytická část 

K vytvoření účelného a vhodného systému hodnocení v  podniku je nezbytně 

nutné provést analýzu současného stavu podniku , což znamená zjištění 

pracovních míst, kritérií hodnocení a celkově způsobu jakým je dosavadní 

systém koncipován.  

3.1 Představení podniku Jaromír Pavlásek – Metalmax 

Jedná se o malý soukromý podnik, který působí ve strojním odvětví  přes 20 let. 

Podnik se primárně soustředí na výrobu pákových  mechanismů pro pákové 

pořadače, pro svého dlouhodobého odběratele z Německa. Sekundárně nabízí 

na zakázku výrobu lisovaných dílců z ocelových svitků a plechů,  zhotovování 

lisovacích nástrojů a přípravků. Ke všem výrobkům poskytuje povrchovou 

úpravu technologií práškování, galvanického niklovaní a zinkování.   Ve většině 

případu se jedná o kusovou či malosériovou výrobu.  

3.1.1 Historie podniku 

Firma byla založena 1.3. roku 1996 ve Velkých Albrechticích soukromou 

osobou Jaromírem Pavláskem . Výrobní portfolio se skládalo z vysoustružených 

drobných strojních součásti a soustružnických nástrojů. Na podzim téhož roku 

se firma přesídlila do no nových prostorů ve vedlejším městě . To vedlo 

k rozšíření výroby zakoupením lisovacího stroje. Roku 1997 dostal podnik 

nabídku spolupráce s německou firmou Schleicher GmbH, pro kterou měl začít 

vyrábět pákové mechanismy pro kancelářské pořadače. Roku 1998 byly hotovy 

první prototype, které putovaly do Německa a o rok později začaly první 

dodávky pro firmu Schleicher GmbH. Roku 2001 se podnik přestěhoval zpět do 

Velkých Albrechtic do nových prostorů. Téhož roku dostal nabídku na výrobu 

paletových nadstavců,  kterou přijal, a to vedlo ke koupi dalšího lisovacího 

stroje a nové frézky. Roku 2002 došlo k masivnímu rozšíření výroby z  důvodu 

zakoupení soustružnických automatů. Jako hlavní odběratel podniku byl stále 

podnik Schleicher GmbH až do roku 2003 kdy byla jejich spolupráce ukončena 

a novým hlavním odběratelem se stala firma Regis. Pro firmu Regis vyrábí 

podnik pákové pořadače dodnes . Mezi další známe odběratelé patří firmy 
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Renokov s.r.o., NC Line a.s., Nordic Steel s.r.o. , kterým firma dodává na zakázku 

soustružené či lisované díly.  

3.1.2 Organizační struktura podniku 

Podnik využívá tzv. liniovou organizační strukturu kdy pozice a vztahy 

nadřízenosti a podřízenosti jsou uspořádány a orientovány vertikálně. 

V současné době v podniku působí 7 interních pracovníků a jeden externí. 

Samotný majitel firmy pan Jaromír Pavlásek je i jejím výkonným 

ředitelem, a má pod sebou další 3 pracovníky , kterými jsou mistr výroby, 

účetní a daňová poradkyně. Účetní je zároveň manželkou pana Pavláska 

a současně působí jako jeho zástupkyně.  Všichni řadoví pracovníci se 

zodpovídají mistrovi, ten následně slouží jako mezičlánek mezi ředitelem 

a dělníky. Hierarchie podniku je přehledněji vyobrazena na schématu 2. 

Schéma 2 Organizační struktura podniku  

Zdroj: Vlastní zpracování, 2018   

Výkonný ředitel 

Mistr výroby Účetní 
Daňová 

poradkyně 

 4 x Výrobní dělník Řidič 

Externí 
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3.2 Analýza současného stavu 

K seznámení se co nejvěrohodněji se současnou situaci v  podniku v personální 

sféře konkrétně v oblasti systému hodnocení a odměňování pracovníků, byl 

vyzván výkonný ředitel ke strukturovanému rozhovoru, jehož cílem bylo získat 

odpovědi na klíčové otázky vedoucí k porozumění podnikové politiky, 

organizační struktury, systémů hodnocení a odměňování a v  neposlední řadě 

zjistit jeho samotný pohled na podnik jako celek. Následně nastalo zjišťování 

informací od samotných zaměstnanců za pomocí dotazníkového šetření.  

3.2.1 Dotazníkové šetření 

Hlavním účelem dotazníkového šetření je zjištění názorů pracovníků na systém 

hodnocení a odměňování zaměstnanců. Dotazníkové šetření je jednou 

z nejrozšířenějších technik marketingového výzkumu , a mezi jeho největší 

přednosti patří finanční a časová nenáročnost  jak z pohledu respondentů, tak 

z pohledu tazatele. 

Na začátku dotazníku je úvodní text, který respondentům vysvětluje důležitost 

a smysl tohoto dotazníků a stručný návod, jak dotazník vyplnit. Dotazník byl 

sestaven tak, aby byl anonymní, nicméně z  důvodu malého počtu zaměstnanců, 

se identifikačními otázky typu věk, pohlaví atd. anonymita vytrácela což mohlo 

vést ke zkreslení výsledků zejména v  oblasti vlastního názoru na systém 

hodnocení a odměňování. Proto bylo dotazníkové šetření provedeno  ještě 

jednou, přičemž byly odstraněny identifikační otázky. V  dotazníku byly použity 

otázky otevřené, uzavřené i polootevřené. Po získání výsledků z dotazníkového 

šetření bude provedeno pomocí metody komparace vyhodnocení výsledku 

z dotazníkového šetření pracovníků a z  polostrukturovaného rozhovoru 

s majitelem. 

V prvním dotazníku bylo 26 otázek zaměřených na identifikační údaje 

respondentů (věk, pohlaví, vzdělání atd.), následně na systém hodnocení 

a odměňování pracovníků v podniku. Tento dotazník majitel podniku rozdal 

všem interním podřízeným. Po vyplnění dotazníku jej odevzdávali respondenti 

do kanceláře ředitele, což nebylo zrovna ideální řešení, protože v tu chvíli 
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ztrácel zaměstnanec anonymitu, a to mohlo vést ke značnému zkreslení 

výsledků. 

V druhém dotazníku bylo otázek pouze 18, byly vynechány veškeré otázky 

týkající se identifikačních údajů, aby bylo dosaženo maximální anonymity 

respondentů. Dotazníky rozdával  opět zaměstnancům majitel podniku.  

Nicméně tentokrát respondenti vhazovali vyplněné dotazníky do krabice, 

kterou vybral ředitel až na druhý den, takže byla dodržena maximální 

anonymita. Bohužel na tento dotazník odpověděli pouze 4 respondenti 

(3 dělníci a účetní), jelikož ostatní nebyli v tu dobu v podniku přítomni. 

3.2.2 Vyhodnocení prvního dotazníkového šetření  

Dotazníkové šetření bylo provedeno dne  2.7.2018 ve Velkých Albrechticích  

v podniku Jaromír Pavlásek – Metalmax. Dotazníky byly připraveny pro 

všechny zaměstnance. V tento den byli v podniku zastiženi všichni zaměstnanci, 

což vedlo ke 100 % návratnosti dotazníků. Výsledná podoba dotazníku je 

uvedena v příloze B. Následující čtyři otázky se týkají osobních údajů 

respondentů. 

Otázka 1 - Pohlaví 

První otázka rozřazuje pracovníky dle pohlaví . V podniku převládají mužští 

pracovníci, jak lze vidět z tab. 3. V podniku pracuje 5 mužů a 2 ženy. Toto 

zjištění není nijak překvapující , protože se jedná o strojní podnik. 

Tab. 3 Rozdělení respondentů dle pohlaví  

Pohlaví Počet 

Muži 5 

Ženy 2 

Zdroj: Vlastní šetření, 2018  
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Otázka 2 - Věk 

V následujícím grafu  1 jsou respondenti rozdělení podle jejich věku. 

V dotazníku bylo možné vybrat jednu z  pěti uvedených věkových kategorii. 

Z grafu je vidět, že nejpočetnější věková skupina je 41  – 50 let, kterou tvoří 

57 % pracovníků. Ostatní skupiny byly zastoupeny po jednom pracovníku. 

Skupina méně než 20 let zde nemá ani jednoho zástupce.  

