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O Úvod 

V poslední době se cílem každé orgamzace stalo zvyšování výkonnosti a 

potažmo tak i zisku. Jak lze však dosáhnout tohoto nesnadného cíle? Toho, aby 

v organizaci vše ladilo a docházelo k plnému využití všech zdrojů potřebných pro 

úspěch společnosti. Dnes již každý ví, že základ fungování každého podniku tvoří 

rovnováha mezi zdroji materiálními, finančními, informacemi a lidmi působícími 

v podniku i mimo něj. V současné době už není třeba vést diskuzi o tom, který 

z těchto zdrojů zabezpečujících chod každé společnosti, je nejdůležitější. Právě lidé 

představují jádro každého podniku, bez něhož by žádná organizace, bez něhož by 

žádná organizace, bez ohledu na náplň činnosti, velikost a formu, nemohla existovat. 

I přes výše uvedeno skutečnost neJsou mnohdy lidé a jejich práce řádně 

doceněni, stejně jako samotná práce s lidmi v podniku vůbec. Právě lidé však tvoří 

páteř každé společnosti a každý jeden z nás se, aniž si to uvědomujeme, stává denně 

součástí pavučiny mezilidských vztahů na svém pracovišti, kde se různou měrou 

podílíme na fungování celé organizace. 

Potřeba koordinovat vztahy mezi lidmi navzájem a mezi zaměstnanci a vedením 

společnosti dala vzniknout samostatnému oboru, jehož hlavní náplní se stala právě 

práce s lidmi jako nejdůležitějšími součástmi každé společnosti. Už dávno se přestalo 

na personální práci nahlížet pouze jako na oblast administrativní podpory vedoucím 

zaměstnancům, ale práce s lidmi se stala nedílnou součástí denní práce každého 

z nich, za účelem neustálého rozvoje organizace pomocí zlepšování výkonu každého 

zaměstnance. 

Jak však vedoucí pozná, že se zaměstnanec ubírá správným směrem? Dokáže 

rozpoznat klady a zápory jeho práce a poskytnout mu o tom přiměřenou zpětnou 

vazbu? Právě k tomuto účelu slouží proces hodnocení zaměstnanců, který je 

přínosem nejen pro vedení firmy, ale i pro každého pracovníka. Tuto funkci však plní 
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pouze za předpokladu, že je prováděno správně a spravedlivě, na základě dobře 

zvolených kritérií. 

Tato práce se alespoň částečně pokusí nastínit právě teoretická východiska 

hodnocení zaměstnanců v podniku, počínaje vysvětlením významu a přínosu 

hodnocení zaměstnanců pro obě strany. Popisuje formy a možné metody používané 

pro hodnocení zaměstnanců. Definuje obvyklý postup při zavádění systému 

hodnocení zaměstnanců v jednotlivých společnostech a v závěru předkládá výčet 

možností využití výstupů z hodnocení zaměstnanců pro další personální práci. 

Na část shrnující teoretické poznatky o procesu hodnocení zaměstnanců 

navazuje kapitola, která je více spojena s podnikovou praxí, v níž se zabývám 

systémem hodnocení zaměstnanců v konkrétní společnosti P APCEL, a. s., kde pracuji 

jako personalistka. Jedná se o popis stávajícího systému hodnocení zaměstnanců, 

který se ukázal být v mnoha ohledech nevyhovující, a následné předložení návrhů, 

jenž by měly pomoci zlepšit situaci a zkvalitnit tuto oblast práce s lidmi ve 

společnosti. 

V závěru bych ráda poděkovala vedoucí své diplomové práce PhDr. Renatě 

Kociánové za její konstruktivní připomínky usměrňující mé myšlenky a zejména pak 

za všechen čas, který mi věnovala. Dále bych chtěla poděkovat paní Renatě Buknové 

a Ing. I vanu Dzidovi ze společnosti PAP CEL, a. s., s jejichž laskavým svolením 

mohla vzniknout závěrečná část této práce. 
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1 Hodnocení zaměstnanců 

Pokud se chceme vážně zabývat problematikou hodnocení zaměstnanců, je 

nutné si nejprve vymezit několik důležitých pojmů, se kterými se v této oblasti 

setkáváme. V odborné literatuře se můžeme v souvislosti s hodnocením setkat 

s pojmy hodnocení pracovníků ( pracovní hodnocení ), hodnocení pracovního 

výkonu a řízení pracovního výkonu. Významově jsou s1 podobné, ale nelze je 

považovat za zcela identické pojmy. Hodnocení pracovníků a hodnocení pracovního 

výkonu jsou si významově bližší a můžeme je považovat za téměř identické. Řízení 

pracovního výkonu se od nich již více vzdaluje. 

Pro ilustraci uvedu, jak vnímají hodnocení pracovníků a řízení pracovního 

výkonu někteří autoři. "Hodnocení pracovníka znamená posuzování jeho vlastností, 

postojů, názorů jednání, vystupování a výsledků práce vzhledem k určité situaci, ve 

které se pohybuje, vzhledem k činnosti, kterou vykonává, a vzhledem k lidem, 

s nimiž vstupuje do kontaktu." (Bedrnová, Nový, 1998, s. 345). Velmi stručnou, leč 

vystihující podstatu věci, se jeví definice Werthera a Davise. "Pracovní hodnocení je 

proces, jímž organizace hodnotí vykonanou práci." (Werther, Davis, 1992, s. 330). 

Přednost poJmu řízení pracovního výkonu před hodnocením zaměstnanců 

dávají přednost např. Armstrong a u nás pak Koubek. "Řízení pracovního výkonu je 

nepřetržitý a flexibilní proces, který se týká manažerů a jimi řízených pracovníků, 

kteří jednají jako partneři v rámci, který stanovuje, jak nejlépe mohou společnou 

prací dosáhnout žádoucích výsledků." (Armstrong, 2002, s. 240). Koubkova definice 

řízení pracovního výkonu spíše vymezuje vzhledem k hodnocení zaměstnanců: " ... 

řízení pracovního výkonu je mnohem širším, obsáhlejším, ucelenějším a 

přirozenějším procesem řízení, jehož cílem je vyjasnit si vzájemná očekávání a který 

klade mimořádný důraz na podpůrnou roli manažerů, od nichž se očekává, že budou 

hrát spíše roli kouče než soudce, a který se zaměřuje na budoucnost." (Koubek, 2004, 

s. 31) 
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Jak již vyplynulo z předchozích řádků, můžeme hodnocení zaměstnanců a 

jejich výkonu chápat jako součást systému řízení výkonu zaměstnanců, přičemž 

řízení výkonu zaměstnanců je komplexnějším procesem, který zároveň posouvá roli 

hodnotitele a hodnoceného do jiné roviny, než jak je chápeme v klasickém hodnocení 

pracovníků. Tento rozdíl můžeme částečně ukázat na tabulce Alfreda J. Walkera 

v Příloze A. Ten vnímá hodnocení pracovníků jako minulý trend a přes v současnosti 

používané řízení pracovního výkonu, o kterém předpokládá, že je pouze 

mezistupněm, se dostává k vysoce výkonností organizaci, kde již klasické hodnocení 

zaměstnanců zcela ustoupí do pozadí. 

Domnívám se však, že v současné době je ještě téměř utopií mluvit o vysoce 

výkonnostní organizaci v praxi. Podle mnohých průzkumů existuje nemalé procento 

organizací, v souvislosti s nimiž nejen neslyšíme o komplexním řízení pracovního 

výkonu, ale dokonce nemůžeme hovořit ani o správně sestaveném a používaném 

systému hodnocení zaměstnanců, přestože i tuto oblast podnikového řízení upravuje 

Zákoník práce. Cituji: "Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni zejména: a) řídit a 

kontrolovat práci a pravidelně hodnotit poměr zaměstnanců k práci a k pracovnímu 

kolektivu a jejich pracovní výsledky, b) ... " (zákon č. 65/1965 Sb., Zákoník práce, 

§74) 

"Podle mezinárodních podnikových průzkumů provedených v průmyslově 

vyspělých zemích zhruba 40% firemních zaměstnanců pravidelné hodnocení výkonu 

nikdy nedostává a jen malý počet zaměstnanců je skutečně pravidelně hodnocen 

způsobem, který není formální." (Urban, 2003, s. 133). Samozřejmě je také nutno 

rozlišovat mezi typy podniků a postavením zaměstnanců v podnikové hierarchii. 

Podle Zlámalové (in Wagnerová, 2004, s. 57) má v České republice systém 

hodnocení pro manažery 49% organizací, pro specialisty a techniky 48%, pro 

administrativní pracovníky 42% a konečně pro manuální pracovníky 36% organizací. 
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Nejvíce se hodnocením zaměstnanců zabývají průmyslové podniky, 68%, 

následovány finančními institucemi, 57% a své zaměstnance hodnotí 50% 

obchodních společností. 

S ohledem na tato čísla, považuji za reálnější zabývat se systémem hodnocení 

zaměstnanců v organizaci spíše než řízením výkonu zaměstnanců, protože se 

domnívám, že v České republice jen velmi málo společností do tohoto stadia dospělo 

a mnohde se ještě nepodařilo překonat rozpaky z hodnocení zaměstnanců. Při tomto 

slovním spojení se stále ještě mnohým vybaví doba před listopadem 1989, kdy 

hodnocení zaměstnanců z větší části sloužilo především k jiným účelům, než je tomu 

dnes, kdy hodnocení nabývá v organizacích zcela jiného významu. 

I když tento stín se pracovnímu hodnocení podařilo alespoň částečně 

překročit, v mnohých organizacích zůstává problémem jeho formálnost a neochota 

manažerů tento stav změnit. V nejedné organizaci se hodnocení provádí pouze 

z důvodů, které vyžadují normy jakosti a certifikace. Proč je v našich organizacích 

systém hodnocení zaveden tak zřídka? Zastávám názor, že jednou z hlavních příčin 

této skutečnosti je malá znalost problematiky hodnocení zaměstnanců a s tím 

související strach z neznámého. Pro překonání těchto obav je nutné důkladně 

vysvětlit jak hodnotitelům, tak hodnoceným význam hodnocení a objasnit jeho 

přínos. 

1.1 Význam hodnocení zaměstnanců 

V současném konkurenčním prostředí přežijí jen ty opravdu nejschopnější 

společnosti. Jenže které to jsou? Především ty se spokojenými, schopnými a 

iniciativními zaměstnanci. Protože jen lidé tvoří mozek každé organizace. Jak 

dosáhnout toho, aby zaměstnanci právě naší organizace byli pro ni přínosem a vztah 

zaměstnavatel - zaměstnanec fungoval k oboustranné spokojenosti? Možnou 

odpovědí na tuto otázku je právě správně prováděné hodnocení zaměstnanců. 

8 



Každý zaměstnanec, od něhož se očekává stoprocentní výkon, musí vědět, jak si 

v práci stojí a jak nadřízení jeho výkon vnímají. Každému se lépe pracuje, pokud 

dostává kvalitní zpětnou vazbu. Stěžejním úkolem hodnocení zaměstnanců je právě 

poskytování této zpětné vazby a bylo by chybou domnívat se, že zpětná vazba musí 

znamenat jen kritiku od nadřízeného směrem k zaměstnanci. Pokud hodnocení ve 

firmě funguje, tak jak má, dostává se zaměstnancům nejen konstruktivní kritiky ale i 

ocenění jejich práce ve formě pochvaly a pro mnohé z nich se právě docenění jejich 

práce stalo hnacím motorem pro další činnost. 

V praxi se však mnohdy setkáváme s tvrzením: "Proč bych je měl chválit, vždyť 

jsou za to placení!" Stále existuje mnoho firem, kde je poskytování zpětné vazby 

v rámci hodnocení spíše příležitostí, jak své podřízené "legálně" zkritizovat. Mnoho 

českých manažerů neumí své zaměstnance správně motivovat pomocí rovnováhy 

mezi pochvalou a kritikou a právě k tomu by jim měl pomoci dobře nastavený 

systém hodnocení, který může být přínosem pro všechny zúčastněné. 

Podle Františka Bělohlávka a Oldřicha Šuleře můžeme přínosy hodnocení 

stručně vyjádřit v následujících bodech: 

Přínosy pro firmu 

Zvýšení osobní výkonnosti jednotlivců. 

Využití potenciálu pracovníků. 

Navrhování personálních rezerv. 

Zlepšení komunikace ve firmě. 

Opora plánu vzdělávání a rozvoje. 

Plánování kariéry. 

Přínosy pro nadřízeného 

Motivování pracovníků. 

Dávání zpětné vazby. 
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Usměrnění činnosti pracovníků. 

Poznání přání pracovníků týkajících se jejich dalšího rozvoje. 

Usměrnění osobního rozvoje pracovníků. 

Poznání problémů zaměstnance. 

Spravedlivější stanovení složek mzdy. 

Pohled zaměstnance na vlastní práci. 

Přínosy pro hodnoceného 

Ocenění vlastní práce. 

Poznání pohledu vedoucího. 

Možnost prezentovat své potřeby a osobní cíle. 

Příležitost sdělit své problémy. 

Poznání vlastní perspektivy. 

Zaměření osobního rozvoje. 

Ukázání potenciálu a možnost kariéry. 

(Bělohlávek, Šuleř, 2003, s. 1) 

Výše uvedený výčet současně přinesl odpověď na otázku, jaký je tedy význam 

hodnocení zaměstnanců. V zásadě stejnou odpověď na jdeme i u Bedrnové a 

Nového, Koubka, Vebera, Kleibla a Dvořákové a Šubrta a dalších. 

Z psychologického hlediska by mělo hodnocení zaměstnanců naplňovat tyto 

základní funkce: 

1. Funkce poznávací. 

2. Funkce motivační. 

3. Funkce zpětné vazby. 

4. Funkce informační. 

5. Funkce tvorby sociálního klimatu v organizaci. 

(Štikar, Rymeš, Riegel, Hoskovec, 2000, s. 1 09) 
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"Společnosti, které na pravidelné hodnocení pracovníků dbají, vědí, proč to 

dělají. Rozhodujícím cílem je pro ně zisk a rozvoj firmy." tvrdí Štěpánka Čápová ve 

svém článku Hodnocení zaměstnanců - problém, nebo nástroj managementu? 

(http:// rnfdnes.newtonit.cz/tisk.asp?cache=607749). A jaký je podle ní přínos pro 

zaměstnance? "Pracovníci si tak obvykle jednou ročně mohou ujasnit svou 

perspektivu u firmy, dozvědí se, co se od nich očekává, co musí udělat sami, v čem 

jim pomůže firma nebo nadřízený, co posléze mohou za zlepšení výkonu očekávat. 

Nebo naopak, co se stane, pokud se jejich výkon do určité doby nezlepší." 

Podle Werthera a Davise si organizace nevystačí s tím, že má nějaký systém 

hodnocení. Tento systém musí být efektivní a akceptovaný všemi členy organizace. 

Pokud tornu tak je, tak pracovní hodnocení slouží k: 

zlepšení výkonu, 

určení odměny, 

rozhodování o pracovním zařazení, 

odborné přípravě a potřebám rozvoje, 

plánování pracovního postupu a rozvoje, 

zjišťuje: 

nedostatky ve výběru pracovníků, 

informační nepřesnosti, 

chyby v rozvržení práce, 

zajišťuje: 

stejné pracovní příležitosti, 

a eliminuje: 

vnější vlivy. 

(Werther, Davis, 1992, s. 331) 

Hodnocení zaměstnanců představuje ve firmě jeden z nejsložitějších 

personálních procesů, bez něhož práce s lidmi v organizaci nikdy není kompletní. 

Zahrnuje řadu úkolů a všem zúčastněným přináší mnohá očekávání. Jeho správné 
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provedení a načasování motivuje zaměstnance a povzbuzuje je k vyššímu výkonu ve 

prospěch společnosti. Odhaluje silné a slabé stránky ve výkonu a pracovním chování 

každého zaměstnance. Poskytuje pracovníkům příležitost ke zlepšení a rozvoji jejich 

potenciálu. Mnohdy se stává podkladem pro odměňování individuálního výkonu. Pro 

firmu znamená cennou informaci o názorech, postojích a loajalitě zaměstnanců. 

Informuje o spokojenosti nebo nespokojenosti a důvodech. Hodnocení je díky svému 

multifunkčnímu charakteru nástrojem pro celkové zkvalitnění personální práce 

v orgamzac1. 

1.2 Provázanost hodnocení zaměstnanců ostatními 

personálními procesy 

Jak již bylo uvedeno dříve, hodnocení zaměstnanců představuje multifunkční 

systém úzce spjatý s ostatními personálními činnostmi, které mu na jedné straně 

poskytují podklady a na druhé straně hodnocení slouží jako základ pro mnohé další 

činnosti související s prací s lidmi v organizaci. 

Dalo by se říci, že alfou omegou pro každou personální činnost je analýza 

pracovních míst a jejich následné popisy nebo kompetenční modely. Kde jinde se 

dozvíme, co je pro práci zaměstnance stěžejní, jaké schopnosti a dovednosti 

potřebuje proto, aby mohl kvalitně vykonávat svou práci? Jakými vlastnostmi musí 

vynikat ten který zaměstnanec pro to, aby pracoval co nejlépe? Na základě popisu 

pracovních míst vzniká soubor prvků, který určuje vlastnosti ideálního pracovníka a 

cílem každé organizace by mělo být, aby se k tomuto ideálu každý zaměstnanec co 

nejvíce přibližoval. Z popisu pracovního místa pak musí být vybrán soubor kritérií, 

na jejichž základě je každý zaměstnanec hodnocen. 

Výstupy z hodnocení zaměstnanců slouží jako podklad pro personální plánování, 

přes získávání až po propouštění zaměstnanců. Díky hodnocení zaměstnanců lze 

zjistit, jaká skupina nebo zaměstnanec s jakými schopnostmi v podniku chybí a 
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zajistit napravení této skutečnosti. Hodnocení zaměstnanců také odhalí přetížená 

pracovní místa a následnou potřebu zvýšit počet zaměstnanců. Díky pracovnímu 

hodnocení lze objevit skrytý talent některých zaměstnanců a po dohodě je přeřadit na 

jiné vhodnější místo, kde by mohli lépe uplatnit a rozvíjet své schopnosti. Naopak 

výstup z hodnocení může v některých případech, kdy zaměstnanec podává nízký 

výkon a náprava se nejeví být možná, sloužit jako jeden z podkladů pro sesazení 

zaměstnance z jeho funkce nebo dokonce pro úplné propuštění z podniku. 

Noví pracovníci musí být informováni o systému hodnocení a motivováni k jeho 

realizaci. Nadřízený využívá pracovního hodnocení již v rámci procesu orientace a 

adaptace nového zaměstnance, kdy správně provedené hodnocení slouží 

k rychlejšímu zařazení se na pracovní místo a včlenění do pracovního kolektivu. 

Nástup do nového zaměstnání je silně stresující situací a vědomí, že se nadřízený o 

zaměstnance zajímá, může toto napětí alespoň částečně zmírnit. Zároveň ještě ve 

zkušební době dojde na straně organizace i zaměstnance ke zjištění, zda tento vztah 

splňuje oboustranná očekávání nebo se zde již na počátku vyskytují problémy. 

