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na motivaci a hodnocení zaměstna NIS, a.s. Na základě vyplněných 

otazníků je vyhodnocen současný stav a navrhnuty změny na zlepšení v motiva

otivace, hodnocení, zaměstnanci, odměny,  

 

Annotation: 

he objective of this Master's thesis is to improve the quality and the effectiveness of 

personal work with the attempt on m aluation employees of the company 

NIS, Inc. Based on questionnaires was evaluated current status and suggested changes 

otivation, appraisal, employees, quittances 

 

Bibliografická citace práce 

ROŠ, D. Návrh na zkvalitnění a zefektivnění personální práce. Brno: Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008. 98 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. 

g. Jiří Pokorný, CSc. 

 

D

nců firmy U

d čním a 

hodnotícím systému zaměstnanců. 

 

Klíčová slova: 
 

m

 

T

otivation and ev

U

in motivation and classification system of employees. 

 

Keywords: 
 

m

 

JA

In

 

 

 

 

 

 3



 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 
 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně a že všechny 

jsem správně a úplně citoval a nemám závažný důvod proti užití 

 díla ve smyslu § 60 Zákona č.121/2000 Sb., o právu autorském, o 

 

 

použité literární zdroje 

tohoto školního

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon). 

 

V Brně dne 23.5.2008                                                                …….……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Tímto děkuji PHDR. ING. JIŘÍMU POKORNÉMU, CSC. za cenné rady a 

vypracovávání diplomové práce a panu ING. MARKU ZEZULOVI za 

oskytnutí přínosných rad a konzultací a za poskytování potřebných dat. 

 

 

připomínky při 

p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5



 

OBSAH 

VOD...............................................................................................................................8 

ETICKO - METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA MOTIVACE 

OVNÍHO JEDNÁNÍ ............................................................................................10 

1. ............ 10 

1.

2. M

2.

4.

II. 

PR

........ 32 

5. E

5.

 
Ú

I.  TEOR

PRAC

1. Motivace v činnosti a osobnost člověka.................................................................. 10 

1 Charakteristika motivace........................................................................

1.2 Zdroje motivace ................................................................................................. 11 

1.3 Vývoj názorů na podstatu pracovní motivace.................................................... 13 

1.4 Subjektivní podmínky motivačního působení.................................................... 15 

1.4.1 Motivační kapacita člověka ......................................................................... 15 

1.4.2 Motivační profil člověka.............................................................................. 17 

1.4.3 Motivace a pracovní spokojenost ................................................................ 18 

5 Objektivní podmínky motivačního působení ..................................................... 19 

otivace a stimulace člověka v práci ..................................................................... 21 

1 Motivace a stimulace.......................................................................................... 21 

2.2 Členění stimulačních prostředků........................................................................ 23 

3. Motivační techniky.................................................................................................. 25 

 Jak udržet motivaci.................................................................................................. 26 

 TEORETICKO - METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA HODNOCENÍ 

ACOVNÍKŮ ..............................................................................................................27 

1. Cíle a účel hodnocení pracovníků ........................................................................... 27 

2. Kritéria hodnocení ...........................................................................................

3. Nedostatky a chyby při hodnocení .......................................................................... 34 

4. Přehled metod a technik hodnocení......................................................................... 37 

4.1. Hodnocení práce................................................................................................ 37 

4.1.1 Analýza a popis práce .................................................................................. 37 

4.2 Hodnocení pracovníka ....................................................................................... 38 

4.2.1 Analytické hodnocení pracovníka ............................................................... 38 

konomické souvislosti hodnocení a práce zaměstnanců ....................................... 41 

5.1. Stanovení mzdových tarifů ............................................................................... 41 

2. Analytické hodnocení pracovníků..................................................................... 42 

5.3. Mzdové zvýhodnění a zaměstnanecké výhody ................................................. 42 

 6



 

III. 

ZAM

1.

................. 46 

IV

ZAM

ZÁV

..........63 

                                                                                                                                                                    

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU MOTIVACE A HODNOCENÍ 

ĚSTNANCŮ VE FIRMĚ UNIS, A.S. ...................................................................44 

 O společnosti UNIS, a.s. – charakteristika firmy .................................................... 44 

2. Vyhodnocení dotazníkového šetření ve firmě UNIS..............................

2.1. Motivace............................................................................................................ 47 

2.2. Hodnocení ......................................................................................................... 54 

. NÁVRH ROZVOJE FIRMY V OBLASTI MOTIVACE A HODNOCENÍ 

ĚSTNANCŮ ..........................................................................................................61 

ĚR ...........................................................................................................................62 

POUŽITÁ LITERATURA ...................................................................................

SEZNAM GRAFŮ .........................................................................................................64 

SEZNAM PŘÍLOH.........................................................................................................64 

PŘÍLOHY .......................................................................................................................65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 7



 

ÚVOD 

 dnešní moderní době je největším problémem člověk, jako jednotka, která může 

skupině selhat a jen těžko se opravuje a nahrazuje. Lidský faktor ztrácí síly, 

hybuje a nedá se ho jednoduše vypnout a opravit danou chybu. 

lu. 

jednotlivců vytvořit dobře fungující skupinu lidí, nebo jen motivovat a 

nocení zaměstnanců v dané společnosti a vytvořit návrh na zkvalitnění 

 zefektivnění práce pomocí těchto metod. 

zahrnuje ochotu k aktivní spolupráci za 

osahování cílů organizace, může být navozován užitím motivátorů, tj. určitých praktik 

 

V

v ucelené 

c

Je samozřejmé, že by bez těchto chyb, ale také bez snahy vytvořit věci méně 

omylnějšího než je právě člověk, nikdy žádný supermoderní přístroj nevznikl. Vše co 

nám v dnešní práci pomáhá vzniklo díky lidské chytrosti a důmys

Práce s lidmi je nejnáročnější práce, protože každý člověk je jedinečný a s každým se 

musí zacházet jinak. Práci s lidmi se musí člověk dlouze učit a stále se v této činnosti 

zdokonalovat.  

Jedině člověk dokáže vybrat ty pravé lidi a zařadit je na ta pravá místa v pravý čas. 

Dobrý vedoucí, který vede určitý tým lidí, musí být hlavně výborným psychologem, 

který dokáže z 

stimulovat jednotlivce a nebo celý tým. 

Řídit a motivovat, rozvíjet a vzdělávat, to vše lze s lidskými zdroji, i když je to mnohem 

náročnější a těžší, než vybírat a využívat tu nejvýkonnější techniku, aby plnila úkoly, 

které jí zadáme. 

 

Cílem této práce je na základě dotazníkového šetření analyzovat současný stav 

motivování a hod

a

 

Pracovní činnost je motivována určitým systémem individuálních potřeb. Motivace 

k žádoucímu pracovnímu výkonu, který 

d

řízení motivace a určitého systému organizačních odměn a trestů, které fungují jako 

materiální a psychické důsledky úrovně pracovního jednání. 

Cílevědomé ovlivňování zaměstnanců představuje významnou součást nebo i těžiště 

činnosti. Základ tohoto procesu tvoří působení na motivaci pracovníků. Jedná se o 

velice závažný úkol, který nebývá vždy úspěšně zvládnut. 
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Základní pojmy této práce jsou tedy motivace a hodnocení pracovní činnosti 

zaměstnanců. Pojem motivace představuje psychické důvody, psychické příčiny jednání 

či chování vůbec. Jde tu o zvláštní druh příčinnosti, který vyjadřuje pojem motiv. 

ztahu k práci, uznání či popírání jeho 

MOTTO: "Spokojený zaměstnanec rovná se spokojený zaměstnavatel" 

Kromě biogenních motivů, které mají svůj původ ve fyziologii organismu a zajišťují 

příslušným motivováním chování jeho biologické bytí, disponuje člověk ještě řadou 

sociogenních motivů, které vyjadřují jeho potřeby jako sociální bytosti. 

Motivování se uskutečňuje určitými manažerskými technikami a systémem odměn a 

sankcí vytvořeným firmou, které pozitivně a negativně oceňují žádoucí a nežádoucí 

výsledky pracovního jednání zaměstnanců firmy. 

V souboru personálních činností, jež jsou skloubeny v systému práce s lidmi, má velmi 

závažné místo posuzování lidí a oceňování jejich pracovní úsilí a přínosů. Nevyslovené 

názory na obecnou charakteristiku člověka a jeho v

materiálních, sociálních a seberealizačních potřeb, míra, v níž se střetává očekávání 

vedení podniku a pracovníků, to vše se promítá v základní koncepci přístupu k lidem a 

tím i k jejich hodnocení. Hodnotící akty, jímž jsou jednotlivci oceňováni, jsou pak 

výrazem této prolínající obecné představy, která je základem systému práce s lidmi. Při 

hodnocení činnosti a vlastnosti jsou lidé vystaveni určitému tlaku, který je nutný, aby se 

chovali ve smyslu norem, jež vyplývají jednak ze společenského soužití lidí, tak z cílů, 

které si kladou řídící orgány. Tyto normy a cíle jsou diktovány systémem hodnot, který 

je uplatňován prostřednictvím hodnocení lidí, jejich práce a pracovního chování. 
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I.  TEORETICKO - METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA 

OTIVACE PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ 

 

innost člověka, jeho poznání a prožívání ovlivňuje množství vnějších a vnitřních 

ále doléhají. Informují ho o stavu organismu a také o 

rostředí, ve kterém se nachází. Různé podněty, které na něho doléhají, mají proto pro 

 integruje a organizuje celkovou psychickou a fyzickou aktivitu ve směru 

ak odtahovat se, směrem od objektu. 

utka podněcující jednání člověka. 3  Motivy určují nejen směr jednání 

e pracovního jednání. Praha. Vysoká škola ekonomická 1994. s.5 

 „tamtéž“ s. 5 

 „tamtéž“ s. 6 

M
 

1. Motivace v činnosti a osobnost člověka 

1.1 Charakteristika motivace 

 

Č

podnětů, které na něho neust

p

něho různou závažnost. Člověk je hodnotí. Na některé upírá pozornost, jiné odmítá, 

další si ani neuvědomuje. Provádí z nich výběr. Tento výběr však není náhodný. Je 

závislý na vnitřních podmínkách a také na cílech, přáních, tužbách nebo úmyslech 

člověka. 

Motivací člověka rozumíme tedy soubor činností představujících vnitřní hnací síly jeho 

činnosti, které usměrňují jeho jednání a prožívání. 1

Motivace

k vytyčenému cíli. 2  Přitom tato aktivita může být objektivně pozitivní i negativní, 

může směřovat k určitému objektu, nebo také naop

Ke každé činnosti, kterou vykonává, má člověk formulovaný vztah a je nějak 

motivován. 

K činnosti, kterou člověk koná, má zpravidla nějaký z jeho hledisek závažný popud. 

K označení této skutečnosti se užívá termín motiv jednání člověka. Motiv je každá 

vnitřní pohn

člověka, ale i intenzitu jeho činností a její průběh. Motivy se tedy jeví jako důvod 

jednání člověka. Pro člověka je charakteristické, že jedná převážně na základě motivů, 

které si uvědomuje. 

 

 
1 RŮŽIČKA, J. Motivac
2

3

 10



 

Motivy jsou vnitřní dispozice, které iniciují proces energetizace zaměření a udržování  

jednání až po dosažení původního nebo náhradního cíle. Motiv jako důvod jednání 

, 

otivací jsou velmi různé. Základními motivujícími činiteli jsou potřeby, 

řní 

 životní jistoty, ekonomického 

čenského uplatnění. 

 
4 RŮŽIČ ha. Vysoká škola ekonomická 1994. s. 7 

člověka zpravidla nepůsobí izolovaně, a tak se motivy řadí do širších komplexů

přičemž je jejich působení na člověka závislé od konkrétní osobnosti i reálné situace. 

Motivy působí krátkodobě či dlouhodobě. Motiv může být vrozený, získaný, vědomý i 

nevědomý. Aktivizující účinek motivů trvá tak dlouho, dokud není cíle dosaženo, dokud 

není motiv uspokojen. Potom motiv uhasíná. 

 

1.2 Zdroje motivace 

 

Zdroje m

návyky, ideály. 

Potřeba je prožívaný nebo pociťovaný nedostatek něčeho důležitého pro život jedince. 

Jednou se základních podmínek existence člověka je uspokojování jeho potřeb, přičemž 

nemožnost uspokojování nějakou potřebu jedince intenzivně prožívá jako něco 

nepříjemného. Závažnost jednotlivých potřeb pro člověka není současně stejně 

naléhavé. Potřeby mají strukturu hierarchickou – od biologických přes společenské až 

k potřebám osobního rozvoje. Vyšší úroveň potřeb se stává aktuální teprve tehdy, když 

nižší potřeby jsou trvale uspokojeny. Potřeby mají i strukturu dynamickou – je-li 

uspokojena určitá úroveň potřeb, objevují se potřeby vyšší a popřípadě i opačné. 

Potřeby mají v podstatě tuto posloupnost: 4 

1. Fyziologické potřeby – jsou základní, nejnižší, souvisejí s porušením vnit

rovnováhy. 

2. Potřeby bezpečí – vystupují v situacích ztráty

selhání atd. 

3. Potřeby sounáležitosti a lásky – projevují se v nutnosti být členem určitých 

skupin, být někým kladně přijímán, milován. Jsou to potřeby společenského 

styku a spole

 

KA, J. Motivace pracovního jednání. Pra
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4. Potřeby uznání a úcty – projevují se ve snaze být obdivován, uznáván, mít 

ního rozvoje – projevují se jako snaha dosáhnout plného 

Mnoho sobí vždy pouze 

í jedince 

Návyk kovaný, ustálený a zautomatizovaný způsob jednání člověka 

no charakterizovat jako trvalejší zaměření člověka na určitou oblast 

řítka, 

odel, vzor, který člověku slouží nebo má sloužit jako vodítko jeho jednání. 8  

rojevují 

ání. Praha. Vysoká škola ekonomická 1994. s. 7 

 

prestiž, úspěch. 

5. Potřeby osob

osobního uspokojení, jako snaha naplňovat svou individualitu. 

 potřeb jedince je neaktivních nebo latentních. Na motivaci pů

dílčí soubor potřeb, který orientuje jednání jedince. Skladba souboru potřeb, které 

aktivizují jednání jedince závisí na: 5

- fyziologickém stavu jedince 

- sociální podmíněnosti jednán

- situaci v prostředí 

- poznávání jedince 

 můžeme označit opa

v určité situaci. 6  Obdobná situace člověka jakoby donucuje, aby postupoval navyklým 

způsobem. Vytváření žádoucích návyků je závažný úkol výchovy nebo také 

sebevýchovy. 

Zájem je mož

předmětů a jevů skutečnosti. 7  Význam zájmu spočívá v tom, že podstatným způsobem 

přispívají k charakteristice osobnosti, dále, že obohacují prožívání člověka a podněcují 

ho k aktivitě. Zájmy člověka se vyvíjejí postupně, chronologicky s věkem jedince. 

Společenskovýchovné působení na člověka usiluje o to, aby si osvojil morální mě

morální kodex, společensky žádoucí názory a idey. Z toho vyplývají ideály a hodnoty 

člověka. 

Ideál je m

Ideál bývá pojímán jako vzor a vodítko jednání jedince, a proto je do značné míry 

určován obecně přijímanými morálními a právními hodnotami, životní zkušeností a 

životní filozofií jedince, který si během života vytváří určitý hodnotový systém. 

Potřeby, zájmy, návyky, ideály a hodnoty tvoří různé stránky v zaměřenosti a p

se v motivaci lidské činnosti. Jejich závažnost je v životě člověka různá. Je závislá na  

 
5 RŮŽIČKA, J. Motivace pracovního jedn
6 „tamtéž“ s. 9 
7 „tamtéž“ s. 9 
8 „tamtéž“ s. 10
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mnoha skutečnostech, zejména na životní úrovni, na prostředí ne kterém člověk žije, na 

.3 Vývoj názorů na podstatu pracovní motivace 

istoricky se vyvinula řada názorů na to, co je podstatou vztahu člověka k práci, 

 relation“, 
9

 

aylorismus 

ázev je odvozen od jména amerického inženýra, kvakera F. W. Taylora, který byl 

onomičtějším 

latů pro nejlepší pracovníky. 10

Taylor ovních sil 

dnání a její řízení. Praha. Management Press 1992. s. 55 

úrovni vzdělání, na způsobu společenského života jedince, na životních zkušenostech. 

 

1

 

H

přičemž se střetávalo hlavně pojetí psychologicky instrumentální povahy s pojetím 

neinstrumentalistickým. V současné době neexistuje žádná jednotně přijímaná teorie 

pracovní motivace. Tyto teorie se vyvíjely především v podmínkách kapitalistické 

společnosti a byly po určitou dobu, vlivem principu maximalizace zisku, omezovány na 

problematiku maximálního zvyšování a udržování vysoké úrovně pracovní produktivity.  

Postupně se vyvinuly tři typy výzkumu a teorií pracovní motivace: 

- taylorismus, 

- hnutí „human

- hnutí humanizace práce. 

T

 

N

zakladatelem tzv."vědeckého řízení". Podle Taylora by měla být práce organizována 

tak, aby bylo dosaženo hranice výkonu, což předpokládá uplatnění následujících zásad: 

- výběr nejschopnějších pracovníků pro vykonávaní dané činnosti, 

- naučit dané pracovníky nejvýkonnějším metodám a nejek

pohybům při vykonávání jejich práce, 

- vytvořit podmínky ve formě vyšších p

ismus je někdy zjednodušeně chápán jako pokus o „vybičování“ prac

dělníka. Motivace tedy znamená dohnat dělníka k tomu, aby „dobrovolně“ jednal proti 

svým třídním zájmům v zájmu kapitálu, i když vzhledem k vyšší mzdě jedná také ve  

 

 
9 NAKONEČNÝ, M. Motivace pracovního je
10 „tamtéž“ s. 56 
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svém vlastním zájmu, neboť si tím také zajišťuje lepší životní podmínky pro sebe a 

svou rodinu. V dalším vývoji pak taylorismus znamenal vědeckou metodou prováděná 

precizní studia pohybových struktur a časových vzorků pracovní činnosti, která ve 

spojení s metodou nejvyšší úspornosti měla vést k maximální racionalizaci práce. 

V tomto smyslu vytvořil i základy pro normování práce. 

F. W. Taylor je pokládán za zakladatele vědecké organizace práce. Taylorismus je teorií 

vytvořenou v rámci klasické buržoazní ekonomie, která vykonstruovala pochybný 

model „homo oeconomicus“, model dělníka zainteresovaného jen na peněžním zisku, 

který další vývoj záhy zpochybnil. 