Graf 1 Věk pracovníků 

 

Zdroj: Vlastní šetření, 2018  

Otázka 3 – Dosažené vzdělání 

V následujícím grafu  2 je vyobrazeno rozdělení pracovníků dle nejvyššího 

dosaženého vzdělání. Je překvapující že nejpočetnější skupinu tvoří ti, kteří 

mají středoškolské vzdělání s maturitou. Tuto skupinu zastupuje více než 

polovina pracovníků. Žádný z respondentů nemá základní vzdělání či vysokou 

školu. Jeden pracovník má vyšší odborné vzdělání a zbylí dva mají pouze výuční 

list. Dalo by se říct, že vzdělání pracovníků v podniku  je na dobré úrovni.  
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Graf 2 Vzdělání pracovníků  

 

Zdroj: Vlastní šetření, 2018  

Otázka 4 – Využíváte své vzdělání na vaši pracovní pozici?  

Poslední otázka týkající se identifikačních údajů  pracovníků zjišťuje, zda 

pracovníci využívají své vzdělání při jejich pracovní činnosti. Z grafu 3 je 

patrné, že více než polovina pracovníků své vzdělání nevyužívá a pracuje mimo 

svůj vystudovaný obor. Konkrétně jeden pracovník uvedl, že svoje vzdělání 

rozhodně nevyužívá, další 3 pracovníci uvedli že své vzdělání spíše nevyužívají. 

Pouze jeden pracovník uvedl, že dělá přesně to, co vystudoval a další 

2 pracovníci propojují alespoň částečně své vzdělání s  prací.  

Graf 3 Uplatnění vzdělání při práci  

 

Zdroj: Vlastní šetření, 2018  
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Otázka 5 - Jste hodnocen/a (hodnotící pohovor, posudek apod.) svým  

nadřízeným? 

Následující otázky patří  ke skupině otázek zabývající se samotným systémem 

hodnocení. První otázka  z této skupiny zjišťuje, zda jsou pracovníci vůbec 

hodnocení či nikoli. Všichni pracovníci uvedli jako odpověď „ano“, což odpovídá 

tvrzení ředitele. Díky tomu lze pokračovat v hlubším dotazování u všech 

respondentů.  

Otázka 6 – Jak často hodnocení probíhá?  

Smyslem této otázky bylo zjistit , jak často jsou pracovníci hodnoceni. 

Vyhodnocení je vyobrazeno v grafu 4, který znázorňuje, že 6 pracovníků je 

hodnoceno denně a pouze jeden ročně, a tím je manželka majitele, a tedy 

o žádném seriózním hodnocení nejspíše nebude řeč.  Dalo by se tedy říct, že ke 

všem pracovníkům je přistupováno stejně.  

Graf 4 Četnost hodnocení 

 

Zdroj: Vlastní šetření, 2018  

Otázka 7 – Jakou formou jste hodnocen/a? 

V této otázce měli pracovníci určit, zda jsou hodnoceni formálně či neformálně. 

Zde uvedlo všech sedm respondentů, že se jedná o hodnocení neformální. Toto 

tvrzení se shoduje s tvrzením majitele, který při rozhovoru uvedl,  že formální 

hodnocení mu přijde pro současnou velikost podniku zbytečné.  
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Otázka 8 - Pokud jste hodnocen/a formálně, jakou formou hodnocení 

probíhá? 

Tato otázka se týkala pouze respondentů, kteří by byli hodnocení formální 

formou. Formální hodnocení v podniku nepodstupuje žádný pracovník, tudíž 

tato otázka byla všemi respondenty přeskočena.  

Otázka 9 – Na základě, jakých kritérií jste hodnocen/a?  

Devátá otázka zkoumá, dle jakých kritérií jsou pracovníci hodnoceni. U této 

otázky byla možnost zaškrtnutí více odpovědí a vyhodnocení je zobrazeno 

v grafu 5. Nejčastěji jsou pracovníci hodnocení na základě kombinace kritérií 

kvality a pracovního výkonu. Pouze jeden pracovník uvedl, že je hodnocen jen 

na základě pracovního výkonu, bez výsledku požadované kvality . Nicméně si 

respondent neuvědomil, že kvalita jeho provedené práce se hodnotí. 

Pravděpodobně se jedná o řidiče podniku. Pouze jeden respondent uvedl, že 

jeho hodnocení závisí primárně na odvedené kvalitě práce, a ne na pracovním 

výkonu. 

Graf 5 Kritéria hodnocení  

 

Zdroj: Vlastní šetření, 2018  
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považují za přínosné, jak lze vidět z tab. 4, konkrétně tři pracovníci jsou 

přesvědčeni že je pro ně hodnocení rozhodně přínosné, zato zbylí tři uvádí že 

spíše ano, z čehož lze odvodit, že si nejspíš nedokáží úplně přesně představit, 

co jim hodnocení přináší, ale nějak tuší, že samotné hodnocení nebude na 

škodu. 

Tab. 4: Vyhodnocení přínosnosti hodnocení pro zaměstnance  

Rozhodně ano 3 

Spíše ano 4 

Spíše ne 0 

Rozhodně ne 0 

Zdroj: Vlastní šetření, 2018  

Otázka 11 – Myslíte si, že je hodnocení spravedlivé vůči všem 

pracovníkům? 

Tato otázka je pro můj výzkum zásadní, protože zjišťuje, zda je podle 

zaměstnanců hodnocení ke všem spravedlivé. Všichni pracovníci si myslí, že je 

hodnocení spravedlivé, čtyři z nich jsou o tom přesvědčeni, a zbylí tři s tím 

spíše souhlasí, jak lze vidět v  následující tab. 5. U této otázky se mohlo projevit  

záměrné zkreslení výsledků respondentem, v důsledku pocitu neúplné 

anonymity, která byla způsobena nevhodným vybírání dotazníků 

zaměstnavatelem.  

Tab. 5 Názor na spravedlivost hodnocení vůči všem pracovníkům  

Rozhodně ano 4 

Spíše ano 3 

Spíše ne 0 

Rozhodně ne 0 

Zdroj: Vlastní šetření, 2018  
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Otázka 12 – Pokud ne, proč? 

Smyslem této otázky bylo zjistit v  čem přijde pracovníkům hodnocení 

nespravedlivé. Bohužel, žádný z  respondentů neuvedl, že se mu hodnocení jeví 

nespravedlivé což vedlo k přeskočení této otázky všemi respondenty.  

Otázka 13 – Je pro Vás hodnocení motivující?  

Tato otázka se zjišťuje, zda zaměstnanci vnímají hodnocení jako jistou část 

motivace k lepším výkonům. Až na jednoho pracovníka uvedli respondenti, že 

je hodnocení motivuje. Tři pracovníci jsou si tím rozhodně jistí, další tři 

odpověděli „spíše ano“ jak lze vidět z  tab. 6. I zde lze s vysokou 

pravděpodobností odhadnout, že negativní odpověď náleží zástupkyni ředitele.  

Tab. 6 Důležitost hodnocení pro zvýšení motivace pracovního výkonu  

Rozhodně ano 3 

Spíše ano 3 

Spíše ne 1 

Rozhodně ne 0 

Zdroj: Vlastní šetření, 2018  

Otázka 14 – Jste obeznámen se systémem odměňování?  

Na tuto otázku byla očekávána pozitivní odpověď všech pracovníků, jelikož 

systém odměňování mají uvedený v  pracovní smlouvě. Výsledky tuto 

domněnku potvrdily, jak lze vidět v  tab. 7. Tři pracovníci uvedli jako odpověď 

„spíše ano“, zbylí čtyři si tím byli jistí a uvedli jako odpověď „rozhodně ano“.  

Tab. 7 Obeznámenost pracovníků se  systémem hodnocení 

Rozhodně ano 4 

Spíše ano 3 

Spíše ne 0 

Rozhodně ne 0 

Zdroj: Vlastní šetření, 2018  
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Otázka 15 – Považujete své mzdové ohodnocení úměrné Vaší práci? 

V patnácte otázce měli pracovníci říct, zda jsou spokojeni se svou mzdou . 

Všichni respondenti se shodli, že jejich mzdové ohodnocení odpovídá jejich 

vykonané práci. Otázka je opět vyhodnocena v  tab. 8. Tři zaměstnanci jsou zcela 

přesvědčeni o tom, že jejich mzdové ohodnocení odpovídá vykonané práci. 

