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nástrojů, které společnost doposud nepoužívala. Dále se zabývá systémem hodnocení 
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1. Úvod 
 
  
 Ústředním pojmem mé diplomové práce je lidský kapitál. Lidský kapitál se 

během několika posledních let stal nejcennějším aktivem, kterým společnosti disponují, 

a proto si zasluhuje zvýšenou pozornost. Lidský faktor je z velké části to co tvoří 

úspěšně fungující společnost. K tomu, aby byla práce lidí využita co efektivněji je 

zapotřebí aplikovat správné hnací síly. Celá má diplomová práce je postavená na tom, 

že takové hnací síly hledá. Ústředními pojmy práce jsou motivace, kvalifikace, vzdělání 

a hodnocení zaměstnanců.  

V části s názvem Teoretická východiska jsem z literárních zdrojů vybrala 

kapitoly, které objasňují podstatu celé problematiky. Největší pozornost jsem věnovala 

charakteristice lidských zdrojů, procesu motivace a hodnocení práce. 

 Analýza současného stavu popisuje společnost Emos spol. s r.o. a její historii. 

Podrobněji jsem se zaměřila na způsob vzdělávání zaměstnanců, na jejich motivování a 

hodnocení. Snažila jsem se popsat cyklus působení zaměstnanců ve společnosti Emos 

spol. s r.o. a to od jejich hledání, výběru, vzdělání až po kariérní postup či pokles. 

Analyzovala jsem způsob motivace, který společnost aplikuje, způsoby vzdělávání a 

hodnocení zaměstnanců. 

 Do návrhu vlastních řešení jsem se pokusila aplikovat teorii tak, aby vyhovovala 

stupni vývoje společnosti, její velikosti, počtu zaměstnanců a finančním možnostem. 

Navrhla jsem zavedení nových motivačních prvků a nového systému hodnocení 

zaměstnanců společnosti Emos spol. s r.o. 

 Cílem mé diplomové práce je zhodnocení současného stavu způsobu motivace a 

hodnocení zaměstnanců ve společnosti EMOS spol. s r.o. a navržení vhodných variant, 

které by současné způsoby zlepšily nebo nahradily.   
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2. Teoretická východiska řešeného problému 
 

2.1 Řízení lidí 
 
 

2.1.1 Řízení lidských zdrojů 
 

 „Řízení lidských zdrojů je definováno jako strategický a logicky promyšlený 

přístup k řízení toho nejcennějšího, co organizace mají – lidí, kteří v organizaci pracují 

a kteří individuálně i kolektivně přispívají k dosažení cílů organizace.“ (1, str.27) 

Řízení lidských zdrojů můžeme chápat jako tzv. soubor vzájemně propojených politik, 

které pramení z určité ideologie a filozofie. Známy jsou čtyři aspekty tvořící 

smysluplnou verzi řízení lidských zdrojů: 

1. zvláštní, specifická konstelace přesvědčení a předpokladů 

2. strategické podněty poskytující informace pro rozhodování a řízení lidí 

3. ústřední role liniových manažerů 

4. spoléhání na soustavu tzv. pák k formování zaměstnaneckých vztahů (1) 

 

 „Systém lidských zdrojů funguje prostřednictvím systémů lidských zdrojů, které 

logickým a promyšleným způsobem propojují: 

- Filozofie lidských zdrojů popisující klíčové a zastřešující hodnoty a základní 

principy uplatňované v řízení lidí. 

- Strategie lidských zdrojů definují směr, jímž chce řízení lidských zdrojů jít. 

- Politiky lidských zdrojů, což jsou zásady definující, jak by měly být tyto 

hodnoty, principy a strategie uplatňovány a realizovány v jednotlivých oblastech 

řízení lidských zdrojů. 

- Procesy v oblasti lidských zdrojů obsahují formální postupy a metody 

používané k uskutečňování strategických plánů a politik lidských zdrojů. 

- Praxe v oblasti lidských zdrojů zahrnující neformální přístupy používané při 

řízení lidí. 

- Programy v oblasti lidských zdrojů umožňující, aby se strategie, politika a 

praxe v oblasti lidských zdrojů realizovaly podle plánu.“ (1, str.27) 
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 Řízení lidských zdrojů můžeme rozčlenit na tzv. modely, mezi které patří Model 

shody a Harvardský systém. Model shody je formulací lidských zdrojů, která byla 

vyslovená mezi prvními. Tento model vytvořila Michiganská škola. Její hlavní názor 

hlásá, že systém lidských zdrojů a struktura organizace by měly být řízeny způsobem, 

který je v souladu se strategií organizace. Podle Michiganské školy existuje cyklus 

lidských zdrojů, který je tvořen čtyřmi procesy či funkcemi, které jsou vykonávané ve 

všech organizacích. Jedná se o:  

1. výběr – spojování lidských zdrojů a pracovních míst; 

2. hodnocení – řízení pracovního výkonu; 

3. odměňování – jedná se o stimulaci výkonu organizace, systém odměňování je 

nástrojem stimulace, který bývá často využívaným, ale špatně prováděným 

nástrojem. Tento systém se musí zaměřit na odměňování jak krátkodobých tak 

dlouhodobých výsledků. Musí se brát v zřetel, že podnik vyvíjel úsilí fungovat 

v současnosti, aby uspěl v budoucnosti. 

4. rozvoj – rozvíjení vysoce kvalitních pracovníků. 

Harvardský systém byl vytvořený v roce 1992. Hlásá, že problémy dosavadního 

personálního řízení lez vyřešit pokud si manažeři vytvoří názor na to, jak si představují 

pracovníky, kteří jsou zaměstnaní v podniku a jsou podnikem rozvíjení, a jaká praxe 

řízení lidských zdrojů může těchto cílů dosáhnout. Je nutné, aby manažeři tzv. 

generalisté vytvořili ústřední filozofii a strategickou vizi. Hlavním představitelem 

Harvardského systému je Beer. On a jeho kolegové dospěli k závěru, že „v současné 

době existuje spousta tlaků, které vyžadují širší, komplexnější a strategičtější úhel 

pohledu na lidské zdroje organizace.“ Tyto tlaky jsou tvořeny dlouhodobým hlediskem 

řízení lidských zdrojů a potřebou pohlížet na lidi jako na potenciální bohatství než jako 

na čistě nákladovou položku. Zdůraznili, že řízení lidských zdrojů je záležitostí 

liniových manažerů, a že zahrnuje všechna rozhodnutí a všechny kroky managementu, 

které ovlivňují vztah mezi organizací a jejími pracovníky – lidskými zdroji. (1) 

 „Harvardská škola upozorňuje na to, že řízení lidských zdrojů má dva 

charakteristické rysy: 1. linioví manažeři akceptující svou větší odpovědnost za 

zabezpečování propojenosti strategie konkurenceschopnosti a personální politiky; 2. 
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posláním personálního útvaru je formulovat politiku a zásady, jimiž se řídí koncipování 

a realizace personálních činností tak, aby se více vzájemně podporovaly.“(1, str.29) 

 

 

Mezi výhody Harvardského systému patří, že: 

• uznává široké spektrum zájmů stran, které jsou zainteresovány; 

• uznává význam mezi zájmy vlastníků a zájmy pracovníku, včetně zájmů 

zájmových skupin; 