 

Human relations 

 

Další typ teorie pracovní motivace nazvaný „lidské vztahy“, který objevil sociální 

faktor této motivace, zpochybnil dosavadní model „ekonomického člověka“ a znamenal 

zásadní obrat v pojetí pracovní motivace. Souvisí se jménem G. Eltona Maye. Zatímco 

Taylor chápal dělníka jako izolovaný stroj, dosadil Mayo do psychologie práce sociální 

vztahy. K tomuto objevu došlo z části náhodně, ale souvisel i s tím, že v psychologii a 

sociologii 30 let byl zvýrazněn význam sociálních potřeb člověka. Bylo to období, kdy 

po velké depresi a dlouholeté nezaměstnanosti silně vystoupily sociální protiklady a 

vzrostlo dělnické odborové hnutí. Kapitál znovu nastolil problém motivování práce. 

Mayo provedl několik rozhodujících experimentů. K důležitým závěrům, které Mayo 

z výsledků svých experimentů vyvodil, bylo skupinové pojetí lidské práce. Dále tvrdil, 

že v každém déle existujícím podniku tvoří lidé vědomě či nevědomě soubory, které 

mají své vlastní obyčeje, závazky, rutiny i rituály a management bude úspěšný či 

neúspěšný podle toho, zda bude souborem přijat jako iniciátor a vůdce. 

 

Humanizace práce 

 

Humanizace práce je hnutí, které navázalo na zklamání z výsledků hnutí „human 

relations“. Objevil se zde pro kapitalisty nežádoucí vývoj. Praktiky, které byly hnutím 

lidských vztahů zaváděny jako „neautoritativní chování“, a „lidský tón v jednání 

nadřízených“, naslouchání dělníků atd. – všechny tyto druhy motivování nevedly 
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v podstatě k trvale zvýšenému pracovnímu úsilí, ale staly se zvykovým právem, 

samozřejmostí, takže návrat k dřívějším formám managementu už nebyl možný, protože 

by to mezi pracujícími vyvolávalo silný neklid a masivní odpor. Některé konkrétní 

formy těchto „manipulací“ byly také brzy prohlédnuty a po určitou dobu se staly i 

předmětem posměchu. Zjistilo se, že zaměstnanec chce vykonávat smysluplnou práci, 

nechce uváznout v rutině, nýbrž chce, aby mohl se svým úkolem růst, chtěl by si 

zasloužit a udržet uznání. Pracující se chtějí více podílet na výrobě a chtějí mít vědomí 

většího podílu na produkci podniku, v němž jsou zaměstnáni. 

Prosazuje se nový obor – výchova a vzdělávání dospělých – podniková pedagogika, 

zajišťující zejména další vzdělání a rekvalifikaci pracujících, později ve spolupráci 

s personalistou i plánování jejich osobního růstu. Zaměstnanec se už necítí jako prostý 

manuální pracující, který uplatňuje jen svou fyzickou sílu, ale chce se také uplatnit jako 

osobnost. 

Podle řady kritiků ani tato třetí cesta hledání podstaty pracovní motivace a pracovního 

motivování neuspěla, nikoli jen proto, že by vnější podmínky neumožňovaly realizaci 

nového pojetí lidské motivace, nýbrž především proto, že toto pojetí samo bylo 

problematické, když byl jednoznačně přeceněn motivační význam práce samé, který zde 

nepochybně je, ale týká se jen poměrně malé části pracujících. Zdá se vůbec, jako by 

teorie humanizace práce byla vytvořena jen pro jakousi elitu pracujících pro vysoce 

kvalifikované zaměstnance, a nikoli pro zaměstnance vůbec. Nicméně i teorie 

humanizace práce přinesla určitý pokrok v pojetí pracovní motivace. I když nevyřešila 

její základní problémy, přece jen ji i v praktickém směru posunula o mnoho dopředu. 

 

1.4 Subjektivní podmínky motivačního působení 

 

1.4.1 Motivační kapacita člověka 

 

Pracovní proces představuje specifický druh nebo formu vzájemného styku člověka se 

skutečností. Specifičnost této interakce je určena společensky formulovaným cílem, 

k němuž směřuje, dále pracovními postupy ve skladbě profesí a konečně přesným 

vymezením místa, kde tento proces probíhá. Za těchto okolností je možno vydělit 

základní stránky ovlivňující člověka při plnění pracovních úkolů. 
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Jednání člověka vždy určuje komplex činitelů vnějších a vnitřních. Úroveň jednotlivých 

činitelů i jejich objektivní hodnota jsou veličiny velice proměnlivé, a to v závislosti na 

interindividuálních odlišnostech lidí, na konkrétních charakteristikách pracovních úkolů 

a na situačních podmínkách, za kterých je úkol uskutečňován. 

Kapacita člověka je komplexní kategorie. Takový pojem je možno použít jako 

východisko, protože člověk v pracovním procesu je komplexní jednotka. Chceme li se 

zabývat jeho jednáním v pracovní situaci, je nezbytné převést soubor vnitřních činitelů , 

které určují toto jednání, na komplexní, jednotící základ. To je právě kapacita člověka. 

Vyjadřuje soubor stálých i situačních faktorů, které určují úroveň, zaměstnanost i 

průběh jednání člověka v pracovních situacích. 

Kapacitu člověka je možno rozkládat na jednotlivé prvky. Kritériem dělení je rozbor 

pracovní činnosti se zřetelem na působící vnitřní činitele. Tímto způsobem můžeme 

v podstatě vydělit:11

- kapacitu odbornou, která postihuje subjektivní činitele spoluurčující obsah 

vykonávané pracovní činnosti, 

- kapacitu výkonovou, která postihuje subjektivní činitele spoluurčující průběh 

vykonávané pracovní činnosti, 

- kapacitu osobnostní, která postihuje subjektivní činitele, vyjadřující individuální 

specifičnost nebo výrazné osobní rysy v jednání pracovníka, 

- kapacitu společenskou, která postihuje subjektivní činitele, vyjadřující formy 

speciální interakce, které jedinec v průběhu pracovního procesu používá, jeho 

společenské postavení a způsoby odpovídajícího zvládání s tím spojené sociální 

role, 

- kapacitu motivační, která postihuje subjektivní činitele, vyjadřující vztah a přístup 

pracovníka k vykonávané pracovní činnosti, ke stanoveným cílům i k firmě. 

Motivační kapacita je veličina velice složitá. Její závažnou charakteristikou je to, že její 

aktuální projevy u pracovníka vzhledem pracovním úkolům závisejí na působení firmy 

v nejširším slova smyslu. 

V každé koncepci řízení se výrazně uplatňuje snaha o věrohodné zajišťování a plánovité 

ovlivňování motivace všech pracovníků. Závažnost těchto snah je odvozena  

 
11 NAKONEČNÝ, M. Motivace pracovního jednání a její řízení. Praha. Management Press 1992. s. 16 
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z opakovaně potvrzeného poznatku, že výkonnost člověka je stejnou měrou závislá na 

jeho způsobilosti a na jeho ochotě. Přitom ochota je výrazem motivace zaměstnance. 

Ukazuje se, že ochota zaměstnance je optimální a těch případech, kdy dochází k souladu 

mezi jeho zaměřením, zájmy a cíly firmy. 

 

1.4.2 Motivační profil člověka 

 

Další možný a také významný přístup k výkladu motivace člověka je takový, ve kterém 

se přihlíží jednak k aktuálním motivačním tendencím člověka, jednak k jeho 

motivačnímu profilu. Ten představuje relativně trvalou nebo dlouhodobou orientaci, 

motivační preferenci jako součást celkového profilu osobnosti a zaměření životní 

zkušenosti člověka. 

Motivační profil zahrnuje především potřebu společenského kontaktu s druhými lidmi, 

potřebou bezpečí, sebehodnocení člověka nebo z pojetí sama sebe, tendence prosadit se 

v bezprostřední sociální struktuře, interpersonální osobní rysy člověka a 

temperamentované ladění člověka. 

Struktura motivačního profilu má vícedimenzionální podobu. Za základní dimenze 

profilu je možno pokládat: 12

- situační zaměření - perspektivní zaměření 

Vyjadřuje orientaci člověka na úkolu a cíle s ohledem na jejich časové trvání a 

jakousi časovou expozici. 

- individuální orientace - skupinová orientace 

Vyjadřuje vazbu jedince na společenské kontakty s druhými lidmi a tendenci 

uspokojivě se prosadit v bezprostřední sociální struktuře, ke které přináleží. 

- osobní orientace - neosobní orientace 

Vyjadřuje skladbu sebehodnocení a závažnost, kterou tomu sebehodnocení jedince 

přikládá. 

- činorodost - pasivnost 

 

 

 
12 NAKONEČNÝ, M. Motivace pracovního jednání a její řízení. Praha. Management Press 1992. s. 18 
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Vyjadřuje celkovou živost reakcí jedince, množství realizovaných činností, a 

převažující přístupy v překonávání překážek, shromažďování a využívání informací 

v realizovaných činnostech. 

- orientace na úspěch - orientace na obsah činnosti 

Záměrnost a cílevědomost lidské činnosti zahrnuje v sobě i její hodnocení. 

- ekonomický prospěch - morální uspokojení 

Jedná se o tu složku hodnotové orientace člověka, kterou vyjadřuje skladbu 

převažujících preferencí v oceňování výsledků činnosti a sociálního postavení 

jedince. 

- finanční orientace - nefinanční orientace 

Jedná se o tu složku hodnotové orientace , která vyjadřuje jeho vztah k penězům. 

- zaměření směrem k firmě - zaměření směrem od firmy 

Jedná se o zachycení převažující a relativně trvalého vztahu člověka k jeho 

zaměstnavateli. 

 

1.4.3 Motivace a pracovní spokojenost 

 

V pracovním procesu se motivace komplexně projevuje ve vztahu člověka k práci, tedy 

v tom, jak člověk vhledem k sobě a celé společnosti hodnotí vykonávanou činnost, jaké 

místo zaujímá v jeho životě a prožívání. Při tomto hodnocení se u člověka vždy 

projevuje vliv společenského prostředí, ve kterém žije a vyrůstá. Bezprostředně se opírá 

a soustavu hodnotících soudů a postojů určených výchovou, vzděláním, životní 

zkušeností, společenským postavením, životními plány a perspektivami, ale také 

všestranným společenským působením a veřejným míněním. 

V sociálně psychologických rozborech bývá charakteristika vztahu člověka k práci 

často vyjadřována úrovní pracovní spokojenosti. Zpravidla se projevuje tendence 

rozkládat pracovní spokojenost na sobor postojů, nebo ji pokládat za určitý souhrný 

postoj. Rovněž bývá úzce spojována s pojmem pracovní morálka, která však zahrnuje i 

jiné závažné znaky, jako je pracovitost, pracovní efektivnost a další. 

Pojem pracovní spokojenost je velmi široký. Zahrnuje v podstatě všechny projevy 

pracovníka ve vztahu k vykonávané práci, k pracovnímu zařazení a profesi, 

k pracovnímu kolektivu atd. 
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Existuje nejen pracovní spokojenost, ale také pracovní nespokojenost. Pracovní 

spokojenost si můžeme znázornit jako určitou škálu nebo stupnici. Pozitivní konec 

škály představuje identifikaci člověka s prací a s pracovním zařazením. Výskyt této 

hodnoty u zaměstnance znamená, že práce se pro něho stává jedním z hlavních zdrojů 

motivace a životního uspokojení. Negativní konec škály znamená zásadní rozpor mezi 

osobním zaměřením člověka a společenskou funkcí pracovního zařazení. Někdy je tento 

rozpor důsledkem hrubé chyby profesní orientace a volbě pracovního zařazení člověka, 

jindy vychází s nezdařeného výchovného utváření člověka. Výkon práce je v takovém 

případě zdrojem pracovní nespokojenosti. 

U převážné většiny pracovníků má práce, a vše co s ní souvisí, úlohu jedné z osobních 

hodnot, vedle hodnot jiných, tato hodnota je někdy více, jindy méně závažná. Jestliže u 

pracovníka dochází k rozporu mezi životní hodnotou orientací a prací, úroveň pracovní 

spokojenosti je tak nízká, že rušivě zasahuje do pracovního výkonu zaměstnance. 

 

1.5 Objektivní podmínky motivačního působení 

 

Pracovní a mimopracovní prostředí představují vlivy, které působí na výkon činnosti 

pracovníka a výrazně ho motivují. Současně pracovní prostředí zahrnuje podmínky 

k práci biotechnického a společenského charakteru. To znamená, že na pracovníka 

působí jednak po stránce biologické tak po stránce fyziologické. Pracovní prostředí 

v celém svém komplexu lze pokládat za objektivní podmínky motivačního působení, 

které zaměstnance ovlivňují buď pozitivně nebo objektivně ve směru jejich výkonnosti, 

prožívání pracovního života a pracovní spokojenosti. 

Sociální a psychologické aspekty působení pracovního prostředí jsou důležité pro 

pracovníky i z dalších důvodů. Sociální vztahy a způsoby reagování a jednání mezi 

lidmi na pracovišti, v kolektivu, jsou pro pracovníky významné a pro formování jejich 

osobnosti a jsou determinanty jejich pracovního jednání. To znamená, že v jednotlivých 

vlastnostech pracovníka jsou přítomny sociální činitelé a v každém jejich pracovním 

aktu tyto sociální vlivy vystupují do popředí. 

Celkový charakter určitého pracovního prostředí ovlivňuje vyšší či nižší stupeň 

produktivní spolupráce mezi pracovníky jako předpoklad tvořivého klimatu pro výkon 

jejich činnosti, i k jejich celkovému pozitivnímu motivačnímu vyladění. 
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Součástí konkrétních pracovních podmínek z hlediska motivace pracovníků je i sama 

konkrétní povaha pracovní činnosti se svými specifickými nároky na osobnost lidí. 

Povaha práce může být dokonce základní objektivní podmínkou motivačního působení 

směrem k zaměstnancům ve smyslu, aby tuto práci dělali dobře či špatně, ochotně či 

neochotně, tvůrčím způsobem či stereotypně. 
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2. Motivace a stimulace člověka v práci 
 

2.1 Motivace a stimulace 

 

Motivace se v činnosti pracovníka projevuje jako vnitřní síla, organizující veškerou jeho 

aktivitu směrem k vytyčenému cíli. Tento cíl není přitom ne člověku nezávislý, nýbrž 

prochází složitým subjektivním ztvárňováním. 13

Stimulace představuje soubor vnějších podnětů nebo pobídek či incentivů, které mají 

určitým způsobem usměrňovat jednání pracovníků, působí na jejich motivaci. 14

Motiv tedy představuje vnitřní impuls, vnitřní pohnutku jednání člověka, zatímco stimul 

představuje vnější pobídku, incentiv, který má u člověka určitý motiv podnítit nebo 

utlumit. 15 Stimul, tedy vnější pobídka má žádoucí motivační účinek, tedy podnítí vnější 

pohnutku, pouze v tom případě, když je v souladu s motivačním profilem a aktuální 

situací člověka, na kterého má zapůsobit. Když tato podmínka není splněna, stimul na 

motivaci člověka nepůsobí. 

Ke každé pracovní činnosti, kterou člověk vykonává, má určitý vztah, je určitým 

způsobem k této činnosti motivován. Tato motivovanost se projevuje v přístupu 

k úkolům, v přístupu k vykonávané činnosti a k okolnostem, za nichž probíhá, a 

v přístupu k výsledkům činnosti. Výrazem k motivovanosti člověka v práci jsou 

rozmanité postoje, které jeho přístup k činnosti i k průběhu činnosti příznivě nebo 

nepříznivě ovlivňují. Motivovanost pracovníků není veličina neměnná. 

Stimulování pracovníků, bývá často převážně živelné, a je proto v dosahovaných 

výsledcích náhodné. Mělo by být co nejvíce zaměřené a systematické, aby bylo možné 

s poměrně značnou přesností předvídat výsledky. V tomto procesu tedy působí jak 

skutečnosti a kritéria dané celou společností a také firmou, tak kritéria daná 

pracovníkem. Často se můžeme setkat s názorem, že výkon je výrazem odborné 

připravenosti pracovníka a výstižného příkazu ze strany nadřízeného. Stimulování 

pracovníka potom není zvláštním úkolem, kterému by bylo nutno věnovat pozornost, a  

 

 
13 NAKONEČNÝ, M. Motivace pracovního jednání a její řízení. Praha. Management Press 1992. s. 27 
14 „tamtéž“ s. 27 
15 „tamtéž“ s. 27 

 21



 

redukuje se na problematiku hmotného odměňování. Druhý názor představuje, že 

výkon je přímo určován úrovní pracovní ochoty, to znamená, že jen pracovník ochotný 

je pracovníkem výkonným. Stimulování potom představuje jediný úkol systematické 

práce s lidmi v procesu řízení. Všechny ostatní stránky vedení lidí jsou podle tohoto 

názoru podružné nebo zanedbatelné. 

Při sledování stimulace pracovníka k výkonu, je možno odvodit několik poznatků. 

Především platí, že se nikdy nejedná o přímočaré a celkové působení na pracovníka, 

nýbrž ovlivňování jednotlivých složek jeho kapacity. 16 Stimulování dále nepostihuje 

pouze osobní a pracovní zaměřenost, tedy motivaci pracovníka, ale může zdůraznit 

kteroukoliv složku jeho kapacity. 

Stimulování vzhledem k výkonu pracovníka je účinné, jestliže postihuje kritickou 

složku jeho kapacity. Proto je určitě významné zaměřit se na: 17

- péči o doplňování, obnovení nebo pozměňování kvalifikační úrovně, 

- rozvíjení fyzické, psychické a emocionální připravenosti pracovníka, upevnění 

nebo vytváření žádoucích profesních vlastností u pracovníka 

- vytváření postojů, osobních hodnot a znaků motivačního profilu pracovníka, 

vyjadřující kladný vztah k práci a také k profesi. 18

Při řízení pracovníků a pracovních kolektivů se můžeme setkat s řadou praktických 

otázek. Mezi nejzávažnější patří: 

- Přizpůsobování a připravování jedince k pracovnímu zařazení v průběhu 

všeobecně vzdělávací přípravy. 

- Přizpůsobování a připravování jedince na pracovní zařazení v průběhu odborně 

profesní přípravy. 

- Zajišťování souladu mezi předpoklady pracovníka a požadavky pracovního 

zařazení. 