Čtyři respondenti odpověděli „spíše ano“, což může naznačovat, že 

zaměstnancům chybí dravost a  prosazení svého názoru a jsou spíš rádi, že 

vůbec nějakou práci mají nebo zde sehrál svou roli opět i faktor strachu 

z nadřízeného a zaměstnanci záměrně zkreslili výsledky obdobně jak k  tomu 

mohlo dojít v otázce 11.  

Tab. 8 Vyhodnocení spokojenosti zaměstnanců se mzdou  

Rozhodně ano 3 

Spíše ano 4 

Spíše ne 0 

Rozhodně ne 0 

Zdroj: Vlastí šetření, 2018  

Otázka 16 – Přijde Vám systém odměňování spravedlivý?  

Jak lze vidět z tab. 9, všichni zaměstnanci si myslí že je systém odměňování 

spravedlivý, dokonce pět z nich je o tom 100 % přesvědčeno, zbylí dva uvádí 

„spíše ano“. Bohužel i zde mohlo dojít k  záměrnému zkreslení výsledků ze 

stejného důvodu jako v předcházející otázce č. 15.  

Tab. 9 Vyhodnocení spravedlivosti odměňování 

Rozhodně ano 5 

Spíše ano 2 

Spíše ne 0 

Rozhodně ne 0 

Zdroj: Vlastní šetření, 2018  
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Otázka 17 – Pokud ne, proč? 

Protože žádný z respondentů nezodpověděl na předchozí otázku negativně, tak 

tato otázka nebyla žádným z  respondentů zodpovězena. 

Otázka 20 – Jsou Vám poskytnuty zaměstnanecké benefity?  

Dvacátá otázka zjišťuje, jestli nabízí zaměstnavatel svým pracovníkům nějaké 

zaměstnanecké benefity. Všichni respondenti zde uvedli, že jsou jim benefity 

poskytnuty. 

Otázka 21 – Pokud ano, které to jsou? 

V této otázce měli respondenti uvést, které benefity jim zaměstnavatel 

poskytuje. Respondenti měli na výběr z  několika možností, v případně, že 

poskytovaný benefit nebyl v nabídce, měli zde i možnost volby odpovědi „jiné“ , 

do které mohli uvést ostatní benefity. V této otázce byla možnost zaškrtnutí 

více odpovědí. Výsledky jsou vyobrazeny v  grafu 6. Nejvyšší počet odpovědi 

získal benefit „finanční odměna“, který je poskytnut skoro všem zaměstnancům 

konkrétně šesti. Na druhém místě se umístil benefit „školení“, který je 

poskytnut čtyřem lidem. Služební telefon mají k  dispozici dva pracovníci, 

nejpravděpodobněji se jedná o  pracovníky na vyšších pracovních pozicích, než 

je výrobní dělník. Dva zaměstnanci mají k  dispozicí služební automobil a jeden 

z respondentů uvedl jako možnost odpovědí „jiné“ kde doplnil odpověď 

„Sportovní permanentka“. Překvapivě , není ani jednomu zaměstnanci 

poskytnut benefit „stravenky“. Odpověď příspěvek na dopravu se také ve firmě 

neposkytuje. 
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Graf 6 Přehled poskytovaných benefitů 

 

Zdroj: Vlastní šetření, 2018  

Otázka 22 – Které benefity momentálně využíváte?  

Tato otázka zjišťuje, které benefity zaměstnanci momentálně využívají 

z uvedených nabízených. Na odpověď mohli respondenti vybrat ze stejných 

možností, jako v předchozí otázce. Jak lze vidět v grafu 7, všichni zaměstnanci, 

kterým je poskytnut benefit ve formě finanční odměny, tak tohoto benefitu 

využívají. Tak samo jsou všemi pracovníky využity benefity „služební telefon“ 

a „služební automobil“. Je překvapivé, že benefit „školení“ pro zvýšení své 

kvalifikace využívají pouze dva pracovníci ze čtyř. Jeden pracovník, který měl 

k dispozici benefit „sportovní permanentka“ jej využívá.  
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Graf 7 Využívané benefity  

 

Zdroj: Vlastní šetření, 2018  

Otázka 23 – Uvítal/a byste nějaké další zaměstnanecké benefity?  

V této otázce odpovídali respondenti na to, zda by chtěli nějaké další benefity. 

Jak vidíme z tab. 11 více než polovina zaměstnanců by uvítala další benefit. Tři 

respondenti uvedli, že další benefity nechtějí. Další tři respondent i uvedli jako 

odpověď „rozhodně ano“ a zbylý respondent uvedl jako odpověď „spíše ano“. 

Lze se domnívat, že se jedná o pracovníky z  vyšších pracovních pozic, kteří mají 

mnohem více benefitu než výrobní dělníci.  

Tab. 11 Požadavek zaměstnanců na další benefity 

Rozhodně ano 3 

Spíše ano 1 

Spíše ne 3 

Rozhodně ne 0 

Zdroj: Vlastní šetření, 2018  

Otázka 24 – Pokud ano, uveďte které . 

V této otázce dostali pracovníci možnost vyjádřit se k  tomu, jaké benefity by 

chtěli navíc. Na tuto otázku odpovídali pouze čtyři  pracovníci, kteří se 

v předchozí otázce přihlásili k  tomu, že by chtěli další benefity. Na tuto otázku 

měli respondenti možnost vybrat jak z  několika předem stanovených benefitů, 
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tak možnost odpovědi „“jiné“ kde mohli uvést benefit, který se nenacházel 

v nabídce odpovědí. Největší zájem byl o benefit „dovolená navíc“ , kterou by 

uvítali všichni čtyři zaměstnanci. Jako druhý žádaný benefit si pracovníci zvolili 

„stravenky“, které by uvítala polovina z  respondentů viz tab. 12  

Tab. 12 Požadované benefity  

Stravenky 2 

Dovolená navíc 4 

Zdroj: Vlastní šetření, 2018  

Otázka 25 – Vaší největší motivací je? 

V předposlední otázce měli pracovníci možnost výběru ze čtyř odpovědí. I zde 

měli možnost respondenti zaškrtnout více odpovědí. Jak lze vidět z  grafu 8, jako 

největší motivaci vnímají pracovníci „finanční odměnu“. Tuto možnost zvolili 

čtyři respondenti. Na druhém místě se umístila odpověď „pocit z  dobře 

odvedené práce“, tuto možnost zvolili tři respondenti. Je dost možné, že tuto 

odpověď zvolili i někteří pracovníci, kteří volili také odpověď „finanční 

odměna“. Odpověď „prosperující podnik“ zvolili dva respondenti, také zde je 

z největší pravděpodobnosti možné, že tato odpověď byla volena s  kombinací 

s jinými odpověďmi. Co je zajímavé, tak že odpověď spokojený zaměs tnavatel 

nezvolil nikdo. I když dva respondenti uvedli, že je motivuje prosperující 

podnik. 
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Graf 8 Nejdůležitější motivy pro zaměstnance  

 

Zdroj: Vlastní šetření, 2018  

Otázka 27 – Jakým způsobem by se podle Vás dal vylepšit dosavadní 

systém hodnocení? 

Poslední otázka umožnila pracovníkům vyjádřit svůj názor na zlepšení 

dosavadního systému hodnocení. Avšak žádný z respondentů na tuto otázku 

neodpověděl. Lze se pouze domnívat, zda pracovníkům zavedený systém 

opravdu perfektně vyhovuje nebo je pouze v  danou chvíli nic konkrétního 

nenapadlo, či se jim nechtělo vypisovat své myšlenky.  

3.2.3 Vyhodnocení druhého dotazníkového šetření  

Dotazníkové šetření bylo provedeno dne 9.7.2018 ve Velkých Albrechticích 

v podniku Jaromír Pavlásek – Metalmax. Dotazníky byly připraveny pro 

všechny zaměstnance. V tento den byli v  podniku zastiženi pouze čtyři 

zaměstnanci, což vedlo k 57 % návratnosti dotazníků. Druhé šetření má 17 

shodných otázek s prvním dotazníkem, které budou následně porovnány 

a vyhodnoceny, a jednu novou otázku. Výsledná podoba dotazníku je uvedena 

v příloze 3.  