Provázanost hodnocení s procesem odměňování se sama nabízí, ale nemusí být 

pravidlem. Jak mezi autory odborné literatury, tak mezi odborníky z praxe nepanuje 

jednoznačná shoda, zda odměňovat na základě hodnocení a pokud ano, jak velké 

procento odměny odvozovat právě z výsledků hodnocení. Možným řešením se 

ukázaly být odměny v nepeněžních pobídkách. V každém případě by hodnocení 

mělo být realizováno tak, aby podpořilo individuální motivaci každého zaměstnance. 

Hodnocení zaměstnanců je také základním nástrojem identifikace vzdělávacích 

potřeb jednotlivce a na druhé straně vhodným indikátorem úspěšnosti vzdělávání na 

úrovni změny pracovního chování v důsledku absolvovaných vzdělávacích aktivit. 

Z výše uvedených příkladů vyplývá, že pracovní hodnocení nemůže v žádné 

společnosti existovat jako samostatně fungující proces nezávislý na ostatních 
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personálních činnostech, ale stal se nedílnou součástí práce s lidmi. Na jedné straně 

čerpá z popisu pracovních míst, na straně druhé obohacuje svými poznatky zejména 

oblast plánování kariéry, rozvoje a vzdělávání. 
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2 Formy a metody hodnocení zaměstnanců 

2.1 Formy hodnocení zaměstnanců 

Pracovní hodnocení se v každé společnosti uskutečňuje alespoň jedním 

způsobem a to neformálním. Každý z nás, kdo se již alespoň na čas zapojil do 

pracovního procesu, může tuto skutečnost potvrdit. V mnohých společnostech i dnes 

bývá pravidlem, že toto je také jediná forma hodnocení. Nezřídka se stává, že 

pracovní výkon zaměstnance se probírá někde mezi dveřmi na chodbě nebo u 

automatu na kávu, kde se náhodou setkají vedoucí a podřízený zaměstnanec. 

Varianta, která také není nijak ojedinělá, posunuje toto setkání až do večerních 

hodin, kdy se obě strany sejdou v oblíbené hospůdce a pracovní výkon se řeší právě 

tam. Jistě si lze představit, k jakým výsledkům toto neformální setkání dospěje. 

Výše uvedený odstavec možná poněkud přehnanou formou popisuje, jakým 

způsobem se také může odehrávat neformální hodnocení zaměstnanců, ale i ono by 

mělo mít určitou kulturu, aby splňovalo svůj účel. Tj. zhodnocení výkonu 

zaměstnance a poskytnutí zpětné vazby, ať už negativní nebo pozitivní, a vyvození 

patřičných důsledků. Neformální hodnocení pracovního výkonu se děje prakticky při 

každém setkání zaměstnance s nadřízeným. Vedoucí tak dává zaměstnanci najevo 

zájem o jeho práci a zároveň jej průběžně informuje o tom, jak na jeho práci nahlíží. 

Pokud je neformální hodnocení prováděno věcně a správně, nemělo by se stát, že 

plánované formální hodnocení přinese jedné nebo oběma zúčastněným stranám 

nemilé překvapení. 

Formální hodnocení můžeme definovat jako předem smluvenou schůzku 

nadřízeného a podřízeného za účelem posouzení pracovního výkonu a stanovení 

případných opatření z toho vyplývajících. Koubek vysvětluje rozdíl mezi formálním 

neformálním hodnocením takto: "Průběžné zkoumání pracovního výkonu se 
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uskutečňuje jednak při neformálních kontaktech manažera a pracovníka v rámci 

jejich každodenní spolupráce a komunikace, jednak při formálních, předem 

plánovaných setkáních během období. V prvním případě je zkoumání pracovního 

výkonu nutně jen dílčí, neúplné a poněkud nahodilé a slouží k průběžnému 

usměrňování práce pracovníka, k operativnímu rozpoznávání a řešení problémů a 

k poskytování pomoci pracovníkovi při práci i při učení se na základě konkrétní 

situace, konkrétní zkušenosti. Zpravidla při tom není možné v úplnosti posoudit, do 

jaké míry plní pracovník všechny své pracovní i rozvojové cíle. Proto je třeba 

organizovat formální setkání." (Koubek, 2004, s. 83) 

Většina autorů se shoduje na nutnosti provádět i formální hodnocení pracovního 

výkonu. Mezi jeho zastánce patří i Leigh: "Manažeři vlastně hodnotí průběžně -

denně sledují činnost podřízených, kontrolují, zda zaměstnanci plní úkoly, a 

pomáhají jednotlivým podřízeným zvládat úkoly lépe. Formální systémy hodnocení 

však zahrnují ještě něco navíc: jdou za běžnou denní kontrolu a běžnou zpětnou 

vazbu. Poskytují totiž pravidelný souhrn a analýzu informací o způsobu práce 

dotyčného jedince. Mnohé z těchto informací už byli prodiskutovány průběžně, ale 

rozdíl tkví v tom, že manažer hodnocení za delší časový úsek zobecní. Obě strany, 

manažer i zaměstnanec, mají čas se na výkon podívat s nadhledem." (Leigh, 1992, s. 

29) 

Naopak částečným odpůrcem formálního hodnocení je Drucker, který s1ce 

uznává potřebu hodnotit pracovníky, ale požaduje, aby si každý dobrý manažer 

stanovil sám vlastní systém hodnocení. " ... sotva někoho překvapí, že jen málo 

vedoucích pracovníků používá oficiálního hodnocení. Je to nesprávný nástroj 

v nesprávné situaci a pro nesprávný účel." "A přece je nějaký hodnotící postup 

nutný, ... Schopní vedoucí pracovníci si proto obvykle vypracovávají svou vlastní, 

naprosto odlišnou formu hodnocení." (Drucker, 1992, s. 72-73) 
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Domnívám se, stejně jako většina autorů odborné literatury, že pro kvalitní 

proces vedení lidí v organizaci jsou prospěšné oba způsoby hodnocení, jak formální, 

tak neformální. Neformálně hodnotí své podřízené každý vedoucí, aniž by si to 

častokrát uvědomoval a právě to se může stát problémem, protože i při neformálním 

hodnocení je potřeba dodržovat určité zásady. Tato skutečnost však spadá spíše do 

oblasti správné mezilidské komunikace, jejíž pravidla by si pro svou práci měl 

osvojit každý manažer. Správně zacházet s kritikou nebo pochvalou potřebuje pro 

svůj, nejen profesní život, každý. U vedoucích pracovníků je však tato dovednost 

potřeba dvojnásob. 

Vazbu, jak si stojí zaměstnanec v podniku a co jeho práce pro společnost 

znamená, neposkytuje jen hodnocení pracovního výkonu, ale je možné o tom 

usuzovat i na základě jiných skutečností, které ve své podstatě také obsahují 

hodnotící aspekt. "Vedle hodnotícího přístupu vedoucího je každý pracovník 

v hospodářské organizaci vystaven dalším různým formám hodnocení. Jsou to: 

hmotná odměna za dobrou práci ( a případně i hmotný postih za práci 

špatnou ) představuje ekonomické a společenské ocenění pracovního úsilí 

člověka, 

obsah vykonávané činnosti (do jaké míry je práce proměnlivá či monotónní, 

zda požaduje samostatnost ... ), 

požadovaná pracovní způsobilost, 

společenská prestiž vykonávané profese a rovněž společenská prestiž celé 

hospodářské organizace, 

společenská atmosféra na pracovišti, 

postavení jedince v pracovní skupině, 

uplatňovaný způsob řízení na pracovišti a v celé hospodářské organizaci." 

( Mayerová, Růžička, 2000, s. 84-85) 

Cílem každé organizace je dosahovat stále lepších výsledků prostřednictvím 

neustále se zlepšujícího výkonu každého zaměstnance. Pokud chce organizace toto 
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pravidlo dodržovat v co největší možné míře, musí své zaměstnance patřičně 

motivovat. Čas prověřil, že bylo mylné hledat cestu k vyššímu výkonu zaměstnanců 

prostřednictvím vyšší mzdy a finančních pobídek. K rozvoji výkonového potenciálu 

nemalou měrou přispívá pozitivní klima v mezilidských vztazích a způsob jakým 

organizace zachází se svými zaměstnanci. Jak je vidět z výše uvedeného, každý 

správně provedený způsob, který organizace zvolí pro hodnocení výkonu 

zaměstnanců, je lepší než žádný. Ať se jedná o formální nebo neformální hodnocení. 

Každý zájem o zaměstnance a jeho práci je přijímán kladně a motivuje více než 

cokoliv jiného. 

Hlavními otázkami které vyvstanou při vyřčení pojmu hodnocení pracovního 

výkonu jsou: Koho hodnotit? Kdo hodnotí? Jak často? Alespoň částečnou 

odpověď se pokusí dát následující text. 

Pravidelné hodnocení pracovního výkonu se týká několika skupin zaměstnanců: 

vedoucích pracovníků, 

odborníků a specialistů, 

podpůrných administrativních pracovníků, 

manuálních pracovníků, 

nově nastupujících pracovníků, 

pracovních týmů. 

Hodnocení výkonu u vedoucích pracovníků není zdaleka takovou 

samozřejmostí, jak by se mohlo zdát. "Já jsem tu od toho, abych je hodnotil a ne 

naopak." Tuto větu často slýcháme od vedoucích pracovníků, kteří jsou navyklí vést 

své podřízené léta stejným způsobem a nevidí jediný důvod, proč to měnit. V našich 

podmínkách nebylo a stále není zvykem hodnotit vedoucí pracovníky. A už vůbec ne 

systémem, kdy by se jim hodnocení dostalo od jejich podřízených. Proč jsme svědky 

právě této skutečnosti? Příčiny můžeme spatřovat na obou stranách. Vedoucí v České 

republice preferují direktivní styl řízení a představa, že by je měli hodnotit jejich 
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podřízení je pro ně nemyslitelná, ať už ze strachu z výsledků nebo pouze z principu 

celé věci. Pokud se již odhodlají a svolí k hodnocení, málokdy z něj pro sebe vyvodí 

důsledky. Na druhé straně je i neochota zaměstnanců hodnotit svého šéfa. I když je 

hodnocení anonymní, vycházejí výsledky veskrze pozitivně, protože: "Přece tam 

nenapíšu, co si o něm doopravdy myslím, co kdyby zjistil, že jsem to byl já." 

Hodnocení vedoucích zaměstnanců je u nás zatím provázeno strachem z neznámého 

na obou stranách, který ale pomalu ustupuje do pozadí a začíná se blýskat na lepší 

časy a to zejména díky lepší informovanosti o metodách hodnocení zabývajících se 

touto problematikou a díky přílivu zahraničních společností, které si s sebou přinášejí 

i své metody hodnocení. 

Hodnocení odborníků a specialistů, stejně jako administrativních pracovníků, je 

již běžnější součástí podnikové praxe. V tomto případě je pouze třeba vhodně zvolit 

metodu hodnocení a správně nastavit kritéria, která by rozhodně neměla být stejná 

pro všechny zaměstnance společnosti, ale měla by rozlišovat alespoň mezi 

jednotlivými odděleními a úrovněmi. Např. není možné stejně hodnotit účetní a 

obchodního zástupce. Nebo technologa a referentku marketingu. 

Hodnocení manuálních pracovníků je přinejmenším stejně diskutabilní jako 

hodnocení vedoucích pracovníků. Jen málo která organizace hodnotí pracovní výkon 

všech svých zaměstnanců od generálního ředitele až po řadového dělníka. V otázce 

hodnocení dělníků najdeme mnohá plus i mínus. K pozitivním bodům patří zejména 

to, že každý zaměstnanec chce být motivován a zájem o jeho práci motivaci každého 

zaměstnance jen zvyšuje. Pokud dělníky nehodnotíme, tak ti se mohou cítit 

méněcenní a přehlížení oproti technickohospodářským pracovníkům. Druhá strana 

mince hodnocení dělníků obzvláště ve velkých podnicích je jejich počet. Pokud 

výrazně převyšuje počet THP, tak se může proces hodnocení stát velmi náročný na 

čas. Stejně jako pro každou skupinu hodnocených je potřeba stanovit různá kritéria, u 

dělnických profesí tomu není jinak. Zde se ve velké míře uplatňují normy, 

19 



stanovující zejména množství výrobků a čas, za který mají být vyrobeny. Zjištěné 

hodnoty pak tvoří základnu pro hodnocení pracovníků v dělnických profesích. 

Nově nastupujícím zaměstnancům by vedoucí po celou dobu jejich adaptace měl 

věnovat zvýšenou pozornost a korigovat jejich pracovní činnost tak, aby byla 

v souladu s hodnotami a potřebami organizace. Po skončení zkušební doby nastává 

čas, kdy by si měl vedoucí domluvit s novým zaměstnancem formální schůzku, na 

které mu objasní svůj pohled na jeho budoucnost v podniku a dohodne s ním plán 

příštích úkolů. Pokud je novému zaměstnanci věnována náležitá pozornost, pomůže 

mu to lépe se včlenit do kolektivu a podávat očekávaný výkon v co nejkratší možné 

době. 

Hodnocení pracovních týmů jako celku je specifickou kapitolou, která by sama o 

sobě vydala na několik stran. Hodnocení týmu jako celku představuje vždy určitý 

problém. Někteří mohou mít pocit, že jejich výkon byl nedoceněn a naopak jiní byli 

na jejich úkor hodnoceni lépe. Podstatným faktem je, za jakým účelem byl tým 

hodnocen. V praxi hodnotíme tým zejména po splnění určitého úkolu nebo naopak 

hledáme příčiny neúspěchu. 

Vždy je potřeba mít na paměti, že každá situace je specifická a Je nutno 

rozlišovat mezi tím koho a proč hodnotíme a tornu přizpůsobit metody a zvolit 

kritéria. Nezanedbatelnou součást představuje osoba hodnotitele. Pokud někomu 

položíte otázku, koho si představuje jako hodnotitele, ve většině případů se vám 

dostane odpovědi, že přece hodnotí nadřízený a ve většině případů tornu tak skutečně 

je. Pozitiva a negativa v případě hodnocení přímým nadřízeným jsou asi všeobecně 

známa, přesto neškodí si je zopakovat. Výhodou bezprostředních nadřízených je 

dobrá znalost výkonu zaměstnance, jeho přístup k práci, podmínky v jakých 

zaměstnanec pracuje, zázemí pracovníka, které může mít vliv na jeho výkon a 

v neposlední řadě i osobní vlastnosti zaměstnance. Nevýhodu můžeme spatřovat 

v nebezpečí subjektivního pohledu nadřízeného. V tomto případě může hodnocení 
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zaměstnance vykazovat nadměrnou spokojenost s jeho výkonem nebo naopak 

vyznívat v zaměstnancův neprospěch. Nedostatečná autorita bezprostředního 

nadřízeného také může výrazně ovlivnit proces hodnocení a následnou práci s jeho 

výsledky. 

Hodnocení pracovníka provádějí však i jiné osoby . K přehlednému znázornění 

toho, kdo všechno se může stát hodnotitelem slouží tabulka sestavená autorkami 

Foot a Hook. 

Lidé, kteří mohou působit Výhody 

jako hodnotitelé 

Nevýhody 

Přímý nadřízený 

hodnoceného 

Personální manažer 

Spolupracovníci 

manažera Nadřízený manažera často Je nepravděpodobné, že bude 

dohlíží na jeho spravedlivé hodnoceného znát dobře, a je 

hodnocení. Je-li jediným proto možné, že informace 

hodnotitelem, existuje obdrží od přímého manažera 

pravděpodobná výhoda větší hodnoceného jedince. 

objektivity v hodnocení práce 

zaměstnance, protože není přímo 

ohrožen úspěchem zaměstnance. 

Často dohlíží na spravedlnost Je nepravděpodobné, že bude 

manažera a monitoruje hodnoceného znát dobře, a je 

důslednost přístupu v organizaci. proto možné, že informace 

Personální manažeři jsou občas obdrží od přímého manažera 

jedinými hodnotiteli z důvodu hodnoceného jedince. 

spravedlnosti a důslednosti a 

také proto, že nejsou vnímáni 

jako ohrožení pro manažera. 

Jejich názor může být zvláště Spolupracovníci nemusí znát 

užitečný tam, kde je důležitá všechny aspekty dané práce 

týmová práce nebo v organizaci jednotlivce. Nemusí být ochotni 

s maticovou strukturou, kde vyjádřit upřímný názor na 

informace od jedince mohou být kolegu a mohou být rovněž 

cennější než od manažera. ovlivněni dobrým či špatným 

Hlavní výhodou je, že vztahem nebo vzájemnou 
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Podřízení 

Sebehodnocení 

spolupracovníci mají žárlivostí či rivalitou. 

pravděpodobně jasnou představu 

o efektivnosti každého 

jednotlivce při jejich spolupráci. 

Navíc je pravděpodobnější, že 

názory více lidí vytvoří 

spolehlivější pohled. 

Lidé pracující pro hodnoceného Mohou se příliš obávat vyjádřit 

jednotlivce budou mít určitě svůj opravdový názor, pokud 

odlišný pohled na jeho pociťují, že manažer by toho 

schopnosti a výkon, 

mohou poskytnout 

informace 

proto mohl využít v budoucnu. 

cenné Hodnocená osoba rovněž může 

být neochotna přijmout názory 

svých podřízených. 

Casto se používá jako součást Někteří mohou analýzu jejich 

hodnotícího procesu, protože vlastního pracovního výkonu 

v mnoha systémech hodnotitelé shledat obtížnou a mohou mít 

a hodnocení vyplňují profil nerealistické pohledy na to, jak 

nezávisle na sobě a pak ho dobře vlastně práci vykonávají. 

použijí pro diskuzi. Jednotlivec Nemusí být ochotni připustit si 

má o standardu své práce nedostatky, i když v mnoha 

detailnější znalosti než jeho případech je opak pravdou, lidé 

manažer. Protože jednotlivci by jsou k sobě kritičtější, než by byl 

měli být motivováni k větší jejich manažer. 

zodpovědnosti za svůj vlastní 

rozvoj, bude toto zvýšené 

sebeuvědomění užitečné. 

(Foot, Hook, 2002, s. 238) 

Týmové hodnocení představuje další z forem, jak posoudit výkon zaměstnance. 

Překonává úskalí jednostrannosti a slouží k větší objektivitě hodnocení. Členy týmu 

se mohou stát: bezprostřední nadřízený zaměstnance, nadřízený nadřízeného 

zaměstnance, personalista, spolupracovníci, podřízení, psycholog, v případě potřeby 

mohou být přizváni další členové. V situaci, kdy zaměstnance hodnotí tým, hovoříme 
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o metodě 360° zpětná vazba a assesment centre, o nichž bude pojednáno v dalším 

textu. Uvedené způsoby hodnocení nelze použít univerzálně, protože každá situace 

vyžaduje odlišný způsob. 