- Přizpůsobení pracovníka sociálním podmínkám pracovního zařazení a kolektivu 

spolupracovníků. 

- Zajišťování souladu mezi požadavky na pracovní výkon a možnostmi pracovníka. 

 

 
16 NAKONEČNÝ, M. Motivace pracovního jednání a její řízení. Praha. Management Press 1992. s. 29 
17 „tamtéž“ s. 29 
18 „tamtéž“ s. 30 
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- Zajišťování souladu mezi pracovníkem a mimopracovním režimem. 

- Zajišťování připravenosti pracovníků, zvládat změny v pracovním zařazení. 19

 

2.2 Členění stimulačních prostředků 

 

Stimulační prostředky můžeme rozdělit do několika skupin. Mezi základní patří: 

1. Ekonomicky a často i společensky prvotní je stimulační činitel hmotný. Projevuje se 

v hmotné zainteresovanosti pracovníka. Jeho základní formou je peněžní odměna za 

práci, mzdy, plat. Význam tohoto činitele vychází ze skutečnosti, že hmotná 

zhodnocení pracovního zařazení a pracovního úsilí slouží člověku jako základní 

prostředek k uspokojování jeho životních potřeb, k zajištění jeho společenského 

postavení a životní úrovně. Čím je pracovní úroveň pracovníka vyšší, tím více se v jeho 

prožívání a jednání snižuje stimulační hodnota hmotného činitele. Cílevědomé 

zacházení s tímto činitelem je úkolem mzdové politiky. Je žádoucí, aby vedoucí 

pracovník měl možnost hmotné odměňování bezprostředně podřízených pracovníků 

přímo významně ovlivňovat. Na motivaci pracovní činnosti působí i další skutečnosti: 

a) lidé pracují, i když to nemají finančně zapotřebí, 

b) mnozí pracovníci odmítají přejít na lépe placenou práci, která se jim 

z určitých důvodů nelíbí, 

c) lidé pracují mnohem lépe, když cítí, že jejich práce je spojkou mezi nimi a 

společností, 

2. Závažnou stimulující funkci má společenské hodnocení práce a pracovního oboru. 

3. Stimulující význam má hodnocení jednotlivce v pracovním kolektivu. Z toho vyplývá 

forma uznávání a tolerování jedince kolektivem. Stimulující účinek bývá nepříznivý, 

jestliže je pracovník kolektivem odmítán nebo jekkoliv negativně hodnocen. 

4. Významným stimulujícím činitelem je dále porovnávání výsledků vlastní činnosti 

s průběhem a výsledky činnosti druhých pracovníků. Obecným základem toho je 

kritické sebehodnocení. Motivační efekt takového srovnávání může být příznivý a 

nepříznivý, a to v závislosti na dalších skutečnostech, zejména na celkové osobnostní 

struktuře a motivačním profilu příslušného pracovníka. 

 
19 NAKONEČNÝ, M. Motivace pracovního jednání a její řízení. Praha. Management Press 1992.  

s. 30 - 31 
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5. Závažným stimulačním činitelem, který působí na pracovní ochotu členů pracovního 

kolektivu, je takový postup bezprostředního nadřízeného pracovníka, který zajišťuje, 

podporuje a rozvíjí vědomí aktivní účasti pracovníků na výrobním procesu a činnosti 

firmy. 

6. stimulující činitel také představuje osobnost, a jednání vedoucího pracovníka. Úroveň 

pracovní ochoty podřízených členů pracovního kolektivu závisí na úrovni odborné 

autority, organizační autority a osobní důvěry, kterou členové podřízeného kolektivu 

vedoucímu pracovníkovi přiznávají. Velmi výrazně v tomto směru působí i forma a 

obsah hodnocení, které vedoucí vzhledem k podřízeným pracovníkům používá. 

Motivaci pracovníků není možné zúžit na omezený okruh stimulujících faktorů. Je 

nutné pohlížet na stimulující faktory komplexně, neboť se navzájem prolínají, spojují a 

ovlivňují. 
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3. Motivační techniky 
 

Řídící pracovníci mohou své zaměstnance motivovat tím, že jim vytvoří pracovní 

prostředí, které uspokojí jejich vnitřní potřeby a umožní splnit organizační záměry, 

které přinesou prospěch všem. Aby znali tyto potřeby, musí řídící pracovníci naslouchat 

a dívat se kolem sebe. Pokud se atmosféra na pracovišti nějak změní, je rozhodující 

stanovit příčiny této změny a personál přeorientovat. Je třeba citlivě reagovat na změny, 

potřeby a vzájemné vztahy. Řídící pracovník by měl mít v sobě pozorovací návyky a 

jednat tak, aby motivovat každého člena kolektivu. Motivovaný kolektiv je výkonný 

kolektiv. Zaměstnanci mají přirozeně různé potřeby, ale většina vyžaduje následující 

položky: 

 1. bezpečnost 

 2. zajímavou práci 

 3. zajímavý podnik 

 4. přátelské spolupracovníky 

 5. dobrého nadřízeného 

 6. povýšení 

 7. uznání 

 8. dobré pracovní podmínky 

 9. odměny 

 10. dobrý plat 

Ačkoliv uspokojit tyto potřeby se mnohdy zdá nadlidským úkolem, existují metody 

řízení, které pomohou tohoto cíle dosáhnout. Zaměstnanci by měli být neustále 

informováni. S každým by měl řídící pracovník jednat jako s profesionálem, měl by 

pravidelně kontrolovat jejich očekávání. Je velmi významné vyžadovat od svých 

zaměstnanců názory. Neměl by vyslovovat žádné hodnotící soudy, naopak by mněl dbát 

na to, aby věci byly včas dotaženy do konce. Je dobré své zaměstnance chválit a být 

velkorysý. Vedoucí pracovník by měl poslouchat a snažit se porozumět a respektovat. 

Měl by být podporován profesní růst. 

Je však důležité si uvědomit, že tyto techniky nepůsobí trvale. Klíč úspěšné motivace 

spočívá v použití podobné techniky citlivým způsobem. 
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4. Jak udržet motivaci 
 

Velmi důležitá je potřebná komunikace. Metod komunikace lze uplatnit celou řadu, ale 

pokud nebudou vhodné, zaměstnanci je budou ignorovat. Bezprostřední kontakt je 

klíčem k tomu, jak se vyvarovat dezinformacím, nedorozuměním a nepochopením. 

Zaměstnanci jsou mnohdy povzbuzeni změnou metod a myšlenek. Volný prostor pro 

komunikaci uspokojí potřebu sociální interakce. Kdykoli a kdekoli je to možné, měli by 

řídící pracovníci vytvořit pro komunikaci optimální podmínky. 

Vedoucí pracovník by měl přerozdělovat a obnovovat. Jednotvárné prostředí jednak 

snižuje pracovní produktivitu, ale má i dlouhotrvající účinek na každodenní práci 

prováděnou mechanicky. Změna pracovního postupu vyvolá mezi členy personálu 

zdravou konkurenci. Pod náležitým vedením a za patřičné pomoci většina zaměstnanců 

uvítá příležitost moci se vytáhnout. Celý kolektiv pak bude mít možnost oživit svůj 

přístup k práci. Jednotlivci budou vyhledávat nové postupy, které běžně nejsou jejich 

doménou. Pravidelná změna pracovních schémat je vhodnou formou jak podpořit 

profesní růst a zároveň stimulovat výkonnost. 

Posláním řídícího pracovníka by mělo být nepřetržitě stimulovat svůj kolektiv 

s přihlédnutm k individuálním, společenským, intelektuálním a profesním potřebám. 

Tím, že vytvoří příjemné pracovní prostředí s možností zdravé změny plánů – osobních 

i profesních, zajistí uspokojení celé řady důležitých sociálních potřeb. Tím, že bude na 

formálních i neformálních setkáních diskutovat o práci a jejich proměnách, pomůže 

uspokojit potřeby profesního růstu. Na základě tohoto komplexnějšího pohledu a při 

udržování vysokého stupně motivace by řešení jakýchkoli osobních problémů mělo být 

snadnou záležitostí. 

Motivování a hodnocení na sebe vzájemně navazují. Hodnocení je samozřejmou 

součástí každého lidského rozhodování, každého myšlenkového řešení problémů. 

Zvyšování efektivnosti práce jednotlivců i pracovních týmů závisí na kvalitě systémů 

hodnocení. Tento proces není ovlivňován pouze hodnocením, ale také motivováním, 

podnikovou kulturou, sociální politikou. Proto je důležitá návaznost motivování a 

hodnocení zaměstnanců. 

 

 26



 

II.  TEORETICKO - METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA 

HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ 
 

1. Cíle a účel hodnocení pracovníků 
 
Proces hodnocení lidí byl dlouho studován převážně analyticky, tedy izolovaně a bez 

dostatečného nadhledu. Je to pochopitelné, neboť psychologická věda dlouho setrvávala 

pouze u analytického pohledu na člověka a jeho činnost. Rozkládala člověka na 

jednotlivé komponenty, které studovala izolovaně, bez ohledu na celistvost a širší 

vztahový rámec, do kterého je zasazen. 

Součástí každé společenské interakce je vzájemné poznávání a hodnocení. Základní  

nejjednodušší formou je postoj jedince vůči jiné osobě jehož hodnotící skladba určuje 

tendenci jedince chovat se k této osobě určitým způsobem. Je-li obecný postoj 

v podstatě kladný, převažuje v chování zpravidla tóny přátelské, tolerantní a 

kooperativní. Je-li obecný postoj záporný, převažují v chování tóny nepřátelské, 

agresivní a odtahující se. Hodnotící postoj vůči druhým lidem si jedinec osvojuje vždy 

velmi rychle na základě celkového dojmu. Podle toho dojmu si jedinec vytváří celkovou 

charakteristiku osoby. Později si sice hodnotové soustavy upřesňuje, mnohdy je ovšem 

velmi silně ovlivněn počátečním celkovým dojmem. 

Měřítka pro posuzování druhých osob jsou velmi neurčitá a nejednotná. Jedinec si je 

zpravidla vytváří živelně na základě osobní zkušenosti. 

U každé organizované činnosti se vyděluje činnost řídící. Jejím nositelem je vedoucí 

pracovník. Při řízení svěřené skupiny běžně používá hodnotících postojů 

v diferencovaném přístupu k jednotlivým pracovníkům. 

Když pracovník dostává pracovní úkol, projevuje se hodnotící aspekt v přihlížení k jeho 

pracovní zkušenosti, kvalifikační třídě a k dosahovaným výsledkům. S ohledem na tyto 

pracovní skutečnosti je pracovní úkol formulován. Základem je tedy odborné 

hodnocení. Průběh a výsledek pracovního hodnocení je kontrolován. Tuto kontrolu 

provádí sám pracovník, protože je schopen posoudit dosahovanou kvalitu a velikost 

výkonu. Toto pracovní sebehodnocení je nepostradatelnou součástí úspěšného průběhu 

práce. Úroveň pracovního sebehodnocení závisí na morálním profilu a pracovním zájmu 

pracovníka. Je však podmíněno i objektivně prováděnou kontrolou jiného pracovníka. 
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Důsledné kontrolování a zhodnocování výsledků práce je jednou ze základních forem 

správně fungujícího pracovního režimu a pracovní kázně. 

Závažnou hodnotící funkcí v činnosti pracovníka má dále společenská atmosféra na 

pracovišti. Vnucuje pracovníkovi řadu norem a postojů, které se týkají pracovního 

výkonu, pracovního prostředí, způsobu řízení atd. 

Se společenskou atmosférou pracoviště úzce souvisí společenské pozice vykonávané 

profese, společenské postavení dílny, provozu a celého podniku. To se konkrétně 

projevuje v celé soustavě hodnotících postojů. 

Nejzávažnějším faktorem hodnocení je hmotná a morální odměna za provedenou práci. 

Práce je ústřední činností člověka. V nejširším slova smyslu můžeme říct, že jejím 

vykonáváním se člověk realizuje. Nejpatrnější je to v ekonomické rovině. Hmotná 

odměna za práci umožňuje pracovníkovi zajistit osobní i rodinné potřeby, a to jak 

nejzákladnější, tak i podle dosažené životní úrovně potřeby společenské a kulturní. 

Výkon práce je prováděn i odměnou morální v nejširším slova smyslu. I když má 

morální odměna za práci různé formy, její podstatu tvoří úroveň ztotožnění se 

pracovníka s vykonávanou prací. Jejím vrcholným projevem je přeměna vykonávané 

práce z prostředků v jeden z cílů snažení pracovníka. Dosáhnout tohoto cíle není 

snadné. Závisí to na charakteru práce a na společenském hodnocení práce. 

Je třeba zdůraznit, že organizační podmínkou efektivního pracovního hodnocení je 

sladění všech stránek hodnocení do jednoho funkčního celku podřízeného bezvýhradně 

společenským a výrobním úkolům hospodářské organizace. 

Základního hodnotícího procesu v pracovních situacích lze spatřovat ve styku 

vedoucího pracovníka s podřízeným. Funkce vedoucího pracovníka vyžaduje, aby 

zajišťoval splnění plánovaných úkolů a dodržení vytyčených cílů. Jedním ze základních 

prostředků k tomu je přímé hodnocení pracovního výkonu jednotlivců. Vedoucí 

pracovník může působit na podřízeného pochvalou, odměnou, výtkou, hrozbou, trestem. 

To vše je výsledek procesu, jejímž hodnotí pracovní výkon, a je to také podřízenými 

jako hodnocení přijímáno. 

Hodnocení se ve výkonu funkce vedoucího uplatňuje i při jiných momentech, zejména 

při přidělování práce a pracovních úkolů jednotlivců. Tato situace vyžaduje, aby 

uvažoval o osobních kvalitách pracovníků a srovnával je s pracovních úkolů. Tento 

druh hodnotící činnosti má poněkud odlišnou povahu od posuzování výkonu. Zobecňují 
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se pozorované prvky pracovního chování, v němž jsou zahrnuty složky kvalifikace, 

zkušenosti, dovednosti, schopnosti motivace a postoje, a vytváří se obecný soud o 

pracovních kvalitách jednotlivce. Hodnocení práce a pracovníků je tedy jednou ze 

základních komponent funkce vedoucího. Lze je pokládat za podstatnou část vedení lidí 

a za nástroj k dosahování plánovaných cílů organizace. Lze je však také pokládat za 

nástroj a vzor autority vedoucího, dodržování kázně a pracovní morálky kolektivu. Bez 

hodnocení si nelze představit kvalitní vedení lidí. 

Hodnocení lidí a jejich práce je nezbytnou součástí řízení a řídícího procesu. Je jedním 

ze základních mechanismů působících při úsilí o dosahování cílů, jež si organizace 

klade. Hodnocení pak vykonává především funkci motivační – je nástrojem tlaku na 

pracovníky tím, že jsou jim sdělovány cíle a očekávání řídících orgánů. 

Vedle funkce motivační má hodnocení funkci poznávací a tím i výchovnou z hlediska 

zkvalitnění práce vedoucích pracovníků. Soustavným důrazem na hodnocení 

podřízených se vytváří tlak na vedoucí pracovníky, kteří si jednak musí lépe uvědomit a 

promyslet cíle a kritéria hodnocení, jednak jsou nuceni více si všímat práce a chování 

členů kolektivu a používat tak hodnocení jako nástroje vedení. 

Je třeba odlišit praktické účely hodnocení, které jsou dány povahou administrativních 

aktů a jejich potřebu.  

Praktické účely hodnocení jsou dvojího druhu: 

 - oblast odměňování, 

 - oblast personálních přesunů, přípravy a vzdělávání pracovníků. 

Z hlediska způsobu hodnocení jsou rozlišovány tyto formy: 20

1. Hodnocení běžné, každodenní, které je součástí pracovní funkce každého 

vedoucího pracovníka. Je zaměřeno na pracovní výkon a jeho kvalitu, je 

bezprostřední. Je spontánní a vyplývá z každodenního a osobního styku 

vedoucího s podřízeným. 

2. Hodnocení příležitostné, nesoustavné, vyvolané příležitostnou potřebou. 

3. Hodnocení soustavné, periodické, které se provádí periodicky. 

Hodnocení pracovníka má stejné znaky jako jakéhokoli jiného hodnocení.  

 

 
20 RŮŽIČKA, J. Člověk a práce. Praha. Vysoká škola ekonomická 1990. s. 19 
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Obecně hodnocení znamená takové poznávání skutečnosti, přičemž je posuzována 

závažnost osoby, předmětu, jevu nebo činnosti z hlediska stanovené funkce nebo 

vytyčeného cíle. Jde-li o hodnocení člověka, pak jsou posuzovány jeho vlastnosti a 

chování vzhledem k určité situaci, ve které funguje, nebo vzhledem k určité činnosti, 

kterou vykonává. 

Každé hodnocení se opírá o soubor informací. Závažnost jednotlivých informací je 

rozdílná. Tuto závažnost určují subjektivní okolnosti, neboť vyjadřovatelem hodnotících 

soudů je člověk. Je proto přirozené a žádoucí, aby ve formulaci hodnotících soudů uvedl 

svůj osobní přístup. 

Obecný význam pracovního hodnocení, které provádí vedoucí pracovník může být: 

1. Umožňuje vedoucímu analyzovat činnost podřízených pracovníků a ověřovat 

si vhodnost zvolených postupů a učiněných rozhodnutí. 

2. Umožňují podřízeným konfrontovat vlastní pracovní aktivitu, pracovní 

postoje a hodnocení vedoucího a na tomto základě zaměřovat své jednání. 

3. Umožňuje posoudit, jak příslušný vedoucí pracovník přistupuje k práci s lidmi 

a jak je schopen využít hodnotících poznatků pro řízení. 

Velmi důležité je zpracovat otázku základních principů hodnocení a hodnotících kritérií. 

Nebude-li mít vedení podniku jasno o základních cílech a kritériích, nepomohou ke 

správné funkci hodnocení ani sebelepší hodnotící techniky čí škály. Na druhé straně, 

bude-li vedoucím pracovníkům vštěpován promyšlený soubor kritérií a jasné principy 

jejich používání, pak může hodnocení dobře plnit svou funkci i bez exaktních 

technických procedur. 

Důležitější je mít soustavná a standardizovaná kritéria a cíle, než techniky posuzování. 