Otázka 1 – Je pro Vás hodnocení přínosné?  

První otázka z druhého šetření je shodná s  otázkou č. 10 z prvního šetření 

a výsledky jsou porovnány v tab. 13. Tentokrát dva respondenti odpověděli 
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jinak než předtím a uvedli jako odpověď „spíše ne“. Zbylí dva odpověděli 

nejspíš stejně jako v prvním šetření. Lze vidět, že  když respondenti měli pocit 

anonymity, tak odpověděli ve dvou případech, že hodnocení pro ně není spíše 

přínosné, a proto by se měl majitel společnosti zamyslet nad zavedením 

systému hodnocení.  

Tab. 13 Vyhodnocení přínosnosti hodnocení pro zaměstnance  

 2. šetření 1. šetření 

Rozhodně ano 1 3 

Spíše ano 1 4 

Spíše ne 2 0 

Rozhodně ne 0 0 

Zdroj: Vlastní šetření, 2018  

Otázka 2 – Myslíte si, že je hodnocení spravedlivé vůči všem pracovníkům?  

Tato otázka je shodná s otázkou č. 11 z prvního šetření a porovnání výsledků je 

vyobrazeno v tab. 14. Překvapivě , ani jeden z respondentů neuvedl, že by podle 

něj bylo hodnocení nespravedlivé. Tři respondenti uvedli  jako odpověď 

„rozhodně ano“ a jeden respondent „spíše ano“. Tyto odpovědi se shodují 

s odpověďmi z prvního šetření, což znamená, že systém hodnocení bude  

opravdu nastavený spravedlivě.  

Tab. 14 Názor na spravedlivost hodnocení vůči všem pracovníkům  

 2. šetření 1. šetření 

Rozhodně ano 3 4 

Spíše ano 1 3 

Spíše ne 0 0 

Rozhodně ne 0 0 

Zdroj: Vlastní šetření, 2018  
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Otázka 3 - Pokud ne, proč? 

I tentokrát žádný z respondentů neodpověděl na předchozí otázku, že mu 

přijde systém hodnocení nespravedlivý. Takže tuto otázku všichni respondenti 

opět přeskočili.  

Otázka 4 -  Je pro Vás hodnocení motivující?  

V této otázce, která je shodná s  otázkou č. 13 z prvního šetření jsou výsledky 

porovnány v tab. 15. Opět jeden z respondentů odpověděl jinak než v  prvním 

šetření. Odpověď „spíše ne“ uvedli dva respondenti, zato v  prvním šetření tuto 

odpověď uvedl pouze jeden respondent. Zbylí dva respondenti uvedli jako 

odpověď „rozhodně ano“, tuto odpověď zvolili v  prvním šetření tři respondenti, 

takže se lze domnívat, že v druhém šetření odpověděli stejně.  Lze vidět, že se 

liší odpovědi v otázce na míry motivovanosti na základě hodnocení, kdy již dva 

zaměstnanci se nedomnívají, že je hodnocení motivuje.  

Tab. 15 Důležitost hodnocení pro zvýšení motivace pracovního výkonu  

 2. šetření 1. šetření 

Rozhodně ano 2 3 

Spíše ano 0 3 

Spíše ne 2 1 

Rozhodně ne 0 0 

Zdroj: Vlastní šetření, 2018  

Otázka 5 – Jste obeznámen/a se systémem odměňování? 

Pátá otázka se shoduje s otázkou č. 14 a zjišťuje, zda pracovníci znají systém 

odměňování. Respondenti odpověděli třikrát „spíše ano“ a jednou „rozhodně 

ano“. Tyto odpovědi se shodují s  výsledky z prvního šetření a jsou uvedeny 

v tab. 16. Tento výsledek není nijak překvapivý, jelikož pracovníci jsou 

obeznámeni systémem odměňování při podepisování smlouvy. 
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Tab. 16 Obeznámenost pracovníků se systémem hodnocení  

 2. šetření 1. šetření 

Rozhodně ano 1 4 

Spíše ano 3 3 

Spíše ne 0 0 

Rozhodně ne 0 0 

Zdroj: Vlastní šetření, 2018  

Otázka 6 – Považujete své mzdové ohodnocení úměrné vaší práci?  
Tato otázka se shoduje s otázkou č. 15 v prvním šetření a výsledky jsou 

porovnány v tab. 17. Překvapivě i tentokrát se tvrzení respondentů z  prvního 

šetření potvrdily v šetření druhém. Jeden z respondentů uvedl jako odpověď 

„rozhodně ano“ a zbylí tři odpověděli „spíše ano. U této otázky v druhém šetření 

bylo očekáváno rozdílných odpovědí, bohužel se tak nestalo. Lze tedy věřit 

tomu, že pracovníci považují své mzdové ohodnocení za úměrné jejich práci.  

Tab. 17 Vyhodnocení spokojenosti zaměstnanců se mzdou  

 2. šetření 1. šetření 

Rozhodně ano 1 3 

Spíše ano 3 4 

Spíše ne 0 0 

Rozhodně ne 0 0 

Zdroj: Vlastní šetření, 2018  

Otázka 7 – Přijde Vám systém odměňování spravedlivý?  

V této otázce, která se shoduje s  otázkou č.16 z prvního šetření bylo očekáváno 

jiných odpovědí. Jak lze  vidět z tab. 18, tak překvapivě si opět všichni 

respondenti myslí, že je systém odměňování spravedlivá. Jeden respondent 

odpověděl „rozhodně ano“, zbylí tři odpověděli „spíše ano“ což je o jednoho více 

než z prvního šetření, v kterém odpověděli „spíše ano“ pouze respondenti dva.  

Lze vidět, že u jednoho pracovníka došlo k  malému pochybení o spravedlivost 

systému, ale stále se celkově systém jeví jako spravedlivý.   
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Tab. 18 Vyhodnocení spravedlivosti odměňování  

 2. šetření 1. šetření 

Rozhodně ano 1 5 

Spíše ano 3 2 

Spíše ne 0 0 

Rozhodně ne 0 0 

Zdroj: Vlastní šetření, 2018  

Otázka 8 – Pokud ne, proč? 
Překvapivě tentokrát také všichni respondenti uvedli, že jim přijde systém 

odměňování spravedlivý. Takže tuto otázku všichni respondenti přeskočili.  

Otázka 11 – Vaší největší motivací je?  

Jedenáctá otázka se shoduje s  otázkou č. 25 z prvního šetření. Zde je srovnání 

velmi obtížné, jelikož pracovníci mohli uvést více odpovědí. Jak lze vidět v  tab. 

19 přesto minimálně jeden respondent odpověděl jinak. Odpověď „spokojený 

zaměstnavatel v prvním šetření neuvedl žádný z  respondentů. Při druhém 

šetření měla tato odpověď jednoho zástupce. Počet odpovědí „prosperující 

podnik“ je shodný s prvním šetřením, tuto možnost vybrali dva respondenti. 

Ani jednoho respondenta z druhého šetření nemotivuje „pocit z  dobře 

odvedené práce“. V prvním šetření tuto odpověď volili tři respondenti. 

„Finanční odměna“ motivuje dva respondenty z  druhého šetření, ti nejspíš 

odpověděli stejně jako při šetřením prvním, kde tato odpověď byla zvolena 

čtyřikrát. 

Tab. 19 Nejdůležitější motivy pro zaměstnance  

 2. šetření 1. šetření 

Finanční odměna  2 4 

Spokojený 
zaměstnavatel 

1 0 

Prosperující podnik  2 2 

Pocit z dobře odvedené 
práce 

0 3 

Zdroj: Vlastní šetření, 2018  
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Otázka 12 – Motivovalo by Vás k vyššímu výkonu, pokud byste dostal/a 

měsíční odměnu? 

Předposlední otázka je nová a jejím cílem bylo zjistit, zda by pracovníci zvýšili 

svůj výkon s vidinou odměny na konci měsíce. Jak lze vidět v  tab. 20, pouze 

jeden respondent uvedl jako odpověď „spíše ne“. Zbylí tři respondenti uvedli, 

že by je to motivovalo. Jeden respondent odpověděl „spíše ano“ a zbylí dva 

odpověděli „rozhodně ano“. Je vidět, že zavedení měsíční odměny by stálo za 

zvážení, jelikož i při počtu pouze čtyřech respondentů ze sedmi, by bylo 

motivováno k vyššímu výkonu 43 % pracovníků z celkového počtu sedmi.  