• zahrnuje vliv pracovníků a tím rozšiřuje kontext řízení lidských zdrojů; 

• uznává souvislosti, které plynou z volby strategií, které vybírají manažeři a 

doporučuje, aby přitom byly uváděny do souladu logika trhu výrobků se 

sociálně-kulturní logikou; 

• klade důraz na strategický přístup a říká, že se neřídí příčinnou podmíněností 

nebo terminismem prostředí.(1) 

 

 „Harvardský model měl na teorii i praxi řízení lidských zdrojů významný vliv, a 

to zejména svým důrazem na skutečnost, že řízení lidských zdrojů se spíše týká všech 

manažerů než jen personálního útvaru a personalistů.“(1, str.30) 

 

2.1.2 Cíle řízení lidských zdrojů 
 
 Obecným cílem řízení lidských zdrojů je zajistit, aby byla organizace schopna 

prostřednictvím lidí úspěšně plnit své cíle. Konkrétněji řečeno, řízení lidských zdrojů se 

týká plnění cílů v následujících oblastech. (1) 

 
1) Efektivnost organizace 

Důležité jsou klíčové schopnosti, které rozhodují o tom, jak bude firma 

konkurenceschopná. Výzkum ukázal, že takové postupy mohou mít významný vliv na 

výkon firmy. Strategie řízení lidských zdrojů má za cíl podporovat programy zlepšování 

efektivnosti organizace vytvářením účinných postupů v takových oblastech, jako je 

řízení znalostí, řízení talentů a vůbec vytváření dokonalého pracoviště. Strategie řízení 
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lidských zdrojů se mohou týkat vytváření politiky soustavného zlepšování a vytváření 

vztahů se zákazníky.  

 

2) Řízení lidského kapitálu 

 Lidský kapitál organizace je tvořen lidmi, kteří v ní pracují a na kterých závisí 

úspěšnost podnikání. Lidský kapitál definoval Bontis a jeho kolektiv v roce 1999 

následujícím způsobem: 

„Lidský kapitál přestavuje lidský faktor v organizaci; je to kombinace inteligence, 

dovedností a zkušeností, co dává organizaci její zvláštní charakter. Lidské složky 

organizace jsou ty složky, které jsou schopny učení se, změny, inovace a kreativního 

úsilí, což – je-li řádně motivováno – zabezpečuje dlouhodobé přežití organizace.“ (1, 

str.31) 

 „Lidský kapitál lze považovat za prvořadé bohatství organizace a podniky, aby 

zajistily své přežití a růst, musejí do tohoto bohatství investovat. Cílem řízení lidských 

zdrojů je zabezpečit, aby si organizace získala a udržela potřebné kvalifikované, oddané 

a dobře motivované pracovní síly. Znamená to podnikat kroky směřující k předvídání 

budoucí potřeby pracovníků a jejímu uspokojování a ke zvyšování a rozvíjení 

schopností lidí – jejich přispění k cílům organizace, jejich potenciálu a zaměstnatelnosti 

– tím, že se jim budou nabízet příležitosti k učení a soustavnému rozvoji. Zahrnuje to 

fungování „pečlivých a přísných postupů při získávání výběrů pracovníků, systémů 

pobídkového odměňování založeného na výkonu, rozvoj manažerů a způsobů řízení a 

vzdělávací aktivity odrážející potřeby podniku a podnikání“(Becker a kol., 1997). 

Znamená to také angažovat se v řízení talentů – tedy v procesu získávání a výchovy 

talentů, ať už jsou kdekoliv, a to pomocí vzájemně závislých a propojených politik a 

postupů řízení lidských zdrojů v oblasti zabezpečování pracovníků, vzdělávání a 

rozvoje, řízení pracovního výkonu a plánování následnictví.“ (1, str.31) 

 

 

3) Řízení znalostí 

 Cílem řízení lidských zdrojů je podporovat rozvoj pro firmu specifických 

znalostí a dovedností, které jsou výsledkem procesů učení probíhajících v organizaci.  
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4) Řízení odměňování 

 Dalším z cílů řízení lidských zdrojů je zvyšování motivace, pracovní 

angažovanosti a oddanosti zaváděním politiky a postupů, které zajišťují, aby byli lidé 

hodnoceni a odměňováni za to, co dělají a čeho dosahují, i za úroveň dovedností a 

schopností, kterou mají nebo si osvojí. 

 

5) Zaměstnanecké vztahy 

 Vytváření pracovního klima, v němž lze prostřednictvím partnerství mezi 

managementem a pracovníky a jejich odbory udržovat produktivní a harmonické 

vztahy. 

 

6) Uspokojování rozdílných potřeb 

 Cílem řízení lidských zdrojů je vytvářet a realizovat politiku, která vyvažuje a 

respektuje potřeby všech zainteresovaných stran, zabezpečuje pro management 

různorodé pracovní síly, bere v úvahu individuální i skupinové rozdíly v zaměstnání, 

v osobních potřebách, ve stylu práce a aspiracích a poskytuje stejné příležitosti všem 

pracovníkům. 

 

7) Překlenování propasti mezi rétorikou a realitou 

 Všeobecně existuje diametrální rozdíl mezi rétorikou a realitou. Manažeři mají 

možná dobré úmysly dělat některé nebo všechny tyto věci, ale jejich realizace je často 

velmi obtížná. Dochází k tomu v důsledku problémů souvisejících s okolnostmi a 

používanými postupy: jiné priority podniku, krátkodobost některých aktivit, nedostatek 

podpory ze strany liniových manažerů, neadekvátní infrastruktura sloužící činnostem, 

nedostatek prostředků, odpor ke změnám a ovzduší, v němž pracovníci nevěří 

manažerům. Cílem řízení lidských zdrojů je překlenovat tuto propast tím, že se bude 

dělat všechno možné pro to, aby se aspirace přeměnily na soustavné a efektivní akce. 

Aby bylo možno plnit tuto roli, musejí pracovníci personálních útvarů pamatovat na to, 

že je relativně snadné přicházet s novými a inovativními politikami a postupy. Problém 

je zabezpečit, aby fungovaly.(1, str.30-32) 
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2.1.3 Charakteristiky řízení lidských zdrojů 
 
 „Charakteristiky koncepce řízení lidských zdrojů vyplývající z prací průkopníků 

i pozdějších autorů konstatují, že řízení lidských zdrojů je: 

• rozmanité; 

• strategické s důrazem na integraci; 

• orientované na oddanost a angažovanost; 

• založené na přesvědčení, že s lidmi by mělo být zacházeno jako s bohatstvím, 

jako s aktivy (lidský kapitál); 

• ve svém přístupu k zaměstnaneckým vztahům spíše unitaristické než 

pluralistické a spíše individualistické než kolektivistické;  

• aktivita prováděná manažery – praktické řízení lidských zdrojů je záležitostí 

liniových manažerů; 

• zaměřené na podnikové hodnoty.“ (1, str.32-33) 

 

2.1.4 Výhrady k řízení lidských zdrojů 
 
 „Po určitou dobu bylo řízení lidských zdrojů kontroverzním tématem, zvláště 

pak v akademických kruzích. Hlavními výhradami bylo to, že řízení lidských zdrojů 

slibuje více, než poskytuje, a že jeho morálka je podezřelá a pochybná. „(1, str.36) 

 Noon v roce 1992 uvedl, že řízení lidských zdrojů má jako teorie řadu 

nedostatků. 