Při řešení otázky, zda zavést soustavné hodnocení, hraje roli zejména otázka 

praktičnosti. Je málo pravděpodobné, že by mělo nějakou cenu zavádět standardní 

procedury do běžného hodnocení, jak je provádí vedoucí pracovník při každodenním 

styku a posuzování práce zaměstnanců. To je rutinní záležitost, jejímž projevem je 

vyslovení pochváleného uznání za dobře provedenou práci či výtka za chyby. Podobně 

je důležitá otázka praktičnosti i z hlediska velikosti podniku. Jde-li o podnik malý, 

s malým počtem zaměstnanců, kteří se všichni znají a pracují v prostorové blízkosti, pak 

vedení má jistě dostatečný přehled o práci každého jedince a bylo by zbytečné 

uplatňovat formalizované postupy. 

 30



 

Důvody pro zavedení systematického způsobu hodnocení jsou zejména tyto: 21

1. Poskytuje základní přehled o tom, jak zaměstnanci pracují, jaká je jejich 

kvalita, jejich potenciál a jejich možné použití. 

2. Nutí k tomu, aby celá organizace a její dílčí části formulovaly jejich cíle, 

kterých chtějí dosáhnout a tím zpřesňovali hodnotící kritéria. 

3. Nutí k používání standardních hodnotících metod, což umožňuje eliminovat 

některé základní chyby, vyplývající ze subjektivního charakteru hodnotících 

aktů. 

4. Porovnáváním výsledků hodnocení s odměňováním zaměstnanců lze 

dosáhnout přehled o vyváženosti platů v podniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
21 RŮŽIČKA, J. Člověk a práce. Praha. Vysoká škola ekonomická 1990. s. 194 
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2. Kritéria hodnocení 
 

Základem hodnocení procesu je posuzování skutečnosti podle určitých kritérií. Kritéria 

fungují jako model ideálního stavu, který je porovnáván se skutečností. Při hodnocení 

pracovníků se kritéria vztahují k požadavkům práce a k cíli, který má pracovní činnost 

splňovat. 

 

Kritéria pro posuzování lidské práce mají obecně tři úrovně: 22

 1. Celospolečenská kritéria, tj. cíle, k nimž směřuje celá společnost. 

2. Celopodniková kritéria, tj. cíle, jejichž chce dosáhnout podnik jako systém ve 

vazbě na své prostředí i ve své vnitřní struktuře. 

3. Individuální kritéria, tj. cíle, jež vyplývají z charakteru profesionální činnosti 

a začlenění práce ve struktuře podniku. 

Předpokladem každého pracovního hodnocení je, aby tyto druhy kritérií byly 

v maximálním souladu a aby mezi nimi nedocházelo k rozporům. Při pracovním 

hodnocení i vzhledem k různorodé povaze skladby profesí v podniku. Je důležité 

zodpovědět otázku, do jaké míry lze používat kritérií obecných, tj. platných pro všechny 

profese v podniku, či do jaké míry je nutno kritéria specifikovat tak, aby vystihovala 

charakteristické zvláštnosti jednotlivých profesionálních činností. 

V praxi se při řešení problémů obecnosti či specifičnosti kritérií využívá faktu 

příbuznosti řady profesních činností. Kritéria pak bývají vymezována pro některé 

profesní skupiny. Rozlišujeme tři skupiny pracovníků: 23

1. Pracovníci, kteří svou profesní činností nejvíce ovlivňují dosahování 

podnikových cílů, na jejichž rozhodování a strategii nejvíc záleží fungování 

podniku jako systému. Kritéria pro hodnocení této kategorie pracovníků by pak 

měla být založena důsledně na těchto cílových aspektech a odpovědnosti za chod 

systému. 

 

 

 
22 RŮŽIČKA, J. Člověk a práce. Praha. Vysoká škola ekonomická 1990. s. 194 
23 „tamtéž“ s. 195 
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2. Pracovníci, kteří ovlivňují funkci systému tím, že řídí určité dílčí části 

systému. Základním kritériem by tedy mělo být fungování tohoto subsystému, 

jehož cíle je třeba přesně vymezit. 

3. Pracovníci, jejichž profesní činnost dílčím způsobem přispívá k funkci 

systému, tj. kteří svým rozhodováním nemohou ovlivňovat práci celého systému 

nebo subsystému. Hodnotící kritéria lze založit na vystižení cílů a úkolů 

pracovní činnosti. 

Stanovení kritérií je jednou ze základních otázek koncepce hodnocení. V minulosti se 

kladl důraz na posuzování zaměstnancovy hodnoty jako osoby. Teprve po druhé 

světové válce se začaly množit námitky a kritické hlasy vůči tomuto psychologizujícímu 

přístupu a hlavní váha se začala klást, ne na měření toho, jaký člověk je, ale na to co 

dělá a jak se při tom chová. Jsou-li hodnotiteli předložená kritéria zaměřená k osobnosti 

pracovníka, je po něm požadována interpretace chování hodnoceného, což přirozeně 

může vést a vede k řadě nepřesností a chyb. Naopak, má-li hodnotitel posuzovat pouze 

chování pracovníků, nutí ho to k větší přesnosti a pečlivosti, neboť musí více pozorovat, 

aby se mohl opírat o fakta. 

Bureš rozlišuje hodnocení retrospektivní a prognostické. U retrospektivního hodnocení 

jde o posuzování zaměstnance z hlediska jeho dosavadní práce, jak skutečně pracoval a 

ne o to, jak by mohl pracovat za změněných podmínek. Při prognostickém hodnocení je 

nutné provést odhad možností pracovníka v doposud pro něj neznámých podmínkách, je 

tedy třeba posuzovat jeho předpoklady, tj. srovnávat jeho osobní kvality s požadavky 

náročnější práce. Obojí druh hodnocení se však nevylučuje, nýbrž lze jej vhodně spojit 

tak, že u každého pracovníka lze posoudit jak jeho dosavadní pracovní zásluhy, tak i 

předpoklady rozvoje a zastávání náročnější funkce. 24

 

 

 

 

 

 
 
24 RŮŽIČKA, J. Člověk a práce. Praha. Vysoká škola ekonomická 1990. s. 199 
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3. Nedostatky a chyby při hodnocení 
 

Hodnocení lidí a jejich práce, není-li založeno na evidenci objektivních ukazatelů, je 

vždy vystaveno nebezpečí nejrůznějších chyb a omylů. Zdroje těchto nedostatků však 

nemusí vyplývat pouze ze subjektivního charakteru posuzování, nýbrž i z koncepce 

celého hodnotícího systému. 

Řada podniků zavádí systematické hodnocení pracovníků v důvěře, že tak zkvalitní 

systém práce s lidmi. Obvykle se však po určité době shledá s tím, že zavedený systém 

nesplňuje očekávání, řídící pracovníci si často s jeho výsledky nevědí rady, hodnocení 

se stává formální záležitostí a po čase se od něho upouští. Příčiny tohoto stavu lze 

spatřovat v těchto nedostatcích: 25 

1. Nepromyšlená koncepce hodnocení, zejména pokud jde o jeho účel a funkci. 

Správné a efektivní fungování hodnotícího systému lze zajistit pouze při jasném 

stanovení jeho principů a jejich vysvětlení všem pracovníkům tak, aby jim byli 

zaujati. 

2. Neujasněnost základních cílů organizace, podniku, oddělení či profesní 

činnosti, tj. hodnot, k nimž se směřuje a jejichž má být dosaženo. Mají-li být 

pracovníci k práci dobře motivováni, je velmi důležité, aby znali hodnoty a cíle, 

o něž se usiluje. 

3. Nedostatečná ujasněnost a chybná kritéria. Jedním z nejzávažnějších 

požadavků na hodnotící kritéria je, aby byla relevantní cílům. 

4. Používání neadekvátních metod a technik hodnocení. Tato chyba se často 

vyskytuje při přejímání či aplikaci hodnotících formulářů, zejména škálovacích 

technik. Hodnocení je proces spíše kvalitativní než kvantitativní povahy a 

hodnotitel většinou uvažuje v kvalitativních kategoriích. Pracovníci sami bývají 

do tohoto procesu málokdy vtaženi a výsledky jim bývají málokdy sdělovány. 

Pracovník by měl však přesně vědět, v čem chybuje, co je mu vytýkáno a co by 

měl zlepšit. Jestliže je volena metoda, která neumožňuje nebo si nevynucuje tuto 

zpětnou vazbu, pak se motivační účinek hodnocení vytrácí. 

Mnozí lidé posuzují skutečnost a ostatní lidi kolem sebe emocionálně, hodnotí ze  

 
25 RŮŽIČKA, J. Člověk a práce. Praha. Vysoká škola ekonomická 1990. s. 200 
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stanoviska vlastních potřeb, hodnoty vidí pouze z hlediska toho, jak uspokojují, či  

ohrožují jejich potřeby. Proti tomu je možno postavit hodnocení racionální, založené na 

posuzování skutečnosti na prizmatem subjektivních potřeb, nýbrž z hlediska 

objektivních cílů a kritérií. 

I přes vědomou snahu o racionalizaci procesu hodnocení je hodnotitel jako subjekt 

vystaven množnosti různých zkreslení a chyb. Přirozený požadavek, jež je na hodnocení 

kladen, je reliabilita a validita tohoto procesu. Reliabilita hodnocení znamená stupeň 

konzistence úsudku hodnotitelů, a to buď téhož hodnotitele v časovém odstupu, nebo 

více hodnotitelů současně pro týž soubor hodnocených osob. Reliabilita bývá obvykle 

vyjadřována korelačním koeficientem těchto úsudků. Je-li koeficient menší než 0,60, 

není možno hodnocení pokládat za spolehlivé. Validita je mírou, v jakém hodnocení 

vystihuje skutečný úspěch či výkon zaměstnance. 26

Nejobecnější chybou je Haló-efekt. 27 Hodnotitel podlehne vlivu jednoho aspektu 

charakteru, vlastnosti či výkonu posuzovaného a pod tímto dojmem posuzuje i aspekty 

ostatní. Haló-efekt může mít mnoho rozmanitých forem. Nejobvyklejší je, že si 

hodnotitel učiní o hodnoceném určitý všeobecný dojem na základě jednoho výrazného 

rysu a tento rys ovlivní hodnocení i v dalších rysech, ať již kladně, je-li hodnotitelův 

postoj příznivý, nebo záporně, je-li postoj negativní. 

Jiné formy, které lze řadit pod haló-efekt, se týkají vlivu setrvačnosti při posuzování 

pracovníků. 28 O hodnocení si hodnotitel vytvoří za určitou dobu nějakou představu, 

kterou nemění i přes to, že pracovník svůj výkon zlepší nebo zhorší. Ten, který byl 

víckrát hodnocen jako výborný, je tak posuzován i nadále, bez ohledu na to, jak se 

změnila jeho odvedená práce. 

Vliv časových efektů 29 se projevuje v tom, že hodnotitel zapomíná na minulé pracovní 

chování a výkony a bere v úvahu pouze současnost nebo nedávnou minulost. 

Vliv konstantních chyb 30 je popisován jako tendence buď k přílišné mírnosti nebo 

přísnosti. Přísný hodnotitel nasazuje vysoké měřítko, využívá pouze spodní poloviny  

 
26 RŮŽIČKA, J. Člověk a práce. Praha. Vysoká škola ekonomická 1990. s. 202 
27 „tamtéž“ s. 202 
28 „tamtéž“ s. 203 
29 „tamtéž“ s. 203 
30 „tamtéž“ s. 203 

 35



 

škály a zřídkakdy uděluje pozitivní hodnocení. U mírného hodnotitele je tomu na opek, 

posuzuje téměř všechny příznivě a vyhýbá se negativnímu hodnocení. 

Přísnost či shovívavost při hodnocení může být způsobena i osobními vlastnostmi 

hodnotitele. Chyba kontrastu 31 vzniká právě v souvislosti s rysy osobnosti. Spočívá 

v tom, že pokládá-li se hodnotitel v určitém rysu za vynikající, má tendenci hodnotit 

v tomto rysu ostatní níže a tím je podhodnocuje, jinými slovy, posuzuje lidi podle sebe. 

Řada dalších chyb při hodnocení vzniká v důsledku různých faktorů vztahujících se 

k prostředí, podmínkám, profesím i používané technice. Reliabilita hodnocení bývá 

ovlivňována různými předsudky či ustálenými názory hodnotitelů, týkající se pohlaví, 

rasy, náboženství či národnosti hodnocených. Často hraje roli i věk, prestiž a status 

zaměstnance, délka služby na pracovišti atd. 

Prostředky k odstranění, respektive prevence uvedených osobních chyb hodnotitelů jsou 

trojího druhu: 

 - statický rozbor, 

 - zpracování vhodné techniky hodnocení, 

 - výcvik hodnotitelů. 

Statistický rozbor umožňuje pouze omezit vliv tendence ke zkosené distribuci. Jestliže 

mají být srovnány posudky od různých hodnotitelů v rámci více skupin, je třeba tato 

hodnocení převést na společné hodnotitele. K tomu lze použít dvou způsobů: 

 - přizpůsobení rozdílů v průměrech, 

 - převedení výsledků na standardní skóre. 

Zjistí se průměry hodnocení u každého hodnotitele zvlášť a průměr hodnocení od všech 

hodnotitelů. Pro každého jednotlivého hodnotitele se pak připočte rozdíl mezi jeho 

průměrem a průměrem všech hodnotitelů. 32

Za nejúčinnější prevenci chyb, zejména haló-efektu, je pokládán výcvik hodnotitelů. Je 

třeba zajistit motivovanost pracovníků, nejlépe tak, že se stanou spolutvůrci celého 

systému, a tím, že výsledky hodnocení se skutečně odrazí v odměňování a funkčním 

postupu. Je třeba také zajistit, aby vedoucí pracovníci měli k hodnocení dostatek času, a 

zabránit tomu, aby je pokládali za formální záležitost, kterou si vymýšlí administrativní 

pracovníci, aby měli co dělat. 

 
31 RŮŽIČKA, J. Člověk a práce. Praha. Vysoká škola ekonomická 1990. s. 204 
32 „tamtéž“ s. 205 
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4. Přehled metod a technik hodnocení 
 

4.1. Hodnocení práce 

 

Hodnocení práce může přispět k vytvoření odůvodněné diferenciace mezd v organizaci 

a tím zlepšit vztahy mezi zaměstnavatelem, odbory a zaměstnanci. Může odstranit 

anomálie a nerovnosti v podnikovém odměňování, kde tarifní zařízení prací je 

provedeno takovým způsobem, že je to velmi obtížně opravitelné či nelogické. 

Hodnocení práce je schopno nabídnout strukturovanější základnu pro odstupňování 

mzdových tarifů. Vyskytnou li se časté stížnosti nebo diskuze o tarifní stupnici, lze to 

považovat za signál, že platná tarifní soustava je nadále nevhodná. Není li taková 

situace řešena, pak nespokojenost s odměňováním může vyústit v kolektivní spory, 

postupné narušení žádoucí diferenciace mzdových tarifů, zhoršení či dokonce rozklad 

pracovní morálky a průmyslových vztahů. Hodnocení práce může představovat nástroj, 

který udrží důvěryhodnost a přijatelnost tarifní soustavy. 33 

 

4.1.1 Analýza a popis práce 

 

Některé systémy hodnocení práce požadují analýzu a popis práce, aby se získaly 

podrobnější a přesnější údaje o jejich obsahu. Tím se může podnítit: 

 - zájem o přehodnocení politiky a postupů při výběru a vzdělávání, 

- rozvoj human resource management díky lepšímu pochopení kvalifikačních 

požadavků a odborné přípravy nutné u jednotlivých prací, 

- změna organizační struktury a pracovních metod, lepší vytváření obsahu 

pracovních úkolů, vytipování zhoršených a zdraví škodlivých pracovních 

podmínek. 

Další výhoda pro organizace vyplyne z participace vypracování a zavedení systému 

hodnocení práce. Jestliže zaměstnavatel a zaměstnanci zastoupení odbory či jinou  

zaměstnaneckou organizací se společně podílejí na hodnocení práce v podniku, pak to  

 
33 DVOŘÁKOVÁ, Z. Sbírka příkladů a případných studií z hmotné stimulace. Praha. Vysoká škola 

Ekonomická 1997. s. 7 
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obvykle vede k zlepšenému porozumění, větší důvěře a lepším průmyslovým vztahům. 

Přesnou analýzu prací a jejich popisy můžou provést buď odborný hodnotitel nebo 

pracovník, který danou práci vykonává. Hodnotitel může být jeden nebo se může jednat 

o skupinu hodnotitelů. Mohou být v pracovním poměru k organizaci či mít postavení 

externího poradce. Záleží zde na povaze hodnocených prací, rozsahu hodnocení, 

zkušenostech, finančních prostředcích a průmyslových vztazích. Pokud analýzu práce 

provádí pracovník, který vykonává danou práci, dostane k vyplnění dotazník 

s komentářem. Tento materiál je kontrolován a podepsán jeho přímým nadřízeným. 

Údaje v dotazníku jsou podkladem, z něhož hodnotitel připraví popisy prací. Je důležité 

aby popisy prací:

- byly zpracovány do standardizovaného formuláře, který umožní spolehlivé 

porovnání, 

- byly úplné a zahrnuly všechny hlavní pracovní úkoly a odpovědi, 

- byly použitelné z hlediska stylistického zpracování a obsahu ve více než 

jednom vnitropodnikovém útvaru, 

- postihly kritéria/požadavky vybrané pro hodnocení práce v podniku, 

- byly kontrolovány a schváleny pracovníkem vykonávající danou práci a jeho 

přímým nadřízeným. 34 

Příklady formulářů k analýze a popisu práce či pracovního místa viz Příloha 1. a  

Příloha 2. 

 

4.2 Hodnocení pracovníka 

 

4.2.1 Analytické hodnocení pracovníka 

 

Analytické hodnocení pracovníka jako podkal k odměňování. 

 

Postup stanovení odměny za hodnocení pracovníka je nutné pro konkrétní použití 

přizpůsobit specifickým podnikovým podmínkám. 35 

 
34 DVOŘÁKOVÁ, Z. Sbírka příkladů a případných studií z hmotné stimulace. Praha. Vysoká škola 

Ekonomická 1997. s. 7 - 9 
35 „tamtéž“ s. 29 
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Kritéria hodnocení pracovníka ve výrobě. 

 

Kritéria je nutno volit tak, aby se dosáhlo vyčerpávajícího popisu pracovního výsledku a 

chování při přiměřeném omezení jejich počtu. Při hodnocení jednoho kritéria z příliš 

velkého počtu kritérií se ztrácí význam tohoto hlediska v celkovém hodnocení a zájem 

hodnoceného pracovníka se tříští do mnoha směrů. 