Tab. 20 Vliv měsíční odměny na vyšší pracovní výkon  

 2. šetření 

Rozhodně ano 2 

Spíše ano 1 

Spíše ne 1 

Rozhodně ne 0 

Zdroj: Vlastní šetření, 2018  

Otázka 13 – Jakým způsobem by se podle vás dal vylepšit dosavadní 

systém hodnocení?  

Stejně jako v prvním šetření, i tentokrát žádný z  respondentů na tuto otázku 

neodpověděl. 

3.2.4 Vyhodnocení polostrukturovaného rozhovoru  

Tyto informace byly zpracovány na základě polostrukturovaného rozhovoru, 

který byl s výkonným ředitelem veden v průběhu července 2018. Samotné 

otázky, které byly připraveny pro polostrukturovaný rozhovor jsou v  příloze 

č. 1. 

Informace poskytl Jaromír Pavlásek, majitel firmy Jaromír 

Pavlásek – Metalmax, Velké Albrechtice 11.7.2018.  

Z rozhovoru bylo zjištěno, že majitel podniku pan Pavlásek si je zcela jist, že na 

pracovišti panuje pracovní pohoda a všichni pracovníci mají mezi s  sebou 
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přátelské vztahy. Jelikož se jedná o opravdu malý podnik, který se nachází 

v malé vesničce, kde se zná téměř každý s každým, poukazuje na to, že všichni 

pracovníci v podniku mají mezi sebou kamarádský vztah. Majitel společnosti se 

domnívá, že je vstřícný ke svým zaměstnancům, velice solidární a nekonfliktní 

člověk, proto svým zaměstnancům toleruje například pozdní příchody či 

dřívější odchody, pokud chce zaměstnanec pauzu třeba na kávu, cigaretu či 

svačinu, může si ji udělat kdykoli potřebuje. Ředitel toleruje, že po domluvě 

s ním, během pracovní doby si zaměstnanci mohou odejít z  pracoviště na oběd 

domů, či vyřídit jiné osobní záležitosti na libovolně dlouho dobu. Na oplátku za 

to ale očekává, že ho zaměstnanci podrží, když bude potřeba, tzn. jestliže bude 

třeba zůstat v práci o něco déle (bez proplacení přesčasů), případně dorazit 

mimořádně na směnu o víkendu. Zatím to tak prý funguje dobře, a ještě  se 

k němu nikdy zaměstnanci neobrátili zády.  

Podnik po prvních dvou letech přijal do pracovního poměru první dva 

zaměstnance. Následně majitel zaměstnával další pracovníky dle potřeby 

a postupem času, se dostal na  dnešní počet sedmi zaměstnanců, který je pro něj 

dostačující. V budoucnu majitel neplánuje rozšiřovat nabídku pracovních pozic, 

spíš chce investovat do nových technologií.   

V podniku momentálně neexistuje žádný formální systém hodnocení 

zaměstnanců. Ředitel podniku se domnívá, že je to zbytečné, protože podnik 

čítá osm zaměstnanců, včetně jeho samotného tzn. že má pouze sedm 

podřízených, z toho jednoho externího pracovníka a jedním interním 

pracovníkem je jeho manželka, která se stará o finance a současně působí jako 

jeho zástupkyně. Výrobní dělníci jsou hodnoceni neformální formou téměř 

neustále, jelikož se ředitel podniku pohybuje v  prostorech výroby denně, tak 

pokaždé co jde okolo pracovníka, má možnost ho zkontrolovat, jak si vede 

s plněním normy. Pokud se mu zdá, že momentálním pracovním tempem 

nebude schopen pracovník normu splnit, vyzve jej k  zvýšení pracovního úsilí.  

Systém hodnocení pracovníků má přímou vazbu na hodnocení pracovníků. 

Pracovníci jsou placení dle hodinové sazby, kterou mají pevně stan ovenou ve 

smlouvě. Pokud pracovník dlouhodobě nesplňuje požadované normy, je 

penalizován při vyplacení mzdy. Naopak pokud pracovník dlouhodobě 

překračuje normy, může to vést k  trvalému navýšení mzdy. Toto navýšení 
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probíhá alespoň u jednoho pracovníka každým rokem. Výkon pracovníka se 

vyhodnocuje v průběhu celého roku. O kolik bude zaměstnanci zvýšena mzda 

rozhodne majitel dle svého uvážení. Neexistuje žádná tabulková hodnota, která 

by říkala, na jakou částku by měl zaměstnanec nárok při určitém překročení 

normy.  

Všem interním zaměstnancům jsou poskytnuty zaměstnanecké benefity ve 

formě ročních prémii, jejichž výše se odvíjí od pracovního výkonu zaměstnance 

a zisku firmy za celý rok. Dále jsou zaměstnancům poskytnuta školení.  Školení 

většinou spočívá v seznámení pracovníků s novým strojem, případně novou 

výrobní technikou. Tento druh školení je pro všechny zaměstnance povinný. 

Dále mají možnost individuálních školení, například pořízení si řidičského 

průkazu. Další benefity jsou poskytnuty pouze účetní a mistrovi. Mezi nabízené 

benefity pro střední a operativní  management patří: 

• služební telefon,  

• služební auto,  

• sportovní permanentky.  

Rozšíření těchto benefitů mezi výrobní dělníky majitel momentálně neuvažuje, 

stejně tak, jako si nemyslí, že by měl nabízet další nové benefity. 

Motivování pracovníků probíhá čistě prostřednictvím financí, a to ve formě 

ročních odměn a možného mzdového růstu, jak už bylo zmíněno. Na motivaci 

zaměstnanců se v podniku neklade příliš velký důraz. Dle názoru tazatele je to 

chyba, protože právě motivace je nejsilnějším faktorem ovlivňujícím 

produktivitu podniku a pokud by každý pracovník pracoval sám od sebe více 

a lépe, než by musel, stihal by podnik expedovat zásilky dříve a mohl by si 

dovolit přijímat další zakázky, což by vedlo k  vyšším ziskům. 

Výkonný ředitel si pevně stojí za tím, že systém hodnocení a odměňování je 

nastavený spravedlivě vůči všem pracovníkům a je přesvědčen, že si to myslí 

i samotní zaměstnanci. Momentálně ho nenapadá nic, čím by se mohl dosavadní 

systém vylepšit. 

Majitel si v současné situaci „nevychovává“ žádného nástupníka. Až nebude 

schopen vykonávat práci ředitele plánuje firmu prodat, nejlépe někomu, kdo by 
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v jeho snažení pokračoval. Pokud by se mu něco náhodou stalo, jeho funkci 

může na krátkou dobu do jisté míry nahradit manželka, ale z  dlouhodobého 

hlediska by to bylo neúnosné, proto by se snažili firmu co nejrychleji prodat.    

3.3 Vyhodnocení získaných výsledků 

V podniku momentálně převládají mužští pracovníci , v řadách výrobních 

dělníků je pouze jedna žena, druhá žena je manželka majitele, která je jeho 

zástupkyní a účetní. Nejpočetnější skupinu tvoří pracovníci ve věku 41– 50 let, 

kteří zastupují 57 % ze  všech zaměstnanců, toto číslo by mělo majiteli 

alarmovat to, že u těchto pracovníků může docházet k  poklesu pracovního 

výkonu v souvislosti s výkonnostní křivkou. V řadách 20–40 let má podnik 

pouze dva pracovníky, kteří by měli být na svém výkonnostním vrcholu. Nabízí 

se zde otázka, zda jsou tito pracovníci vytíženi dle svých možností, nebo jestli 

se na ně vztahují stejné požadavky jako na jejich starší kolegy, kteří by 

teoreticky měli podávat nižší pracovní výkony. Vhodné upravení požadavků dle 

věku, a tedy i možnosti pracovníka může značně ovlivnit produktivitu podniku.  

Co se týče hodnocení pracovníků, tak momentálně probíhá denně pouze 

neformální formou, hodnotitelem je sám ředitel podniku. Dotazníkové šetření 

v obou případech potvrdilo tvrzení ředitele, ve kterém se domníval, že 

současný systém hodnocení je spravedlivý vůči všem pracovníkům. Nicméně tři 

respondenti z druhého šetření odpověděli, že hodnocení je „spíše“ spravedlivé, 

což znamená, že se občas vyskytují situace, kdy hodnocení spravedlivé není. 