Stejně jako se diskutuje o osobě hodnotitele, tak často probíhá diskuze o četnosti 

hodnocení. Hodnotit jedenkrát, dvakrát ročně nebo ještě častěji? U neformálního 

hodnocení se zdá být odpověď jasná. Vždy když nadřízený jedná se zaměstnancem o 

jeho práci, určitým způsobem mu dává najevo, co si o něm a jeho práci myslí a 

zaměstnanec má možnost bezprostředně reagovat. Často se tak může dít ve shonu a 

nesystematicky, proto je pravidlem sjednat si oficiální schůzku, jejímž předmětem 

bude právě hodnocení výkonu. 

Většina autorů odborné literatury se shoduje na nutnosti doplnit neformální 

hodnocení pracovního výkonu zaměstnance hodnocením formálním. V otázce 

četnosti hodnocení již není patrná tak jednoznačná shoda, ale vesměs se setkáme 

s názorem, že formální hodnocení by mělo probíhat v ročním intervalu, i když např. 

Provazník považuje za samozřejmost kratší interval. "Pravidelné formalizované 

hodnocení pracovníků bývá nejčastěji čtvrtletní nebo pololetní ... "(Provazník a kol., 

2002, s. 191) 

Délka jednoho cyklu hodnocení je také samozřejmě odvislá od počtu pracovníků 

v organizaci a jejich kvalifikace, náplně práce a mnoha dalších faktorů. Čím vyšší 

specializace a různorodost úkolů, tím vyšší jsou nároky kladené na práci řídících 

zaměstnanců a tím pádem i na systém hodnocení. Koubek se k dané problematice 

vyjadřuje takto: "Ve firmách zaměstnávajících vysoce kvalifikované specialisty, kde 

navíc na jednoho manažera připadá jen nevelký počet členů jeho týmu, se zřejmě 

ustálila praxe organizovat setkání jednou za měsíc. Informace z výrobních organizací 

s relativně velkými skupinami manuálních pracovníků odpovědných jednomu 

manažerovi svědčí o tom, že setkání na této nejnižší úrovni hierarchie funkcí se 

uskutečňuje spíše ve čtvrtletních intervalech, ... " (Koubek, 2004, s. 84). Já sama se 
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přikláním spíše k názoru, že u nás převažuje roční cyklus hodnocení ve výrobních 

organizacích a půlroční v organizacích s vysokou specializací práce. 

Výše uvedený text se zabýval pravidelným formálním hodnocením 

zaměstnanců. Dále rozlišujeme nepravidelné hodnocení zaměstnanců, které se může 

uskutečňovat po dokončení pracovního úkolu, po skončení adaptačního procesu 

zaměstnance nebo zcela náhodně. Hodnocení pracovního výkonu zaměstnance, které 

je prováděno náhodně, bývá ve většině případů reakcí na náhlý výkyv ve výkonu 

zaměstnance především směrem dolů. Výsledky tohoto hodnocení slouží zejména 

k nalezení příčiny zhoršení a na jejich základě jsou pak přijímána nápravná opatření. 

Hodnocení výkonu zaměstnanců z hlediska jeho četnosti zkoumala u nás v roce 

2003 společnost PriceWaterhouseCoopers (Olsen, Šubrtová, 2003, tab. č. 2) a došla 

k těmto závěrům: 

FREKVENCE HODNOCENÍ 

FREKVENCE HODNOCENI PROCENTO SPOLEČNOSTÍ 

Jednou ročně 57% 

Dvakrát ročně 27% 

Jiný systém 6% 

Náhodně 2% 

Po dokončení úkolu 2% 

Žádný systém hodnocení 6% 

Hodnocení zaměstnanců představuje velmi složitý proces, při kterém je potřeba 

zejména zvážit kdo, koho a jak často bude hodnotit. Základním východiskem pro 

hodnocení jsou dobře zvolená a přesně definovaná kritéria, na jejichž základě lze 

hodnocení provést. Přes stanovení vhodných kritérií shodujících se s náplní práce, 

kvalifikačními požadavky a osobními vlastnostmi, jež jsou nutné k výkonu dané 
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pozice, se dostáváme k samotnému procesu hodnocení. Pokud má splňovat 

očekávání a výsledky mají být požadovaným přínosem, je potřeba dobře zvolit 

metody hodnocení. 

2.2 Metody hodnocení zaměstnanců 

V odborné literatuře se nejčastěji setkáme s dvojím dělením metod hodnocení 

zaměstnanců. Bývají rozlišovány metody kvantitativní a kvalitativní. O něco 

preferovanější bývá rozdělení na metody zaměřené na minulost (retrospektivní) a na 

metody zaměřené na budoucnost ( prognostické ). Podle tohoto členění bude 

postupováno i v další části této kapitoly. Tyto skupiny metod sloužících k hodnocení 

zaměstnanců nelze však zcela striktně rozdělovat, ale naopak u obou hledat prvky 

sloužící k rozvoji zaměstnance. Naplnit tento úkol se částečně podařilo Eberlemu a 

Hartwichovi, kteří metody dělí na ty hodnotící výkon ( zaměření na minulost ) a ty 

hodnotící potenciál ( zaměření na budoucnost ) a nacházejí mezi nimi spojení 

vedoucí k rozvoji pracovníka. 

Porovnání výkonnostního posouzení a hodnocení potenciálu 

HODNOCENÍ POTENCIÁLU POSOUZENÍ VÝKONU 

zaměřené na budoucnost I 

prognostické 

- eviduje schopnosti I způsobilosti 

na základě obrazu osobnosti 

- slouží obsazování pozic a 

správnému určení úkolů 

- je předpokladem pro zkoumání 

vhodnosti pro jakýkoliv úkol 
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zaměřené na minulost I 

empirické 

- eviduje prokázané výkony a 

neptá se na vzdělání a praxi 

jednotlivce 

jasné hodnotové vyjádření 

slouží osobní orientaci a 

vyměřování platů 

je základním předpokladem pro 

další postup spolupracovníka 



V zdě lání a praxe Zjevné nedostatky ve výkonech 

~ 
Rozvoj spolupracovníka 

(Eberle, Hartwich, 1996, s. 23) 

Přesto, že výše uvedená tabulka ukázala poměrně jasný rozdíl mezi metodami 

zaměřenými na minulost a na budoucnost a nalezla mezi nimi spojení a zároveň tak 

zdůvodnila proč používat obě skupiny metod pro hodnocení zaměstnanců, 

v praktické personalistice je situace zcela odlišná. Ve většině společností majících 

zavedený systém pravidelného hodnocení zaměstnanců je používána jediná metoda 

sloužící k hodnocení. Většinou se jedná o metodu zaměřenou na minulost, která se 

omezuje na strohé ohodnocení výkonu, často bez návaznosti na ostatní personální 

procesy jako je vzdělávání nebo rozvoj zaměstnance. 

Metody hodnocení zaměřené na minulost nazýváme také retrospektivní a to 

proto, že hodnotí dříve vykonanou práci a pracovní chování. Umožňují 

zaměstnavateli zjistit kvalitu provedené práce, zaměstnancům dávají zpětnou vazbu o 

jejich výkonech a poskytují obraz o celkové práci s lidskými zdroji v organizaci. 

K těmto metodám nejčastěji řadíme: hodnotící stupnice, hodnotící stupnice 

zakotvující chování ( BARS ), dotazník ( checklist ), metodu 360° zpětná vazba, 

metodu klíčové ( kritické ) události, metodu pomocného posudku, testování a 

pozorování pracovního výkonu, srovnávací hodnocení ( srovnání se stanovenými 

cíly, srovnání s pracovními normami, metoda nucené distribuce, párové srovnávání), 

posouzení pracovních produktů, testové metody, hodnotitelské zprávy (volný popis). 

Považuji za velmi složité určit přesnou hranici mezi metodami hodnocení 

zaměřenými na minulost a na budoucnost. I v případě, že mluvíme o metodách 

zabývajících se budoucností, musíme si uvědomit, že i toto hodnocení vždy navazuje 

na hodnocení minulého pracovního výkonu, který dále rozvíjí. Mezi metody 

rozvíjející pracovní výkon a zaměřující se směrem do budoucnosti řadíme: metodu 
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vytváření úkolů ( stanovování cílů ), psychologické hodnocení a hodnotící střediska 

( Assessment Centre ). Specifickou metodou je sebehodnocení, které, troufám si říci, 

můžeme zařadit jak k hodnocení pracovního výkonu obracejícímu se do minulosti, 

tak i k metodám hodnocení orientujícím se na budoucnost. 

U některých autorů (např. Štikar, Rymeš, Riegel, Hoskovec, 2000, s. 111) se 

můžeme setkat s tím, že jako samostatnou metodu hodnocení uvádějí hodnotící 

rozhovor. Z mého pohledu je toto zařazení diskutabilní, protože já vnímám 

hodnotící rozhovor jako navazující část hodnotícího procesu, která by měla vždy být 

nedílnou součástí hodnocení, ať je prováděno tou či onou metodou. Informace o 

výkonu a pracovním chování zaměstnance vyjádřené v jakékoliv podobě (vyplněný 

dotazník, hodnotící stupnice, volný popis hodnotitele, sebehodnocení, apod. ) by se 

měli stát základem pro hodnotící rozhovor, kde obě strany ke skutečnosti zaujmou 

stanovisko a přijmou potřebná opatření. Z tohoto důvodu bych hodnotící rozhovor 

nezařazovala k metodám hodnocení, ale jako nezbytnou součást hodnotícího procesu, 

během níž nadřízený a zaměstnanec nejen hodnotí výkon z uplynulého období, ale 

vyjádří své představy a očekávání pro období následující. Výběr metody hodnocení 

je záležitostí volby, kdežto hodnotící rozhovor by měl být v každém případě další 

etapou procesu hodnocení zaměstnanců v organizaci. 

2.2.1 Metody hodnocení zaměstnanců zaměřené na minulost 

Hodnotící stupnice je asi nejčastěji používanou metodou pro hodnocení 

zaměstnanců. Hodnotí se každé kritérium, např. iniciativa, pečlivost, ... , zvlášť, kdy 

hodnotitel přiřazuje každé položce určitou hodnotu. Argumenty pro a proti 

klasifikaci shrnul ve své knize Armstrong: 

Pro: 

-je vhodným způsobem shrnutí celkového posudku, který by jinak mohl 

zaniknout v mnohomluvnosti, 

- bez ní nelze uplatnit systémy odměňování podle výkonu, 
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- umožňuje identifikovat výjimečně dobré pracovníky, nebo naopak 

pracovníky nevýkonné a také ty, kteří tvoří spolehlivé jádro pracovníků, a tím 

umožňuje podniknutí příslušných kroků, 

- poskytuje základnu pro předpovídání potenciálu na základě předpokladu, 

že lidé, kteří pracují dobře v současném období, budou dobře pracovat i v budoucnu 

- dosavadní ... 

Proti: 

- Je velmi subjektivní a je obtížné dosáhnout srovnatelnosti mezi 

jednotlivými hodnoceními, 

- shrnout celkový výkon člověka do jednoduchého hodnocení je přílišné 

zjednodušení toho, co může být složitým souborem faktorů ovlivňujících pracovní 

výkon, 

- posuzovat potenciál na základě celkového hodnocení, které zakrývá 

různorodost jeho jednotlivých složek, je nebezpečné, i když zřejmě celkový slabý 

výkon by neměl být odměněn povýšením, 

- označení lidí za průměr nebo podprůměr nebo jakýmkoliv jiným 

ekvivalentním pojmem, který by byl použit, je ponižující a nemotivující. 

(Armstrong, 2002, s. 256) 

Hodnotící stupnice rozdělujeme na slovní, číselné a grafické. Slovní hodnotící 

stupnice obsahují pro každé kritérium určité vyjádření a hodnotitel vybírá 

z nabízených možností tu, která nejvíce odpovídá realitě. Např. míra spolupráce: 

velmi vstřícný- spolupracuje- neochotný ke spolupráci- nespolupracuje. Pro každý 

stupeň může existovat i obsáhlejší slovní vyjádření, ze kterého hodnotitel vybírá. 

Např. míra spolupráce: Zaměstnanci nečiní problém spolupracovat s ostatními, na 

spolupráci se aktivně podílí. - Pokud je zaměstnanec požádán o spolupráci 

s ostatními, ochotně spolupracuje. - Zaměstnanec se sice zapojí do spolupráce 

s ostatními, ale jen pokud je to opravdu nutné. - Zaměstnanec není ochoten 

spolupracovat s ostatními ani v nejmenší možné míře. Na číselné hodnotící stupnici 

vyjadřuje hodnotitel zvolené kritérium pomocí číslic. Numerická škála může 
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obsahovat jak kladné, tak záporné hodnoty. Často se setkáváme s klasifikací od 1 do 

5 jako ve škole. Numerická škála však musí být alespoň částečně doplněna 

verbálními vyjádřeními jednotlivých stupňů, aby nedocházelo k nesprávnému 

pochopení stupnice. Např. míra spolupráce: spolupracuje 1 - 2 - 3 - 4 - 5 

nespolupracuje. Pro ještě lepší představu, co která číslice na stupnici přesně 

znamená, mohou být jednotlivé stupně obohaceny o poměrně obsáhlou 

charakteristiku. Při použití numerické hodnotící stupnice bývá často doporučováno 

volit sudý počet stupňů klasifikace, protože lidé mají tendenci upřednostňovat 

středové hodnoty a tím dochází ke zkreslení a většímu procentu shodných výsledků. 

Na grafické hodnotící stupnici posuzovatel vyznačí míru posuzovaného znaku jako 

bod na přímce. Z takto vyznačených bodů je pak možné sestavit křivku, ze které jsou 

na první pohled patrné přednosti a nedostatky zaměstnance. Např. 

spolupracuje 

") 
nespolupracuje 

iniciativní . . neiniciativní 

spolehlivý . . . nespolehlivý 

Hodnotící stupnice zakotvující chování tzv. metoda BARS ( Behaviorally 

Anchored Rating Scales ) umožňuje vytváření stupňů hodnotících pracovní chování 

zaměstnance. "Tato metoda je založena na vymezení žádoucího pracovního chování 

na specifikovaném pracovním místě jako předpokladu efektivního výkonu pracovní 

činnosti. Princip spočívá v tom, že pracovní chování je zařazeno do několika 

hodnotících stupňů v rozmezí od hodnocení vynikající až po nepřijatelné." (Veber a 

kol., 2000, s. 189). Nevýhodou této metody je to, že kritéria musí být vybírána 

obzvláště pečlivě pro každou pracovní pozici zvlášť a proto je příprava tohoto 

způsobu hodnocení velmi náročná na čas. Hodnotitel přiřazuje každému znaku 

vybranou hodnotu ze stupnice, která je pro všechny znaky shodná. Příklad části 

stupnice: stupeň 1 - úroveň výkonu je naprosto nevyhovující, zaměstnanec nesplňuje 

základní požadavky na něj kladené, zaměstnanec pracuje hluboko pod standardem 

firmy, úkoly plní v nedostatečné kvalitě, nedodržuje stanovené termíny, naděje 

zaměstnance ke zlepšení je téměř nulová a jeho setrvání ve společnosti téměř 
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nemožné. stupeň 2- úroveň výkonu je uspokojivá, ... Tato metoda klade poměrně 

malé nároky na hodnotitele, který pouze vybírá a přiřazuje jednotlivé stupně ke 

zvoleným kritériím. 

Další metodou hodnocení velmi náročnou na čas ve fázi přípravy je dotazník 

tzv. Checklist, který předkládá určité formulace týkající se pracovního chování 

zaměstnance a hodnotitel posuzuje pouze přítomnost nebo naopak absenci tohoto 

typu chování. Formulací může být i značné množství a na každou z nich hodnotitel 

odpovídá pouze ano nebo ne. Např. Zaměstnanec plní zadané úkoly v termínu. ano/ 

ne Výhodou při tomto postupu je rychlost vyhodnocení. Nevýhodu naopak 

představuje možnost značné subjektivity ze strany hodnotitelů, pokud mají na výběr 

pouze ze dvou možností. 

Jinou metodu hodnocení, ve které je také užíváno dotazníku představuje 360° 

zpětná vazba. Jedná se o metodu, kdy data o hodnoceném získáváme z více zdrojů. 

Jednak od nadřízeného , spolupracovníků, podřízených a vnitřních a vnějších 

zákazníků hodnoceného, od psychologa, apod. U některých autorů (Foot, Hook) se 

můžeme setkat i s termínem 540° zpětná vazba, kteří tak nazývají metodu 360°, při 

níž jsou údaje o hodnoceném získávány i od lidí stojících mimo organizaci. Naopak 

pokud hodnotí pouze podřízení hovoří odborná literatura (Koubek) o metodě 180° 

zpětná vazba. V těchto případech se jedná pouze o rozšíření a bližší specifikaci 

metody 360° zpětná vazba. Dotazníky zahrnují předpokládané chování a očekávané 

vlastnosti zaměstnance důležité pro správný výkon na dané pozici. Hodnotitelé 

dotazníky vyplňují anonymně a na základě jejich vyhodnocení lze zjistit případné 

nedostatky hodnoceného a pokusit se o jejich nápravu. V případě zájmu 

hodnoceného bývá pravidlem, poskytnout mu na základě výsledků konzultaci 

s odborníkem. Hodnocení od více osob představuje na jedné straně nespornou 

výhodu a poskytuje komplexní obraz hodnoceného. Na straně druhé může být 

získávání údajů od většího počtu různých osob i částečnou překážkou, kdy ne všichni 

projeví ochotu spolupracovat a časová náročnost celého procesu také není 
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zanedbatelná. Protože tento způsob hodnocení je využíván spíše pro pracovníky na 

vedoucích pozicích, může se hlavním kamenem úrazu stát jejich neochota se 

podrobit tomuto hodnocení vyplývající ze strachu z oslabení jejich pozice u 

podřízených. 

Metoda hodnocení klíčové události ( kritických případů ) klade nároky na 

pečlivost vedoucího, který by si měl celé hodnotící období vést evidenci o výkonu a 

pracovním chování zaměstnance, ať už se jedná o významnou událost v pozitivním 

nebo negativním slova smyslu. Záznamy pak slouží jako základna, na níž vedoucí 

vystaví obsah hodnotícího pohovoru se zaměstnancem. 

Za poněkud odlišnou metodu hodnocení zaměstnanců lze považovat metodu 

pomocného posudku. Její podstatou je, že pracovník nejčastěji personálního 

oddělení pomáhá vedoucímu s praktickým hodnocením zaměstnanců. N a základě 

informací od vedoucího zaměstnance sestavuje základ hodnocení, který vedoucí dále 

doplňuje a rozšiřuje dle potřeby. Výhodou tohoto postupu je možná srovnatelnost 

výsledků hodnocení vůči sobě navzájem. Naopak během tohoto postupu může dojít 

k částečnému zkreslení dat, protože personalista většinou nezná hodnoceného osobně 

a na tomto základě se může dopustit drobných nepřesností v hodnocení. 