Hlavními kritérii hodnocení jsou: 

 - množství práce, 

 - kvalita práce, 

 - hospodárné provedení práce, 

 - pracovní chování podle požadavků podniku, 

 - mnohostrannost / flexibilita pracovníka. 

Množství práce - Rozumí se tím výkon odevzdaný za jednotku času. Výkon se posuzuje 

podle intenzity neboli pracovního tempa, účinnosti práce, která představuje poměr 

výsledku práce k vynaloženému úsilí, a plynulosti práce neboli rozsahu a četnosti 

přestávek v práci. 

Kvalita práce - Měřítkem mohou být zmetky, požadovaná dodatečná práce a reklamace. 

Hospodárné provedení práce - Je posuzováno podle dvou hledisek - jednak podle 

údržby a péče o nástroje, stroje a zařízení, jednak podle využití výrobního materiálu, 

pomocných předmětů, energií apod. 

Pracovní chování podle požadavku podniku - Jde o komplexní výkonností kritérium, 

které zahrnuje např. znalost a respektování podnikových předpisů, ochotu nastoupit na 

mimořádnou směnu, účast na řešení zlepšovatelských úkolů, chování ke 

spolupracovníkům a nadřízeným, ochota pomoci, schopnost týmové práce, ochota 

podílet se na zaškolování a výchově. 

Mnohostrannost / flexibilita pracovníka - Představuje způsobilost a ochotu pracovníka 

přejít na jinou práci v rámci pracoviště nebo navazujících pracovišť. 36 

Návod k analytickému (systematickému) hodnocení pracovníka vyplyne z tabulek viz  

Příloha 3. 

 

 
36 DVOŘÁKOVÁ, Z. Sbírka příkladů a případných studií z hmotné stimulace. Praha. Vysoká škola 

Ekonomická 1997. s. 29 - 31 
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Stanovení váhy kritérií v hodnocení pracovníka 

 

Každé kritérium hodnocení pracovníka má pro výsledný výkon různý význam. Váhy 

kritérií jsou uvedeny v tabulce viz Příloha 4. Lze konstatovat, že přibližně 2/3 z celkové 

váhy připadají na množství a kvalitu práce, protože je jím dávána přednost. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 DVOŘÁKOVÁ, Z. Sbírka příkladů a případných studií z hmotné stimulace. Praha. Vysoká škola 

Ekonomická 1997. s. 31 
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5. Ekonomické souvislosti hodnocení a práce zaměstnanců 
 

Organice v soukromém i veřejném sektoru používají mnoho různých systémů 

hodnocení práce a zaměstnanců. Každému je jasné, že má určité výhody i nevýhody. 

V podstatě však existují dva přístupy k hodnocení: 

 - analytické, 

 - sumární. 38

U analytických systémů je možné se rozhodnout mezi systémy vytvořenými jen pro 

specifické podmínky organizace a systému, které jsou již hotové a patentované. Volba 

mezi těmito možnostmi závisí na výběru faktorů hodnocení a jejich vážení. Přednosti 

patentových systémů je, že jsou vyzkoušeny a fungují a tudíž šetří čas. Kromě toho 

řada z nich je obohacena o mechanismy, které slouží k rozboru mzdové struktury. 

Pozitivní vlastností systému vytvořených podnikem “ na míru” je, že faktory hodnocení 

a jejich definice přesně odráží podnikové druhy prací a jsou odvozeny na základě 

konsensu. Proto je zde větší pravděpodobnost, že výsledky hodnocení budou přijaty 

zaměstnanci. 

Nejčastěji uplatňovanými systémy hodnocení práce, které jsou dodávány na komerční 

bázi, jsou: 39

Hay Guide Chart – profilová metoda 

 PA Consupting Group 

 Towers Perrin – WJQ 

 

5.1. Stanovení mzdových tarifů 

 

Stupnice mzdových tarifů představuje jednu z nejdůležitějších částí podnikové tarifní 

soustavy. Výše mzdových tarifů a jejich diferenciace je ovlivněna řadou externích a 

interních faktorů. Jedná se o aktuální poměry na vnějším a vnitropodnikovém trhu 

práce, efektivní objem mzdových prostředků firmy atd. Personalista musí vždy hledat 

kompromisní řešení, aby v aktuální situaci pokud možno spravedlivě uspokojil  

 
38 DVOŘÁKOVÁ, Z. Sbírka příkladů a případných studií z hmotné stimulace. Praha. Vysoká škola 

Ekonomická 1997. s. 13 
39 „tamtéž“ s. 13 
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požadavky zaměstnavatele, zaměstnanců a odborů a nebyla přitom ohrožena  

 konkurenceschopnost firmy. 

Mzdové tarify mohou být stanoveny při sumárním hodnocení práce pomocí aritmetické 

řady. To se provádí vypočítáním obsolutního rozdílu mzdových tarifů mezi 

jednotlivými tarifními stupni. 

Dále jsou mzdové tarify stanovovány při analytickém hodnocení práce, to bývá 

prováděno pomocí mzdové rovnice. Tedy výpočet vychází z minimálního a 

maximálního mzdového tarifu. 

 

5.2. Analytické hodnocení pracovníků 

 

Postup stanovení odměn za hodnocení pracovníka je nutné pro konkrétní použití 

přizpůsobit specifickým firemním podmínkám. Je důležité rozebrat základní kritéria 

hodnocení. Velký význam má stanovení váhy kritérií u hodnocení pracovníka. Každé 

kritérium hodnocení pracovníka má pro výsledný výkon různý význam. Při použité 

tohoto návodu hodnocení existuje riziko, že dojde ke dvojímu ocenění jednoho kritéria. 

Je nutné odlišit kritéria hodnocení práce od kritéria hodnocení zaměstnanců. 

Rozdělování mzdových prostředků podniku mezi vnitropodnikové útvary má být 

prováděno podle jednotných zásad. Mzdové prostředky určené na odměny za 

hodnocení pracovníků jsou obvykle rozdělovány tak, že jsou dány limity pro růst 

mzdových nákladů, aby se zabránilo riziku, nadměrné subjektivní odměňování za 

výsledky hodnocení pracovníka. 

Personalisté stále hledají a ověřují vhodná pravidla, jak určit počet a výši odměn 

v rámci podnikových finančních možností. Často uplatňují Gaussovu křivku 

normálního rozdělení statistických veličin. Toto schéma je aplikováno na rozdělení 

pracovníků do jednotlivých výkonnostních stupňů. 

 

5.3. Mzdové zvýhodnění a zaměstnanecké výhody 

 

Zákon o mzdě nevymezuje jednotlivé formy mzdy, ponechává formu poskytování 

mzdy za vykonanou práci, podmínky pro její poskytování a sazby na zaměstnavateli, 

aby je sjednal v kolektivní smlouvě nebo v pracovní smlouvě. Z kolektivní smlouvy, 
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vnitřního předpisu má být jednoznačně jasné, zda jde o mzdu nebo jiné plnění, proto 

musí být vazba konkrétního plnění na vykonanou práci v těchto dokumentech 

jednoznačně stanovena. 

Hodnotit práci a zaměstnance jde provádět finančním ohodnocením prostřednictvím 

mzdy, prémií, provizí, odměn, ale také nepeněžním způsobem, mezi který patří sociální 

zaměstnanecké výhody, kde je zahrnuto závodní stravování, sociální výpomoc, bytový 

fond, hromadné ubytování aj. 

Sociální výpomocí jsou poskytovány zaměstnancům, kteří se dostanou do tísně 

finanční situace a také při odchodu zaměstnance do invalidního důchodu. Částky 

mohou dosahovat různých hodnot ale nejčastěji je to v řádu tisíců až desetitisíců korun. 

Při úmrtí zaměstnance v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, dostává 

každý rodinný příslušník včetně dětí sociální výpomoc v řádu statisíc korun. 

Zaměstnanci mohou dále získat bezúročnou návratnou půjčku na bytové zařízení nebo 

na individuální bytovou výstavbu. Zaměstnanci mohou využít dopravu do zaměstnání 

prostředky veřejné dopravy až do areálu společnosti bez nutnosti přestupu. 

Bytový fond využívaný zaměstnanci zahrnuje byty, rodinné domky a garáže. 

Společnost z části hradí náklady na provoz bytového fondu. 

Hromadné ubytování slouží k dočasnému ubytování zaměstnanců v podnikových i 

mimopodnikových ubytovacích zařízeních. Náklady na ubytování jsou dotovány 

zaměstnávající firmou. 

Zaměstnancům je dána možnost penzijního připojištění a zaměstnanecký příspěvek 

který je v řádech stovek korun za měsíc. 

Dále má zaměstnanec možnost účasti na hospodářském výsledku firmy a účasti 

zaměstnance na majetku. 

Systém firmy je formou účasti na výsledku. Zaměstnanci, kteří ponechají firmě 

k dispozici část své mzdy na tvorbu majetku, se mohou stát jejími věřiteli a později 

spolumajiteli. 

V neposlední řadě mohou vedoucí pracovníci dosáhnout tantiém a prémií. 

 

 

 

 

 43



 

III. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU MOTIVACE A 

HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ VE FIRMĚ UNIS, A.S. 
 

1. O společnosti UNIS, a.s. – charakteristika firmy 
 

Společnost UNIS byla založena v květnu 1990 bez účasti zahraničního kapitálu. Hlavní 

činností společnosti je řízení technologických procesů. Tato činnost byla v roce 1998 

rozšířena o nabídku řešení silnoproudé části, tj. napájecích a distribučních systémů, a v 

roce 2002 též o implementace Výrobních informačních systémů. Převážná část činnosti 

je zaměřena na větší investiční celky v energetice, petrochemickém a chemickém 

průmyslu. Protože se jedná o provozy, které se vyznačují mimořádnými nároky na řídicí 

techniku a zajištění bezpečnosti, bylo nezbytné se orientovat na přední světové výrobce 

měřicí a řídicí techniky. V energetice je UNIS schopen nabídnout komplexní řízení 

velkých teplárenských kotlů včetně zabezpečovací automatiky, řízení turbín a celých 

elektrárenských bloků. Řada aplikací v petrochemickém průmyslu umožnila zvládnout 

postupy provádění rekonstrukcí s minimalizováním času odstávky. V oblasti šaržovité 

výroby (farmacie, potravinářství, speciální chemie, apod.) je UNIS dodavatelem 

komplexních řešení řízení výrobních procesů podporujících pravidla Správné výrobní 

praxe. Zanedbatelné nejsou ani zkušenosti z úspěšných aplikací při řízení sklářských 

technologií, technologií výroby stavebních hmot a rekonstrukce automatizovaných linek 

Od začátku existence se společnost orientuje na projekční, inženýrskou a dodavatelskou 

činnost. Skutečnost, že aktivity společnosti UNIS směřují do několika oborů, zajišťuje 

značnou stabilitu firmy a její dynamický růst. Obchodní výhodou je vhodně se 

doplňující nabídka z oblasti řízení technologií a informačních systémů, která spolu s 

řešením napájecích a distribučních systémů elektro - silnoproudu nabízí ideální 

kombinace při komplexním řešení MaR, řídicích systémů a elektro.  

V současné době je společnost UNIS schopna realizovat zakázky doma i v zahraničí v 

objemu desítek či stovek milionů korun. Řada úspěšně realizovaných zakázek 

představuje dobré reference na naše služby a je základním stavebním kamenem při 

budování dalších obchodních vztahů. Důležitou částí činnosti společnosti jsou 

konzultace a poradenství při zavádění průmyslové automatizace a zajišťování 

výběrového řízení pro velké technologie.  
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K dalším činnostem se řadí řízení kritických a nepřerušitelných procesů, digitální 

zpracování obrazu, optimalizace a modelování technologických procesů, vývoj 

programovacího SW nástroje Processor Expert, zákaznický i vlastní vývoj a výroba SW 

i HW orientovaná na embedded systémy a jejich aplikaci v oblasti leteckého, 

mikroprocesorového a automobilového průmyslu. 

Nedílnou součástí zákaznických služeb je poskytování kompletního servisu. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
40 UNIS, a.s. Základní údaje firmy. 2008. http://www.unis.cz/
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2. Vyhodnocení dotazníkového šetření ve firmě UNIS 
 

Člověk by měl, jako prvotní motivaci v jakékoliv práci, kterou dělá používat cíle, které 

si sám stanoví, a kterých chce dosáhnout. Je samozřejmé, že stanovovat si cíle extremně 

vysoko není dobré, ale stejně tak není příliš dobré stavět si cíle příliš nízko. Člověk by 

si měl stanovit rozumné cíle a i když těchto cílů dosáhne, neměl by být spokojen, vždy 

musí mít určitou hnací sílu, která ho nenechá zakrnět. Člověk by měl mít vždy ve svém 

životě určitý cíl ke kterému by se měl snažit dojít. 

Zaměstnavatel by neměl nikdy dopustit, aby měli jeho zaměstnanci pocit, že na daném 

pracovním místě nemohou již víc dosáhnout, že si splnili své cíle v kariérním růstu, a že 

jsou na dané pozici spokojeni. Určitá nadmíra spokojenosti a pocitu, že je pracovník 

nepostradatelný, vede po určité době k tomu, že pracovník ztrácí motivaci a svou hnací 

sílu pracovat co nejlépe.  

 

Pro zjištění objektivního stavu konkrétní situace je velmi důležité najít a následně 

vybrat metody, které umožní sběr informací v co největším možném množství a 

vypovídající hodnotě o daném problému. Velký důraz by se měl klást převážně na 

výběr správné metody, protože v opačném případě by nemusely být informace, které 

získáme, použitelné pro náš účel. Pro zjištění stavu motivování a hodnocení 

zaměstnanců firmy UNIS byly vypracovány dva dotazníky, které byli určeny jak 

zaměstnancům, tak vedoucím. 

V dotaznících se objevují otázky, které jsou stejné nebo podobné a jejich formulace je 

zaměřena na příslušné pozice zaměstnanců. U většiny otázek jsou vypracovány 

odpovědi, které si může tázaný vybrat, nebo může napsat svůj vlastní názor. 

V této části je uvedena analýza a vyhodnocení vyplněných dotazníků s následnými 

závěry. 

 

Dotazníky použité v této práci viz Příloha 5. 

Grafické vyhodnocení dotazníkového šetření motivace a hodnocení pracovníků ve firmě 

UNIS, a.s. viz Příloha 6. 
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2.1. Motivace 

 

Hned na začátku se potvrdilo že ve firmě UNIS je třeba motivovat zaměstnance a to 

podle názoru poloviny dotázaných zaměstnanců neustále, druhá polovina zaměstnanců 

se přiklonila k názoru, že je třeba motivovat, ale ne neustále. Podle odpovědi vedoucího 

vyplývá, že je potřeba motivovat zaměstnance neustále. Z této otázky je zřejmé, že si 

všichni zaměstnanci uvědomují závažnost a potřebu motivace.  

 

Motivování zaměstnanců by měl provádět:

24%

46%

6%

24%
majitel

určitý člen vedení

personalista

někdo jiný

 
Graf č.1: Motivování zaměstnanců by měl provádět 

 

Zaměstnance by měl skoro z poloviny motivovat určitý člen vedení, dále pak přímo 

majitel na stejné úrovni s přímým nadřízeným nebo vedoucím sekce, což můžeme brát 

jako určitého člena vedení. Až na posledním místě je personalista, což je způsobeno 

tím, že na tuhle práci není buď dobře připraven, nebo se touto prácí vůbec nezabývá. 

Podle názoru vedoucího by měl zaměstnance motivovat majitel. Grafické vyjádření  

viz Graf č.1. 

 

Třetina dotázaných zaměstnanců se domnívá, že motivování ve firmě není vůbec 

prováděno a to jen potvrzuje odpověď vedoucího na to, že ve firmě není prováděno 

motivování středního managementu. Pokud nejsou motivováni pracovníci středního a 

vyššího managementu, jak mohou být správně a dostatečně motivováni zaměstnanci, 

které by měli právě vést zaměstnanci těchto vedoucích pozic? Pokud nebude vyčleněno 
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na tuto práci oddělení, nebo určitý pracovník, a vedoucí pracovníci nebudou vědět jak 

správně motivovat své zaměstnance, nemůže firma nikdy docílit 100 % úspěchu. 

Přesně na polovinu se rozdělili zaměstnanci v názorech na pravidelnost motivování. 

Z 50 % zaměstnanců, kteří se vyjádřili v tom smyslu, že motivování je prováděno 

pravidelně, se větší polovina shodla na tom, že je prováděno jednou za měsíc a zbytek 

odpověděl, že jednou za půl roku. Nepravidelné motivování je prováděno při poradách, 

jednáních, rozhovorech či konzultacích, ale také při vyhodnocení uzavřených projektů, 

což může být podle výkonnosti týmu a náročnosti úkolu častější, nebo na druhou stranu 

ojedinělejší. Aby byl motivační plán a motivování kvalitní, úspěšné a aby hlavně 

splňovalo své poslání, mělo by být komplexní, prováděno pravidelně i nepravidelně. 

Motivování by mělo být prováděno neustále, neomezeně, tak aby byli zaměstnanci 

určitým způsobem směrováni pořád k novým cílům, dopředu, ale také nepravidelně a to 

právě při určitých konkrétních situacích a akcích. 

 

Metody motivování ve firmě:

13%

41%
20%

13%

13%

vyšší plat

odměny

možnost využití
firemních věcí a služeb
možnost kariérového
postupu
uznání

 

Graf č.2: Metody motivování ve firmě 
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Metody motivování, které mají největší význam a 
vliv na pracovní výkon zaměstnanců:

22%

67%

11%

vyšší plat

odměny

možnost využití
firemních věcí a služeb

 
Graf č.3: Metody motivování, které mají největší význam a vliv na pracovní výkon 

zaměstnanců 

 

Nejdůležitější a nejvýznamnější metodou motivace je pro zaměstnance forma odměn a 

vyšší plat. I když vyšší plat zaměstnance více motivuje, je ve firmě více využívána 

metoda motivace - možnost využívání firemních věcí a služeb. Je zarážející, že se vůbec 

neobjevuje v metodách motivace kariérový postup a uznání, i když ho firma podle 

zaměstnanců využívá ve stejné míře, jako vyšší plat. Zvláště u kariérového růstu jsou 

všechny tyto metody motivace propojeny a projevují se vyššími platy, odměnami či 

lepším a větším využíváním firemních věcí a služeb. Samozřejmě, že záleží na stáří, 

sebevědomí a ambicích daného pracovníka, kterou metodu motivace bude uplatňovat 

víc a kterou míň. Grafické vyjádření viz Graf č.2 a Graf č.3. 