Stejné výsledky vyšly i u zkoumání spravedlnosti odměňování, kdy tři 

respondenti uvedli, že odměňování je „spíše“ spravedlivé. To, že je systém do 

určité míry spravedlivý, nezaručuje jeho dokonalou funkčnost. To potvrdilo 

hned několik faktů. V první řadě se jednalo o to, že tři respondenti považují 

odměňování a hodnocení za spíše spravedlivé  a dva respondenti považují 

současné hodnocení za nepřínosné. Vzhledem k  stávající situaci v podniku, kdy 

tvoří dva pracovníci 29 % zaměstnanců by mělo být tomuto problému 

věnováno nemalé pozornosti. Stejně tak dva pracovníci nevnímají hodnocení 

jako motivující.  

Hodnocení probíhá dle šetření mezi pracovníky na základě dvou kritérií, a to 

na kvalitě odvedené práce a na pracovním výkonu. Většina pracovníků musí 
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dodržet obě dvě kritéria, pouze u jednoho pracovníka je kladen větší důraz na 

kvalitu odvedené práce a u druhého pracovníka je tomu naopak, tudíž je u něj 

hlavní pracovní výkon. Tyto poznatky se shodují s  tvrzením majitele, který 

uvedl, že je pro něj zásadní plnit zakázky v  čas v požadované kvalitě. Na kvalitu 

si majitel opravdu zakládá a osobně ji staví před pracovní výkon. 

Co se týče mzdového ohodnocení, tak majitelovo tvrzení, že pracovníci 

dostávají zasloužené peníze potvrdily i výsledky z  obou dotazníků, ve kterých 

všichni pracovníci uvádějí, že je jejich mzdové ohodnocení úměrné jejich 

odvedenému pracovnímu výkonu. Při druhém šetření bylo očekáváno, že 

některý z pracovníků bude názoru, že by měl být lépe zaplacen. Nicméně se tato 

domněnka nepotvrdila a na základě těchto výsledků lze říci, že má výkonný 

ředitel nastaveny mzdové podmínky pro všechny pracovníky spravedl ivě. 

V oblasti poskytovaných benefitů byly zjištěny nedostatky, a to hlavně zejména 

u výrobních dělníků, kterým je poskytnut pouze benefit ve formě finanční 

odměny na konci roku, případně školení. Pro střední a operativní management 

jsou v nabídce další benefity ve formě služebního vozu, telefonu a sportovní 

permanentky. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že čtyři respondenti by 

uvítali další benefity. Dá se tedy s  velkou pravděpodobností odhadnou, že se 

jedná o výrobní dělníky. Mezi nové benefity si vybrali pracovníci stravenky 

a dovolenou navíc. Jelikož si stravenky zvolili pouze dva pracovníci, tak se 

nejspíš majiteli nevyplatí zařazovat tento benefit, protože by z  něj těžilo pouze 

29 % zaměstnanců. Oproti tomu dovolenou navíc by využili zaměstnanci čtyři , 

což už je 57 % zaměstnanců a nad tímto benefitem by se měl majitel zamyslet. 

Lze se domnívat, že tento benefit by mohl být efektivním motivačním nástrojem 

k vyšším pracovním výkonům.  

 Jako největší motivaci pracovníci uvedli na prvním místě finanční odmě nu. 

Toto zjištění vyvolává otázku, zda je opravdu mzdové ohodnocení tak dobře 

nastavené, jestliže pracovníky nejvíce motivuje právě více peněz. Majitel sice 

své pracovníky odměňuje, ale pouze jednou ročně, a to v  závislosti na celoroční 

práci pracovníka. Pro pracovníky není roční odměna příliš motivující . S touto 

problematikou také souvisela předposlední otázka z  druhého šetření, která 

právě zjišťovala, zda by pracovníky k  lepším výkonům motivovala měsíční 

odměna. Tři pracovníci ze čtyř dotazovaných odpověděli, že by usilovali o vyšší 
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pracovní výkony za vidinou měsíční odměny. Toto zjištění by neměl majitel 

přehlížet, protože zavedením měsíčních odměn by mohlo dojít znatelně ke 

zvýšení produktivity podniku. 
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4. Návrhová část 

Na základě zjištěných výsledků  lze konstatovat, že ve firmě není zavedený 

žádný formální systém hodnocení, což se jeví jako hlavní nedostatek. Majitel 

sice tvrdí, že pro současnou velikost a politiku podniku, je takovýto systém 

zbytečný, ale nebere v potaz to, že jediný, kdo je obeznámen s  pracovními 

výkony jeho podřízených je on sám. Pokud by se někdy v  budoucnu například 

vlivem zdravotního stavu dostal do situace, kdy by už nebyl schopen vykonávat 

funkci ředitele. Nový ředitel dostal do situace, že by  neměl k dispozici žádné 

záznamy o tom, jak který pracovník vykonává svou práci,  jak probíhá 

odměňování, hodnocení zaměstnanců, jaké pracovní podmínky panují na 

pracovišti a jaké jsou vztahy mezi samotnými zaměstnanci. Z  toho důvodu 

navrhuji zavedení systému hodnocení podle stupnice, které není  časově 

náročné a je pro současnou situaci v  podniku dostačující. Pokud by hodnocení 

prováděl stále majitel, řekl bych , že je dostačující stupnice  číselná. Pokud by 

časem majitel uvažoval o tom, že by hodnocení vykonával někdo jiný, bylo by 

lepší zvolit stupnici slovní, díky které je hodnotitel lépe schopen ohodnotit 

pracovní výkon. Hodnocení by mělo probíhat na konci každého týdne s  tím, že 

by se zhodnotil pracovní výkon a  morálka zaměstnanců.  

Další prostor pro zlepšení současné situace podniku , byl zjištěn v oblasti 

systému odměňování. Z výsledků vyplynulo, že pro většinu pracovníků (pro 

všechny výrobní dělníky) je  hlavním motivačním nástrojem právě finanční 

odměna. Momentálně se prémie vyplácí pouze jednou ročně, a to na základě 

celoročního pracovního přístupu, výkonu a ziskovosti podniku. Dle mého 

názoru je neefektivní, že nejsilnější motivátor je tak málo využívaný, a právě 

zde si myslím, že by mělo dojít ke změně. Protože v rámci dotazníkového 

šetření bylo zjištěno, že  pracovníci by byli ochotni zvýšit svůj pracovní výkon  

v návaznosti na měsíční odměnu. Bylo zjištěno, že tři pracovníci ze čtyřech 

dotazovaných by pracovali usilovněji, za vidinou měsíční odměny.  Proto 

navrhuji zavedení měsíčních odměn v  návaznosti na dlouhodobé překračování 

denních norem, nicméně konkrétní hodnoty lze  navrhnout jedině po konzultaci 

s ředitelem. Pro toto opatření je nutné, aby se majitel zamyslel a propočítal si, 

jakou částkou by mohl své zaměstnance odměnit v  návaznosti na překročení 

stanovených norem.  Zvýšené pracovní úsilí dělníků by umožnilo podniku  
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expedovat zakázky dříve a  vznikl by prostor pro přijetí nových zakázek, což by 

mohlo znatelně zvýšit ziskovost podniku.  

Poskytované benefity mohou sloužit velmi dobře jako motivátory. I zde, si 

myslím, že jsou neefektivně využity, protože jediný benefit, který je poskytnut 

výrobním dělníkům je právě zmiňovaná roční prémie.  A právě na těchto 

dělnících stojí celá produktivita podniku, takže by mělo být v  zájmu majitele, 

aby to byli právě výrobní dělníci, kdo by měl mít největší motivaci pracovat 

usilovněji. Při dotazování uvedla většina respondentů, že by uvítali další 

benefity. Dva zaměstnanci by uvítali Jako benefit stravenky. Nicméně si 

nemyslím, že by se majiteli vyplatilo zavedení tohoto benefitu, a proto bych 

spíše doporučil zvážení zavedením druhého benefitu, který si pracovníci zvolili 

a tím byla dovolená navíc. Je  zřejmé, že pokud by tento benefit byl poskytnut 

všem pracovníkům jen tak, došlo by k  narušení výkonnosti podniku, a proto 

navrhuji využit tento benefit jako motivační prostředek k vyšším výkonům, 

s tím že by si mohl pracovník „nadpracovat“ hodiny, které by mohl následně 

využít jako dovolenou. To znamená, že by se pracovníkovi na konci týdne 

případně měsíce sečetly procenta, kolik udělal práce nad normu a spočetlo  by 

se, o kolik jeho zvýšený pracovní výkon přispěl k  urychlení zakázky a tolik by 

mu bylo připočteno hodin do dovolené navíc. Tuto dovolenou by mohl čerpat 

libovolně během roku za včasného oznámeni vedení podnik. Pracovníkům by 

nesmělo být dovoleno nakládat s tímto benefitem tak, že oznámí den předem, 

či dokonce ještě ráno před směnou, že nedorazí do práce, protože si vybírá svou  

dovolenou. 