Řekl: „Je založeno na pojmech a tvrzeních, avšak související proměnné a hypotézy 

nejsou vypracovány explicitně. Je příliš všeobsažné… Jestliže řízení lidských zdrojů 

dostane označení „teorie“, vyvolává to očekávání, že je schopno charakterizovat a 

předvídat.“ 

Guest se domnívá, že řízení lidských zdrojů je „optimistické“, ale problematické. 

Tvrdí, že je samá rétorika, nadsázka a naděje. Mabey a kol. uvedl v roce 1998, že 

ohlašované výsledky jsou většinou bez výjimky nerealisticky veliké. Zavedení pojetí 

řízení lidských zdrojů do praxe znamená strategickou integraci, vytváření logicky 

promyšlené a důsledné řady politik zaměstnávání lidí a získávání jejich oddanosti. To 

vyžaduje vysokou míru rozhodnosti, odhodlání a schopnosti na všech úrovních řízení a 
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silný a efektivní personální útvar obsazený podnikatelsky orientovanými lidmi. Plnit 

tato kritéria může být obtížné, zejména když doporučovaná kultura řízení lidských 

zdrojů je v rozporu se zaběhnutou podnikovou kulturou i s tradičními přístupy a 

chováním manažerů. (1,str. 36-37) 

 „V souladu s předchozími názory je třeba souhlasit s tím, že mnohé organizace, 

které si myslí, že praktikují řízení lidských zdrojů, vlastně nic takového nedělají. Je to 

obtížné a nejlepší je neočekávat příliš mnoho. Většina managementů, které spěšně 

zavedly odměňování odrážející výkon jako nástroj řízení lidských zdrojů, jenž by měl 

fungovat jako jakási páka změny, byla těžce zklamána.“(1, str. 37) 

 Někteří teoretici napadají řízení lidských zdrojů, že je neetické, že je nástrojem 

manipulace. Tvrdí, že řízení lidských zdrojů funguje jako určitá forma rafinovaného a 

zákeřného ovládání ochoty lidí, protože zdůrazňuje, že pracovníci mají být oddáni 

tomu, co od nich organizace chce. Hlásá vzájemnost, ale za touto rétorikou strojí 

vykořisťování pracovníků. Obvinění, že řízení lidských zdrojů zachází s pracovníky 

jako s nástrojem nebo prostředkem k dosažení určitého vytýčeného cíle, se vyskytuje 

velmi často. Je možno namítat, že organizace vlastně existují proto, aby dosahovaly 

svých cílů, což také jasně dělají, a jestliže lze těchto cílů dosáhnout jen prostřednictvím 

lidí, což je evidentně tento případ, zájem manažerů na oddanosti a výkonu těchto lidí 

není nepřirozený a nelze jej připisovat jen pojetí řízení lidských zdrojů – existoval i za 

starých zlatých časů personálního řízení, předtím, než bylo řízení lidských zdrojů vůbec 

objeveno. Co je však důležité je to, jak manažeři zacházejí s lidmi a co jim za to na 

oplátku poskytují.  

 Mnoho kritických pohledů na řízení lidských zdrojů vyjádřených řadou badatelů 

je založeno na přesvědčení, že řízení lidských zdrojů je nepřátelské vůči zájmům 

pracovníků, tj. že je to výraz manažerismu. Avšak výzkum prováděný v roce 1997 

zjistil, že vyšší množství aplikace postupů charakteristických pro řízení lidských zdrojů 

bylo spojeno s vyšším hodnocením spravedlnosti, důvěry a plnění slibů manažerů. Ti, 

kteří měli více zkušeností s aktivitami charakteristickými pro řízení lidských zdrojů, 

také cítili větší jistotu zaměstnání a větší uspokojení v práci. Motivace byla významně 

vyšší u těch pracovníků, kteří pracovali v organizacích aplikujících více postupů 

charakteristických pro řízení lidských zdrojů. (1,str. 37-38) 
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2.1.5 Řízení lidských zdrojů a personální řízení 
 
 „Nějaký čas probíhala diskuse o rozdílech mezi řízením lidských zdrojů a 

personálním řízením. Nedávno však ustala zejména proto, že termíny „řízení lidských 

zdrojů“ a „lidské zdroje“ se nyní běžně používají, ať už oprávněně, nebo jako 

synonymum pro personální řízení. Ale porozumění koncepci řízení lidských zdrojů se 

zvýší, budeme-li analyzovat, o jaké rozdíly jde a jak se vyvíjely tradiční přístupy 

k personálnímu řízení, aby se staly nynější praxí řízení lidských zdrojů.“ 

 „Někteří autoři ukázali revoluční povahu řízení lidských zdrojů. Jiní popřeli 

jakékoliv významné rozdíly v pojetích personálního řízení a řízení lidský zdrojů.“(1, str. 

38) 

 

 

Shodné rysy Rozdíly 

• Strategie personálního řízení i 

strategie řízení lidských zdrojů 

vycházejí z podnikové strategie. 

• Personální řízení i řízení lidských 

zdrojů uznávají, že za řízení lidí 

jsou odpovědni linioví manažeři. 

Personální útvar poskytuje 

nezbytnou radu a podpůrné služby 

umožňující manažerům dostát této 

odpovědnosti. 

• Hodnoty personálního řízení a 

přinejmenším i měkké podoby 

řízení lidských zdrojů se shodují 

v pohledu na respektování jedince, 

vyváženost potřeb organizace a 

jednotlivce a rozvíjení lidí v zájmu 

dosažení maximální úrovně jejich 

schopností pro jejich vlastní 

• Personální řízení, stejně jako 

měkká podoba řízení lidských 

zdrojů, přikládá v systému 

pracovních vztahů značný význam 

procesům komunikace a 

participace. Řízení lidských zdrojů 

klade větší důraz na strategický 

soulad a strategickou integraci.  

• Řízení lidských zdrojů je založeno 

na manažersky a podnikatelsky 

orientované filozofii.  

• Řízení lidských zdrojů přikládá 

větší význam řízení kultury a 

dosahování oddanosti 

(vzájemnosti). 

• Řízení lidských zdrojů klade větší 

důraz na roli liniových manažerů 

jako realizátorů politiky lidských 
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uspokojení i pro snadnější plnění 

cílů organizace. 

• Personální řízení i řízení lidských 

zdrojů uznávají, že jednou z jejich 

nejdůležitějších funkcí je 

přizpůsobování lidí neustále se 

měnícím požadavkům organizace – 

zaměstnávání správných lidí na 

správných místech a příprava a 

rozvíjení správných lidí pro práci 

na těchto místech. 

• Personální řízení i řízení lidských 

zdrojů používají stejným způsobem 

metody výběrů pracovníků, 

analýzy schopností, řízení 

pracovního výkonu, vzdělávání, 

rozvoje manažerů a řízení 

odměňování. 

• Personální řízení, stejně jako 

měkká podoba řízení lidských 

zdrojů, přikládá v systému 

pracovních vztahů značný význam 

procesům komunikace a 

participace. 

zdrojů. 