 
Dále jsou uvedeny odměny a kritéria získání těchto odměn, která firma UNIS využívá. 

Odměňování zaměstnanců společnosti UNIS se řídí směrnicí "Mzdový řád"  

03ISOQ-QG-052, který obsahuje tyto odměny:  

1) Odměna na pracovních cestách (příplatky):  

 - vzdálenost stavby nad 250 km: vedoucí stavby 12 000,- Kč, 

       samostatný pracovník 8 000,- Kč, 

       montér 3 000,- Kč. 

 - vzdálenost stavby nad 50 km do 250 km: vedoucí stavby 9 000,- Kč,  

           samostatný pracovník 6 000,- Kč, 

           montér 2 250,- Kč. 
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2) Odměny vedoucího sekce: 

Vedoucí sekce má pro motivaci zaměstnanců fond vedoucího sekce, který je stanoven 

na jednoho zaměstnance ve výši 14 400,- Kč. Tento fond rozděluje vedoucí sekce dle 

svého uvážení. 

3) Odměna z fondu generálního ředitele: 

Generální ředitel má neomezenou pravomoc udělit odměnu dle svého uvážení za 

mimořádné výkony či dosažené výsledky, jak pro jednotlivce, tak i pro kolektiv. 

4) Odměna z fondu zakázky: 

Pokud realizační tým dosáhne plánovaného zisku, má automaticky nárok na odměnu ze 

zakázky ve výši 5% vlastních plánovaných výkonů. 

Příklad: 

Vlastní výkon 1 000 000,- Kč - odměna = 50 000,- Kč, tuto odměnu rozděluje vedoucí 

týmu zakázky a schvaluje s právem veta generální ředitel.  

5) Odměna za celoroční hospodářský výsledek: 

Odměna je stanovena na základě stanoveného obratu společnosti: 

 - obrat - 475 - 510 mil. Kč - odměna 1 500 000,- Kč  

 - obrat - 511 - 550 mil. Kč - odměna 1 800 000,- Kč  

 - obrat - nad 550 mil. Kč - odměna 2 000 000,- Kč 

Druhou podmínkou je v daném roce dosažení objemu kontrahovaných zakázek většího, 

než je obrat společnosti.  

6) Profitová centra:  

Pokud tým zakázky dosáhne většího zisku než je plánovaný, má nárok na dodatečnou 

odměnu ve výši 50% ze zisku nad plán: 

Příklad: 

Plánovaný zisk: 100 000,- Kč  

Skutečný zisk:  200 000,- Kč  

Rozdíl:   100 000,- Kč  

Z toho 50 000,- Kč se dělí: 45% z 50 000,- Kč jde na odměnu ze zakázky a 55% z  

50 000,- Kč jde na dodatečné technické režijní vybaveni jednotlivce (lepší výpočetní 

technika, speciální přístroje, aj.), tato část nejde do mzdových nákladů. 

Vedoucí sekcí mají zvláštní odměňování na základě osobních dohod se společností 

UNIS, kritéria a výsledky nejsou zveřejňovány. 
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Motivování by mělo být prováděno vědomě a cíleně. Každý ze zaměstnanců by si měl 

plně uvědomovat kdy a jak je motivování prováděno a za jakým účelem. Toto si 

uvědomuje i vedoucí. Z dotazníků vyplývá, že většina zaměstnanců, kteří odpověděli na 

otázku, zda je ve firmě prováděno motivování kladně, si taky uvědomují, že jsou 

motivováni vědomě. Zbytek pracovníků má dojem, že jsou motivováni nevědomě, 

spontánně. Jednoznačně by měl vedoucí, nebo jiný pracovník, který bude motivováním 

pověřen, dát na zřetel, že ve firmě probíhá motivování a měl by ho určitým způsobem 

zviditelnit, aby o tom všichni zaměstnanci věděli. 

 

Názor zaměstnanců na to, zda motivování 
přispívá k rozvoji firmy ve které pracují:
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Graf č.4: Názor zaměstnanců na to, zda motivování přispívá k rozvoji firmy ve které 

pracují 

 

Většina zaměstnanců si také uvědomuje, že motivování zaměstnanců přispívá k rozvoji 

celé firmy ve které pracují, i když jen 22 % je o tomto faktu jednoznačně přesvědčeno. 

Každý ze zaměstnanců by si měl uvědomit, že pokud se bude dařit jemu samotnému 

v práci, bude se dařit i celé firmě. Grafické vyjádření viz Graf č.4. 

 
Převážná většina si také myslí, že jsou motivování s přihlédnutím k výkonům, které 

v práci odvádějí. Vyvstává ale otázka, zda jsou zaměstnanci víc motivováni tehdy, když  

jsou jejich výkony lepší, nebo zda jsou motivováni víc tehdy, když jejich výkonnost 

klesne. Z celkového množství zaměstnanců, kteří potvrdili, že ve firmě probíhá 

motivování se vyjádřila pouhá čtvrtina pozitivně k faktu, že motivování je dostatečné. 

Zaměstnanci mohou možná právem nabývat pocitu, že se v jejich firmě nedělá 
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dostatečně dost v oblasti motivování. Toto může ovšem způsobovat špatná komunikace, 

ať už s přímým nadřízeným, vedoucím nebo přímo s pracovníkem, který se má 

speciálně o motivaci zaměstnanců starat. Motivační plán nemusí být v tomto případě 

špatný, ale nepropracovaná komunikace k tomu bude určitě velkou mírou svádět. 

Odpovědi na otázky, na které odpovídali zaměstnanci, kteří si myslí že ve firmě 

neprobíhá motivování, by se daly využít k vytvoření lepší představy toho, jak chtějí být 

zaměstnanci vůbec motivováni a co si vůbec o motivování myslí. Srovnání faktu, jak 

motivování ve firmě probíhá s tím, jak si to zaměstnanci představují, by mohlo být 

velice užitečné a mohlo by motivační plán v určitých ohledech velice zlepšit. 

Pouhá čtvrtina dotázaných zaměstnanců si myslí, že by motivování bylo prováděno 

nepravidelně. Pravidelné motivování by ovšem bylo méně častější, než jak je tomu ve 

skutečnosti. Na tom se shoduje se svou odpovědí i vedoucí. 

 

Metody motivování, které by zaměstnancům 
vyhovovaly nejvíce, kdyby byli motivováni:
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Graf č.5: Metody motivování, které by zaměstnancům vyhovovaly nejvíce, kdyby byli 

motivováni 

  

U metod motivování, které by zaměstnancům nejvíc vyhovovali kdyby byli motivování, 

opět převládá metoda odměn. Stejně ohodnocena je metoda vyššího platu a metoda 

možnosti využití firemních věcí a služeb. Jako nejmíň motivující metoda se ukazuje 

možnost kariérového postupu. Grafické vyjádření viz Graf č.5. 

 
Jen čtvrtina zaměstnanců se domnívá, že by byli motivováni nevědomě, spontánně, což 

v podstatě odpovídá skutečnosti. 
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Názor zaměstnanců na to, zda by motivování 
přispívalo k rozvoji firmy ve které pracují:
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Graf č.6: Názor zaměstnanců na to, zda by motivování přispívalo k rozvoji firmy ve 

které pracují 

 

Celá čtvrtina zaměstnanců si myslí, že by motivování jednoznačně nepřispívalo 

k rozvoji jejich firmy, což je vcelku velký rozdíl s názory zaměstnanců, kteří jsou 

motivování a tuto skutečnost si uvědomují. Grafické vyjádření viz Graf č.6. 

 

Všichni dotázaní zaměstnanci se jednoznačně shodli na tom, že by byli motivováni 

s ohledem na jejich pracovní výkon. Vedoucí sám potvrdil, že by motivoval své 

podřízené na základě jejich pracovního výkonu. 
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2.2. Hodnocení 

 

Kromě otázek na téma motivace byly v dotazníku i otázky, které se zabývají tématem 

hodnocení zaměstnanců, které úzce souvisí s motivováním zaměstnanců. 

Na tom, že by se ve firmě mělo provádět hodnocení pracovní činností zaměstnanců, se 

shodli všichni dotázáni, ovšem jen slabá pětina potvrdila, že by se mělo hodnotit 

neustále. Tento fakt potvrdil i vedoucí, který odpověděl, že je potřeba provádět 

hodnocení, ale není třeba hodnotit neustále. To, že většina zaměstnanců nepovažuje 

neustálé hodnocení za potřebné, možná pramení z obavy, že by byli více hlídáni a 

kontrolováni, což může být obava oprávněná. Je ale samozřejmé, že čím častěji bude 

hodnocení prováděno, tím bude také přesnější a kvalitnější. Nejde o to, aby byl 

pracovník pod neustálým dohledem, jde hlavně o to, aby jeho práce byla kvalitní a aby 

sám pracovník věděl co dělá dobře a co špatně a na základě těchto informací se dále 

zlepšoval ve svém pracovník výkonu. 

 

Hodnotit by měl:
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Graf č.7:Hodnotit by měl 

 

Podobně jako u motivování by měl hodnotit zaměstnance určitý člen vedení, na čemž se 

shodlo skoro dvě třetiny zaměstnanců. Necelá třetina zaměstnanců si myslí, že by je měl 

hodnotit určitý přímý nadřízený nebo vedoucí sekce, což by mohlo spadat do skupiny 

pracovníků vedení. Stejně jako u motivování je na posledním místě zařazen 

personalista. Podle vedoucího by měl hodnocení pracovníků provádět určitý člen 
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vedení, a to jen dotvrzuje to, co si o této problematice myslí zaměstnanci. Grafické 

vyjádření viz Graf č.7. 

 

Úplně stejný výsledek, jaký byl u motivování, se objevuje i u otázky, zda je ve firmě 

prováděno hodnocení zaměstnanců. Stejně jako u motivování odpověděla třetina 

dotázaných zaměstnanců, že motivování ve firmě není prováděno, tak úplně stejný  

počet  zaměstnanců odpověděl, že ve firmě není prováděno hodnocení. Hodnocen není 

ani střední management. 

Necelá třetina zaměstnanců, kteří odpověděli, že je ve firmě prováděno hodnocení, je 

toho názoru, že jsou hodnoceni nepravidelně a to převážně při stejných příležitostech, 

jak bylo uvedeno u motivování, v době  porad , jednání , rozhovorů a konzultací. Jak už 

je výše nastíněno, hodnocení by mělo vést ke zlepšení pracovní morálky a pracovního 

výkonu hodnoceného pracovníka. Hodnocení by mělo být prováděno jak pravidelně, 

spíše častěji, tak i nepravidelně. 

 

Metody hodnocení používané ve firmě:
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Graf č.8: Metody hodnocení používané ve firmě 

 

Větší polovina dotázaných zaměstnanců označila jako používanou metodu hodnocení ve 

firmě, srovnání s jinými pracovníky, což je asi nejzákladnější metoda hodnocení. 

Spousta lidí nemá ráda, když je někdo srovnává s někým jiným, hlavně když je člověk 

se kterým je srovnáván úspěšnější než on. Pracovník, který používá srovnávací metodu 

hodnocení by měl s informacemi, které získá hodnocením, nakládat citlivě. Neměl by 

 55



 

moc důrazně a často říkat, kdo je nejlepší, a podle koho by se měli ostatní zaměstnanci 

řídit. Necelá třetina zaměstnanců si myslí, že jsou používány i jiné metody hodnocení. 

Grafické vyjádření viz Graf č.8. 

 

Metoda hodnocení, která by zaměstnancům 
vyhovovala nejvíce:
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Graf č.9: Metoda hodnocení, která by zaměstnancům vyhovovala nejvíce 

 

Rozdíl mezi tím, jak se hodnotí ve skutečnosti a tím, jaká metoda hodnocení by nejvíc 

vyhovovala zaměstnancům je znatelný. Asi největší problém je v tom, že větší polovina 

zaměstnanců vůbec nebyla schopna odpovědět, jaká metoda by jím nejvíc vyhovovala. 

Necelé třetině by vyhovovala posuzovací stupnice hodnocení, zbytku zaměstnancům by 

vyhovovala nejvíc používaná metoda ve firmě, a to srovnání s jinými pracovníky. 

Grafické vyjádření viz Graf č.9. 

 

Větší polovina zaměstnanců není seznámena s faktem, že jsou hodnoceni vůbec, necelá 

třetina je seznámena s tímto faktem, ale ne pokaždé, zbytek zaměstnanců tvrdí, že jsou 

seznámeni s faktem hodnocení pokaždé. Pokud bude hodnocení probíhat pravidelně a 

častěji, budou na to zaměstnanci připraveni a určitým způsobem si na to zvyknou 

natolik, že jim to nepřipadne nijak zvláštní. Je asi zbytečné upozorňovat zaměstnance, 

kteří mají být hodnoceni na tento fakt z jednoho prostého důvodu a to je, že se na to 

hodnocení pracovníci připraví a přizpůsobí svůj pracovní výkon právě prováděnému 

hodnocení. Pracovník by měl být hodnocen ve svém přirozeném pracovním procesu a to 

může být nejednodušeji docíleno právě tím, že o tom hodnocený nebude vědět. 
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Zaměstnanci by si měli uvědomovat, a jejich nadřízení by jim měli dát podnět a důvod 

k tomu, že jsou hodnoceni neustále. 

Každý z hodnocených zaměstnanců by měl být seznámen s kritérii, podle kterých je 

hodnocen, na co se v hodnocení klade nejvyšší důraz a na co nejnižší. Z vyplněných 

odpovědí v dotazníku vyplývá, že zaměstnanci s kritérii hodnocení v převážné většině 

seznámeni nejsou. 
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Graf č.10: Seznámení zaměstnanců s výsledky hodnocení 

 

Větší polovina dotázaných není vůbec seznámena s výsledky hodnocení, i když si 

uvědomují, že je to pro ně potřebné a důležité. Prvotní chyba je určitě v tom, že je jejich 

nadřízený s výsledky neseznamuje, ale bylo by vhodné, kdyby se zaměstnanci sami na 

své hodnocení ptali tehdy, když by věděli, že jsou hodnoceni. Nadřízený  totiž nemá 

povinnost seznamovat své podřízené s výsledky hodnocení, ale měl by si uvědomit to, 

že díky hodnocení by se měl daný pracovník zlepšovat a odstraňovat chyby, o kterých 

se právě díky výsledkům hodnocení dověděl. Necelá třetina zaměstnanců je 

jednoznačně seznamována s výsledky a je si vědoma, že je to důležité. Zbytek 

zaměstnanců je sice seznámen s výsledky, ale nemyslí si, že je to potřebné a důležité. 

Grafické vyjádření viz Graf č.10. 

 

Zaměstnanci jsou seznamováni s hodnocením pouze ústní formou, což je určitě 

výhodnější než písemnou formou. Osobní kontakt mezi hodnotícím a hodnoceným 
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pracovníkem je velmi důležitý, protože jak jeden tak druhý mají možnost přímo a 

konkrétně reagovat na dané výsledky hodnocení. 
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Graf č.11: Názor zaměstnanců, zda hodnocení přispívá k rozvoji firmy 

 

Zaměstnanci si stejně jako u motivování uvědomují, že hodnocení přispívá k rozvoji 

firmy, i když většina si není zcela jistá. Grafické vyjádření viz Graf č.11. 

 

Názor zaměstnanců na objektivnost a spravedlivost hodnocení není příliš lichotivé ve 

směru k nadřízeným, kteří své podřízené hodnotí. Dvě třetiny zaměstnanců má dojem, 

že hodnocení není spravedlivé a objektivní, což může mít za následek ne příliš dobrou 

atmosféru ve firmě a také špatnou komunikaci mezi zaměstnanci a vedoucími, kteří je 

hodnotí. Objektivnost hodnocení je úzce spjata s kritérii hodnocení a pokud 

zaměstnanci neznají přesně, podle čeho jsou hodnoceni, tak je samozřejmé, že mají 

dojem, že hodnocení není objektivní a spravedlivé. 

Jen pětina zaměstnanců odpověděla, že je systém odměňování ve firmě spravedlivý. 

Systém odměn je uveden výše v kapitole 2.1. Motivace. Zaměstnanci si myslí, že 

systém odměňování není spravedlivý nejspíš proto, že je tento systém nejasný, 

neprůhledný, anebo proto,  že není přesně stanovený. Záleží taky  na samotných 

vedoucích, jak o odměnách rozhodují, a jak je jejich rozhodování spravedlivé. K 

nedůvěře k systému  odměňování z pohledu zaměstnanců může taky přispívat špatná 

komunikace mezi vedoucími a podřízenými. 
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Stejně jako u motivace, by se daly odpovědi na otázky, na které odpovídali 

zaměstnanci, kteří si myslí že ve firmě neprobíhá hodnocení, využít k vytvoření lepšího 

hodnotícího systému. Srovnání faktu, jak hodnocení ve firmě probíhá s tím, jak si to 

zaměstnanci představují, by mohlo být velice užitečné a mohlo by to v určitých 

ohledech hodnotící systém zlepšit. 

Polovina dotázaných si myslí, že by bylo hodnocení prováděno pravidelně, čtvrtina že 

by bylo nepravidelně a další čtvrtina vůbec nemá představu o tom jak často by 

hodnocení bylo prováděno. Vedoucí by hodnotil své podřízené pravidelně a to asi 

jednou za měsíc, což je určitě pozitivní a přínosné nejenom pro něho samotného tak i 

pro zaměstnance které by hodnotil. 

 

Kdyby bylo hodnocení prováděno, byly by 
použity tyto metody hodnocení:
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Graf č.12: Kdyby bylo hodnocení prováděno, byly by použity tyto metody hodnocení 

 

Jak se ukázalo, tak srovnání s  jinými zaměstnanci není  v oblibě, což se potvrdilo tím, 

že si tuto možnost hodnocení nevybral ani jeden z dotázaných. Zaměstnanci, kteří by 

preferovali jinou metodu hodnocení, si vybrali tuto odpověď hlavně proto, že si nejsou 

přesně jisti, jaká z metod by jim vlastně vyhovovala nejvíce. Vedoucí by hodnotil 

pomocí srovnávací metody s jinými pracovníky. To jen potvrdilo to, že je tato metoda 

nejvíc používaná ve firmě a že by ji používal i tenhle vedoucí. Grafické vyjádření viz 

Graf č.12. 
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Jen čtvrtina dotázaných si myslí, že by nebyli s faktem hodnocení vůbec seznámeni, 

další čtvrtina si myslí, že by byli s tímto fakte seznámeni vždy a polovina, že by byli 

seznámeni, ale ne pokaždé. Tyto výsledky se dost odlišují od skutečnosti, ale je to 

vcelku předpokládaný a jasný jev. Vedoucí by jednoznačně seznámil své podřízené, 

které by hodnotil s tímto faktem, domnívá se že je to potřebné. 