V poslední řadě vidím problém v  tom, že v současné době nemá majitel nikoho, 

kdo by jej mohl na 100 % zastoupit v případě neschopnosti vykonávat svou 

funkci. Proto se domnívám, že by měl majitel zvážit  postupné „vychování“ si 

někoho, kdo by jej byl v případě jeho neschopnosti schopen zastoupit, případně 

mohl po něm firmu převzít. Minimálně by měla být schopná pokračovat v řízení 

podniku jeho manželka, proto navrhuji, aby právě ji v první řadě obeznámil se 

všemi informacemi, které jí momentálně nejsou známy ohledně řízení podniku. 

Následně by měl zvážit, zdali ve svých řadách nemá náhodou schopného 

pracovníka, který by byl ochoten a schopen se začít postupně „zaučovat“ na 

pozici výkonného ředitele.   
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5. Závěr 

Hlavním cílem této  bakalářské práce bylo analyzovat současný stav systému 

hodnocení v podniku Jaromír Pavlásek – Metalmax. Aby bylo možné výzkum 

a případné návrhy na zlepšení současného stavu provést, byla problematika 

systému hodnocení prostudována a zpracována na základě odborné literatury.  

Současný stav systému hodnocení byl v první řadě analyzován za pomocí 

písemného dotazníkového šetření samotných zaměstnanců následně proběhl 

polostrukturovaný rozhovor s majitelem podniku. Předpřipravené otázky pro 

polostrukturovaný rozhovor s  majitelem, i písemný dotazník jsou uvedeny 

v přílohách. Dotazníky byly připraveny pro všechny zaměstnance. Dotazník byl 

zaměřen na oblasti identifikačních údajů, hodnocení pracovníků, systém 

odměňování, nabízené zaměstnanecké benefity , a na pohled pracovníků na 

současnou situaci v podniku. Vzhledem k nevhodně zvolené koncepci prvního 

dotazníků ztráceli zaměstnanci svoji anonymitu a  mohli záměrně zkreslovat 

výsledky, proto bylo provedeno šetření ještě jednou, přičemž v druhém 

dotazníku byly vynechány otázky zjištující identifikační údaje, aby bylo 

dosaženo maximální anonymity respondentů.  Získané informace 

z dotazníkového šetření byly mezi s sebou porovnány a vyhodnoceny. Poté 

proběhlo porovnání názoru zaměstnanců s názorem majitele. 

Na základě zjištěných výsledku lze konstatovat, že podnik žádný formální 

systém hodnocení zaměstnanců nemá zavedený. Proto bylo mým zásadním 

doporučením zavedení formálního systému hodnocení, konkrétně hodnocení 

pomocí stupnice. Tato metoda není finančně , ani časově náročná. Jestliže by 

funkci hodnotitele vykonával majitel osobně, tak by pro současnou situaci 

podniku postačila varianta číselné stupnice. Pokud by funkci ho dnotitele 

vykonával někdo jiný, bylo by vhodnější použit stupnici slovní.  

Současný systém odměňování není efektivně nastaven , a z toho důvodu byly 

navrženy opatření, vedoucí k jeho zlepšení. Na základě výzkumu bylo zjištěno, 

že největší motivací pracovníků  pro vyšší pracovní výkony je finanční odměna. 

Momentálně mají pracovníci možnost získat finanční odměnu pouze jednou 

ročně. Proto bylo doporučeno zavedení měsíčních prémií na základně vyššího 

pracovního výkonu. Je velká pravděpodobnost , že by této možnosti využila 
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většina dělníků, a to by vedlo k znatelnému zvýšení produktivity podniku. 

Vzniklé časové rezervy by podnik mohl využit k  přijetí nových zakázek.  

Dále bylo doporučeno zavedení nového benefitu „dovolená navíc“, který si 

zaměstnanci zvolili jako nejvíce žádaný. Zavedení tohoto benefitu je třeba 

pečlivě promyslet. Pokud by tento benefit byl k dispozici všem zaměstnancům 

k volnému užití, mohlo by dojít ke kolapsu výroby. Proto je potřeba promyslet 

opatření, která by této situaci zamezila. Jako vhodné se prozatím jeví 

„nadpracování“ si hodin, k následnému uplatnění pro dovolenou, která musí být 

dostatečně s předstihem oznámena řediteli.  

V poslední řadě bylo doporučeno postupné „zaučování“ manželky majitele, 

případně někoho z řad zaměstnanců na pozici výkonného ředitele v případě, že 

by došlo k jeho náhlé pracovní neschopnosti, nebo by se majitel rozhodl ukončit 

své působení, jako ředitel podniku. To by vedlo k  tomu, že by nemusel podnik 

prodávat cizímu člověku, ale ve vedení podniku by mohl pokračovat zmí něný 

pracovník. 

Systém hodnocení by neměl podnik podceňovat. Správně navržený a fungující 

systém vede k rozvoji celého podniku. Pokud vedení podniku přistoupí na 

zavedení navržených opatření, čeká ho spousta práce, nicméně očekávaný 

přínos bude jistě znatelný. 
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Příloha 1: Dotazník č.1 pro zaměstnance  

Vážení pracovníci,  

jsem studentem ČVUT v Praze a vypracovávám bakalářskou práci na téma: Systém 

hodnocení zaměstnanců v podniku. Chtěl bych Vás požádat o vyplnění 

následujícího dotazníků, který je anonymní. Vhodnou odpověď prosím 

zakřížkujte, případně doplňte.  

Děkuji za spolupráci.    

         Fuciman Lukáš 

1. Pohlaví: 

⧠ muž   ⧠ žena 

2. Věk: 

⧠ méně než 20  ⧠ 20-30   ⧠ 31-40   

⧠ 41-50   ⧠ 50 a více 

3. Dosažené vzdělání:  

⧠ základní    ⧠ středoškolské s maturitou  ⧠ vysokoškolské  

⧠ středoškolské s výučním listem  ⧠ vyšší odborné 

4. Využíváte své vzdělání na Vaši pracovní pozici?  

⧠ rozhodně ano  ⧠ spíše ano 

⧠ spíše ne   ⧠ rozhodně ne 

5. Jste hodnocen/a (hodnotící pohovor, posudek apod.) svým 

nadřízeným? 

⧠ ano    ⧠ ne 
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6. Jak často hodnocení probíhá?  

⧠ denně     ⧠ týdně   ⧠ měsíčně  

⧠ kvartálně    ⧠ 1x za 6 měsíců  ⧠ ročně  

⧠ vůbec 

7. Jakou formou jste hodnocen/a? 

⧠ formálně (výsledky se zaznamenávají a archivují)    

⧠ neformálně (přeskočte následující otázku)  

 

8. Pokud jste hodnocen/a formálně, jakou formou hodnocení probíhá?  

⧠hodnotící pohovor  ⧠ posuzovací stupnice  ⧠ pracovní posudek 

⧠ jiné: …………………………………………………………………………………………………………  

9. Na základě, jakých kritérii jste hodnocen/a? (lze zaškrtnout více 

odpovědí) 

⧠ pracovního výkonu   ⧠ kvality odvedené práce  

⧠ chování na pracovišti  ⧠ jiné: ……………………...…………………………….  

 

10. Je pro Vás hodnocení přínosné?  

⧠ rozhodně ano   ⧠ spíše ano  

⧠ spíše ne    ⧠ rozhodně ne 

11. Myslíte si, že je hodnocení spravedlivé vůči všem pracovníkům?  

⧠ rozhodně ano   ⧠ spíše ano  

⧠ spíše ne    ⧠ rozhodně ne 
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12. Pokud ne, proč?  