Už sám název napovídá, co je podstatou metody hodnocení pozorování 

pracovního výkonu. Hodnotitel v tomto případě musí být dobře seznámen 

s požadavky kladenými na práci zaměstnance, aby dokázal správně posoudit, zda 

zaměstnanec svou práci odvádí dobře nebo naopak. Pozorování na rozdíl od 

testování pracovního výkonu probíhá v reálných podmínkách a zaměstnanec je 

sledován při běžné pracovní činnosti. Testování pracovního výkonu zaměstnance 

pobíhá v uměle navozené situaci, často v nepřirozeném prostředí. Jako příklad 

můžeme uvést třeba testování pilotů na trenažérech simulujících určitý typ letadla. 
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Srovnávání představuje obsáhlou kapitolu hodnotících metod. Většinou si pod 

tímto pojmem představíme srovnávání výkonů a pracovního chování jednotlivých 

kolegů mezi sebou navzájem, ale mohou sem patřit i metody srovnávání se 

stanovenými cíly nebo s pracovními normami. Srovnávání kolegů mezi sebou 

navzájem múže být i dvousečnou zbraní. Každý člověk reaguje individuálně a to, co 

jednoho motivuje, může naopak u druhého vyvolávat zcela opačné pocity a smíšené· 

reakce. Někoho může srovnání s ostatními povzbudit k lepším výkonům, jiný se 

uzavře do své ulity, což múže mít za následek nejen stagnaci výkonu, ale dokonce i 

jeho pokles. To je třeba vždy brát na vědomí, pokud se rozhodneme využít 

srovnávání zaměstnanců mezi sebou navzájem. Možností jak předejít vytváření 

negativního ovzduší v kolektivu, je nesdělovat zaměstnancům výsledky srovnávání, 

ale ponechat si je pro sebe, případně konzultovat s personálním oddělením. Pokud 

tak vedoucí učiní, je nabíledni otázka, jak velký význam takové hodnocení má, když 

poskytuje jen minimální zpětnou vazbu. Domnívám se, že srovnávacích metod by se 

ve většině případů mělo užít pouze jako doplňku kjiným vhodným způsobům 

hodnocení. 

Vedoucí může provádět srovnávání zaměstnanců metodou vytváření pořadí, 

kdy zaměstnance řadí od nejlepšího k nejhoršímu na základě zvolených kritérií. 

Přínos této metody spočívá zejména v tom, pokud provážeme hodnocení s procesem 

odměňování. Tímto systémem se však nikdy nedozvíme o kolik byl jeden 

zaměstnanec horší než druhý a jak velký je rozdíl mezi prvním a posledním. Metoda 

párového srovnávání při větším počtu porovnávaných zaměstnanců klade větší 

nároky na vedoucího a čas. Každý zaměstnanec je porovnáván s každým na základě 

určitého kritéria ( např. iniciativy, dochvilnosti, . . . ) a kdo nejčastěji z tohoto 

srovnání vyjde jako vítěz je vyhodnocen jako nejlepší. Ten, který obdrží nejméně 

kladných hlasů je označen za nejhoršího. Metoda nucené distribuce vychází 

z předpokladu, že výsledky ve skupině mají mít normální rozložení a proto 

hodnotitel rozděluje skupinu tak, aby prvním stupněm ohodnotil 10% podřízených, 

32 



druhým stupněm 20%, třetím stupněm 40%, čtvrtým opět 20% a pátý stupeň byl 

zastoupen zase 1 0%. 

Srovnávání zaměstnanců nemusí probíhat jen mezi nimi navzájem, ale může se 

jednat i o srovnávání se stanovenými cíly a s pracovními normami. Pokud chce 

hodnotitel srovnávat výkon zaměstnance, musí být na začátku hodnotícího období 

přesně a jednoznačně stanoveny cíle, kterých má zaměstnanec dosáhnout a v jakém 

časovém horizontu se tak má stát. V tomto faktu spočívá také největší úskalí této 

metody, kdy mnoho hodnotitelů nedokáže své požadavky formulovat dost konkrétně 

a na konci hodnotícího období mohou po zaměstnanci požadovat něco jiného než 

bylo vytýčeno. Srovnání s pracovními normami, tak jak jsou obecně chápány, tento 

problém eliminuje. Tento způsob hodnocení je hodně využívaný v případě hodnocení 

pracovníků v dělnických profesích, kdy je snadné určit zda pracovník splnil dané 

požadavky a v případě potřeby je snadné převést tyto hodnoty do procentuální 

podoby. 

Velmi podobnou metodu přestavuje posouzení produktů pracovní činnosti 

zaměstnance, kdy na rozdíl od předchozího hodnotíme spíše kvalitu než kvantitu. Při 

použití této metody není kladen takový důraz na časové hledisko, jako na přesnost a 

správnost provedení. 

Pakliže chceme zjistit, jak si naši zaměstnanci stojí zejména v oblasti odborných 

znalostí, použijeme testové metody. Každý nadřízený sestavuje pro svoje podřízené, 

buď samostatně nebo ve spolupráci s odborníky, test, který odhalí případné mezery 

v odborné připravenosti zaměstnanců. Výstupy pak slouží převážně ke vzdělávání 

pracovníků a jejich dalšímu rozvoji. 

Pod pojmem hodnotitelské zprávy si můžeme představit volný popis, který 

hodnotí výkon a pracovní chování zaměstnance. Tato metoda je velmi složitá na 

vyhodnocení, jak z časového hlediska, tak z toho důvodu, že jednotlivá hodnocení 
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jsou mezi sebou prakticky nesrovnatelná a je těžké vyvodit z nich nějaké společné 

závěry, které by eventuelně poukazovaly na hlavní problémy týkající se většiny 

zaměstnanců nebo identifikovaly chyby v přístupu celé organizace k práci s lidmi. 

Pokud si ten, kdo celkově vyhodnocuje výsledky, chce alespoň částečně ulehčit 

práci, mohou být předem dány body, které by měli být v hodnotící zprávě obsaženy. 

Nebo je dobré vytýčit pro hodnotitele určitou osnovu, podle níž by se při hodnocení 

zaměstnance měli řídit. Jedna z možností, které tato metoda nabízí je i 

sebehodnocení, kdy zaměstnanec sám volně popíše svůj dojem z uplynulého období, 

zhodnotí, co se mu podařilo, v čem naopak spatřuje nedostatky a jaká navrhuje řešení 

kjejich nápravě. Na závěr sám navrhne cíle, kterých a jakým způsobem by chtěl 

v příštím období dosáhnout. Na závěry vyplývající ze sebehodnocení zaměstnance je 

potřeba pohlížet obzvláště opatrně, protože ne každý zaměstnanec dokáže s touto 

metodou správně pracovat. Domnívám se, že stejně jako v případě vzájemného 

srovnávání pracovníků, je lepší použít sebehodnocení spíše jako doplňkovou metodu 

hodnocení sloužící ke zpřesnění obrazu výkonu a pracovního chování zaměstnance. 

2.2.2 Metody hodnocení zaměstnanců zaměřené na budoucnost 

Stanovit přesnou hranici mezi metodami hodnocení zaměřenými na minulost a 

metodami zaměřenými na budoucnost je velmi složitý úkol. Hodnocení zaměřující se 

do budoucnosti hodnotí výkon uplynulého období jen proto, aby se mohl stát 

odrazovým můstkem pro další cíle, kterých má zaměstnanec dosáhnout. Hodnocení 

obracející se do minulosti hodnotí výkon za účelem nápravy případných chyb, kdežto 

hodnocení zaměřené do budoucnosti se snaží prostřednictvím těchto chyb posunout 

hranici maximálního výkonu zaměstnance tak, aby jeho snaha byla v symbióze se 

snahou společnosti dosáhnout co nejlepších výsledků. 

Úkolem metod hodnocení orientujícího se na budoucnost je především 

prozkoumání možného, často skrytého potenciálu zaměstnance. Kjeho odhalení 

slouží především psychologické testy, které mají prokázat přítomnost a míru 
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vlastnosti potřebné pro další výkon zaměstnance na dané pozici nebo jeho dispozici 

postoupit výš v podnikové hierarchii nebo se přesunout na jiné místo, kde budou jeho 

schopnosti přinášet organizaci větší užitek. Jen opravdu velké podniky mají v dnešní 

době své vlastní psychology, z tohoto důvodu si většina společností najímá pro toto 

hodnocení externí odborníky. Jejich práce se skládá z části, kdy testují přímo 

samotného zaměstnance, z části, kdy hovoří s nadřízeným a z analýzy předchozích 

hodnocení, které už zaměstnanec ve společnosti podstoupil. Na základě těchto 

skutečností sestaví profil zaměstnance, jenž může něco napovědět o jeho budoucích 

výkonech. 

Podstatou metody stanovování cílů je, že zaměstnanec spolu s nadřízeným 

společně vyhodnotí splnění cílů stanovených pro minulé období a na tomto základě 

vytýčí cíle pro období následující, které by měli být co nejpřesnější, měřitelné a 

s upřesňujícím časovým plánem. Mělo by být samozřejmostí, že k určení budoucích 

cílů dojde po vzájemné dohodě mezi oběma stranami. V praxi je mnohdy situace o 

poznání odlišná. Existují v podstatě dvě varianty přinášející problémy. Buď jsou cíle 

stanoveny natolik volně, že zaměstnanec vlastně neví, co se od něj očekává, a nebo 

naopak vedoucí stanoví cíle natolik náročné, že je podřízený i při nejlepší vůli 

nedokáže splnit podle představ a celá situace jej velmi frustruje. 

Specifickou metodou používanou k hodnocení potenciálu zaměstnanců je 

Assessment Centre ( dále AC ), v překladu "hodnotící středisko". Montag ve své 

knize vysvětluje že: "AC není samostatnou metodou, nýbrž souhrnem metod, které 

se většinou běžně používají v personálně - psychologické praxi. Přesnější je tedy 

mluvit o jakési metodě metod, metametodě či způsobu posuzování určitých 

charakteristik." (Montag, 2002, s. 9). Podstata AC spočívá v tom, že účastníci se za 

stálého dohledu několika odborníků podrobí několika specifickým technikám ( 

skupinová diskuze, individuální nebo skupinové řešení problému, hraní rolí, 

případové studie, sebehodnocení a hodnocení účastníky navzájem, 

psychodiagnostické metody, apod. ) a na základě těchto výsledků je sestavena o 
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každém závěrečná zpráva, s jejímiž výsledky se dále pracuje. AC slouží převážně 

ke zjišťování budoucího potenciálu zaměstnanců a je využíváno zejména pro výběr 

pracovníků pro konkrétní pozici. Výsledky získané z AC tvoří základ pro výcvikový 

program šitý zaměstnancům přímo na míru, kdy už účast v samotném AC může být 

vnímána jako trénink poskytující zaměstnancům intenzivní zpětnou vazbu. AC je 

používáno především pro vyšší management a vysoce specializované profese. 

V našich podmínkách si vzhledem k finanční a časové náročnosti AC většinou dovolí 

jen opravdu velké společnosti, které převážně využívají služeb externího poradenství. 

Pokud se již společnost rozhodne realizovat AC mělo, by vždy zahrnovat tyto body: 

předem jasně definované parametry, které chceme zjišťovat, 

- musí být použito více druhů technik, 

- většina jednotlivých technik musí zkoumat účastníky v situacích, které se co 

nejvíce blíží situacím, v nichž se zjišťované charakteristiky uplatní, 

- chování účastníků musí být ve většině situací každého AC sledováno a 

vyhodnocováno několika vyškolenými pozorovateli, 

- závěrečná zpráva o každém účastníku musí být výslednicí všech použitých 

technik a musí přihlížet k závěrům všech příslušných pozorovatelů. 

(Montag, 2002, s. 9-1 O) 

Správný výběr formy a metody hodnocení není otázkou, na kterou by byla 

jednoduchá odpověď. Od samotného rozhodnutí realizovat v organizaci nějaký 

systém hodnocení až po práci s jeho prvními výsledky uběhne dlouhá cesta, jejíž 

průběh nebývá vždy tak hladký, jak by se na první pohled mohlo zdát. Ať už si 

organizace zvolí metodu hodnotící minulý výkon nebo přikročí ke složitějšímu a 

komplexnějšímu řešení hodnocení orientujícímu se spíše do budoucnosti, vždy je 

třeba pamatovat na to, aby se hodnocení stalo tou personální činností, která je ku 

prospěchu jak zaměstnance tak zaměstnavatele a hodnocení probíhalo vždy korektně 

a spravedlivě ke všem zúčastněným. 
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3 Etapy procesu hodnocení zaměstnanců 

Základem pro práci každého jedince v organizaci je bezesporu vědomí, jakým 

směrem se má jeho činnost ubírat, co se od něj očekává a jakých cílů má dosáhnout. 

Nezáleží na tom zda a jaký systém hodnocení organizace uplatňuje, ale vždy záleží 

na přesném stanovení požadavků kladených na zaměstnance. V zásadě lze říci , že 

cíle mohou být formulovány ve dvou základních rovinách, na úrovni podniku jako 

celku a z toho vyplývající cíle stanovené pro každého jednotlivce podílejícího se 

určitým způsobem na práci celé organizace. Už z pojmenování vidíme rozdíl mezi 

cíly krátkodobými a dlouhodobými, mezi nimiž je třeba rozlišovat. Cíle krátkodobé 

se zaměřují na daný okamžik a na zvládnutí konkrétního úkolu. Oproti tomu cíle 

dlouhodobé bývají vnímány jako investice do budoucnosti, kdy se spíše rozvíjí 

potenciál každého jedince. 

Pakliže orgamzace ví, co od svých zaměstnanců požadovat, aby dosáhla 

maximálního možného úspěchu takříkajíc na všech frontách a zajímá ji, jak si 

jednotliví zaměstnanci vedou a kde lze najít rezervy, tehdy většinou padne 

rozhodnutí o zavedení systému hodnocení pracovního výkonu a chování 

zaměstnanců. 

Od nápadu zavést systém hodnocení v organizaci až po práci s jeho výsledky 

uběhne v každém případě dlouhá cesta a pokud má být úspěšná, vyžaduje postup 

podle předem definovaných etap. Jejich obecný nástin nalezneme v článku Sedm 

kroků k úspěchu, kde František Mika, jak je již z názvu patrné, předkládá výčet 

sedmi nejdůležitějších: 1. krok - určení cíle. 

2. krok - výběr hodnocených. 

3. krok- stanovení kritérií. 

4. krok- výběr metody. 

5. krok- získávání informací. 

6. krok- porovnání požadavků s výsledky. 
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7. krok- projednání výsledků. 

(Mika, 1996, s. 13) 

Já bych si dovolila přidat ještě jeden, podle mě nejdůležitější krok a důvod proč 

provádět hodnocení zaměstnanců, kterým bezesporu je další práce s výsledky. 

Rozhodně by nemělo zůstat u jejich projednání a následného založení do osobního 

spisu zaměstnance. Práce s výsledky by měla být hlavním cílem, pro který je celý 

systém hodnocení v každé organizaci vytvářen. 

Pokud chceme v organizaci zavést nějaký systém hodnocení, musíme si ujasnit, 

co od něj vlastně očekáváme, jaké cíle má splňovat. Zda se spokojíme pouze se 

systémem, který hodnotí uplynulý výkon nebo upřednostníme komplexnější 

hodnocení s těsnou provázaností na ostatní personální procesy. Ať už se rozhodneme 

pro tu nebo onu variantu, vždy si musíme říci, co nám má přinést. Pokud však 

personální politika v organizaci není dobře nastavena a práce s lidmi se odehrává 

spíše na formální úrovni, nemůžeme od hodnocení očekávat zázraky a řešení 

veškerých personálních problémů. Musíme si ujasnit, co přesně od hodnocení 

očekáváme. Stejně jako cíl položený před každého jedince, musí být i cíle hodnocení 

konkrétní. Pokud někdo na otázku co očekává od systému hodnocení, odpoví že 

zlepšení personální práce v podniku, ten nikdy nemůže být spokojený s výsledkem. I 

když jsou cíle očekávané od hodnocení zaměstnanců těžko definovatelné, přece jen 

se o to každý personalista ve spolupráci s vedoucími pracovníky musí pokusit. 

Stanovení cílů je vždy týmová práce, kde spolupráci nejširšího okruhu lidí bereme 

jako kladný bod. Co uvést jako příklad dobře stanoveného cíle hodnocení 

zaměstnanců? Např. získat podklady pro potřeby školení zaměstnanců. Zjistit, ve 

které oblasti nejvíce zaostávají. 

V souvislosti s prvním krokem jde ruku v ruce další přímo navazující krok. 

Pokud už máme představu, zisk jakých výstupů požadujeme po hodnocení, lépe 

určíme okruh hodnocených. Východiskem pro stanovení této skupiny 
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zaměstnanců, je dobrá znalost pracovních procesů, pracovních míst a jejich počtu 

v organizaci. Ne fatální, ale poměrně značnou chybou, by bylo chtít napoprvé a naráz 

hodnotit všechny zaměstnance plošně bez rozdílu. V praxi se osvědčilo vybrat 

alespoň pro začátek skupinu zaměstnanců klíčových pro úspěch podniku a na nich 

vyzkoušet pilotní kolo hodnocení. Tímto způsobem lze zjistit případné nedostatky, 

kterých se, myslím, alespoň ze začátku, dopustí v každé organizaci a pracovat na 

jejich odstranění. 

Nyní už víme koho budeme hodnotit a dostali jsme se k jedné z nejobtížnějších 

fází zavádění procesu hodnocení, jakou představuje stanovení hodnotících kritérií. 

V tomto případě bychom už měli mít alespoň malou představu o metodě nebo 

metodách, kterých budeme při hodnocení používat. Při samotném procesu 

stanovování kritérií, na jejichž základě budeme hodnocení provádět, vždy vycházíme 

z cílů daných každému zaměstnanci, které by měli být vyjádřeny v popisu 

pracovního místa vzniknuvšího z pečlivé analýzy práce. Proces určování kritérií na 

základě analýzy práce dobře znázornil ve svém nákresu Cascio (překlad autorky). 

ANALÝZA STANDARDY HODNOCENÍ 
PRÁCE VÝKONU PRACOVNÍKŮ 
Popis práce a Převedení Popis silných a 
osobních požadavků pracovních slabých stránek 
pro jednotlivá požadavků na pracovního výkonu 
pracovní místa přijatelnou I pro každé pracovní 

nepřijatelnou úroveň místo zvlášť. 
výkonu. 

(Cascio, 1986, s. 295) 

Aby každý zaměstnanec přesně věděl, co se od něj očekává, musí být pro 

každého jedince dobře nastavené cíle, jichž má dosáhnout. Co si však představit pod 

pojmem dobře nastavený cíl? Odpověď na tuto otázku nalezneme u Armstronga, 

který říká, že: "Dobrý pracovní nebo provozní cíl bude: 

S = stretching, tedy náročný, 
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M = measurable, 

A= agreed, 

tedy 

tedy 

R = realistic/relevant, tedy 

T = time related, tedy 

(Armstrong, 2002, s. 243) 

měřitelný, 

dohodnutý, 

realistický a důležitý, 

časově přiměřený." 