• Řízení lidských zdrojů je celostním 

přístupem orientovaným na 

všechny zájmy podniku – zájmy 

členů organizace jsou uznávány, 

ale podřízeny zájmům podnikání.  

• Od specialistů na lidské zdroje se 

očekává, že budou spíše partnery 

podnikání než jen administrátory 

na úseku personálu. 

• Řízení lidských zdrojů považuje 

pracovníky za jmění, bohatství, 

aktiva, a nikoliv za nákladovou 

položku.  

Tabulka č.1 Shodné rysy a rozdíly mezi řízením lidských zdrojů a personálním 

řízením 

 

„Rozdíly mezi personálním řízením a řízením lidských zdrojů se zdají být podstatné, ale 

lze je vidět spíše jako rozdíly v důrazu a přístupu než jako podstatné rozdíly. Nebo, jak 

konstatovali Hendry a Pettigrew, řízení lidských zdrojů lze vnímat jako „úhel pohledu 

na personální řízení, a nikoliv za personální řízení samé.“ (1, str.39) 
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2.2 Motivace 
 
 Zkoumáním motivace se vědci zabývají především proto, že nám pomáhá 

vysvětlit, proč se lidé chovají právě tak, jak se chovají. Nekonečný (1992) uvádí, že 

motivace je vázána jak na vlastnosti osobnosti, tak na fyziologii organismu, i na životní 

podmínky jedince. Motivací pak rozumíme proces energetizace, zaměření a udržování 

jednání, až po dosažení původního cíle, či cíle náhradního. U motivace lze zkoumat 

směr (neboli zaměření), intenzitu (sílu), a trvání motivace. 

 Ústředním pojmem při zkoumání motivace je pojem motiv. Motiv je zdrojem 

motivovaného chování. V obsahu určitého motivu pak lze spatřovat konkrétní potřebu 

jedince. Dále lze říci, že motiv je funkčním prvkem osobnosti, který vyjadřuje, a v němž 

lze spatřovat psychologické příčiny lidského chování. Někteří autoři rozlišují druhy 

motivů a formy motivů. Mezi biogenní (fyziogenní) druhy motivů řadíme ty, které 

vyjadřují biologickou potřebu organismu. Druhou skupinou jsou pak motivy sociogenní 

(psychogenní), které souvisí s potřebami člověka, jakožto bytosti společenské (např. 

potřeba úspěchu). 

 Pokud bychom se zajímali o formy motivů, nejdůležitější z nich je potřeba. 

Potřeba je stavem nedostatku, vytváří stav napětí vedoucí k jeho redukci. Takto lze pak 

dosáhnout stavu uspokojení. Původ biologických potřeb je odvozován z funkce 

biologických procesů, sekundární potřeby jsou odvozeninami potřeb primárních, mohou 

být uspokojovány pouze skrze užití prostředků. (2) 

 „Všechny organizace se zajímají o to, co by se mělo udělat pro dosažení trvale 

vysoké úrovně výkonu lidí. Znamená to věnovat zvýšenou pozornost nejvhodnějším 

způsobům motivování lidí pomocí takových nástrojů, jako jsou různé stimuly, odměny, 

vedení lidí a – co je nejdůležitější – práce, kterou vykonávají, a podmínek v organizaci, 

za nichž tuto práci vykonávají. Cílem je samozřejmě vytvářet a rozvíjet motivační 

procesy a pracovní prostředí, které napomohou tomu, aby jednotliví pracovníci 

dosahovali výsledků odpovídajících očekávání managementu.“ (1, str. 219) 

 „Teorie motivace zkoumá proces motivování, proces utváření motivací. 

Vysvětluje, proč se lidé při práci určitým způsobem chovají, proč vyvíjejí určité úsilí 

v konkrétním směru. Popisují to, co mohou organizace udělat pro povzbuzování lidí, 

aby uplatnili své schopnosti a vyvinuli úsilí způsobem, který podpoří splnění cílů 



 21

organizace i uspokojení jejich vlastních potřeb. Zabývá se rovněž spokojeností s prací – 

faktory, které ji vytvářejí, a jejím vlivem na pracovní výkon.“(1, str. 219) 

 „Cílem chápání a uplatňování motivační teorie je získat prostřednictvím lidí 

přidanou hodnotu v tom smyslu, že hodnota jejich výstupů přesáhne náklady jejího 

vytváření. Toho lze dosáhnout pomocí svobody jednání a rozhodování, řízení se 

vlastním úsudkem. Ve většině rolí – a možná že ve všech – existuje prostor pro to, aby 

se pracovníci rozhodli, kolik úsilí chtějí vynakládat. Mohou dělat jenom tolik, aby se 

s rolí vyrovnali, nebo se mohou vrhnout do své práce a přinášet přidanou hodnotu. 

Dobrovolné úsilí, závisející na vůli pracovníka. Může být klíčovou složkou výkonu 

organizace.“(1, str. 219) 

 „Naneštěstí jsou přístupy k motivování lidí příliš často podepřeny 

zjednodušenými představami o tom, jak motivace funguje. Proces motivace je mnohem 

komplikovanější, než se mnozí lidé domnívají. Lidé mají různé potřeby, stanovují si 

různé cíle, aby své potřeby uspokojili, a podnikají různé kroky směřující ke splnění 

těchto cílů. Je mylné se domnívat, že jeden přístup k motivování bude vyhovovat všem 

lidem. To je důvod, proč předpoklady, na nichž je založena víra o tom, že odměna 

odrážející výkon účinkuje jako motivátor, jsou zjednodušující. Motivování bude 

s největší pravděpodobností fungovat efektivně, bude-li založeno na řádném poznání a 

pochopení toho, co je ve hře.“ (1, str. 219) 

 
 

2.2.1 Motivační systém organizace 
 
 „Proč firmy potřebují motivovat své zaměstnance? Jednoduchou odpovědí může 

být: aby přežily. Motivovaní zaměstnanci jsou v dnešním rychle se měnícím pracovním 

prostředí potřební. Pomáhají organizaci v takovémto prostředí přežít. Motivovaní lidé 

jsou produktivnější než ti, kteří nejsou motivovaní. Aby vedení bylo efektivní, musí 

rozumět motivaci lidí v rámci oblasti své kompetence. Ze všech činností vedení 

organizace je motivování lidí nejsložitější. Je to dáno tím, že jeden motivační prvek 

nemotivuje lidi neustále. Například, když plat zaměstnanců bude vysoký, pak se peníze 

stávají nemotivujícím prvkem.“(2, str.169) 

 „Úkolem vedení organizace je dosáhnout stanovených cílů, ale to není možné 

bez zaměstnanců. Aby vedení mohlo splnit své cíle, musí být schopno motivovat 
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podřízené, což není úplně jednoduché. Kromě výhod a morální hodnoty altruistického 

přístupu zacházení s podřízenými jako s rovnými a s respektováním lidské důstojnosti 

ve všech formách, průzkum ukázal, že motivovaní pracovníci jsou produktivnější a 

kreativnější než ti, kteří nejsou motivovaní.“(2, str.169) 

 „Motivace je klíčem ke zlepšení výkonnosti pracovníků. Existuje pořekadlo, že 

můžete vzít osla až k řece, ale nemůžete ho nutit k tomu, aby pil. Udělá to, jen pokud 

má žízeň. U lidí tomu není jinak. Vždy udělají to, co chtějí. Udělají to tehdy, jsou-li 

motivovaní. K tomu je potřeba vnitřní motivace nebo externí stimuly. Nesmíme 

zapomínat, že výkonnost zaměstnance je souhrnem funkcí jeho schopností a motivace. 

