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"Hodnocení pracovníků" - Gabriela Justová 

Ve své bakalářské práci Gabriela Justová teoreticky zpracovává problematiku 

hodnocení pracovníků, v praktické části práce se zaměřuje na systém hodnocení 

palubních průvodčí v ČSA. 

Práce je strukturována do sedmi tematických kapitol (vyjma úvodu, závěru, soupisu 

bibliografických citací, bibliografie a přílohy). Soupis bibliografických citací zahrnuje 

celkem 22 položek včetně 2 cizojazyčných titulů, bibliografie obsahuje 7 titulů, z toho 

1 cizojazyčný. 

Jako cíl své práce si autorka stanovila popsat teoretická východiska hodnocení 

pracovníků a navrhnout změny stávajícího systému hodnocení palubních průvodčí 

v ČSA, který se jí týká v roli hodnoceného i hodnotitele. 

V první kapitole své práce autorka uvádí dílčí aktivity v systému personálního řízení a 

pozornost věnuje pracovnímu výkonu. Druhá kapitola je věnována problematice 

řízení pracovního výkonu a činnostem, které zahrnuje. Třetí kapitola práce je 

věnována hodnocení pracovníků, jeho úkolům, cílům, funkcím, formám a etapám 

procesu hodnocení pracovníků. Na kritéria hodnocení autorka zaměřila čtvrtou 

kapitolu. Zdůrazňuje nutnost volby kritérií, která jsou relevantní pro danou pracovní 

pozici, uvádí zásady pro výběr kritérií a uvádí nejčastěji používaná kritéria. 

V následující páte kapitole se autorka zabývá metodami hodnocení pracovníků. 

Uvádí zásady, které by měly metody splňovat a v jednotlivých subkapitolách 

jednotlivé metody popisuje. Šestá kapitola je věnována hodnotícímu pohovoru, a to 

jeho přípravě, zásadám vedení, jeho průběhu a závěrům. 

V poslední, sedmé kapitole své práce Gabriela Justová nejprve uvádí funkční 

rozdělení pozic palubních průvodčí v ČSA, požadavky na palubního průvodčího, 

průběh výběrového řízení a základní výcvik pro tuto pozici a další opakovaný výcvik 



a přezkoušení. Rovněž uvádí povinnosti palubních průvodčí před letem, v průběhu 

letu a po letu. Tyto tři oblasti povinností jsou významné v kontextu hodnocení těchto 

pracovníků. Autorka popisuje stávající systém hodnocení palubních průvodčí a 

následně poukazuje na jeho nedostatky. V závěru sedmé kapitoly navrhuje zavedení 

360 0 zpětné vazby, která podle jejího názoru může zajistit objektivitu hodnocení a 

možnost využít získané informace z tohoto hodnocení k dalšímu profesnímu rozvoji 

palubních průvodčí a případně i k diferenciaci jejich odměňování. 

Oceňuji autorčin kritický hodnotící přístup k současnému systému a její návrh 

nového systému. K formální stránce práce je třeba konstatovat, že by textu výrazně 

prospěla celková korektura. 

Předloženou bakalářskou práci Gabriely Justové doporučuji k přijetí k obhajobě . 

V Praze dne 9. května 2006 