S výše uvedeným výčtem nezbývá než souhlasit, ale otázkou zůstává nakolik je 

tato charakteristika proveditelná v praxi, kdy: "Základem každého hodnocení 

zaměstnanců jsou normy a standardy." (Urban, 2003, s. 136). U standardů se příliš 

pozastavovat nemusíme, pokud jsou dobře nastavené, je otázka jejich dodržení nebo 

nedodržení jasná, jak vyplývá z níže uvedeného. Dobře nastavený standard výkonu 

představuje například požadavek, aby obchodní zástupce do konce roku zvýšil počet 

sjednaných zakázek o 10%. Druhou stranou věci spolurozhodující o tom, jak tento 

obchodní zástupce bude nakonec hodnocen, představují normy chování. Způsob, 

jakým jedná se spolupracovníky a zákazníky. Pro lepší vysvětlení pojmu uvedu 

Urbanovu definici norem. "Normy představují neformální pravidla chování, která 

jsou na daném pracovišti považována za všeobecně přijatelná." (Urban, 2003, s. 

136). Problém norem jako nástrojů hodnocení spočívá v tom, že určit hranici mezi 

ještě přijatelným a už nepřijatelným chováním, představuje tvrdý oříšek. To, co je na 

jednom pracovišti považováno za běžné chování, by už jinde mohlo působit 

komplikace a naopak. Důležitou roli zde také hraje osoba hodnotitele, který může být 

k některým svým zaměstnancům shovívavější než k jiným. Alespoň v obecné rovině 

by se za nepřijatelné pracovní chování dalo považovat to, co narušuje výkon 

ostatních zaměstnanců a potažmo tak výkon celé společnosti. Jak přesně můžeme 

tento cíl měřit, zůstává nadále otázkou, na níž odpovědět není vůbec jednoduché. 

Toto téma by si zasloužilo mnohem více prostoru, než jaký mu byl v této práci, 

vzhledem k jejímu rozsahu, nabídnut. 

Z výše uvedeného textu již vyplynulo s jakým dělením kritérií se můžeme 

v literatuře setkat. Pro rekapitulaci: Většina autorů dělí kritéria na ty hodnotící 
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výkonnost zaměstnance a na ty týkající se profilu osobnosti pracovníka a jeho 

pracovního chování. V zásadě lze s tímto hodnocením souhlasit, ale někteří autoři 

doplňují toto hodnocení svými poznatky z praxe a zavádějí více skupin hodnotících 

kritérií. Ilustrovat to mohu na příkladu Ladislava Dvořáka rozdělujícího body vhodné 

pro hodnocení do těchto sedmi skupin: 1. pracovní výsledky, 

2. plnění předem stanovených cílů, 

3. dodržování pravidel, 

4. pracovní chování, 

5. sociální chování, 

6. znalosti, 

7. dovednosti a vlastnosti. 

(http:/ /www.hrportal.cz/?sekce3 &uroven=2&o bsah=O&cid= 1 07804) 

Tyto skupiny kritérií lze ještě dále podrobněji rozdělovat podle požadavků na 

konkrétní pozice a následně k nim přiřazovat příslušné stupně hodnocení. Pokud 

začínáme se systémem hodnocení je dobré zvolit raději menší počet kritérií, 

doporučuje se asi 8- 12. Stanovovat okruhy kritérií pro konkrétní pracovní místa by 

nikdy neměli pouze personalisté, ale očekává se i aktivní účast vedoucích a je 

žádoucí, aby svůj názor přednesl i zaměstnanec, kterého se hodnocení týká. Až po 

vyjádření všech stran je možné považovat věc za uzavřenou. Tím, že na tvorbě 

hodnotícího systému alespoň částečně spolupracují všichni zaměstnanci, kterých se 

hodnocení týká, docílíme toho, že hodnocení bude v organizaci obecně lépe 

přijímáno a vedoucí i zaměstnanci budou lépe spolupracovat při samotném procesu 

hodnocení, lépe přijmou jeho výsledky a z nich vyplývající opatření. 

Nyní když už známe cíle, okruh hodnocených i kritéria, podle nichž budeme 

posuzovat úspěšnost nebo neúspěšnost zaměstnance, je potřeba přikročit k výběru 

metod, které použijeme. Záměrně jsem napsala metod v množném čísle, protože 

použití více metod se navzájem nevylučuje, naopak v některých případech je to 

dokonce žádoucí a potřebné. Domnívám se, že například hodnotící stupnice a metoda 
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stanovování cílů se mohou velmi dobře doplňovat. V mnohých společnostech 

využívají předností sebehodnocení, které doplňují další vhodnou metodou. A tak 

bych mohla pokračovat dále výčtem možných kombinací a jejich předností a 

nedostatků. Pro každou metodu však platí, že pokud má být používána správně, musí 

s ní hodnotitel umět dobře zacházet. Před zahájením procesu hodnocení musí všichni 

hodnotitelé projít školením, protože i sebelepší systém hodnocení je naprosto 

neúčinný, pokud ho hodnotitelé neumějí používat. Seznámení s vybranými metodami 

hodnocení by měla ve spolupráci s personálním útvarem zajišťovat externí 

společnost. Stejně jako se informace týkají hodnotitelů, měli by být se smyslem 

hodnocení a používaných metodách seznámeni i hodnocení, aby se pak celou situací 

necítili zaskočeni a v některých případech bych neváhala použít ani slovo podvedeni. 

Jestliže jsme již seznámili všechny strany s metodami hodnocení, můžeme 

přikročit k podstatné části celého procesu - zisku informací. Pro tento účel by měl 

být vždy stanoven určitý časový rámec, jehož dodržení by mělo být pro všechny 

zúčastněné závazné. Při procesu hodnocení by mělo být vždy postupováno směrem 

shora od nejvýše postavených v podnikové hierarchii směrem k níže postaveným. 

Dodržením tohoto pravidla předejdeme předpojatosti hodnocených na nižších 

pozicích. Pokud bychom toto "zlaté pravidlo" porušili, znevážíme celý systém 

hodnocení v očích řadových pracovníků a deklasujeme jej na něco, "co si na nás zase 

vymysleli". Mnozí zaměstnanci mohou hodnocení začít vnímat jako identifikaci 

pracovníků podávajících nižší výkon a jejich následné propouštění. 

Sběr podkladů pro hodnocení musí probíhat směrem shora dolů. Pro hodnotitele 

připravíme podklady, na něž budou získané údaje zaznamenávat, což může v dnešní 

době probíhat jak papírovou tak elektronickou formou, která je stále častěji 

upřednostňována. Při hodnocení používajícím numerické vyjádření jsou nespornou 

výhodou materiály, kde jsou verbalizovány jednotlivé stupně. Nebo při volném 

popisu hodnoceného alespoň částečně dány body, které by měla hodnotitelská zpráva 

obsahovat. To vše usnadňuje práci nejen hodnotitelům ale i těm, kteří pak 
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vyhodnocují výsledky jako celek. Nemluvě o tom, že tyto pomocné materiály slouží 

také k větší objektivitě celého hodnocení. 

Předposlední krok představuje porovnání požadavků daných pro jednotlivé 

pozice s výsledky získanými hodnocením. Nejprve porovnáváme jedince a následně 

potom jednotlivá oddělení a výsledky získané v organizaci jako celek. Získané 

informace se porovnávají s předem stanovenými standardy a normami a výsledek 

tohoto srovnání musí být předmětem jedné z nejdůležitějších částí celého procesu 

hodnocení- projednání výsledků. 

O hodnotících pohovorech už toho bylo mnoho napsáno i řečeno, nicméně je 

faktem, že bez ústního projednání výsledků hodnocení by nikdy nebyl tento proces 

komplexní a výsledky by nebyly podřízenými tak akceptovány. Při ústním 

projednání výsledků lze ještě napravit mnohé nedostatky vzniklé během procesu 

hodnocení, ale naopak lze také mnohé pokazit. Nikdy neškodí zopakovat si, co to 

vlastně je hodnotící pohovor. Pro tento případ se mi zdála být příhodná definice G. 

A. Cola (překlad autorky): "Hodnotící pohovor je formální setkání tváří v tvář mezi 

zaměstnancem a jeho nadřízeným, při němž je předmětem diskuze obsah hodnotícího 

formuláře a na jehož základě se rozhoduje například o odměnách, povýšení nebo 

školení." (Cole, 1990, s. 433) 

Hodnotící pohovor by měl formálním setkáním, na němž se obě strany domluví 

a pečlivě připraví. Jako základ tohoto setkání obvykle slouží hodnotící formulář, 

s jehož obsahem by měly býi obě strany seznámeny, stejně jako by měl každý 

účastník znát stanovisko protistrany, aby se mohl na rozhovor dobře připravit. To, co 

je dnes běžně považováno za samozřejmost, to v našich firmách ještě často 

představuje jakýsi nadstandard a není výjimkou rozhovor vedený mezi dveřmi nebo 

na obědě za přítomnosti dalších strávníků, kdy obě strany splnily povinnost a zase 

budou mít rok klid. Někde se už situace změnila v ohledu výběru místa pro rozhovor, 
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ale to, že by měl být i podřízený předem seznámen se stanovisky vedoucího, ještě 

mnoho vedoucích v našich podnicích za běžnou věc nepovažuje. 

Správně vedený hodnotící pohovor by se měl odehrávat na základě vzájemné 

znalosti stanovisek obou účastníků, na vhodném místě a za vhodných podmínek. Za 

vhodné místo a podmínky jistě nelze považovat kancelář nadřízeného, kde neustále 

zvoní telefony a vstupují další osoby. V odborné literatuře bývá jako vhodné místo 

pro toto setkání popisována kancelář hodnoceného, který se v domácím prostředí cítí 

lépe, a za vhodné podmínky považujeme klid a soustředěnost obou aktérů na 

problém. 

Obsahem hodnotícího pohovoru mají být vždy konkrétní fakta, ne spekulace. 

Hodnotitel se má zaměřit pouze na to, co je pro práci zaměstnance potřebné a 

hodnotit jeho pracovní výkon a ne osobu zaměstnance jako takovou. Jako ilustrace 

pro tento účel poslouží, možná trochu přehnané, formulace z článku Kateřiny 

Savičové: 

Jak sdělit výhrady: 

Špatně: Flákáš se tady a nic neuděláš včas. 

Dobře: Chápu, že máš hodně práce, ale zkus dodržovat termíny. 

Špatně: To nepochopí jen hlupák jako ty. 

Dobře: Zřejmě jsem to nevysvětlil přesně, prosím, udělej to takhle. 

Špatně: Tvůj nápad je úplně na hlavu. 

Dobře: Promiň, ale tento návrh nemohu uplatnit. 

Špatně: Jsi lempl, nic neuděláš pořádně. 

Dobře: Vím, že tento úkol není jednoduchý, ale musíš se na něj více soustředit. 

Špatně: Chodíš pozdě a všechny zdržuješ. 

Dobře: Všichni bychom uvítali, kdyby se ti častěji dařilo přijít včas. 

Špatně: Co mi to povídáš za nesmysly? Vůbec ti nerozumím. 

Dobře: Prosím, vysvětli mi svůj návrh ještě jednou. 

(Savičová, 2005, s. 1) 
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Samotný hodnotící pohovor by se neměl stát jednostrannou kritikou snášející se 

na hlavu zaměstnance, ale konstruktivním rozhovorem s aktivní účastí obou 

účinkujících. O'Brienová konstatuje, že: "Podle výsledků jednoho průzkumu by 

hodnotitel neměl mluvit více jak 25% času, má-li být pohovor efektivní." 

(O'Brienová, 1999, s. 175). Nejlépe tuto skutečnost vystihl ve své knize Veber: 

"Největším úspěchem a také předpokladem spoluúčasti hodnoceného je přesvědčit 

jej o tom, že hodnocení není především hledání chyb na hodnoceném, ale objektivní 

zhodnocení jak pozitivních, tak problémových stránek jeho pracovního chování 

s cílem zlepšení." (Veber a kol., 2000, s. 187). Jak však hodnoceného o této 

skutečnosti přesvědčit a dosáhnout toho, aby se hned v počáteční fázi rozhovoru 

nestáhnu! do obranné ulity? "Nechceme-li, aby pracovník od začátku zaujímal jen 

obranný postoj a odmítal spolupráci, nezačínejme nikdy hodnocení negativními 

skutečnostmi. U naprosté většiny pracovníků existují okolnosti, které je možno 

s uspokojením vyzdvihnout a pochválit. Teprve potom přecházíme k problémovým 

věcem." (Veber a kol., 2000, s. 187) 

Alespoň částečně k předchozím tvrzením je v opozici výrok P. F. Druckera, 

který v něm hovoří o mezilidských vztazích na pracovišti a o vztahu vedoucího 

s podřízeným. V tento vztah lze bez debaty zahrnout i hodnotící pohovor. "Vřelé city 

a příjemná slova nemají smyslu a jsou vlastně falešnou fasádou zakrývající ubožácké 

postoje, nemají-li výsledky tam, kde jde v podstatě o vztah zaměřený na práci a na 

plnění úkolů. Na druhé straně ani občasné hrubější slovo nezkalí vztah, který všem 

zúčastněným nějak přispívá a vede je ke splnění úkolů." (Drucker, 1992, s. 57) 

Ačkoli výroky Vebera i Druckera v podstatě představují vzájemná opozita, 

s oběma nezbývá než souhlasit. Hodnotící pohovor by se neměl stát ani 

bezvýhradnou kritikou, ale ani formalitou, kdy budou všechny nedostatky 

zaměstnance přehlédnuty a oba aktéři se budou vzájemně poplácávat po ramenech. 

Jazyk, kterého bude při hodnotícím pohovoru používáno, velmi úzce souvisí 

s firemní kulturou, nicméně se domnívám, že na hrubá slova, jaká měl na mysli P. F. 
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Drucker, by v dnešní době dojít nemělo. Vždyť i kritiku lze sdělit velmi kultivovaně 

a přesto dosáhnout toho, že se nemine účinkem. 

Výstupem z hodnotícího pohovoru by měl v každém případě být písemný 

dokument, ať již vyplněný formulář nebo hodnotící zpráva obsahující závěry, na 

nichž se oba aktéři shodli. Tato skutečnost by měla být stvrzena podpisy, i přesto, že 

někdy i při nejlepší možné vůli z obou stran není možné dospět ke kompromisu. 

V takovém případě zaměstnanec svým podpisem dává najevo, že je seznámen se 

závěry hodnocení, ale ne to, že se závěry souhlasí. Na tuto skutečnost je potřeba se 

zaměřit, protože se v mnoha případech setkáme s názorem, že podpis znamená 

souhlas. Ať už je situace jakákoliv, vždy musíme mít na paměti, že hodnotící 

pohovor je jednání mezi čtyřma očima a je nepřípustné, aby jeho výsledky jedna 

strana šířila bez vědomí té druhé dále. 

Písemný záznam o hodnocení je obvykle vyhotoven ve třech provedeních, kdy 

jedno z nich obdrží zaměstnanec, jedno si ponechá hodnotitel a poslední z nich 

postoupí personálnímu oddělení za účelem další práce s výsledky. Právě o tomto 

bodě bude pojednávat další část této práce. 

Na závěr celé této kapitoly bych ráda uvedla desatero, které hodnotitelům 

doporučují na svých stránkách metodikové z oblasti řízení lidských zdrojů 

na University of Alabama. Tyto body by se měly jako tenká červená linie táhnout 

celým procesem hodnocení zaměstnanců v každé organizaci. 

Tipy pro hodnotitele 

1. Buď poctivý a čestný v hodnocení všech zaměstnanců. 

2. Přistupuj ke každému stejně. 

3. Poskytuj zpětnou vazbu. 

4. Zaznamenávej jen to, co souvisí s pozicí zaměstnance. 

5. Buď realista. 

6. Hodnoť výkony zaměstnance, ne jeho postoje. 
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7. Stanovuj budoucí cíle ve spolupráci se zaměstnancem. 

8. Hodnocení by mělo zaměstnance motivovat k tornu, aby se chtěli zlepšovat. 

9. Hodnocení by nernělo pro zaměstnance být překvapením. 

1 O. Požádej zaměstnance, aby sami zhodnotili svůj výkon a vyjádřili svá 

budoucí očekávání. 

(překlad autorky, http://hr.ua.edu/ernpl_rel/perf-eval-guidelines.htrn) 
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4 Využití výsledků hodnocení zaměstnanců 

Za poslední etapu procesu hodnocení mnozí považují práci se získanými 

výsledky. Já si však myslím, že tento bod si zaslouží mnohem více pozornosti, z toho 

důvodu, že práce s výsledky hodnocení představuje mnohem delší činnost s často 

nejistým výsledkem. Pokud se zaměříme třeba na proces vzdělávání, pro který jsou 

výsledky získané procesem hodnocení základem, musíme si uvědomit, že se jedná o 

nikdy nekončící proces. Během svého profesního života je každý z nás nucen se stále 

vzdělávat bez ohledu na to, na jaké pozici působí. 

Výsledky hodnocení nepřinášejí užitek pouze hodnotitelům a vedení společnosti, 

ale hlavně zaměstnancům samotným, o nichž se lze díky hodnocení mnohé dozvědět 

a na tomto základě jim pomoci v dalším rozvoji, který obohatí nejen je, ale potažmo 

zase celou společnost, v níž působí. Z tohoto hlediska můžeme v hodnocení 

zaměstnanců spatřovat jakýsi uzavřený proces, kdy jeden bod úzce souvisí s druhým 

a tato závislost může při správném zacházení přinést jen pozitiva. 

Přes trochu obecnější začátek jsme se propracovali kjádru celé věci a to 

konkrétnímu použití výsledků hodnocení v praxi. Na úvod je třeba připomenout, že 

výsledky hodnocení musí každý, kdo s nimi zachází, považovat za mimořádně citlivé 

údaje, které mohou být snadno zneužity. I v obyčejném malém podniku může 

zveřejnění výsledků hodnocení zaměstnance, zejména pokud vyznívá ve své podstatě 

negativně, vést k nedozímým následkům, které mohou vyústit až v osobní tragédii 

konkrétního zaměstnance. Z tohoto důvodu by se při zpracování a další práci 

s výsledky mělo postupovat obzvláště obezřetně, aby se nedostaly do nepovolaných 

rukou. Zacházení s těmito citlivými údaji dokonce upravuje zákon. Přesněji řečeno 

Zákon č. 525/2004 Sb. o ochraně osobních údajů. Domnívám se, že i kdyby toto 

zákon neupravoval, měl by mít každý, kdo se dostane do kontaktu s výsledky 

hodnocení, na paměti, že je s nimi potřeba pracovat vysoce korektně a eticky. 
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Výsledky hodnocení nabízí poměrně širokou paletu možností využití. V podstatě 

se dá říci, že obohacují veškerou ostatní práci s lidmi v podniku. Podle Kahleho a 

Stýbla je možné výsledky pracovního hodnocení využít pro následující činnosti: 

1. Rozhodování o platech ( odměňování ), 

2. stanovení budoucího využití zaměstnance, 

3. zjištění potřeb doškolování a dalšího rozvoje zaměstnance, 

4. motivaci zaměstnance k docílení vysokých pracovních výkonů, 

5. zlepšení vzájemných vztahů a pochopení mezi vedoucími a vedenými, 

6. zlepšení výkonnosti, resp. výkonového potenciálu zaměstnanců. 