Nicméně, schopnost zaměstnance záleží na jeho vzdělání, zkušenostech a školeních, 

kterými prošel. Zlepšení se dostavuje pomalu, je o zdlouhavý proces. Pokud je však 

zaměstnanec motivován, může dojít ke zlepšení dost rychle.“(2, str. 169) 

 „Motivace musí nakonec vyjít zevnitř každého z nás. Neexistuje vedoucí, který 

je jediným nebo stálým zdrojem motivace pro své podřízené. Přestože vedoucí 

podporují, inspirují a jsou dobrým příkladem svým podřízeným, jejich hlavní rolí 

v motivaci je rozumět, pochopit, kým jejich podřízení jsou, a pomáhat jim, aby dokázali 

najít způsob, jak využít své silné stránky a schopnosti. Existuje mezera mezi skutečným 

stavem očekávání pracovníka a jeho požadovaným stavem. Snahou vedení musí být 

zmenšit tuto mezeru co nejvíce. Málokdy ale vedení systematicky odměňuje dobré 

chování zaměstnance a dobře vykonanou práci. Je to dáno tím, že nemají moc času nebo 

nejsou natolik kreativní, aby implementovali efektivní způsoby, jak motivovat nebo 

odměňovat.“(2, str.169) 

 „Dosáhnout toho, co chce vedení od svých zaměstnanců způsobem, že je bude 

zastrašovat, už není v současné době v módě, protože to nikdy nemůže fungovat. Je 

dokázáno, že odměnit chování, které vyžadujete, funguje. Dobře vytvořený motivační 

program pozvedne výkonnost pracovníků, posiluje spokojenost, zlepšuje udržení 

kvalitních zaměstnanců, kteří budou poskytovat kvalitní servis pro zákazníka, a tím se 

zvýší zisk organizace. Členové týmu budou vždy chtít být odměňování za to, že odvedli 

dobrou práci. Odměnu budou očekávat zejména v případě, když si myslí, že udělali 

svou práci dobře, ale také, pokud mají dojem, že výrobkům firmy se na daném trhu daří 

a jeho existence není ohrožena.“(2, str.169) 
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Význam motivačního systému 

 „Jen málo z konceptů řízení je tak pevně zakotveno v naší mysli, jako myšlenka, 

že pozitivní stimuly nebo odměna velmi dobře fungují, pokud chceme, aby zaměstnanci 

změnili své chování. Ve skutečnosti se v dnešním pracovním klimatu odměny a uznání 

staly důležitější než kdy jindy. Důvody jsou například: 

• Po zaměstnancích je vyžadována vyšší výkonnost a samostatnost. K podpoře 

takové volné kontroly je vedení nuceno vytvořit takové pracovní prostředí, které 

pozitivně působí na zaměstnance a podporuje je. 

• Vedení organizace má málo způsobů, jak ovlivňovat chování zaměstnanců, 

nátlak nebo donucení už není „to pravé ořechové“. Vedení je nuceno raději hrát 

roli kouče jako prostředek nepřímého ovlivňování chování zaměstnanců, než po 

nich je požadovat určitý způsob chování. 

• V době, kdy většina firem nemá dostatek finančních prostředků, poskytují 

odměny a uznání efektivní nenákladný způsob, jak podporovat vysokou míru 

výkonnosti zaměstnanců.“ (2, str.170) 

 

 „Nejtěžším úkolem vedoucího je naučit se, jak efektivně motivovat a udržet své 

podřízené. Když se zeptáte někoho, jak by motivoval ostatní, určitě vám řekne to, co 

motivuje jeho. Jenomže, co motivuje vás, nemusí motivovat ostatní, aby dobře 

pracovali. Metody užívané k motivování musí být stanoveny tak, aby byly v souladu 

s očekáváním každého jednotlivce. Musí mu nabídnout něco, co on považuje za cenné, 

jako stimul k tomu, aby pracoval ještě lépe a bylo dosaženo stanovených cílů 

organizace. Nesmíme zapomínat, že stejná velikost nesedí všem, pokud jde o motivaci.“ 

(2, str170) 

 „Typické fráze, které jsou často používány při evaluaci zaměstnanců, jsou 

například: jestli jednotlivec sdílí informace s ostatními, dokáže se s ostatními dohodnout 

pří neshodě bez problémů, podporuje a uznává podíl ostatních, podporuje kooperaci a 

týmovou práci mezi spolupracovníky ve své pracovní skupině a v rámci podniku atd. 

Motivace je vždy spojována s prací. Někdy je práce neatraktivní, až rutinní záležitostí. 

Vedení musí proto hledat způsob, jak by motivovalo zaměstnance, aby přišli do práce a 

vykonávali svou povinnost tak, jak mají.“(2, str.170) 
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Největší důvody, proč zaměstnanci zůstávají v současném zaměstnání jsou: 

• kariérový růst, nové znalosti a osobní rozvoj, 

• současná práce – smysluplná a zajímavá práce, 

• dobrý pracovní kolektiv, 

• pocit sounáležitosti k pracovnímu týmu, 

• dobrý vedoucí, 

• uznání, když udělá svou práci dobře, 

• autonomie a pocit, že kontrolují svou práci sami, 

• flexibilita, např. pracovní doby, kodex oblékání na pracovišti, 

• spravedlivý plat a jiné výhody, 

• inspirativní vedení, 

• dobré pracovní prostředí, 

• lokalita pracoviště. 

 

 

2.2.1 Proces motivace 
 
 Motiv je podmět k tomu, abychom něco udělali. Motivace se týká faktorů, které 

ovlivňují lidi k určitému chování. Třemi složkami motivace jsou podle Arnolda a 

kolektivu směr, úsilí a vytrvalost. 

 

• směr – týká se toho co se nějaká osoba pokouší dělat 

• úsilí – hodnotí s jakou pílí se o to pokouší 

• vytrvalost – se zabývá tím jak dlouho se o to pokouší 
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Proces motivace je zobrazován následovně:  

 

 
 Obrázek č. 1 Proces motivace 

 

 Motivování jiných lidí je v podstatě uvádění je do pohybu ve směru, ve kterém 

chceme, aby se ubírali za účelem dosažení nějakého výsledku. Motivování sebe sama se 

týká nezávislého stanovování směru a podnikání kroků, které zajistí, abyste se dostali 

tam, kam chcete. Motivaci můžeme označit jako cílově orientované chování. Lidé jsou 

motivování, pokud očekávají, že určité kroky pravděpodobně povedou k dosažení 

nějakého cíle a ceněné či hodnocené odměny. Nejlépe takové, která uspokojí jejich 

potřeby.  

 Lidé, kteří jsou dobře motivovaní jsou ti, kteří mají jasně definované cíle, a kteří 

podnikají kroky, od kterých očekávají, že povedou k dosažení těchto cílů. Pokud si 

takoví lidé uvědomí, že jdou správným směrem, aby dosáhli toho čeho dosáhnout chtějí, 

pak jsou motivování sami od sebe a to je nelepší formou motivace. 