⧠ nadřízený nadržuje některým zaměstnancům  

⧠ nadřízený si na mě zasedl  

⧠ nadřízený má přehnané nároky  

⧠ jiné: …………………………………………………………………………………………….  

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

13. Je pro Vás hodnocení motivující?  

⧠ rozhodně ano   ⧠ spíše ano  

⧠ spíše ne    ⧠ rozhodně ne 

14. Jste obeznámen/a se systémem odměňování?  

⧠ rozhodně ano   ⧠ spíše ano  

⧠ spíše ne    ⧠ rozhodně ne 

15. Považujete své mzdové ohodnocení úměrné vaší práci?  

⧠ rozhodně ano   ⧠ spíše ano  

⧠ spíše ne    ⧠ rozhodně ne 

16. Přijde Vám systém odměňování spravedlivý?  

⧠ rozhodně ano   ⧠ spíše ano 

⧠ spíše ne     ⧠ rozhodně ne 

17. Pokud ne, proč? 

⧠ někdo má za méně práce více peněz 

⧠ někdo má za méně práce stejné peníze  

⧠ můj pracovní výkon není dostatečně finančně ohodnocen  

⧠ jiné: ……………………………………………………………………………………………..…….  

…………………………………………………………………………………...………………………….  
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18. Je vám známo hodnocení a odměňování vašich kolegů?  

⧠ rozhodně ano   ⧠ spíše ano  

⧠ spíše ne    ⧠ rozhodně ne 

 

19. Pokud ne, chtěl/a byste ho znát?  

⧠ rozhodně ano   ⧠ spíše ano 

⧠ spíše ne    ⧠ rozhodně ne 

20. Jsou Vám poskytnuty zaměstnanecké benefity?  

⧠ ano     ⧠ ne (přejděte k otázce č. 23) 

21. Pokud ano, které to jsou:  

⧠ stravenky   ⧠ příspěvek na dopravu   ⧠ služební vůz 

⧠ služební telefon   ⧠ školení   ⧠ finanční odměna (prémie)  

⧠ jiné: ………………………………………….  

22. Které benefity momentálně využíváte?  

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

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

23. Uvítal/a byste nějaké další zaměstnanecké benefity?  

⧠ rozhodně ano   ⧠ spíše ano 

⧠ spíše ne    ⧠ rozhodně ne 
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24. Pokud ano, uveďte které:  

⧠ služební telefon   ⧠ stravenky  ⧠ příspěvek na dopravu  

⧠ multisport karta  ⧠ vzdělávací programy ⧠ dovolená navíc 

⧠ jiné: 

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

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

25. Vaší největší motivací je:  

⧠ finanční odměna    ⧠ spokojený zaměstnavatel    

⧠ prosperující podnik   ⧠ pocit z dobře odvedené práce  

26. Vaše pracovní pozice je:  

⧠ výkonný pracovník (dělník)    ⧠ operativní management (mistr)  

⧠ střední management    ⧠ vrcholový management 

27. Jakým způsobem by se podle Vás dal vylepšit dosavadní systém 

hodnocení? 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………  
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Příloha 2: Otázky k polostrukturovanému rozhovoru s  majitelem 

1. Kolik máte v současné době zaměstnanců?  

2. Kolika směnný provoz je zaveden?  

3. Jaká je organizační struktura podniku? 

4. Platíte své zaměstnance podle hodinové sazby nebo podle splněných 

úkolů? 

5. Máte pouze interní zaměstnance nebo i externí?  

6. Máte zaveden systém hodnocení zaměstnanců?  

7. Pokud ano, v čem spočívá? 

8. Jakou formou hodnotíte své zaměstnance?  

9. Spolupracují zaměstnanci při hodnocení?  

10. Domníváte se, že všichni zaměstnanci považují systém hodnocení a 

odměňování za spravedlivý?  

11. Nabízíte svým zaměstnancům benefity?  

12. Případně jaké? 

13. Pokud ano, jaké? pokud ne, nepřemýšlel jste nad jejich zavedením?  

14. Dáváte prostor zaměstnancům ke kariérnímu růstu?  

15. Nabízíte zaměstnancům možnosti školení či vzdělávacích programů za 

účelem zvýšení kvalifikace?  

16. Snažíte se motivovat zaměstnance k  lepším výkonům? Jak?  
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Příloha 3: Dotazník č. 2 pro zaměstnance  

Vážení pracovníci,  

jsem studentem ČVUT v Praze a vypracovávám bakalářskou práci na téma: Systém 

hodnocení zaměstnanců v podniku. Chtěl bych Vás požádat o vyplnění 

následujícího dotazníků, který je anonymní. Vhodnou odpověď prosím 

zakřížkujte, případně doplňte.  

Děkuji za spolupráci.    

         Fuciman Lukáš 

 

1. Je pro Vás hodnocení přínosné?  

⧠ rozhodně ano   ⧠ spíše ano  

⧠ spíše ne    ⧠ rozhodně ne 

2. Myslíte si, že je hodnocení spravedlivé vůči všem pracovníkům?  

⧠ rozhodně ano   ⧠ spíše ano  

⧠ spíše ne    ⧠ rozhodně ne 

3. Pokud ne, proč?  

⧠ nadřízený nadržuje některým zaměstnancům  

⧠ nadřízený si na mě zasedl  

⧠ nadřízený má přehnané nároky  

⧠ jiné: …………………………………………………………………………………………….  

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

 

4. Je pro Vás hodnocení motivující?  

⧠ rozhodně ano   ⧠ spíše ano  

⧠ spíše ne    ⧠ rozhodně ne 
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5. Jste obeznámen/a se systémem odměňování?  

⧠ rozhodně ano   ⧠ spíše ano  

⧠ spíše ne    ⧠ rozhodně ne 

6. Považujete své mzdové ohodnocení úměrné vaší práci? 

⧠ rozhodně ano   ⧠ spíše ano  

⧠ spíše ne    ⧠ rozhodně ne 

7. Přijde Vám systém odměňování spravedlivý? 

⧠ rozhodně ano   ⧠ spíše ano 

⧠ spíše ne     ⧠ rozhodně ne 

8. Pokud ne, proč? 

⧠ někdo má za méně práce více peněz  

⧠ někdo má za méně práce stejné peníze  

⧠ můj pracovní výkon není dostatečně finančně ohodnocen  

⧠ jiné: ……………………………………………………………………………………………..…….  

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

9. Je Vám známo hodnocení a odměňování vašich kolegů?  

⧠ rozhodně ano   ⧠ spíše ano  

⧠ spíše ne    ⧠ rozhodně ne 

10. Pokud ne, chtěl/a byste ho znát?  

⧠ rozhodně ano   ⧠ spíše ano 

⧠ spíše ne    ⧠ rozhodně ne 
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11. Jsou Vám poskytnuty zaměstnanecké benefity?  

⧠ ano     ⧠ ne  

12. Pokud ano, které to jsou:  

⧠ stravenky   ⧠ příspěvek na dopravu   ⧠ služební vůz 

⧠ služební telefon   ⧠ školení   ⧠ finanční odměna (prémie)  

⧠ jiné: ………………………………………….  

13. Které benefity momentálně využíváte? 

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

14. Uvítal/a byste nějaké další zaměstnanecké benefity?  

⧠ rozhodně ano   ⧠ spíše ano 

⧠ spíše ne    ⧠ rozhodně ne 

15. Pokud ano, uveďte které:  

⧠ služební telefon   ⧠ stravenky  ⧠ příspěvek na dopravu  

⧠ multisport karta  ⧠ vzdělávací programy ⧠ dovolená navíc 

⧠ jiné: 

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

16. Vaší největší motivací je:  

⧠ finanční odměna    ⧠ spokojený zaměstnavatel    

⧠ prosperující podnik   ⧠ pocit z dobře odvedené práce  

 

17.  Motivovalo by Vás k vyššímu výkonu, pokud byste dostal/a měsíční 

odměnu? 

⧠ rozhodně ano   ⧠ spíše ano 

⧠ rozhodně ne    ⧠ spíše ne 
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18. Jakým způsobem by se podle Vás dal vylepšit dosavadní systém 

hodnocení? 

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

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

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

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

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

 

 

 