(Kahle, Stýblo, 1996, s. 246) 

Dopad hodnocení v praxi zjišťoval i výzkum provedený mezi zaměstnavateli 

v roce 2003 společností Price WaterhouseCoopers: 

Potřeba nebo odměna Procento společností 

Potřeby školení 90% 

Kariérový postup 79% 

Zvýšení základní mzdy 79% 

Finanční odměna 62% 

Rozšíření zaměstnaneckých výhod 15% 

(Olsen, Šubrtová, 2003, tab. 3) 

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že pokud společnosti realizují hodnocení 

zaměstnanců, očekávají od něj splnění několika cílů. Mnoho lidí se domnívá, že 

hodnocení se realizuje pouze za účelem odměňování ve finanční podobě, avšak tento 

výzkum dokazuje, na jaký cíl je při hodnocení kladen největší důraz a jen potvrzuje 

názor některých autorů odmítajících propojení systému hodnocení se systémem 

odměňování. 
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Hlavním cílem hodnocení je pro většinu společností zisk údajů potřebných pro 

další rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, kdy se může jednat o výsledky vyžadující 

téměř okamžité zlepšení, např. u práce s počítačovým programem. Nebo o 

dlouhodobý rozvoj zaměstnance, u kterého se výsledky projeví až s větším časovým 

odstupem a úspěšnost tohoto vzdělávání je obtížněji měřitelná. Jedná se např. o 

zlepšení organizace vlastního času ( Time Management). 

Výsledky hodnocení zaměstnanců slouží také pro pohyb v kariéře jedince 

v daném podniku. Ať už máme na mysli povýšení, přesun na vhodnější pozici nebo 

sestup v podnikové hierarchii. Tyto závěry jsou natolik závažné, že by pro jejich 

uskutečnění nemělo stačit jedno pravidelné hodnocení, ale mělo by se jednat o 

komplexnější postup, kdy navíc k běžnému hodnocení použijeme alespoň jednu 

z metod obracejících se do budoucnosti (např. Assessment Centre ) nebo soustavu 

psychologických testů, které do osobnosti kandidáta proniknou hlouběji. 

Spornými body, které byly v průzkumu uvedeny, jsou, alespoň pro mě, zvýšení 

základní mzdy a finanční odměna. Domnívám se, že o zvýšení základní mzdy by se 

dalo hovořit v případě hodnocení zaměstnance na konci jeho adaptačního období, 

kdy vedoucí zjistí, že je schopen vykonávat práci podle předepsaných požadavků. 

Nemyslím si, že lze zvyšovat základní mzdu po každém hodnotícím cyklu a to pouze 

vybraným zaměstnancům, pro tento účel se mi jeví vhodnější odměnit zaměstnance. 

A zde se dostáváme k druhému spornému bodu, kdy odměna zaměstnance nemusí 

být pouze finanční. Psychologickými výzkumy bylo dokázáno, že od určité výše 

platu přestává být finanční odměna motivující a je vhodnější působit na výkonnost 

zaměstnance spíše nefinančními pobídkami. 

Přes tento bod se dostáváme k poslednímu znaku zastoupenému ve výzkumu, 

rozšíření zaměstnaneckých výhod. Odpověď na tuto otázku již v podstatě poskytly 

předchozí řádky. 
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Práce s výsledky hodnocení by se neměla zaměřit pouze na zlepšení výkonnosti 

zaměstnance, ale i na mezilidské vztahy v organizaci. Prostřednictvím správně 

provedeného systému hodnocení je možné odhalit i vážné nedostatky v pracovním 

chování zaměstnance a předejít tak mnohým problémům. Často právě výsledky 

týkající se této oblasti jsou pro mnohé manažery překvapením nebo naopak odhalí 

příčinu negativní atmosféry v pracovní skupině a otevřou vrátka pro včasnou 

nápravu. Na druhé straně není možné očekávat od systému hodnocení a jeho 

výsledků zázraky. Kdy hodnocení jako mávnutím kouzelného proutku vyřeší 

všechny problémy, s nimiž se jedinci, pracovní skupiny nebo organizace jako celek 

potýkaly. Nikdy bychom se však neměli vzdávat naděje na zlepšení a předem 

vyhlašovat neúspěch, dokud jsme ještě nevyčerpali všechny možnosti. Práce 

s výsledky hodnocení je natolik poutavou kapitolou v personálních činnostech, právě 

pro svou pestrost a variabilitu řešení. 
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5 Návrhy systému hodnocení zaměstnanců pro konkrétní 

podnik 

V poslední části své diplomové práce jsem se rozhodla spojit poznatky získané 

studiem se svými znalostmi z praxe a na tomto základě navrhnout nový systém 

hodnocení zaměstnanců pro společnost P APCEL, a. s., kde od podzimu 2005 pracuji 

na pozici personálního referenta. Ukázalo se, že stávající systém hodnocení 

zaměstnanců používaný ve společnosti od roku 2004 je z mnoha hledisek 

nevyhovující a během letošního roku by měl být navržen a uveden do praxe systém 

nový, na jehož realizaci bych se měla také podílet. Protože zavádění nového systému 

hodnocení zaměstnanců ve společnosti je teprve ve fázi teoretických úvah, 

následující řádky se budou také pohybovat pouze v teoretické rovině. 

5.1 Představení společnosti P APCEL, a. s. 

PAPCEL, a. s. se sídlem v Litovli je strojírenskou firmou, která již více jak 

padesát let vyrábí stroje a technologická zařízení pro papírenský průmysl. 

K dispozici má veškeré potřebné vybavení, zejména předvýrobní oddělení, technický 

a technologický vývoj, inženýring a konstrukci, zkušebnu, servisní služby, výrobní 

prostory a montážní haly. Na realizaci projektů se v současné době podílí 250 

zaměstnanců a výhled do konce roku 2006 počítá s 285 zaměstnanci a rozšířením 

výroby do dvoulodní haly. Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001 a v letošním 

roce usiluje o získání ISO 14001. 

Společnost P APCEL, a. s. má právní statut akciové společnosti, kdy majitelem 

akcií je pouze jediný akcionář. V představenstvu společnosti, stejně jako v dozorčí 

radě zasedají vždy tři osoby. Společnost P APCEL, a. s. má zároveň dvě dceřinné 
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společnosti: PAPCEL Used Machinery, s. r. o. v Praze a 000 PAPCEL SPb 

v ruském Petrohradě. 

Rozhodujícím předmětem činnosti je: 

1. výroba strojů, zařízení a náhradních dílů v oblasti strojírenství, 

2. konstrukční činnost v oblasti strojírenství, 

3. poradenství a konzultace, 

4. zprostředkovatelská činnost, 

5. ostatní finanční zprostředkování, 

6. investorská činnost ve výstavbě, 

7. doprava a dodávky zboží, 

8. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 

(http://www.papcel.cz/0 1 02m.htm) 

80% současné produkce směřuje na zahraniční trhy zejména do oblasti východní 

Evropy ( Rumunsko, Bulharsko, Turecko, Řecko a bývalé státy SSSR ) a Ruska. 

V rámci střední Evropy jsou hlavními odběrateli Česká Republika, Slovensko a 

Polsko. V Evropě západní se jedná zejména o trhy Německa, Francie a Belgie. 

V současné době se společnost snaží rozšiřovat své aktivity dále na východ a na 

africké trhy, zejména do oblasti Číny, Vietnamu, Indie, Egypta a Tanzanie. Obrat 

společnosti za rok 2005 dosáhl 450 milionů Kč. 

Vize společnosti 

Vybudovat progresivní a adaptabilní organizaci schopnou identifikovat, 

pochopit a realizovat potřeby zákazníka a pružně využívat příležitosti trhu. 

(http://www.papcel.cz/0 1 04m.htm) 

Z personální oblasti bych ráda uvedla zásady k dosažení úkolů politiky jakosti 

ve vztahu k zaměstnancům. 

Jedná se o: 
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zvyšování úrovně kvalifikace zaměstnanců, 

vhodnou motivaci podporující aktivitu zaměstnanců při zdokonalování procesů 

managementu jakosti a neustálého zlepšování společnosti P APCEL, a. s., 

získávání a upevňování důvěry zaměstnanců. 

5.2 Stávající systém hodnocení zaměstnanců 

Na začátku této kapitoly jsem již uvedla stávající počet zaměstnanců společnosti, 

avšak ne jejich rozdělení podle kategorií, což je pro systém hodnocení podstatná 

informace. V současné době v PAPCELu pracuje 250 zaměstnanců, z toho 125 

v technickohospodářských funkcích, 20 režijních a 105 výrobních dělníků. Vzhledem 

ke stále vzrůstajícímu počtu zakázek, plánuje vedení společnosti do konce roku 2006 

přijmout ještě dalších 35 zaměstnanců pro technickohospodářské pozice i na místa 

výrobních dělníků. Nyní vedení společnosti představuje generální ředitel a mu 

podřízení ředitelé: obchodní, technický, výkonný a výrobní. Už ze samotných názvů 

pozic vyplývá oblast jejich působení. Možná snad jen u předmětu činnosti 

výkonného ředitele by mohlo dojít k nejasnostem. Pod vedení výkonného ředitele 

náleží oddělení financování, administrativa a recepce, oddělení nákupu, kontroly 

jakosti, IT, právní služby a také oddělení personální, kde v současné době pracují dvě 

personalistky. 

Stávající systém hodnocení zaměstnanců ve společnosti platí od června 2004 a 

vztahuje se na všechny zaměstnance v technickohospodářských funkcích. Postup při 

hodnocení upravuje instrukce 1-18/04, jejíž plné znění je součástí této práce jako 

Příloha B. V rozporu s napsaným probíhá hodnocení jedenkrát ročně, kdy má každý 

vedoucí povinnost hodnotit své podřízené pomocí formuláře Hodnotící list, který je 

možné nalézt v Příloze C, a to ve lhůtě do 30. ll. běžného kalendářního roku. 
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Reálná situace je však taková, že jednotliví vedoucí tyto termíny nedodržují, 

výstupy z hodnocení dodávají na personální oddělení i s tříměsíčním zpožděním a 

v některých případech se dokonce stane i to, že je nedodají vůbec. Domnívám se, že 

příčiny této situace, kdy se hodnocení bere pouze jako nutná formalita, je potřeba 

hledat už v nesprávném zavedení systému a špatné volbě kritérií, která platí 

univerzálně pro všechny zaměstnance, jichž se hodnocení týká. Už z výše uvedeného 

vyplývá, že v práci s výsledky hodnocení lze také najít určité rezervy a prostor pro 

změny. 

Stávající systém hodnocení byl ve společnosti zaveden vlastními silami bez 

spolupráce s externí firmou, navíc v poměrně krátké době, při jeho zavádění 

spolupracoval úzký okruh lidí z vedení společnosti a zaměstnanci byli, jak se říká, 

postaveni před hotovou věc. Svou roli v tomto případě sehrál i blížící se termín 

velkého auditu, na jehož základě měl být společnosti udělen certifikát kvality jakosti 

ISO. 

Současný systém hodnocení má posoudit především: 

1. Pracovní způsobilost v zastávané funkci. 

2. Vhodnost zařazení. 

3. Podklad k návrhům pro zlepšování kvalifikace. 

4. Plánování postupu do vyšší řídící funkce. 

5. Ocenění výkonu a diferenciace mezi zaměstnanci. 

Zaměstnanec je hodnocen za: 

1. Výsledky své práce. 

2. Pracovní chování. 

3. Vědomosti z oboru. 

Čas však ukázal, že cílů bylo stanoveno příliš mnoho na to, aby mohly být 

všechny zcela úspěšně naplněny a hodnocení fakticky slouží pouze jako podklad pro 

vzdělávání zaměstnanců a ani zde není situace příliš optimistická. Plány pro 
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vzdělávání zaměstnanců jsou sice pečlivě vypracovávány, ale z různých důvodů 

nedochází k jejich úplnému splnění. Za hlavní příčinu těchto problémů, je možné 

považovat mimo jiné i nesprávně nastavený systém hodnocení a celkové nedocenění 

personální práce v podniku. 

Už na samém začátku úvah o zavedení systému hodnocení v organizaci je nutno 

vidět několik chyb, které poznamenaly celý další průběh procesu. Nic se nemá 

uspěchat a pro zavádění něčeho tak složitého jako je systém hodnocení zaměstnanců, 

to platí dvojnásob. Myslím si, že v situaci, kdy byla v podniku pouze jedna 

personalistka, která se navíc starala i o mzdovou agendu, by bývalo bylo vhodné 

využít, alespoň pro první orientaci, služeb specializované externí firmy zabývající se 

touto problematikou. Hlavně z nedostatku času došlo při zavádění systému k téměř 

nulové spolupráci se zaměstnanci, kterých se hodnocení týkalo. Kritéria hodnocení 

byla stanovena pro všechny zaměstnance společně, bez ohledu na popisy 

jednotlivých pracovních míst a skutečné požadavky. Spoluúčast hodnocených na 

celém systému hodnocení je celkově velmi malá, kdy ve výše zmiňované instrukci 

dokonce najdeme poznámku, že vedoucí zaměstnanec je povinen seznámit 

podřízeného s výsledkem hodnocení. Odborná literatura v každém případě hovoří o 

tom, že hodnocení má být prováděno v součinnosti hodnotitele s hodnoceným a 

výsledky mají být stanoveny na základě jejich spolupráce. 

Závěrem lze celý systém hodnocení ve společnosti P APCEL, a. s. vidět jako 

krok správným směrem, avšak poskytující velký prostor pro zdokonalení. Jako velmi 

pozitivní prvek, který by měl být do budoucna zachován, se mi však jeví testování 

vědomostí z oboru a celkových znalostí o společnosti. Tuto možnost mají vedoucí 

v rámci pravidelného procesu hodnocení, ale na základě přesvědčivých výkonů 

zaměstnance od ní mohou upustit. V Příloze D přikládám zadání tohoto testu pro 

pracovníky obchodního oddělení a marketingu. Výsledky této prověrky často odhalí 

značné mezery ve vědomostech zaměstnanců a nastíní tak možný směr, jímž by se 

mělo ubírat školení zaměstnanců. 
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5.3 Navrhovaná řešení systému hodnocení zaměstnanců 

Protože stávající systém hodnocení nepřinesl očekávané výsledky, rozhodlo se 

vedení společnosti systém zprůhlednit a zefektivnit. Tento úkol se stal hlavním cílem 

na rok 2006 pro personální oddělení. 

Na úvod bych vytýčila a konkretizovala cíle, které má nový systém hodnocení 

splňovat, tak jak to stanovuje směrnice společnosti o závazných úkolech pro 

jednotlivá oddělení na rok 2006. V návaznosti na tento bod uvádím i časový 

harmonogram, podle něhož by se zavádění nového systému hodnocení mělo řídit. 

Pokusím se alespoň rámcově určit kritéria pro jednotlivé skupiny zaměstnanců spolu 

s následnými etapami zavádění budoucího systému hodnocení. Závěr této kapitoly 

věnuji spíše teoretickým úvahám o předpokládaných výsledcích hodnocení a jejich 

budoucímu využití pro další práci s lidmi v podniku. 

5.3.1 Úkoly a očekávané přínosy hodnocení zaměstnanců 

Stěžejním úkolem a zároveň cílem, který by měl systém hodnocení splňovat, je 

ve společnosti P APCEL, a. s. získání podkladů pro tvorbu plánu výcviku a 

vzdělávání. Hodnocení by se také mělo zaměřit na zjišťování výkonového potenciálu 

zaměstnanců, za účelem tvorby plánu následnictví ve funkcích, jelikož v současné 

době je jen velmi malé procento pozic obsazováno z vnitřních zdrojů a celková 

mobilita uvnitř organizace je téměř nulová. Ne vždy se podaří do volných funkcí 

vybrat správné pracovníky z vnějších zdrojů a některé pozice jsou natolik specifické, 

že výběr vhodného kandidáta je omezen už velmi malým počtem uchazečů o daný 

post. Jedná se například o pozice technologů výroby papíru, kterých je na trhu práce 

velký nedostatek. Alespoň částečně by tyto problémy mohl zmírnit právě nový 

systém hodnocení zaměstnanců, pomocí něhož bude snazší vytipovat stávající 

zaměstnance s vhodným rozvojovým potenciálem. Volba nejlepšího zaměstnance 
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společnosti je každoročně velkou událostí konce roku a výsledky získané novým 

systémem hodnocení by měly sloužit jako jeden z podkladů, na jejichž základě bude 

nejlepší zaměstnanec vybrán a náležitě finančně ohodnocen. 

Shrnu-li očekávané úkoly nového systému hodnocení zaměstnanců, v zásadě se 

jedná o tři body- zisk podkladů: 1. pro tvorbu plánu vzdělávání, 

2. pro tvorbu kariérových plánů zaměstnanců, 

3. pro výběr nejlepšího zaměstnance. 

Myslím si, že nastavit systém hodnocení tak, aby byly všechny tyto cíle splněny, 

je celkem reálné, i když si to jistě vyžádá pečlivou přípravu podkladů a následnou 

vysokou míru spolupráce všech zainteresovaných stran. 

5.3.2 Příprava na hodnocení zaměstnanců 

Pokud chceme kvalitně připravit systém hodnocení zaměstnanců je nutné 

nejprve "udělat pořádek" v těch personálních činnostech, z nichž hodnocení vychází. 

Společnost PAPCEL, a. s. v tomto ohledu není výjimkou. Personální strategie a 

politika je ve společnosti nastavena dobře s přímým propojením s celkovou strategií 

společnosti. Dalším důležitým bodem, o něž by se mělo hodnocení zaměstnanců 

opírat jsou dobře připravené a realitu vyjadřující popisy práce, potažmo pracovních 

míst. Tato oblast personalistiky je zde také velmi dobře zpracována a vyžaduje pouze 

malé doplnění a drobné úpravy. 

Hlavní překážkou, kterou budeme muset při zavádění nového systému 

hodnocení překonat, představuje vesměs negativní stanovisko zaměstnanců 

k personální činnosti vůbec, což má jistě souvislost s náhlým zavedením stávajícího 

systému hodnocení, kdy zaměstnancům nebyly jeho cíle objasněny vůbec nebo jen 

velmi zkratkovitě a v rychlosti. Navrhovala bych proto, aby na poradě vedení 
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společnosti s vedoucími jednotlivých oddělení bylo jasně řečeno, že bude v tomto 

roce zaváděn nový systém hodnocení zaměstnanců, jaké cíle má splňovat a 

proklamovat předpokládanou součinnost zaměstnanců při jeho tvorbě. Seznámení 

jednotlivých zaměstnanců s těmito body by pak představovalo úkol pro jednotlivé 

vedoucí. 