 Na obrázku číslo 5 je zobrazen model procesu motivace. Tento model naznačuje, 

že motivace je iniciována vědomým nebo mimovolným zjištěním neuspokojených 

potřeb. Tyto potřeby vytvářejí přání dosáhnout něčeho nebo něco získat. Poté si 

stanovíme cíle, o kterých se věří, že jsou schopny uspokojit tyto přání a potřeby. Volíme 

způsoby chování, od kterých očekáváme, ze povedou k dosažení stanovených cílů. 

Dosáhneme – li určitého cíle. tj. že potřeba je uspokojena a je pravděpodobné, že 

 
 
 

Podniknutí 
kroků 

 
 

Dosazení 
cíle 

 
 

Stanovení 
cíle 

 
 

Potřeba 
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chování, které vedlo k cíli, se napříště zopakuje v případě, že se objeví podobná 

potřeba. Není-li cíle dosaženo, je méně pravděpodobné, že se budou tytéž kroky 

v budoucnu opakovat. Tento proces opakování úspěšného chování nebo kroků se 

nazývá upevňování přesvědčení nebo také zákon příčiny a účinku. (3) 

 

 

2.2.2 Typy motivace, motivátory 
 
 
 Existují dva původní typy motivace, které definoval Herzberg a jeho kolektiv. 

Takovéto typy jsou vnitřní motivace a vnější motivace. 

 Vnitřní motivátory jsou faktory, které si lidé sami vytvářejí a které je ovlivňují, 

aby se určitým způsobem chovali, nebo aby se vydali určitým směrem. Tyto faktory 

jsou tvořeny odpovědností, autonomií, příležitostí využívat a rozvíjet dovednosti a 

schopnosti, zajímavou a podnětnou prací a příležitostí k postupu v hierarchii pracovních 

funkcí.  

 Vnějším motivátorem je to, co se dělá pro lidi, aby byli motivováni. Takovými 

to motivy jsou odměny (zvýšení platu, pochvala nebo povýšení) nebo tresty 

(disciplinární řízení, odepření platu nebo kritika). 

 Vnější motivátory mohou mít bezprostřední a výrazný účinek, ale nemusejí 

nutně působit dlouhodobě. Vnitřní motivátory, které se týkají kvality pracovního života 

budou mít asi hlubší a dlouhodobější účinek, protože jsou součástí jedince, a nikoliv 

vnucené mu zvnějšku. (1) 

 

 

2.2.3 Teorie motivace 
 
 Jednotlivé přístupy k motivaci jsou založeny na teoriích. Mezi nejvlivnější teorie 

patří: 

• teorie instrumentalisty 

• teorie zaměřené na obsah 

• teorie zaměřené na proces 
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2.2.3.1 Teorie instrumentalisty 

 

 Tato teorie tvrdí, že lidé pracují pouze pro peníze. Instrumentalista v podstatě 

znamená, že pokud děláme jednu věc, povede to k věci druhé.  

 Teorie se objevila ve druhé polovině 19. století v souvislosti s důrazem na 

potřebu zracionalizovat práci a s důrazem na ekonomické výsledky. Tato teorie se 

domnívá, že člověk bude motivován k práci, jestliže odměny a tresty budou přímo 

provázány s jeho výkonem; tudíž odměny jsou závislé na skutečném výkonu. Celé je to 

založeno na principu upevňování přesvědčení člověka ovlivněném Skinnerovou 

koncepcí podmiňování – teorie, že lidé mohou být podmíněni či zpracováni k tomu, aby 

jednali určitým způsobem, jestliže jsou za žádoucí chování odměněni. Bývá také 

nazýván zákonem příčiny a účinku. Tato teorie je a byla používána k motivování 

pracovníků velmi široce, a v některých případech byla i úspěšná. Bohužel je založena na 

systému kontroly a nerespektuje řadu dalších důležitých lidských potřeb. Dalším 

nedostatkem je fakt, že si neuvědomuje skutečnost, že formální systém řízení a kontroly 

může být silně ovlivněn neformálními vztahy mezi pracovníky. (4) 

 

2.2.3.2 Teorie zaměřené na obsah  

 

 Tuto teorii nazýváme teorie potřeb. Jejich základem je přesvědčení, že obsah 

motivace tvoří potřeby. Neuspokojená potřeba vytváří stav nerovnováhy a napětí. 

K znovu nastolení rovnováhy je nutné rozpoznat cíl, který uspokojí tuto potřebu, a 

zvolit způsob chování, který povede k dosažení uvedeného cíle. Každé chování je tak 

motivováno neuspokojenými potřebami. Ne každé potřeby jsou pro danou osobu stejně 

důležité. Některé mohou být vyvolané mnohem silnějším úsilím směřujícím k dosažení 

cíle na rozdíl od jiných. Vše je závislé na prostředí, ze kterého daný jedinec vyšel, na 

jeho výchově a dosavadním životě, ale také na jeho současné situaci. Vše komplikuje 

fakt, že mezi potřebami a cíli neexistuje žádný vztah. Jednu a tutéž potřebu můžeme 

uspokojit různými cíly. Čím silnější je potřeba a čím déle trvá tím je okruh možných 

cílů širší. Nutno podotknout, že pouze jeden cíl může někdy uspokojit řadu potřeb. Jako 
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příklad může být nový automobil, který nám vytváří nejen možnost dopravy, ale i 

příležitost jak zapůsobit na okolí. 

 Teorii potřeb prvotně vytvořil Maslow v roce 1954. Vytvořil hierarchii potřeb, o 

které věřil, že je základem osobnosti. K teorii potřeb můžeme zařadit zčásti také 

Herzbergův dvoufaktorový model nebo teorii ERG od Alferfera z roku 1972, ta se týká 

potřeby existence, příslušnosti a růstu.  

 Nyní se vrátím k Maslowovi a jeho hierarchii potřeb. Tato klasifikace potřeb je 

nejslavnější. Maslow se domníval, že existuje pět hlavních kategorií potřeb, které jsou 

společné pro všechny lidi, a to počínaje základními fyziologickými potřebami přes 

potřeby jistoty a bezpečí, sociální potřeby a potřeby uznání až k potřebám seberealizace, 

která je nejvyšší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.2 Maslowova pyramida potřeb 

Sebere-
alizace

potřeba uznání 
sebejistota, uznání ostatními

společenské potřeby 
potřeba sounáležitosti, lásky 

potřeba bezpečí 
pocit jistoty, ochrany 

fyziologické potřeby 
utišení hladu a žízně 
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 Maslowova teorie motivace tvrdí, že v případě uspokojení nižší potřeby se stává 

dominantní potřebou potřeba vyšší a pozornost jedince je pak soustředěna na uspokojení 

této vyšší potřeby. Potřeba seberealizace nikdy nemůže být uspokojena. Maslow řekl: 

„člověk je živočich s přáním“. To potvrzuje fakt, že pouze neuspokojená potřeba může 

motivovat chování a dominantní potřeba je základním motivátorem chování. Lidé se 

pohybují vzhůru hierarchií potřeb, není to nutně přímočarý vývoj. Lidé se k dříve 

uspokojeným potřebám soustavně vracejí.  

