
Abstrakt

     Tématem  mé  diplomové  práce  je  hodnocení  pracovního  výkonu  v neziskové 

organizaci,  což  je  kategorie,  která  je  v současné  době  vnímána  jako  nezbytný 

předpoklad  pro  kvalitní  řízení  lidských  zdrojů.  Motivem  výběru  tématu  byla  praxe 

v oboru autora, kde měl možnost zaregistrovat rezervy v této oblasti a byla mu dána 

možnost  pracovat  na  jejich  odstranění  resp.  na  zdokonalení  stávajícího  systému 

hodnocení  zaměstnanců  organizace,  kde je  zaměstnán.  Hlavním cílem kvalitativního 

výzkumu pak bylo jednak zjistit a popsat zřejmé rezervy v hodnotícím systému výkonu 

pracovníků a dále pak navrhnout změny, formulované v návrhu nové metodiky, resp. 

směrnice,  která  stanoví  pravidla  hodnocení  pracovního výkonu zaměstnanců,  včetně 

dokumentační části. A v tomto smyslu je možno vnímat i přínos práce.

Práce je rozdělena na dvě základní části – teoretickou a praktickou.

V teoretické  části  je  souhrn  všeobecně  známých  poznatků,  teorií,  informací 

z oblasti personalistiky v neziskových organizacích, konkrétně z oboru řízení lidských 

zdrojů.  Je  zaměřena  především  na  oblast  hodnocení  a  motivaci  zaměstnanců 

v neziskové sféře, přesněji v sociálních službách.  Získané a zpracované podklady pak 

sloužily jako základ pro analýzu stávajících postupů v hodnocení pracovního výkonu ve 

sledované  neziskové  organizaci  a  ke konečnému  vytvoření  metodiky  hodnocení 

pracovníků  této  neziskové  organizace.  V  poslední  kapitole  teoretické  části  je  pak 

popsána metodologie daného výzkumu. 

Ve druhé, praktické části, se věnuje prostor nejdříve popisu zkoumané organizace, 

praktikám, které se využívají při hodnocení výkonu zaměstnanců, jejich cílům a poslání. 

Pak  následuje  evaluace  organizace,  která  je  zdrojem  informací  o  současné  situaci 

v oblasti  hodnocení  pracovníků.  K tomu byly využity  i  polostrukturované rozhovory 

s vybranými pracovníky na různých pracovních pozicích. Získaná data byla podkladem 

pro hledání a tvorbu vhodných metod procesu hodnocení zaměstnanců ve sledované 

neziskové organizaci. 

Cílem práce pak bylo vytvoření nové metodiky hodnocení zaměstnanců.
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