Tři čtvrtiny zaměstnanců si myslí že by byli s kritérii hodnocení seznamováni, i když ve 

skutečnosti je to ve firmě přesně naopak. 

Všichni se shodli na tom, že by je vedoucí seznamoval s výsledky, ale jen čtvrtina si 

uvědomuje, že by to pro ně bylo užitečné a důležité. Samozřejmě, že skutečnost je opět 

úplně jiná a s výsledky je seznamována jen necelá polovina zaměstnanců. 

Vedoucí, který odpovídal na tento dotazník by jednoznačně seznámil pracovníky, které 

by hodnotil jak s kritérii tak s výsledky hodnocení. 

Pouhá čtvrtina dotázaných zaměstnanců si myslí, že by hodnocení přispívalo k určitému 

rozvoji firmy, polovina si myslí, že by to firmě k rozvoji moc nepřidalo a zbytek vůbec 

neví. 

Úplně stejně vyšly výsledky u objektivnosti a spravedlivosti hodnocení, tak u systému 

odměňování. Názor těchto zaměstnanců se hodně rozchází s názory zaměstnanců, kteří 

jsou hodnoceni. Jen čtvrtina si myslí, že by bylo hodnocení spravedlivé a také systém 

odměn. 
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IV. NÁVRH ROZVOJE FIRMY V OBLASTI MOTIVACE A 

HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ 
 

Na základě vytvořené analýzy pomocí dotazníkového šetření je patrné, že by firma měla 

vynakládat větší úsilí v motivaci a hodnocení svých zaměstnanců. Není až tak velký 

problém ve vytvořeném a používaném systému motivace a hodnocení, ale v tom, že i 

když jsou zaměstnanci bezesporu jak motivování tak hodnoceni, ne všichni si tyto 

skutečnosti plně uvědomují. Vedoucí a pracovníci, kteří se starají právě o motivaci a 

hodnocení zaměstnanců, by se měli snažit o to, aby si těchto činností zaměstnanci 

dostatečně všímali. Je zbytečné, když má firma určitým způsobem propracovaný 

motivační systém a systém odměn, když si zaměstnanci neuvědomují, že by měli být 

motivováni stanovenými odměnami, o kterých buď neví, nebo jim tento systém odměn 

není dostatečně znám a připomínán. Zaměstnancům musí být jednoznačně jasné, že jsou 

jak motivováni, tak za svůj pracovní výkon hodnoceni.  

Asi nejlepším způsobem jak v této oblasti zvýšit výkon je vytvořit určitou pracovní 

pozici na místě personalisty. Tento zaměstnanec by se měl věnovat převážně 

motivováním a hodnocením zaměstnanců, zdokonalováním jak motivačního tak 

hodnotícího systému a navrhováním postupů ke zlepšení a zkvalitnění práce 

zaměstnanců ve firmě. Tento člověk by měl jednak pozorovat a analyzovat zaměstnance 

sám, jednak by měl konzultovat pracovní výkon s přímými nadřízenými daných 

zaměstnanců. Motivovat a hodnotit by měl společně a za pomoci právě vedoucích a 

přímých nadřízených zaměstnanců. 

Dalším doporučením je, jak už je výše nastíněno, častější motivace a hodnocení 

pracovního výkonu zaměstnanců. Je samozřejmé, že na tohle všechno je potřeba 

především čas, který v převážné většině vedoucí a přímí nadřízení nemají. Právě 

odebráním části motivačních a hodnotících činností vedoucím a přímým nadřízeným a 

převedení těchto činností na speciálního pracovníka, by mělo dojít ke zkvalitnění 

motivování a hodnocení pracovníků a tím pádem i ke zkvalitnění a zefektivnění práce 

samotných zaměstnanců a v neposlední řadě k vyššímu výkonu firmy. 
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ZÁVĚR 

 
Motivování a hodnocení zaměstnanců je jedním z podstatných úkolů personálního 

řízení. Jsou to procesy, při kterých posuzujeme výsledky práce a jednání zaměstnance 

ve vztahu k úkolu a činnosti, kterou vykonává nebo do budoucna bude vykonávat. 

Motivování a hodnocení je stejně důležité jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance, 

a proto je důležité, aby zde byla vytvořena zpětná vazba mezi motivátorem a 

motivovaným a mezi hodnotitelem a hodnoceným, a proto by všichni měli mít zájem na 

tom, aby tento důležitý úkol personálního řízení byl ve firmě důsledně plněn. 

Motivace a hodnocení jsou dosti náročné a potřebné a proto je nutno dobře se seznámit 

se všemi aspekty, pokud se personalisté firmy chtějí těmito problémy zabývat. Je 

samozřejmé, že se musí shromažďovat informace o zaměstnancích, o struktuře jejich 

potřeb a zájmů, které by měly určovat směr motivace a následného hodnocení 

zaměstnanců. Za velmi důležité rovněž považuji nepodcenit žádný z faktorů, které 

náleží do oblasti motivace a hodnocení. Investice do lidských zdrojů jsou návratné a 

jsou pro úspěch a profil firmy velmi důležité. 

 

Cílem této práce a mojí snahou, bylo analyzovat firmu UNIS, a.s. z pohledu motivace a 

hodnocení zaměstnanců a navrhnout změny v těchto oblastech, které by vedly k 

zefektivnění a zkvalitnění práce zaměstnanců v této firmě. Byla proto provedena 

analýza pomocí dotazníkového šetření, ze které byl vytvořen určitý návrh. 

 

Lze říci, že neprovádění motivování a hodnocení zaměstnanců snižuje jejich celkový 

pracovní výkon, tím pádem snižuje i celkový výkon firmy a nepřispívá k rozvoji firmy. 

Motivování a hodnocení zaměstnanců má nesporně významné místo v celém systému 

personální práce ve firmě, a proto je třeba tyto faktory brát v úvahu a věnovat jim 

určitou dávku pozornosti. 
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PŘÍLOHY 
 

Příloha 1 - Formulář k popisu pracovního místa (I varianta) 

 

Popis pracovního místa 
 

1. Název místa: 
 
 

2. Stupeň hodnosti: 

3. Cíl místa popř. krátký popis okruhu úkolů: 
 
 
 
4. Název místa přímého nadřízeného 
pracovníka 
 
 
 

5. Pracovník na daném místě dostává 
dodatečné příkazy od (uvést název míst, 
druh a rozsah): 
 
 

6. Názvy míst a počet podřízených 
pracovníků: 
 
 
 

7. Pracovník na daném místě dává příkazy  
(uvést název míst, druh a rozsah) 

8. Pracovníka zastupuje: 
 
 

9. Pracovník je zastoupen: 

10. Speciální plní moc a oprávnění, která nejsou v obecných zásadách: 
 
 
 
11. Popis činností, které mají být vykonávány: 
 
 
 
Datum 
 
 
 
Podpis pracovníka 
 
 
 
 

Datum 
 
 
 
Podpis přímého 
nadřízeného 

Datum 
 
 
 
Podpis dalšího vyššího 
nadřízeného 
 
 

Pozměňující záznamy: 
 
 

 65



 

Příloha 2 - Formulář k popisu pracovního místa (II varianta)
 

 
 1. Označení místa                                                                        2. Datum 
  
 3. Počet zaměstnanců:    muži       ženy                                       4. Divize 
                                                                                                       
                                                                                                      5. Oddělení 
  
 6. Alternativní označení místa 
 
  
 7. Označení listů a kódů listů 
 
 
 8. Základní úkoly (obecný popis): 
  
 9. Speciální povinnosti (uvést jednotlivě): 
 
10. Spaciální úkoly (uvést jednotlivě): 
 
11. Organizační vztahy: 
 
12. Vymezení rozhodovacích pravomocí (uvést jednotlivě): 
 
 
 
 
Hodnotil (analyzoval):                                                                  Kontroloval: 
 
Datum:                                                                                          Datum: 
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Příloha 3 - Návod k hodnocení pracovníka ve výrobě 

 

a) Množství práce 

 

Stupeň I. 

Intenzita 

Body II. 

Účinnost 

Body III. 

Plynulost 

Body Body 

celkem 

I velmi 

pomalý 

0 velmi 

zdlouhavý 

0 častá 

přerušení 

0 0 

II pomalý 4,5 občas 

zdlouhavý 

3,5 nepravidelný 2 10 

III normální 9,0 normální 7,0 normální 4 20 

IV postupně 

roste 

13,5 účelný 10,5 plynulý 6 30 

V velmi 

obratný 

18,0 velmi 

účelný 

14,0 bez přestávek 8 40 

 

b) Kvalita práce 

 

Stupeň Kvalita práce Charakteristika stupně Body 

celkem 

I špatná mnoho dodatečné práce, mnoho zmetků a chyb 0 

 

II nízká poměrně častá reklamace, zmetky a chyby 7,5 

 

III běžně 

odváděná 

vcelku čistá práce, málo zmetků 15,0 

IV dobrá zřídka reklamace, zřídka zmetky 22,5 

 

V vynikající nejvyšší kvalita práce, žádná dodatečná práce 

a zmetky 

30,0 
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c) Hospodárné provedení práce 

 

Stupeň I. Péče a údržba 

nástrojů a zařízení 

Body II. Využití materiálu, 

pomůcek, energií apod. 

Body Body 

celkem 

I většinou přetěžování, 

zanedbávaná péče 

0 špatné využití, plýtvání 0 0 

II příležitostně nedbalá 

péče a údržba 

1,5 značný odpad, malá zájem 

o úspory 

1,0 2,5 

III běžná péče a údržba 3,0 běžný odpad, běžná 

spotřeba 

2,0 2,5 

IV dobrá, pečlivá, 

údržba, zřídka ztráty 

4,5 malý odpad, dobré využití 

vstupů, úspornější spotřeba 

3,0 7,5 

V vzorná péče a údržba, 

nejlepší pořádek 

6,0 nejmenší odpad, nejlepší 

využití, nejúspornější 

spotřeba 

4,0 10,0 

 

d) Pracovní chování podle požadavku podniku 

 

Stupeň Charakteristika stupně Body 

I převážně záporný pracovník 0 

II spolupráce omezena 2,5 

III běžný spolupracovník, neprojevuje se ani kladně ani záporně 5,0 

IV dobrý, převážně kladný spolupracovník 7,5 

V vzorný, bez výjimky kladný spolupracovník 10,0 

 

e) Mnohostrannost / flexibilita pracovníka 

 

Stupeň Charakteristika stupně Body

I ovládá jen jednu práci, není zájem o další zaškolení 0 

II na jiném pracovišti je použitelný jen po delším zaškolení, není 

ochoten být převeden 

2,5 
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III použitelný a ochotný přejít také na jiné pracoviště stejného typu 5,0 

IV použitelný a ochotný přejít na různé typy pracovišť 7,5 

V mnohostranně použitelný a vždy ochotný přejít 10,0 

 

Příloha 4 - Váhy kritérií hodnocení pracovníka v sériové výrobě 

 

Kritéria hodnocení pracovníka Váhy kritérií v sériové výrobě (v %)

a) Množství práce 30 

b) Kvalita práce 35 

c) Hospodárné provedení práce 15 

d) Pracovní chování podle požadavku podniku 10 

e) Mnohostrannost / flexibilita pracovníka 10 

Celkem 100 
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Příloha 5 - Dotazník 

 

Dotazník slouží ke zpracování diplomové práce studenta VUT Brno, fakulta 

podnikatelská. 

 

Tento dotazník je anonymní a bude sloužit ke zpracování diplomové práce a eventuelně 

ke zlepšení motivace pracovníků a jejich hodnocení. 

Na otázky odpovídejte prosím pravdivě. Můžete se k jednotlivým otázkám, nebo 

k celému dotazníku, písemně vyjádřit. 

Na otevřené otázky se prosím pokuste odpovídat co nejpřesněji a otevřeně. 

Na počátku tohoto dotazníku prosím uveďte svoji profesi. 

 

 

Motivace 

 

Tento krátký text by vám měl blíže přiblížit pojem motivace. 

Motivací člověka rozumíme soubor činností představujících vnitřní hnací síly jeho 

činnosti, které usměrňují jeho jednání a prožívání. 

Motivace usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle. Vyjadřuje 

souhrn všech skutečností – radost, zvídavost, pozitivní pocity, radostné očekávání, které 

podporují nebo tlumí jedince, aby něco konal nebo nekonal. 

Motivy jsou osobní příčiny určitého chování – jsou to pohnutky, psychologické příčiny 

reakcí, činností a jednání člověka zaměřené na uspokojování určitých potřeb. 

 

 

 

 

Všem děkuji za pomoc a za vyplnění tohoto dotazníku. 

Bc. David Jaroš 
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Dotazník č. 1 – ZAMĚSTNANCI – motivace 

 

1. Domníváte se, že je potřeba motivovat Vás, zaměstnance? 

a) ano, je potřeba motivovat neustále 

b) ano, ale není potřeba motivovat neustále 

c) ne, nemusí se motivovat (uveďte důvod) 

 

2. Kdo podle Vás by měl motivování provádět? 

a) majitel 

b) určitý člen vedení 

c) personalista 

d) někdo jiný (uveďte) 

 

3. Je ve Vaší firmě prováděno motivování? 

a) ano 

b) ne 

 

Pokud bude vaše odpověď ano, pokračujte následující otázkou, v případě odpovědi ne 

pokračujte až otázkou 11. 

 

4. Motivování ve Vaší firmě je prováděno: 

a) pravidelně 

 1. asi jednou za týden 

 2. asi jednou za měsíc 

 3. asi jednou za čtvrt roku 

 4. asi jednou za půl roku 

 5. asi jednou za rok 

b) nepravidelně (uveďte u jaké příležitosti) 
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5. Jaké metody motivování jsou ve Vaší firmě používány? (je možnost zaškrtnou víc 

odpovědí) 

a) vyšší plat 

b) odměny 

c) možnost využití firemních věcí a služeb 

d) možnost kariérového postupu 

e) uznání 

 

6. Která z uvedených metod, z předchozí otázky, má pro Vás největší význam a nejvíce 

ovlivňuje Váš pracovní výkon? 

 

7. Motivován jste: 

a) vědomě 

b) nevědomě, spontánně 

 

8. Myslíte si, že motivování přispívá k rozvoji Vaší firmy? 

a) ano, jednoznačně 

b) ano, pravděpodobně 

c) asi ne 

d) rozhodně ne 

e) nevím 

 

9. Máte dojem, že motivování je prováděno s přihlédnutím k Vašemu výkonu? 

a) ano 

b) ne 

 

10. Máte dojem, že je motivování Vás zaměstnanců ve Vaší firmě dostatečné? 

a) ano (uveďte důvod) 

b) ne (uveďte důvod) 

 

Dále odpovídejte na další dotazník. 

Na následující otázky odpovídejte v případě odpovědi ne na otázku 3. 
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11. Kdyby ve Vaší firmě bylo prováděno motivování, myslíte si, že by bylo: 

a) pravidelné 

 1. asi jednou za týden 

 2. asi jednou za měsíc 

 3. asi jednou za čtvrt roku 

 4. asi jednou za půl roku 

 5. asi jednou za rok 

b) nepravidelné (uveďte u jaké příležitosti) 

 

12. Které z uvedených metod by Vám vyhovovaly nejvíce? (je možnost zaškrtnou víc 

odpovědí) 

a) vyšší plat 

b) odměny 

c) možnost využití firemních věcí a služeb 

d) možnost kariérového postupu 

e) uznání 

 

13. Motivování by bylo prováděno? 

a) vědomě 

b) nevědomě, spontánně 

 

14. Myslíte si že by motivování ve Vaší firmě přispívalo k rozvoji firmy? 

a) ano, jednoznačně 

b) ano, pravděpodobně 

c) asi ne 

d) rozhodně ne 

e) nevím 

 

15. Bylo by motivování prováděno s přihlédnutím k Vašemu výkonu? 

a) ano 

b) ne 
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Dotazník č. 2 – ZAMĚSTNANCI – hodnocení 

 

1. Domníváte se, že ve Vaší firmě je potřeba provádět hodnocení Vaší pracovní 

činnosti? 

a) ano, je potřeba hodnotit neustále 

b) ano, ale není potřeba hodnotit neustále 

c) ne, nemusí se hodnotit (uveďte důvod) 

 

2. Kdo podle Vás by měl hodnocení provádět? 

a) majitel 

b) určitý člen vedení 

c) personalista 

d) někdo jiný (uveďte) 

 

3. Je ve Vaší firmě prováděno hodnocení Vašeho pracovního výkonu? 

a) ano 

b) ne 

 

Pokud bude vaše odpověď ano, pokračujte následující otázkou, v případě odpovědi ne 

pokračujte až otázkou 14. 

 

4. Hodnocení ve Vaší firmě je prováděno 

a) pravidelně 

 1. asi jednou za týden 

 2. asi jednou za měsíc 

 3. asi jednou za čtvrt roku 

 4. asi jednou za půl roku 

 5. asi jednou za rok 

b) nepravidelně (uveďte u jaké příležitosti) 
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5. Jaké metody hodnocení jsou ve Vaší firmě používány? (je možnost zaškrtnou víc 

odpovědí) 

a) posuzovací stupnice 

b) srovnání s jinými pracovníky 

c) dotazníkem 

d) jiná metoda (uveďte jaká) 

 

6. Která z uvedených metod by Vám vyhovovala nejvíce? 

 

7. Jste předem seznámen/a s faktem, že jste hodnocen/a? 

a) ano, vždy 

b) ano, ale ne pokaždé 

c) ne 

 

8. Jste seznámen/a s kritérii, podle kterých jste hodnocen/a? 

a) ano 

b) ne 

 

9. Jste seznámen/a s výsledky hodnocení? 

a) ano, domnívám se že je to důležité 

b) ano, ale nemyslím si, že je to důležité 

c) ne, ale uvědomuji si, že je to potřebné 

d) ne, nepovažuji to za důležité 

 

10. Pokud jste s výsledky Vašeho hodnocení seznamování, jakou formou? 

a) písemnou formou 

b) ústní formou 
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11. Myslíte si, že hodnocení přispívá k rozvoji Vaší firmy? 

a) ano, jednoznačně 

b) ano, pravděpodobně 

c) asi ne 

d) rozhodně ne 

e) nevím 

 

12. Myslíte si, že je hodnocení Vás objektivní a spravedlivé? 

a) ano (uveďte důvod) 

b) ne (uveďte důvod) 

 

13. Myslíte si, že je systém odměn a odměňování Vás ve Vaší firmě spravedlivé? 

a) ano (uveďte důvod) 

b) ne (uveďte důvod) 

 

Dále odpovídejte na další dotazník. 