 Vyšší řád potřeb uznání a seberealizace poskytuje motivaci nejsilnější stimul, 

když jsou uspokojovány, nabývají na síle, zatímco nižší potřeby se uspokojováním 

oslabují. Práce lidí nemusí nutně uspokojit jejich potřeby, zejména je-li rutinní nebo 

nekvalifikovaná. Maslowova hierarchie má stále značný vliv. Nebyla ověřena 

empirickým výzkumem a tudíž je kritizována za svou zjevnou nepružnost a 

nekompromisnost. Různí lidé mají různé priority, které nemusíme akceptovat, potřeby 

lidí se vyvíjí hierarchicky. 

  „Herzbergova dvoufaktorová teorie motivace vychází ze zkoumání příčin 

spokojenosti a nespokojenosti s prací a konstatuje, že spokojenost a nespokojenost 

nejsou přímé protiklady, ale dva různé nezávislé faktory. Některé faktory tedy vedou ke 

spokojenosti a jiné k nespokojenosti. Charakteristiky související s prací, které lze 

považovat za faktory spokojenosti pracovníků, se nazývají motivátory, zatímco 

charakteristiky související s prací, které lze považovat za faktory nespokojenosti, se 

nazývají hygienické faktory. Přítomnost motivátorů vede ke spokojenosti, ale jejich 

nepřítomnost nevede nutně k nespokojenosti. Přítomnost hygienických faktorů vede 

nutně ke spokojenosti, ale jejich nepřítomnost vede k nespokojenosti.“ (4, str. 55) 
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MOTIVÁTORY HYGIENICKÉ FAKTORY 

Přítomnost Přítomnost 

Úspěch (dosažení 

cíle) 

Uznání 

Práce sama 

Odpovědnost 

Povýšení 

Možnost osobního 

růstu 

Podniková politika 

a správa 

Dozor (odborný) 

Vztahy 

s nadřízeným 

Vztahy s kolegy 

Vztahy 

s podřízenými 

Mzda/plat 

Pracovní podmínky 

Jistota práce 

Osobní život 

 

Spokojenost 

↑ 
Neutrální stav 

(žádná spokojenost) 

Nepřítomnost Nepřítomnost 

Neutrální stav  

(žádná 

nespokojenost) 

↓
Nespokojenost 

Schéma č.1 Faktory Herzbergovy dvoufaktorové teorie motivace 

 

 Z výše uvedeného příkladu ve schématu číslo 1 vyplývá, že pracovníci bývají 

motivování faktory, které jsou vnitřními faktory práce tj. motivátory, a jsou 

demotivováni nepřítomností příznivých vnějších faktorů (hygienických faktorů). 

Zařadíme-li motivátory do pracovního úkolu a práce, může se zvýšit motivace, zatímco 

hygienické faktory mohou vydržet nebo snížit motivaci, ale nikoliv snížit. 

 

2.2.3.3 Teorie zaměřené na proces 
 
 V teoriích zaměřených na proces se klade důraz na psychologické procesy nebo 

síly, které ovlivňují motivaci, i na základní potřeby. Uvádějí se také jako kognitivní tj. 

poznávací teorie. Zabývají se tím, jak lidé vnímají své pracovní prostředí a způsoby, jak 

je interpretují a chápou. Podle Guesta poskytují teorie zaměřené na proces mnohem 

přiměřenější přístup než Maslowova a Herzbergova teorie. Tyto teorie mohou 

manažerovi přinést větší užitek než teorie potřeb. Poskytují realističtější vodítko pro 

metody motivování lidí. Příslušnými procesy jsou: 
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• očekávání (expektační teorie) – síla očekávání může být založena na 

dosavadních zkušenostech, ale jedinci se často dostávají do nových situací – 

změna zaměstnání nebo systém odměňování -  v nichž dosavadní zkušenosti 

nejsou přiměřeným vodítkem pro situaci související se změnami. Tato teorie 

byla rozvinuta Porterem a Lawrelem v roce 1968 a vystihuje ji obrázek č. 3. 

Z modelu je patrné, že dochází k závěru, že existují dva faktory, které 

determinují úsilí lidí vkládané do jejich práce: 

A) hodnota odměny jedinců do té míry, do jaké uspokojuje jejich potřeby 

jistoty, společenského uznání, autonomie a seberealizace; 

B) pravděpodobnost, že výsledky závisejí na úsilí tak, jak je vnímáno 

jedinci – jejich očekávání týkající se vztahu mezi úsilím a odměnou. 

 

Čím je tedy hodnota skupiny odměn vyšší a čím vyšší je pravděpodobnost, že 

získání těchto odměn závisí na úsilí, tím větší úsilí bude za dané situace 

investováno. Samostatné úsilí bohužel nestačí. Pokud má mít za následek 

žádoucí výkon, musí to být efektivní úsilí. Existují dvě proměnné, které 

ovlivňují splnění úkolu a doplňují úsilí, jsou to schopnost (individuální 

charakteristiky, jako je inteligence, manuální dovednosti, znalosti) a vnímání 

role (to, co si jedinec přeje dělat, nebo si myslí, že by měl dělat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č.3 Model motivace 
 

 
Hodnota odměny 

Pravděpodobnost, 
že odměna závisí 

na úsilí 

 
Úsilí 

 
Očekávání role 

 
Výkon 

 
Schopnosti 
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• dosahování cílů (teorie cíle) – tato teorie tvrdí, že motivace a výkon jsou vyšší, 

jsou-li jednotlivcům stanoveny specifické cíle, jsou-li tyto cíle náročné, ale 

přijatelné, a existuje-li odezva na výkon tzv. zpětná vazba. Důležitá je 

participace jedinců na stanovování cíle, neboť je to nástroj, jak získat souhlas 

pro stanovení vyšších cílů. Náročné cíle musejí být projednány a odsouhlaseny a 

jejich plnění musí být podporované vedením a radou. Pro udržení motivace a 

zejména pro dosahování stále vyšších cílů je životně důležitá zpětná vazba. 

• pocity spravedlnosti (teorie spravedlnosti) – tato teorie se zabývá tím, jak lidé 

vnímají, jakým způsobem se s nimi v porovnání s jinými lidmi zachází. 

Spravedlivé zacházení znamená, že je s člověkem jednáno stejně jako s jinou 

skupinou lidí nebo s jako odpovídající jinou skupinou. Spravedlnost se dotýká 

pocitů a vnímání a vždy jde o porovnávání. Teorie spravedlnosti tvrdí, že lidé 

budou lépe motivováni, jestliže se s nimi bude zacházet spravedlivě, a 

demotivováni, jestliže nastane opak. (1 a 4) 
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2.3 Hodnocení práce 
 
 „Hodnocení práce je systematický proces definování relativní hodnoty nebo 

velikosti prací v organizaci za účelem stanovení vnitřních relací a zabezpečení základny 

pro vytváření účinné mzdové struktury, zatříďování prací do této struktury a řízení 

zmírněných relací. Neurčuje úroveň peněžní odměny přímo. Hodnocení práce může být 

analytické nebo souhrnné. Je založeno na analýze pracovních míst nebo rolí, která 

vyúsťuje do popisů pracovních míst nebo profilů rolí.“(1,str.518) 

 

 

2.3.1 Hodnocení zaměstnanců 
 

Hodnocení zaměstnanců je důležitá personální činnost zabývající se: 

1. zjišťováním toho, jak pracovník vykonává svou práci, jak plní své úkoly a 

požadavky svého pracovního místa, jaké je jeho pracovní chování a jaké jsou 

jeho vztahy ke spolupracovníkům, zákazníkům či jiným osobám, s nimiž 

v souvislosti s prací přichází do styku, 

2. sdělováním výsledků zjišťování jednotlivým pracovníků a projednáváním těchto 

výsledků s nimi, 

3. hledáním cest ke zlepšení pracovního výkonu a realizací opatření, která tomu 

mají napomoci. 