V situaci, kdy na celou personální práci ve společnosti připadají dvě 

personalistky vedoucí navíc mzdovou agendu, bych se nebála vybrat a kontaktovat 

vhodnou externí společnost, jejíž poznatky by alespoň v začátcích byly jistě cenným 

přínosem a navedly celý proces na správnou cestu. 

5.3.3 Kritéria pro hodnocení zaměstnanců 

Po seznámení zaměstnanců se zaváděním nového systému hodnocení a jeho 

cílem, nastává ta etapa hodnocení, kdy bude nejvíce prověřena ochota ostatních 

pracovníků spolupracovat s personálním oddělením. První cyklus hodnocení 

představuje prubířskou zkoušku a slouží spíše k odstranění nedostatků a nalezení 

prostoru ke zlepšení a velmi záleží také na zaměstnancích, jak se k hodnocení 

postaví. 

Pokud chceme stanovovat kritéria musíme si nejprve definitivně ujasnit, koho a 

jak často budeme hodnotit. Nebála bych se navrhnout systém hodnocení zahrnující 

všechny zaměstnance, včetně dělníků. Pro začátek bych zvolila spíše roční cyklus 

hodnocení, s tím, že je možné ponechat otevřená zadní vrátka a v případě potřeby 

tento interval zkrátit. Více méně na zkoušku bych se pokusila zavést alespoň pro 

nejužší vedení společnosti ( generální ředitel, obchodní ředitel, technický ředitel, 

výkonný ředitel a výrobní ředitel ) hodnocení metodou 360° zpětná vazba. Hodnotili 

by sami sebe navzájem, dále by byli hodnoceni svými podřízenými a největšími 

zákazníky společnosti. Hodnocení by se týkalo spíše jejich manažerských schopností 

a vědomostí z daného oboru. Příprava tohoto způsobu hodnocení se mi jeví jako 
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nejnáročnější a pro bych je zatím omezila na tak malý počet hodnocených. Po 

zkušenostech z prvního cyklu by bylo na dalším uvážení možné rozšíření o jeden 

stupeň v podnikové hierarchii dolů, na vedoucí jednotlivých oddělení. 

Technickohospodářské zaměstnance společnosti lze v zásadě rozdělit na 

zaměstnance obchodního oddělení, kteří vstupují do přímého kontaktu se 

zákazníkem. Dále na zaměstnance zastávající spíše technické pozice ( konstruktéři, 

technologové ) a na zaměstnance zajišťující fungování společnosti po ostatních 

stránkách ( účetní, personalistky, právník, IT, apod. ). Pro každou skupinu těchto 

zaměstnanců je potřeba nastavit jiná kritéria hodnocení vycházející z popisu jejich 

činnosti. Kritéria, na jejichž základě budou hodnoceni bych rozdělila do dvou 

hlavních skupin. První skupina by měla být pro všechny společná a měla by vycházet 

ze základních hodnot společnosti, z nichž bych pro účely hodnocení vybrala rychlost, 

spolehlivost a kvalitu. Další skupina kritérií by měla být odvislá od popisu 

jednotlivých pracovních míst a předmětem hodnocení by se měly stát ty schopnosti, 

které člověk při své práci opravdu potřebuje a využije. Nevidím důvod, proč by ku 

příkladu účetní měla být hodnocena za kreativitu nebo jazykové znalosti, které při 

své práci nijak nepotřebuje. 

U skupiny dělníků je situace celkem jasná. U nich by jednu část hodnocení měla 

představovat kritéria společná pro všechny zaměstnance společnosti, druhý bod 

hodnocení by mělo představovat zhodnocení jejich pracovních produktů. 

Pro účely této práce byl nástin hodnocení zaměstnanců rozdělen do třech větších 

skupin. Hodnocení může být úspěšné jen tehdy, když všichni zúčastnění přijmou 

jeho cíle za své a budou spolupracovat nejen při samotném procesu hodnocení, ale i 

se aktivně účastnit při jeho zavádění. I kdyby byly popisy práce co nejpřesnější a 

nejpodrobnější, personalista sám nemůže nikdy přesně stanovit požadavky a 

výkonové standardy pro každou pozici ve společnosti. V tomto případě vždy musí 

docházet ke spolupráci napříč všemi odděleními. 
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5.3.4 Etapy hodnocení zaměstnanců 

Shrnu-li dosud napsané, tak první etapou při zavádění procesu hodnocení ve 

společnosti P APCEL, a. s. bude oznámení o tom, že bude zaváděn nový systém 

hodnocení a vytýčení jeho cílů. Následující etapu představuje volba okruhu 

hodnocených a hodnotitelů a navazující tvorba kritérií pro všechny skupiny 

hodnocených, jak bylo uvedeno v předchozí podkapitole. Každému zaměstnanci by 

měl prostřednictvím jeho vedoucího být předložen seznam předpokládaných kritérií, 

na jejichž základě bude hodnocen a každý zaměstnanec by se měl k tomuto seznamu 

vyjádřit a navrhnout možné změny. 

Následovat by pak měl výběr vhodné metody hodnocení, kdy bych pro nejužší 

vedení společnosti navrhovala dotazníky pro metodu 360° zpětná vazba. Pro ostatní 

technickohospodářské pracovníky navrhuji čtyřmístnou klasifikační stupnici pro 

jednotlivá kritéria uspořádaná do přehledného dotazníku s dostatečným prostorem 

ponechaným pro vyjádření obou stran. Na konci každého dotazníku by měl 

hodnotitel společně s hodnoceným navrhnout předpokládaná opatření pro další 

období. U dělnických profesí by měla být situace obdobná, s tím rozdílem, že na 

konci každého dotazníku by mělo být navíc uvedeno, na kolik dotyčný plní 

stanovené standardy. 

Opět by měla následovat distribuce příslušného dotazníku mezi zaměstnance a 

instruktáž kjeho řádnému vyplnění a celkového systému hodnocení. Zde bych na 

pomoc přizvala externí firmu, jejíž zástupce by ve spolupráci s personalistou 

jednotlivým vedoucím vysvětlil vše potřebné a ti by měli nakonec dostat prostor pro 

své případné připomínky a dotazy. 

Domnívám se, že nyní by už nic nebránilo tomu přistoupit k prvnímu cyklu 

hodnocení, kdy by hodnotitel měl vyplnit příslušný dotazník a se svými závěry 

seznámit hodnoceného nejméně tři dny před plánovaným termínem hodnotícího 
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pohovoru, na němž se oba dohodli. Hodnotící pohovor by se měl odehrávat na půdě 

hodnoceného, kdy oba účastníci napíší závěry, na nichž se shodli do dotazníku a 

nakonec přidají návrhy pro příští období. Tento záznam z hodnotícího pohovoru by 

měl být vyroben ve třech exemplářích, kdy jeden si ponechá hodnotitel, druhý 

zaměstnanec a třetí je hodnotitel povinen dodat na personální oddělení do týdne od 

uskutečnění pohovoru. Práce s výsledky hodnocení už náleží personálnímu útvaru. 

Pro zpřesnění celého procesu hodnocení s1 dovoluji předložit i jeho časový 

návrh: 

1. Seznámení se zavedením nového procesu hodnocení-

2. Tvorba kritérií ze strany personálního oddělení-

3. Prostor pro vyjádření zaměstnanců-

4. Výběr metody hodnocení a tvorba dotazníků

S. Prostor pro vyjádření zaměstnanců-

6. Začátek procesu hodnocení-

7. Konec procesu hodnocení-

8. Dodání vyplněných dotazníků na personální oddělení-

do 30. 4. 2006 

do 31. 5. 2006 

do 30. 6. 2006 

do 15. 8. 2006 

do 15. 9. 2006 

od 31. 10. 2006 

do 30. ll. 2006 

do 7. 12. 2006 

5.3.5 Předpokládané výsledky a závěry hodnocení zaměstnanců 

Podle předpokladu by jistě nejlepším výsledkem a závěrem celého cyklu 

hodnocení mělo být splnění předem daných cílů. Zisk kvalitních podkladů pro tvorbu 

plánu vzdělávání a pro tvorbu kariérových plánů pro perspektivní zaměstnance ve 

společnosti. Lépe řečeno nalezení těch zaměstnanců, kteří při hodnocení prokázali 

rezervy ve výkonu a připravenost pro další rozvoj při oboustranné spokojenosti jak 

ze strany zaměstnance tak zaměstnavatele. Cíl přispět k nalezení nejlepšího 

zaměstnance společnosti za daný rok, je spíše doplňkem a periodické hodnocení není 

jediným faktorem, na jehož základě se rozhoduje. Aby se dalo hovořit o tom, že 

hodnocení proběhlo úspěšně, muselo by dojít k naplnění prvních dvou vytýčených 
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cílů, což si myslím, by vzhledem kjejich počtu, nemusela být myšlenka natolik 

nereálná. 

Samozřejmě musíme počítat i s tím, že hodnocení mohou provázet drobné 

nezdary, které celkově ovlivní jeho výsledek. V případě PAPCELu by se mohly 

vyskytnout potíže zejména u hodnocení dělníků. Ti jsou sice svým mistrem 

hodnoceni denně, ale formálnímu hodnocení se podrobí ve společnosti vůbec poprvé 

a myslím si, že většina z nich i poprvé v profesním životě vůbec. Dalším zádrhelem 

se může stát to, že i přes důkladné seznámení všech zaměstnanců s celým systémem 

se jistě vyskytne někdo, kdo zcela nepochopí smysl celého hodnocení a ve výsledku 

se to pochopitelně odrazí. Poslední, možná největší překážku, vidím v celkové 

neochotě zaměstnanců ke spolupráci s personálním oddělením a vnímání 

personalistiky jako zbytečné věci překážející při ostatní činnosti. Tento stav však 

není možné ovlivnit během provádění jednoho cyklu hodnocení zaměstnanců, ale 

musí být měněn pozvolna a nenásilně. 

I přes výše uvedené se domnívám, že systém hodnocení ,tak jak byl nastíněn, by 

po dílčích úpravách mohl být celkem úspěšný a přinést předpokládané výsledky a jen 

přispět k personální práci ve společnosti P APCEL, a. s. 
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6 Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se pokusila shrnout hlavní poznatky týkající se 

systému hodnocení zaměstnanců v podniku, tak jak jsou předkládány odbornou 

literaturou a na tento základ pak posléze navázat zkušenosti získané v mé dosavadní 

krátké praxi. Snažila jsem se vždy předložit několik možností a různých vyjádření a 

zaštítit je vlastním názorem na celou problematiku hodnocení zaměstnanců. 

Za nezbytný začátek jsem považovala rozlišení pojmů řízení pracovního výkonu, 

hodnocení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků. Poslední dva pojmy lze 

považovat za téměř identické, i když mezi nimi nelze spatřovat úplné rovnítko. 

Řízení pracovního výkonu lze použít spíše s ohledem na těsné propojení s budoucí 

kariérou jedince v podniku. Kdežto hodnocení pracovního výkonu a hodnocení 

pracovníků se obrací spíše do minulosti. Na základě těchto poznatků jsem se 

rozhodla používat ve své práci spíše pojmu hodnocení pracovníků, i když současný 

trend hovoří pro řízení pracovního výkonu. Domnívám se však, že u nás mnohé 

společnosti ani zdaleka nedospěly k funkčnímu systému hodnocení zaměstnanců a 

proto spojení řízení pracovního výkonu zatím není na místě. 

Dobře nastavený systém hodnocení zaměstnance by se měl stát přínosem pro 

všechny zúčastněné strany, tedy jak pro zaměstnance, tak pro nadřízeného i celou 

firmu. Hodnocení zaměstnanců není jen nástrojem pochvaly, ale i konstruktivní 

kritiky a především slouží k hledání možných nedostatků, které by měla odstranit 

práce s výsledky hodnocení. Hodnocení zaměstnanců představuje komplexní systém 

úzce propojený s ostatními personálními procesy, z nichž si bere podklady, ale také 

nemalou měrou přispívá kjejich obohacení. Ať už se jedná o vzdělávání nebo 

personální plánování. Spornou kapitolou se ukázalo být propojení hodnocení 

zaměstnanců s jejich odměňováním, kde se názory odborné veřejnosti různí. 
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Naopak ucelený názor panuje v tom ohledu, zda zaměstnance hodnotit formálně 

nebo neformálně. Neformální hodnocení provádí vedoucí pracovník prakticky při 

každém rozhovoru se zaměstnancem, což si častokrát a ni neuvědomuje a právě 

z tohoto důvodu vyvstala potřeba provádět i formální hodnocení výkonu 

zaměstnance, které je objektivnější a komplexnější. Vedle hodnocení vedoucím 

pracovníkem je každý zaměstnanec organizace vystaven i dalším různým formám 

hodnocení, v což lze zahrnout například i hmotnou odměnu za práci apod. 

Pokud už se organizace rozhodne hodnotit své zaměstnance je nutno vždy 

nejprve odpovědět na otázky: Koho hodnotit? Kdo hodnotí? Jak často? Odpověď na 

otázku koho hodnotit je poměrně snadná. Zejména zahraniční firmy již aplikovaly 

systém hodnocení na všechny své zaměstnance včetně výrobních dělníků. Stejně tak 

se rozšířily i možnosti u osoby hodnotitele. Už dávno neplatí, že hodnotit by měl 

pouze přímý nadřízený, naopak dnes hodnotí i spolupracovníci, podřízení, zákazníci 

a stále více se dostává do popředí možnost hodnocení zaměstnance z více zdrojů, 

jako příklad bych uvedla metodu 360° zpětná vazba. Velkou variabilitu nalezneme i 

u časového intervalu jednotlivých cyklů hodnocení. U nás však tyto možnosti 

zdaleka nejsou využívány a setkáme se nejčastěji s ročním intervalem mezi 

jednotlivými cykly hodnocení. 

Po seznámení s formami hodnocení logicky následuje kapitola, kde uvádím 

vybrané metody hodnocení, které jsou pro větší přehlednost rozděleny na metody 

zaměřené na minulost a metody zaměřené na budoucnost, kdy je velmi 

problematické určit hranici mezi oběma skupinami. I přes patrné rozdíly je nutno si 

uvědomit, že metody hodnocení zaměřené na budoucnost se také zabývají 

hodnocením uplynulého výkonu zaměstnance s ohledem na jeho další rozvoj. 

Při zavádění systému hodnocení v konkrétní společnosti je vždy třeba dodržovat 

určitý postup zajišťující správnost provedení, tak aby hodnocení zaměstnanců 

splňovalo očekávané cíle, jejichž určení představuje zároveň první etapu při zavádění 
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hodnocení. Pokud má být systém hodnocení zaměstnanců efektivní, měl by být 

stanoven spíše menší počet konkrétních cílů. Jen tak se lze vyhnout neúspěchu. 

Následovat by měl výběr hodnocených a stanovení hodnotících kritérií "šitých na 

míru" pro jednotlivé pozice. Zde opět platí, že méně je někdy více. V zásadě lze 

kritéria, podle nichž jsou zaměstnanci hodnoceni, rozdělit na ty hodnotící pracovní 

výkon a hodnotící pracovní chování. Zdárný průběh celého procesu hodnocení také 

záleží na vhodně zvolené metodě používané pro hodnocení zaměstnanců, přičemž je 

možno kombinovat i více metod, které by se měly vzájemně doplňovat. Pomocí 

dobře zvolené metody hodnocení získáme informace potřebné pro samotné jádro 

celého procesu, kdy srovnáváme získané údaje s konkrétními požadavky pro danou 

pracovní pozici. Stěžejním bodem celého procesu je hodnotící pohovor, kdy se 

zaměstnanec i nadřízený seznámí se svými stanovisky navzájem a snaží se shodnout 

na společných závěrech a příštích cílech. 

Poslední a nejdůležitější součást hodnotícího procesu představuje práce 

s výsledky hodnocení. Zde je třeba zdůraznit, že s těmito údaji musí být zacházeno 

obzvláště citlivě a dodržování zákonných norem upravujících tuto skutečnost by 

mělo být samozřejmostí. Výsledky vyplývající z procesu hodnocení zaměstnanců lze 

použít zejména pro potřeby školení, plány kariéry apod. 

V poslední části své diplomové práce JSem se rozhodla zpracovat téma 

hodnocení zaměstnanců ve společnosti PAPCEL, a.s., kde pracuji od podzimu 2005. 

Stávající systém hodnocení, který byl sestaven a používán od roku 2004 se ukázal 

jako nevyhovující a nepostačující potřebám společnosti a proto je jedním z cílů 

personálního oddělení vypracovat do konce tohoto roku systém nový. Tvorba 

stávajícího systému hodnocení zaměstnanců ve společnosti probíhala velmi rychle a 

bez konzultace se všemi zúčastněnými stranami, což se projevilo na nechuti 

zaměstnanců spolupracovat při realizaci hodnocení a ani vedení společnosti 

nezaujímá k hodnocení zaměstnanců příliš vstřícný postoj. Pokusila jsem se alespoň 

rámcově navrhnout změny v systému hodnocení zaměstnanců a odhadnout 
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předpokládané výsledky, které by mělo hodnocení přinést. Protože však tvorba 

nového systému hodnocení v organizaci nekoresponduje s termínem odevzdání mé 

práce, pohybují se mé návrhy pouze v teoretické rovině a až čas prověří, zda a v čem 

jsem se mýlila, co se povedlo, kde je možné spatřovat rezervy a čerpat další náměty. 
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Příloha A 

Srovnání minulého, současného a budoucího systému hodnocení zaměstnanců 

Podstata 

Zaměření 

Role vedoucího 

Komunikační tok 

Vlastnictví 

Obsah 

Metody 

Cyklus 

Minulost 

Hodnocení 

pracovníků 

Administrativní 

Najedince 

Dozorce 

Jednosměrný 

Nadřízený 

Pracovní 

spolehlivost/ 

odpovědnost 

Reaktivní 

Roční 

(Walker, 2003, s. 74) 

Současnost Budoucnost 

Řízení pracovního Vysoce výkonná 

výkonu organizace 

Hodnotitelská Trvalé 

zdokonalování 

N a pracovní výkon Na podnikovou 

strategii/ zákazníky 

Posuzovatel Co ach 

Dvousměrný Vícesměnný 

Nadřízený/ Nadřízený/ 

zaměstnanec zaměstnanec/tým 

Výsledky/ pracovní Výsledky/ pracovní 

chování ve vztahu chování ve vztahu 

k místu k úspěšnosti 

podniku 

Proaktivní Interaktivní 

Půlroční Průběžný 

74 



Příloha B 

Hodnocení zaměstnanců společnosti P APCEL, a. s. 