Na následující otázky odpovídejte v případě odpovědi ne na otázku 3. 

 

14. Kdyby ve Vaší firmě bylo prováděno hodnocení, myslíte si, že by bylo: 

a) pravidelné 

 1. asi jednou za týden 

 2. asi jednou za měsíc 

 3. asi jednou za čtvrt roku 

 4. asi jednou za půl roku 

 5. asi jednou za rok 

b) nepravidelné (uveďte u jaké příležitosti) 

 

15. Jaké metody hodnocení by podle Vás byly používány? 

a) posuzovací stupnice 

b) srovnání s jinými pracovníky 

c) dotazníkem 

d) jiná metoda (uveďte jaká) 

 76



 

16. Která z uvedených metod, z předchozí otázky, by Vám vyhovovala nejvíce? 

 

17. Byl/a by jste předem seznámen/a s faktem, že jste hodnocena? 

a) ano, vždy 

b) ano, ale ne pokaždé 

c) ne 

 

18. Byl/a by jste seznámen/a s výsledky hodnocení? 

a) ano 

b) ne 

 

19. Byl/a by jste seznámen/a s výsledky hodnocení? 

a) ano, domnívám se že je to důležité 

b) ano, ale nemyslím si, že je to důležité 

c) ne, ale uvědomuji si, že je to potřebné 

d) ne, nepovažuji to za důležité 

 

20. Myslíte si, že by hodnocení přispělo k rozvoji Vaší firmy? 

a) ano, jednoznačně 

b) ano, pravděpodobně 

c) asi ne 

d) rozhodně ne 

e) nevím 

 

21. Myslíte si, že by bylo hodnocení Vás objektivní a spravedlivé? 

a) ano (uveďte důvod) 

b) ne (uveďte důvod) 

 

22. Myslíte si, že by byl systém odměn a odměňování Vás ve Vaší firmě spravedlivý? 

a) ano (uveďte důvod) 

b) ne (uveďte důvod) 
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Dotazník slouží ke zpracování diplomové práce studenta VUT Brno, fakulta 

podnikatelská. 

 

Tento dotazník je anonymní a bude sloužit ke zpracování diplomové práce a eventuelně 

ke zlepšení motivace pracovníků a jejich hodnocení. 

Na otázky odpovídejte prosím pravdivě. Můžete se k jednotlivým otázkám, nebo 

k celému dotazníku, písemně vyjádřit. 

Na otevřené otázky se prosím pokuste odpovídat co nejpřesněji a otevřeně. 

Na počátku tohoto dotazníku prosím uveďte svoji profesi. 

 

 

Motivace 

 

Tento krátký text by vám měl blíže přiblížit pojem motivace. 

Motivací člověka rozumíme soubor činností představujících vnitřní hnací síly jeho 

činnosti, které usměrňují jeho jednání a prožívání. 

Motivace usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle. Vyjadřuje 

souhrn všech skutečností – radost, zvídavost, pozitivní pocity, radostné očekávání, které 

podporují nebo tlumí jedince, aby něco konal nebo nekonal. 

Motivy jsou osobní příčiny určitého chování – jsou to pohnutky, psychologické příčiny 

reakcí, činností a jednání člověka zaměřené na uspokojování určitých potřeb. 

 

 

 

 

Všem děkuji za pomoc a za vyplnění tohoto dotazníku. 

Bc. David Jaroš 
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Dotazník č. 1 – VEDOUCÍ – motivace 

 

1. Domníváte se, že je ve Vaší firmě potřeba motivovat Vaše zaměstnance? 

a) ano, je potřeba motivovat neustále 

b) ano, ale není potřeba motivovat neustále 

c) ne, nemusí se motivovat (uveďte důvod) 

 

2. Kdo podle Vás by měl motivování Vašich zaměstnanců provádět? 

a) majitel 

b) určitý člen vedení 

c) personalista 

d) někdo jiný (uveďte) 

 

3. Je ve Vaší firmě prováděno motivování středního managementu? 

a) ano 

b) ne 

 

Pokud bude Vaše odpověď ano, pokračujte následující otázkou, v případě odpovědi ne 

pokračujte až otázkou 11. 

 

4. Motivování ve Vaší firmě je prováděno: 

a) pravidelně 

 1. asi jednou za týden 

 2. asi jednou za měsíc 

 3. asi jednou za čtvrt roku 

 4. asi jednou za půl roku 

 5. asi jednou za rok 

b) nepravidelně (uveďte u jaké příležitosti) 

 

 

 

 

 79



 

5. Jaké metody motivování jsou ve Vaší firmě používány? (je možnost zaškrtnou víc 

odpovědí) 

a) vyšší plat 

b) odměny 

c) možnost využití firemních věcí a služeb 

d) možnost kariérového postupu 

e) uznání 

 

6. Která z uvedených metod, z předchozí otázky, Vám vyhovuje nejvíce? 

 

7. Motivujete své zaměstnance: 

a) vědomě 

b) nevědomě, spontánně 

 

8. Myslíte si, že motivování přispívá k rozvoji Vaší firmy? 

a) ano, jednoznačně 

b) ano, pravděpodobně 

c) asi ne 

d) rozhodně ne 

e) nevím 

 

9. Máte dojem, že motivování pracovníků ve Vaší firmě  je z Vaší strany prováděno 

s přihlédnutím k výkonu každého zaměstnance? 

a) ano 

b) ne 

 

10. Máte dojem, že motivujete pracovníky ve Vaši firmě dostatečně? 

a) ano (uveďte důvod) 

b) ne (uveďte důvod) 

 

Dále odpovídejte na další dotazník. 

Na následující otázky odpovídejte v případě odpovědi ne na otázku 3. 
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11. Kdyby ve Vaší firmě bylo prováděno motivování, myslíte si, že by bylo: 

a) pravidelné 

 1. asi jednou za týden 

 2. asi jednou za měsíc 

 3. asi jednou za čtvrt roku 

 4. asi jednou za půl roku 

 5. asi jednou za rok 

b) nepravidelné (uveďte u jaké příležitosti) 

 

12. Které z uvedených metod by byly ve Vaší firmě používány? (je možnost zaškrtnou 

víc odpovědí) 

a) vyšší plat 

b) odměny 

c) možnost využití firemních věcí a služeb 

d) možnost kariérového postupu 

e) uznání 

 

13. Která z uvedených metod, z předchozí otázky, by Vám vyhovovala nejvíce? 

 

14. Své zaměstnance by jste motivoval: 

a) vědomě 

b) nevědomě, spontánně 

 

15. Myslíte si že by motivování ve Vaší firmě přispívalo k rozvoji Vaší firmy? 

a) ano, jednoznačně 

b) ano, pravděpodobně 

c) asi ne 

d) rozhodně ne 

e) nevím 
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16. Bylo by motivování prováděno ve Vaší firmě z Vaší strany s přihlédnutím k výkonu 

zaměstnanců? 

a) ano 

b) ne 

 

Dotazník č. 2 – VEDOUCÍ – hodnocení 

 

1. Domníváte se, že ve Vaší firmě je potřeba provádět hodnocení zaměstnanců Vaší 

firmy? 

a) ano, je potřeba hodnotit neustále 

b) ano, ale není potřeba hodnotit neustále 

c) ne, nemusí se hodnotit (uveďte důvod) 

 

2. Kdo podle Vás by měl hodnocení Vašich zaměstnanců provádět? 

a) majitel 

b) určitý člen vedení 

c) personalista 

d) někdo jiný (uveďte) 

 

3. Je ve Vaší firmě prováděno hodnocení středního managementu? 

a) ano 

b) ne 

 

Pokud bude vaše odpověď ano, pokračujte následující otázkou, v případě odpovědi ne 

pokračujte až otázkou 14. 
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4. Hodnocení ve Vaší firmě je prováděno 

a) pravidelně 

 1. asi jednou za týden 

 2. asi jednou za měsíc 

 3. asi jednou za čtvrt roku 

 4. asi jednou za půl roku 

 5. asi jednou za rok 

b) nepravidelně (uveďte u jaké příležitosti) 

 

5. Jaké metody hodnocení jsou ve Vaší firmě používány? (je možnost zaškrtnou víc 

odpovědí) 

a) posuzovací stupnice 

b) srovnání s jinými pracovníky 

c) dotazníkem 

d) jiná metoda (uveďte jaká) 

6. Která z uvedených metod Vám vyhovuje nejvíce? 

 

7. Jsou Vaši zaměstnanci předem seznámeni s faktem, že jsou hodnoceni? 

a) ano, myslím si, že je to potřebné (uveďte prosím důvod) 

b) ne, myslím si, že je to není potřebné (uveďte prosím důvod) 

 

8. Jste Vy (vedoucí, střední management) seznámen s kritérii, podle kterých jste 

hodnocen? 

a) ano, považuji to za nutné 

b) ne, nepovažuji to za nutné 

 

9. Jsou Vaši zaměstnanci seznámeni s kritérii, podle kterých jsou hodnoceni? 

a) ano, domnívám se že je to důležité 

b) ano, ale nemyslím si, že je to důležité 

c) ne, ale uvědomuji si, že je to potřebné 

d) ne, nepovažuji to za důležité 
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10. Seznamujete své zaměstnance s výsledky hodnocení? 

a) ano, domnívám se že je to důležité 

b) ano, ale nemyslím si, že je to důležité 

c) ne, ale uvědomuji si, že je to potřebné 

d) ne, nepovažuji to za důležité 

 

11. Jste Vy po provedeném hodnocení seznámen s výsledky hodnocení? 

a) ano, považuji to za nutné (uveďte prosím důvod) 

b) ne, ale považuji to za nutné (uveďte prosím důvod) 

c) ne, nepovažuji to za nutné (uveďte prosím důvod) 

 

12. Pokud jste s výsledky Vašeho hodnocení seznamování, jakou formou? 

a) písemnou formou 

b) ústní formou 

 

13. Myslíte si, že hodnocení přispívá k rozvoji Vaší firmy? 

a) ano, jednoznačně 

b) ano, pravděpodobně 

c) asi ne 

d) rozhodně ne 

e) nevím 

 

Dále odpovídejte na další dotazník. 

Na následující otázky odpovídejte v případě odpovědi ne na otázku 3. 
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14. Kdyby jste ve Vaší firmě prováděl hodnocení zaměstnanců, myslíte si, že by bylo: 

a) pravidelné 

 1. asi jednou za týden 

 2. asi jednou za měsíc 

 3. asi jednou za čtvrt roku 

 4. asi jednou za půl roku 

 5. asi jednou za rok 

b) nepravidelné (uveďte u jaké příležitosti) 

 

15. Jaké metody hodnocení by jste používal? 

a) posuzovací stupnice 

b) srovnání s jinými pracovníky 

c) dotazníkem 

d) jiná metoda (uveďte jaká) 

 

16. Která z uvedených metod, z předchozí otázky, Vám vyhovuje nejvíce? 

 

17. Seznámil by jste své zaměstnance s faktem, že jsou hodnoceni? 

a) ano, myslím si, že je to potřebné 

b) ne, myslím si, že to není potřebné 

 

18.Seznámil by jste své zaměstnance s kritérii, podle kterých jsou hodnoceni? 

a) ano, domnívám se že je to důležité 

b) ano, ale nemyslím si, že je to důležité 

c) ne, ale uvědomuji si, že je to potřebné 

d) ne, nepovažuji to za důležité 

 

19. Seznámil by jste své zaměstnance s výsledky hodnocení? 

a) ano, domnívám se že je to důležité 

b) ano, ale nemyslím si, že je to důležité 

c) ne, ale uvědomuji si, že je to potřebné 

d) ne, nepovažuji to za důležité 
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20. Myslíte si, že by hodnocení přispělo k rozvoji Vaší firmy? 

a) ano, jednoznačně 

b) ano, pravděpodobně 

c) asi ne 

d) rozhodně ne 

e) nevím 
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Příloha 6 - Dotazníkové šetření a vyhodnocení motivace a hodnocení 

pracovníku ve firmě UNIS, a.s. – grafy 

Motivace 
 

Motivování z pohledu zaměstnanců:

0%

50% 50%

je potřeba motivovat
neustále
není potřeba motivovat
neustále
nemusí se motivovat

 

Motivování zaměstnanců by měl provádět:

24%

46%

6%

24%
majitel

určitý člen vedení

personalista

někdo jiný

 

Motivování zaměstnanců je prováděno:

67%

33%
ano, je prováděno
ne, není prováděno
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Motivování ve firmě je prováděno:

50%50%

pravidelně
nepravidelně

 

Metody motivování ve firmě:

13%

41%
20%

13%

13%

vyšší plat

odměny

možnost využití
firemních věcí a služeb
možnost kariérového
postupu
uznání

 

Metody motivování, které mají největší význam a 
vliv na pracovní výkon zaměstnanců:

22%

67%

11%

vyšší plat

odměny

možnost využití
firemních věcí a služeb
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Zaměstnanci jsou motivování:

71%

29%

vědomě
nevědomě, spontánně

 

Názor zaměstnanců na to, zda motivování 
přispívá k rozvoji firmy ve které pracují:

22%

67%

0% 11% 0%

ano, jednoznačně
ano, pravděpodobně
asi ne
rozhodně ne
nevím

 

Názor zaměstnanců na to, zda je motivování 
prováděno s ohledem na jejich výkon:

87%

13%

ano
ne
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Míra motivovanosti zaměstnanců ve firmě:

25%

75%

dostatečná
nedostatečná

 

Kdyby bylo ve firmě prováděno motivování, bylo 
by:

75%

25%

pravidelně
nepravidelně

 

Metody motivování, které by zaměstnancům 
vyhovovaly nejvíce, kdyby byli motivováni:

23%

31%
23%

8%

15%
vyšší plat

odměny

možnost využití
firemních věcí a služeb
možnost kariérového
postupu
uznání
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Zaměstnanci by byli motivování:

75%

25%

vědomě
nevědomě, spontánně

 

Názor zaměstnanců na to, zda by motivování 
přispívalo k rozvoji firmy ve které pracují:

50%

25%

0%

25%
0%

ano, jednoznačně
ano, pravděpodobně
asi ne
rozhodně ne
nevím

 

Motivování by bylo prováděno s přihlédnutím k 
výkonům zaměstnanců:

100%

0%

ano
ne
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Hodnocení 
 

Názor zaměstnanců na hodnocení ve firmě:

17%

83%

0%

ano, je potřeba hodnotit
neustále
ano, ale není potřeba
hodnotit neustále
ne, nemusí se hodnotit

 

Hodnotit by měl:

0%

61%
8%

31%

majitel
určitý člen vedení
personalista
někdo jiný

 

Ve firmě je prováděno hodnocení:

67%

33%

ano, je prováděno
ne, není prováděno
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Hodnocení ve firmě je prováděno:

71%

29%

pravidelně
nepravidelně

 

Metody hodnocení používané ve firmě:

0%

57%

14%

29% posuzovací stupnice

srovnání s jinými
pracovníky
dotazníkem

jiná metoda

 

Metoda hodnocení, která by zaměstnancům 
vyhovovala nejvíce:

29%

14%
57%

posuzovací stupnice

srovnání s jinými
pracovníky
neví
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Seznámení zaměstnanců s faktem, že jsou 
hodnocení:

14%

29%57%

ano, vždy
ano, ale ne pokaždé
ne

 

Seznámení zaměstnanců s kritérii, podle kterých 
jsou hodnoceni:

14%

86%

ano, jsou seznámeni
ne, nejsou seznámeni

 

Seznámení zaměstnanců s výsledky hodnocení:

29%

14%
57%

0%

ano, jsou seznámeni a
domnívají se, že je to
důležité
ano, jsou seznámeni ale
nemyslí si, že je to
důležité
ne, nejsou seznámeni,
ale uvědomují si, že je to
potřebné
ne, nejsou seznámeni a
nepovažují to za důležité
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Zaměstnanci jsou s výsledky seznamováni:

0%

100%

písemnou formou
ústní formou

 

Názor zaměstnanců, zda hodnocení přispívá k 
rozvoji firmy:

14%

72%

0%
14% 0%

ano, jednoznačně
ano, pravděpodobně
asi ne
rozhodně ne
nevím

 

Hodnocení je objektivní a spravedlivé:

17%

66%

17%
ano, hodnocení je
objektivní a spravedlivé
ne, hodnocení není
objektivní a spravedlivé
nevím
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Spravedlivost systému odměňování:

20%

80%

odměňování je
spravedlivé
odměňování není
spravedlivé

 

Kdyby bylo prováděno hodnocení, bylo by 
prováděno:

50%

25%

25%

pravidelně
nepravidelně
nevím

 

Kdyby bylo hodnocení prováděno, byly by 
použity tyto metody hodnocení:

20%

0%

40%

40%

posuzovací stupnice

srovnání s jinými
pracovníky
dotazníkem

jiná metoda
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Názor zaměstnanců na to, zda by byli s faktem 
hodnocení seznámeni:

25%

50%

25% ano, byli by seznámeni
vždy

ano, byli by seznámeni,
ale ne pokaždé

ne, nebyli by seznámeni

 

Názor zaměstnanců na to, zda by byli seznámeni 
s kritérii podle kterých jsou hodnoceni:

75%

25%

ano, byli by
seznámeni
ne, nebyli by
seznámeni

 

Názor zaměstnanců na to, zda by byli seznámeni 
s výsledky hodnocení:

25%

75%

0%

0% ano, domnívají se že je
to důležité
ano, ale nemyslí si, že
je to důležité
ne, ale uvědomují si, že
je to potřebné
ne, nepovažují to za
důležité
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Názor zaměstnanců na to, zda by hodnocení 
přispívalo k rozvoji firmy:

25%

0%

50%

0%

25%
ano, jednoznačně
ano, pravděpodobně
asi ne
rozhodně ne
nevím

 

Názor zaměstnanců na to, zda by hodnocení bylo 
objektivní a spravedlivé:

75%

25%

ano, bylo by spravedlivé
a objektiví
ne, nebylo by spravedlivé
a objektivní

 

Názor zaměstnanců na to, zda by byl systém 
odměn a odměňování spravedlivý:

75%

25%

ano, byl by spravedlivý
ne, nebyl by spravedlivý
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