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ABSTRAKT 

Bakalářská práce s zabývá hodnocením zaměstnanců. Cílem této 

bakalářské práce je zhodnotit systém hodnocení zaměstnanců ve 

vybrané firmě, vyhodnotit nedostatky a navrhnou případná 

opatření, která pomohou ke zlepšení efektivity daného systému.  

Teoretická část poskytuje přehled rešerší z odborné literatury, 

která se orientuje na hodnocení zaměstnanců, představuje 

využívané metody hodnocení a rozebírá časté chyby při 

hodnocení. Samostatná kapitola je věnována problematice 

odměňování zaměstnanců. 

Praktická část se zabývá analýzou současného stavu hodnocení 

zaměstnanců dané firmy na základě získaných informací. Práce 

obsahuje návrhy a doporučení na zlepšení, která vychází ze 

získaných informací. 

ABSTRACT 

Bachelor thesis with your employee evaluation. The aim of this 

bachelor thesis is to evaluate the system of employee 

evaliation in a selected company,to discard and suggest 

possible measures that can increase zhe efficiency of the 

system. 

The theoretical part provides an overview of limiting 

information from the literature, which focused on employee 

evaluation, uses evaluation methods and discusses common 

errors in evaluation. A separate chapter is devoted to the 

problem of employee remuneration. 

The practical part is expected to give you an actual appraisal 

based on the expected information. The work contains 

suggestions and recommendations for improvement, which 

increase from the information obtained.  

 

CÍL PRÁCE 

Cílem práce BP je analýza systému odměňování 

zaměstnanců ve vybrané společnosti, provedení 

šetření a v případě zjištění nedostatků návrh úpravy 

odměňování zaměstnanců. 

PŘÍNOS: Přínosem práce je návrh řešení pro zlepšení 

systému hodnocení ve firmě. 

O FIRMĚ ACO Industries 

ACO Industries Přibyslav patří mezi největší 

pobočky tohoto podniku, který patří mezi světovou 

špičku na trhu s odvodňovací technikou. 

Předmět podnikání: 

❖ koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje 

❖ kovoobrábění a zámečnictví 

❖ vedení účetnictví 

❖ povrchové úpravy a svařování kovů 

❖ galvanizérství 

❖ výroba plastových výrobků, 

❖ pronájem a půjčování věcí movitých. 

TEORIE 

V teoretické části jsem se zabývala: 

• Řízením lidských zdrojů 

• Řízením pracovního výkonu 

• Obecnými informacemi o hodnocení zaměstnanců 

• Formou a kritérii hodnocení 

• Osobou hodnotitele 

• Metodami hodnocení 

• Odměňováním 

Praxe 

V praktické části jsem zjišťovala formou dotazníku a 

strukturovaných rozhovorů s manažery spokojenost se 

stávajícím systémem hodnocení. 

NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

• Zavedení pravidelných školení 

pro hodnotitele. 

• Zavedení 360° zpětné vazby. 

• Nová hodnotící kritéria pro nižší 

management. 