Obsah 
Oddíl A VŠEOBECNÁ UST ANOVENÍ 

Článek I Účel a cíle normy 
Článek 2 Rozsah působnosti normy 
Článek 3 Definice a pojmy 

Oddíl B HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ 
Článek I Společná ustanovení 
Článek 2 Hodnocení zaměstnanců 

Oddíl C ZÁ VĚREČNÁ UST ANOVENÍ 
Článek 1 Výsledky hodnocení 

Článek 2 Návazné OŘN 

Příloha Hodnotící list 



ODDÍL A 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Článek 1 

Účel a cíle normy 

Účelem této instrukce je stanovení metodik a činností pro hodnocení zaměstnanců akciové společnosti 
PAPCEL. 
Základním cílem je posoudit především: 

1. Pracovní způsobilost v zastávané funkci 
2. Vhodnost zařazení 
3. Podklad k návrhům na zvyšování kvalifikace 
4. Plánování postupu do vyšší řídící funkce 
5. Ocenění výkonu a diferenciace mezi zaměstnanci 

Zaměstnanec je hodnocen za: 

I. Výsledky své práce 
• množství 
• kvalita 
• rychlost plnění zadaných úkolů 
• vynaložené náklady 

2. Pracovníchování 
• samostatnost 
• odpovědnost 

• vztah ke kolegům 
• ochota se vzdělávat 
• vztah k firmě a majetku 
• vztah k zákazníkům 

3. Vědomosti z oboru 

Článek 2 

Rozsah působnosti a stanovení odpovědnosti 
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Působnost instrukce se stanovuje pro všechny útvary a zaměstnance v technicko hospodářských 
funkcích. 
Za dodržování instrukce a provádění hodnocení zaměstnanců dle této 
organizační normy je odpovědný každý vedoucí zaměstnanec. 

Článek 3 

Definice a pojmy 

Hodnocení 
• Systematické a pravidelně se opakující hodnocení zaměstnance s cílem posoudit plnění 

stanovených kvalifikačních předpokladů. 

Kvalifikační předpoklad 

• Souhrn požadavků týkající se dosaženého odborného vzdělání, praxe, doplňkových 
požadavků jako např. znalost práce na PC, jazykové znalosti, řidičský průkaz apod .. 

Systém odborného vzdělávání 
• vzdělávání k zajištění plnění stanovených kvalifikačních požadavků. 
• účast na odborných kursech a seminářích za účelem udržení potřebné úrovně znalostí 

Hodnotící list 
• doklad o provedeném hodnocení vyplněný dle stanovených kritérií 

ODDÍL B 

HODNOCENÍZAMĚSTNANCŮ 

Článek 1 

Společná ustanovení 

Výběr a hodnocení zaměstnanců provádí přímý nadřízený pracovník dle bodovacího systému na 
základě stanovených kritérií. Hodnocení uskutečňované jednotlivými vedoucími musí být 
srovnatelné. Tato norma je zpracována z důvodu vymezení jednotných zásad a pravidel 
hodnocení včetně termínů jejich provádění. 

Hodnocení je prováděno ve třech úrovních. 
• pohovor hodnotitele s hodnoceným 
• hodnocení dle stanovených kritérií 
• přezkoušení odborných znalostí 

Pohovor hodnotitele slouží ke stanovení cílů a způsobů dosažení plánovaných cílů. Společně 
s hodnoceným je navržen optimální program vzdělávání pro daný rok. 

Hodnocení dle stanovených kritérií slouží ke zhodnocení plnění plánovaných cílů. Z provedeném 
hodnocení je zpracován písemný záznam- hodnotící list, ve kterém je zachycen pracovní rozvoj 
zaměstnance za uplynulé období včetně návrhu na další vzdělávání. 
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V případě, že je zaměstnanec hodnocen ve stupních III. a IV. navrhne přímý 
vedoucí postup pro odstranění nedostatků a pokud nedojde v následujících 
dvou měsících k jejich nápravě písemně upozorní zaměstnance na 

opětovné neplnění povinností a požadavků na zastávané funkční místo. Toto 
upozornění předá na personální oddělení a současně projedná s příslušným 
odborným ředitelem další postup. 

Vedoucí zaměstnanec je povinen seznámit podřízeného s výsledkem hodnocení. 

Přezkoušení odborných znalostí probíhá písemnou formou, kdy každý zaměstnanec je povinen 
prokázat způsobilost k výkonu dané funkce formou písemného testu. 
Testovací otázky z odborné oblasti vypracuje přímý nadřízený, případně může použít zpracované 
otázky z odborné literatury nebo jiného zdroje. Ověření jazykových znalostí je prováděno ve 
spolupráci s nezávislou externí společností nebo lektorem s příslušným oprávněním. 
O přezkoušení pracovníka rozhodne přímý nadřízený a výsledek testuje založen v osobním spise 
zaměstnance. 

V případě, kdy zaměstnanec neprokáže odbornou způsobilost a plnění stanovených kvalifikačních 
požadavků pro výkon stanovené funkce, rozhodne přímý nadřízený ve spolupráci s odborným 
ředitelem o dalším postupu. Vedoucí zaměstnanec je povinen přihlédnout k výsledkům testů při 
hodnocení podřízeného, stanovení jeho dalšího vzdělávání a stanovení výše platu. 
Zaměstnanec má právo být s výsledkem testu seznámen. 

Termíny provádění hodnocení 

Hodnocení zaměstnanců probíhá dvakrát ročně. 
• Pohovor hodnotitele s hodnoceným v období prvního čtvrtletí do 31.3. 
• Písemné hodnocení dle stanovených kritérií v období do 30.11. 

Přezkoušení odborné způsobilosti 
• Minimálně jedenkrát za dva roky. V případě, že zaměstnanec prokáže plnění na něj 

kladených požadavků, může přímý nadřízený rozhodnout o upuštění od 
přezkoušení. 

Článek 2 

Hodnocení zaměstnanců 

Vedoucí pracovník při hodnocení zaměstnanců postupuje dle článku 1. Pro tuto činnost mu 
slouží: 

1. Stanovená kriteria 

A. Odborná průprava (připravenost) 

1. Vědomosti v oboru 
I. Zaměstnanec má velké znalosti a zkušenosti v oboru a dostatečně je využívá při výkonu 
profese, 

vědomosti přesahují úroveň ostatních zaměstnanců 
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II. Zaměstnanec má přiměřené znalosti a vědomosti v oboru, které vesměs odpovídají 
požadavkům na profesi 
III. Zaměstnanci znalosti a zkušenosti v oboru stačí pouze na plnění běžných úkolů,projevuje 
se potřeba 

obnovení, zlepšení a rozšíření některých z nich 
IV.Zaměstnanec projevuje jen povrchní znalosti, které nedokonale využívá v práci, 
zkušenosti v oboru se 

nikterak neprojevují, průkazně nedostatečné 

2. Zájem o prohlubování kvalifikace 
I. Zaměstnanec si soustavně zvyšuje kvalifikaci ve svém oboru, má zájem získávat další 
znalosti 
II. Zaměstnanec jeví průměrný zájem o svou odbornou přípravu, občas sleduje novinky 
svého oboru 
III. Zaměstnanec se opírá o kdysi získané znalosti z oboru a neobnovuje si je. Na 
vzdělávacích akcích se 

účastní sporadicky 
IV.Zaměstnanec není ochoten se orientovat na nové poznatky v oboru, při výkonu práce se 
spokojuje pouze s 

rutinou. Vzdělávacích akcí se nezúčastňuje nebo hledá důvody, proč se nemůže zúčastnit 

B. Kvalita práce 

I. Spolehlivost a pečlivost při výkonu profese, funkce 
I. Zaměstnanec při výkonu funkce projevuje mimořádnou pečlivost, respektuje plnění 
termínů, je si plně 

vědom své odpovědnosti 
II. Zaměstnanec při výkonu své funkce projevuje přiměřenou pečlivost, je spolehlivý, pokud 
plnění 

povinností nezpůsobuje osobní nevýhody 
III. Zaměstnanec se snaží pracovat pečlivě, avšak bez podstatného úspěchu, ne vždy si je 
vědom své 

odpovědnosti, proto je občas pracovně nespolehlivý 

IV.Zaměstnanec projevuje při plnění úkolů povrchnost, není důvěryhodný, bez smyslu pro 
odpovědnost 

2. Efektivní řízení svého času 
I. Zaměstnanec vykazuje v podstatě nadprůměrnou intenzitu práce v celém průběhu 
pracovní doby. 

Je ochoten v případě potřeby pracovat i nad rámec pracovní doby 
II. Zaměstnanec plní úkoly s průměrným soustředěním a nasazením sil 
III. Zaměstnanec v průběhu výkonu své profese někdy polevuje a nevyužívá plně pracovní 
dobu 
IV.Zaměstnanec vyvíjí minimální úsilí při plnění úkolů, není schopen intenzivněji pracovat 

3. Organizační schopnosti 
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I. Zaměstnanec myslí mimořádně přesně a logicky, je předvídavý, dovede v téměř každé 
situaci správně 

zareagovat, problémy řeší s přehledem. Zaměstnanec myslí dostatečně jasně a promýšlí 
důsledky svých 

rozhodnutí 
II. Zaměstnanec se snaží bez dalších pokynů řešit vzniklé problémy, občas potřebuje 

spolupráci nadřízených 
III. Zaměstnanec je převážně zaměřen jen na vykonávání zadané práce jejíž organizace je 
předem určená 

IV .Zaměstnanec stereotypně vykonává předem organizovanou práci, přesto se zde vyskytují 
nedostatky 

C. Pracovní disciplina 

1. Dodržování povinností a iniciativa při rozvoji systému řízení v a.s. 
I. Zaměstnanec projevuje při výkonu funkce iniciativu a naprostou samostatnost za plného 
respektování 

pokynů nadřízeného. Dodržuje a podílí se aktivně na zlepšování a rozvoji systému řízení, 
je schopen 

samostatně zpracovávat řídící normy 
II. Zaměstnanec přiměřeným způsobem postupuje při plnění úkolů a to v souladu s pokyny 
nadřízeného a 

danými normami systému řízení 
III. Zaměstnanec občas nepostupuje při výkonu své funkce podle pokynů nadřízeného a 
nedodržuje normy dané 

systémem řízení a někdy se s nimi ani neseznamuje 
IV. Zaměstnanec je v převažující míře v rozporu s pokyny a stanovisky nadřízeného a 
dalšími normami, což 

vyúsťuje v konfliktní situace 

2. Iniciativa 
I. Zaměstnanec je vyloženě iniciativní s mimořádně vyvinutou pílí a horlivostí v práci, 
znalý věci a nebojí se 

riskovat tam, kde je třeba 
II. Zaměstnanec má zájem o práci, pracuje z vlastní iniciativy, v průměru má vyrovnané 
pracovní úsilí, 

riskuje jen občas 
III. Zaměstnanec je mírně podnikavý, více potřebuje dozor a povzbuzení 
IV. Zaměstnanec nemá vlastní iniciativu, nic nepodniká, jeho osobní pracovní tempo 
ovlivňuje záporně 

pracovní výsledky 

3. Jednání se spolupracovníky 
I. Zaměstnanec vystupuje s jistotou a taktem, svým vystupováním vzbuzuje důvěru u 
druhých lidí, je 

přístupný ke kritice, daří se mu průkazně získat spolupracovníky k ochotě týmově 

s po I upracovat 
II. Zaměstnanec má korektní vystupování, snaží se o jistotu v jednání, kolektivní 
přizpůsobivost a snášenlivost, 
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spolupráci, na věcnou kritiku se snaží reagovat přiměřeně k situaci 

III. Zaměstnanec vykazuje ve větší míře méně jisté jednání, je opatrný ve svých výrocích, je 
přístupný týmové 

spolupráci jen na příkaz, je citlivý na kritiku své osoby 

IV.Zaměstnanec se obvykle nechová adekvátně k situaci, Je necitlivý k individuálním 
zvláštnostem druhých 

lidí, nesnáší kritiku, odmítá týmovou spolupráci 

Hodnotící stupnice 

výborný převyšuje průměr, samostatný,iniciativní,schopný koncepčního myšlení 

II dobrý celkový výkon splňuje a někdy přesahuje požadavky na pracovní 
činnost 

III přípustný obvykle výkonnostně pod normálem, potřebuje soustavné vedení, v 
jeho práci 

objevují nedostatky, lze ještě důslednou přípravou zlepšit 

IV nepřípustný zaměstnanec nesplňuje základní požadavky pro výkon profese nebo 
funkce, 

neprojevuje zájem o zlepšení, nedostatky jsou vážného charakteru, 
nelze zlepšit 

2. Formulář "Hodnotící list". 

Hodnocení zaměstnance je možné provádět na formuláři "Hodnotící list" 
jak v elektronické formě, tak i papírové, s tím, že vždy jeden exemplář bude uložen 
v osobních spisech zaměstnance na personálním oddělení. Za uložení tohoto dokladu 
odpovídá hodnotící pracovník a předání musí proběhnout do 14 dní po ukončení hodnocení. 

ODDÍL C 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 1 

Výsledky hodnocení 

Záznamy z pohovorů mohou být jak v papírové formě, tak i v elektronické, jejich zakládání 
v osobní složce je dle uvážení hodnotitele 
Hodnotící listy- písemný doklad zakládaný vždy v osobní složce zaměstnance. 
Písemné testy jsou zakládány v osobní složce zaměstnance. 
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Článek 2 

Návazné organizační a řídící normy 

Z - O 1 Organizační řád 
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Příloha C 

HODNOTÍCÍ LIST 

pro hodnocení zaměstnanců P APCEL, a. s. 

Příjmení, jméno, titul hodnoceného: Funkce: 

Příjmení, jméno, titul hodnotitele: Úsek: 

HLA VNÍ KRITÉRIA DÍLCÍ KRITÉRIA I. II. III. IV. 

A. Odborná připravenost !.Vědomosti v oboru 

2.Prohlubování kvalifikace 

B. Kvalita práce !.Spolehlivost a pečlivost 

2.Efektivní řízení času 

3. Organizační schopnosti 

C. Pracovní disciplína !.Dodržování povinností 

2.Iniciativa 

3.Jednání se spolupracovníky 

4.Ekonomické chování 

Efektivita vynaložených finančních prostředků v loňském roce: ( zisk certifikátu, 

zkouška, pohovor) 

Návrh vzdělávání v příštím období: 

Návrh dalších opatření: 

Celkové hodnocení: 

V Litovli dne: 

Podpis hodnotitele: Podpis hodnoceného: 
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Příloha D 

Otázky pro pracovníky OÚ a marketingu k zjištění stupně odborných znalostí 

O společnosti: 

1. Jaký má statut společnost P APCEL? 

2. Jmenujte orgány společnosti P APCEL? 

3. Kolik zaměstnanců pracuje ve společnosti PAP CEL? 

4. Jaký byl obrat společnosti v loňském roce? 

5. Jaké jsou hlavní cíle společnosti pro rok nadcházející rok v PPPH, zisku a 

v tržbách z prodeje vlastních výrobků? 

6. Definujte stručně svými slovy vizi společnosti PAP CEL? 

Z organizace a řízení: 

1. Jaké jsou Vaše kompetence při objednávání výrobků a služeb dle organizačního 

řádu? 

2. Má manažer prodeje právo vystavit výrobní příkaz v případě reklamace? 

3. Jaká je kompetence manažera prodeje při podepisování nabídek a smluv? 

Z výrobního programu: 

1. Jaké rozvlákňovače má PAPCEL ve svém výrobním programu a uveďte výrobní 

řady? 

2. K černu slouží třídiče VS a HL? 

3. Jaké parametry ( výkon a spotřeba energie ) má třídič STU 080 a jaká je jeho 

funkce? 

4. Jaký je základní rozdíl ve funkci třídičů VDT a VSV? 

5. Jaký je význam klížícího lisu a pro výrobu jakých papírů se používá? 

6. Jaká je funkce egutéru a v jaké části PS se nachází? 

7. Jaké nové výrobky uvažuje PAPCEL zařadit do svého výrobního programu a jaké 

výrobky inovuje? 
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Ze světa papíru a celulózy: 

1. Jmenujte tři největší výrobce papíru a lepenek (státy)? 

2. Jaká byla výroba papíru a lepenek v ČR v loňském roce? 

3. Jaká byla spotřeba papíru v ČR v loňském roce (na osobu)? 

4. Jmenujte největšího světového výrobce strojů a zařízení pro celkový papírenský 

průmysl? 

5. Kdo je největším výrobcem papíru a celulózy v ČR? 

6. Jmenujte nejbližší konkurenci naší společnosti. 

7. Jaká je základní klasifikace tiskových a psacích papírů dle CEPl? 

8. Jaká je základní klasifikace lepenek? 

9. Jmenujte základní suroviny pro výrobu papíru. 

Z oblasti cen: 

1. Jaká je cena rozvlákňovače HV 45 včetně statoru, rotoru a motoru? 

2. Jaká je cena třídiče VS-20-A? 

3. Jaká je cena třídiče STU 200 včetně motoru? 

4. Jaká je cena třídiče VDT3 včetně motoru? 

5. Jaká je cena tlakového nátoku š-2500 mm? 

6. Jaká je cena vodícího válce 250x3000 mm s pogumováním 95Sh? 

7. Jaká přísluší sleva novému zákazníkovi? 

Z oblasti technologie: 

1. Vypracujte technologické schéma linky PL na výkon 50 t/den, surovina smíšený 

sběrový papír, vyráběný sortiment TISSUE? 

2. Při jaké konzistenci pracují optimálně rozvlákňovače HV? 

3. Při jaké konzistenci pracují optimálně třídiče VO a VU? 

4. Vypracujte technologické schéma PS na výrobu testlineru a spočtěte výkon stroje 

při v =1000 m/min, 125 g/m2 a š = 2450 mm. (výsledek v tlhod) 
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Obchodní dovednosti: 

1. Vysvětlete pojem DDU dle incoterms 2000 a jaké jsou povinnosti prodávajícího a 

kupujícího. 

2. Vysvětlete pojem FCA dle incoterms 2000 a jaké jsou povinnosti prodávajícího a 

kupujícího. 

Praktické dovednosti: 

1. Vystavení výrobního příkazu, dodacího listu a faktury. 

2. Práce s programy Word a Excel a využívání sítě. 
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Evidenční list knihovny 

UŽIVATEL 

Diplomové práce se půjčují 

pouze p rez e n č ně! 

potvrzuje svým podpisem, že pokud tuto diplomovou práci 

Recová, D.: Hodnocení zaměstnanců 

využije ve své práci, uvede ji v seznamu literatury a bude ji řádně citovat jako 

jakýkoli jiný pramen. 

Jméno uživatele, Katedra N ázev textu, Datum, podpis 

bydliště (pracoviště) v němž bude 

zapůjčená práce 

využita 
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Jméno uživatele, Katedra N ázev textu, Datum, podpis 

bydliště (pracoviště) v němž bude 

zapůjčená práce 

využita 

88 



Jméno uživatele, Katedra N ázev textu, Datum, podpis 

bydliště (pracoviště) v němž bude 

zapůjčená práce 

využita 
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Jméno uživatele, 

podpis 

Katedra 

(pracoviště) 

90 

N ázev textu, 

v němž bude 

zapůjčená práce 

využita 

Datum, podpis 