 

 „Moderní hodnocení pracovníků tedy představuje jednotu zajišťování, 

posuzování, úsilí o nápravu a stanovování úkolů (cílů) týkajících se pracovního výkonu. 

Je považováno za velice účinný nástroj kontroly, usměrňování a motivování 

pracovníků.“ (4, str.194) 

 Obvykle nejde pouze o hodnocení toho, co je obvykle za výkon považováno, ale 

výkon je pro účely hodnocení chápán v podstatně širším slova smyslu, tj. jako jednota 

výsledků práce, pracovního a sociálního chování i schopností a charakteristik osobnosti 

majících vztah k vykonávané práci a k podmínkám a prostředí, v nichž se práce 

vykonává. Rozlišujeme dvě podoby hodnocení pracovníků – neformální a formální 

hodnocení. 
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• Neformální hodnocení – jedná se o průběžné hodnocení pracovníka, které provádí 

jeho nadřízený během vykonávané práce. Jeho povaha je příležitostná a je spíše 

determinovaná situací daného okamžiku, pocitem hodnotícího, jeho dojmem i 

momentální náladou než nějakou faktickou jistotou výsledku práce či chování 

pracovníka. Jedná se spíše o součást každodenního vztahu mezi nadřízeným a 

podřízeným, součást průběžné kontroly plnění pracovních úkolů a pracovního 

chování. Neformální hodnocení nebývá zpravidla zaznamenáváno a jen výjimečně 

bývá příčinnou nějakého personálního rozhodnutí. 

• Formální hodnocení – nazývané i jako systematické hodnocení. Bývá 

racionálnější a standardizované, je periodické, má pravidelný interval a jeho 

charakteristickými rysy jsou plánovitost a systematičnost. Z takového hodnocení se 

pořizují dokumenty, které se zařazují do osobních spisů pracovníka. Tyto 

dokumenty slouží jako podklady pro následnou personální činnost, která se týká 

jednotlivců i skupin pracovníků. Příležitostní hodnocení je zvláštním případem 

formálního hodnocení. Je vyvolané okamžitou potřebou zpracování pracovního 

posudku při ukončování pracovního poměru nebo v určitých momentech pracovní 

kariéry. Zpracovává se jen tehdy, nejsou-li k dispozici dostatečně aktuální výsledky 

periodického hodnocení nebo došlo-li od posledního hodnocení u daného 

pracovníka k pronikavým změnám v pracovním výkonu. (4) 

 

 Klíčovou roli u všech forem hodnocení pracovníků hraje bezprostřední 

nadřízený hodnoceného pracovníka.  

 „Hodnocení se může přednostně zaměřit buď na výsledky práce, nebo na 

pracovní a sociální chování pracovníka. Schopnosti a charakteristiky osobnosti bývají 

zpravidla spíše doplňkovými kritérii hodnocení. V případě, že se zaměří na výsledky 

práce, bude operovat s takovými charakteristikami, jako jsou množství, kvalita, 

včasnost, náklady aj. – tedy charakteristikami většinou dobře měřitelnými a objektivně 

zajistitelnými.“(4, str.195) 

 „V případě, že se zaměříme na chování pracovníka, bude operovat 

s charakteristikami, jako jsou iniciativa, rozvážnost, kritičnost, schopnost vést, 

schopnost se rozhodovat, disciplinovanost, odbornost, píle, kvalita práce, ochota, 
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postoje, schopnost spolupracovat, vstřícnost, vystupování na veřejnosti, snaha šetřit 

materiál a zařízení, umění jednat s lidmi atd. Jak lze vidět, budou v tomto případě asi 

určité problémy s měřitelností charakteristik a jejich spolehlivostí. Mnohem obtížnější 

se pak budou hledat cesty k zlepšení pracovního výkonu i argumenty pro rozhodnutí 

plynoucí z takového hodnocení pracovníků. Hodnocení je také snadněji napadnutelné.“ 

(4, str. 195-196) 

 „V praxi se obvykle postupuje tak, že se vyvíjí snaha využít všech možností pro 

hodnocení výsledků práce a vhodně je doplnit o hodnocení chování z hledisek 

adekvátních požadavků dané práce, daného pracovního místa a pracovní skupiny. Je 

pochopitelné, že hodnocení na základě výsledků práce je snadnější v případě dělnických 

kategorií pracovníků. V každém případě je třeba hodnocení na základě výsledků práce a 

hodnocení na základě chování pracovníka ještě doplnit hodnocením toho, do jaké míry 

pracovní schopnost a osobnost pracovníka odpovídají formálním požadavkům 

pracovního místa daným jeho specifikací či požadavkům týmu. Úkoly a zároveň hlavní 

možnosti využití hodnocení pracovníků jsou: 

1. Rozpoznat současnou úroveň pracovního výkonu pracovníka. 

2. Rozpoznat silné a slabé stránky pracovníka. 

3. Umožnit pracovníkovi zlepšit jeho výkon. 

4. Vytvořit základnu pro odměňování pracovníka podle jeho přispění k dosažení cílů 

organizace. 

5. Motivovat pracovníky. 

6. Rozpoznat potřeby vzdělání a rozvoje pracovníků. 

7. Rozpoznat potenciál pracovního výkonu pracovníků. 

8. Vytvořit podklady pro plánování následnictví a kariéry. 

9. Vytvořit podklady pro rozmisťování pracovníků. 

10. Vytvořit podklady pro posuzování efektivity výběru pracovníků a vhodnosti metod 

výběru. 

11. Vytvořit podklady pro hodnocení efektivity vzdělání pracovníků a účinnosti 

vzdělávacích programů. 

12. Vytvořit podklady pro plánování pracovníků. 

13. Vytvořit podklady pro stanovování budoucích pracovních úkolů organizace.“ (4, 

str.196) 
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 „Lze si ovšem představit i další úkoly a využití výsledků hodnocení pracovníků. 

Nikoliv ke všem těmto účelům se výsledky hodnocení pracovníků dají použít a v praxi 

používají ve stejné míře. Milkovich a Boudreau uvádějí následující pořadí důležitosti, 

pokud jde o možnosti využití hodnocení pracovníků v organizaci: 

1. Zlepšení pracovního výkonu. 

2. Odměňování podle zásluh. 

3. Informování pracovníků o požadavcích práce. 

4. Rozhodování o povýšení pracovníků. 

5. Poskytování rad pracovníkům. 

6. Motivování pracovníků. 

7. Hodnocení rozvoje potenciálu pracovníků. 

8. Identifikace potřeb vzdělávání pracovníků. 

9. Zlepšování vztahů mezi pracovníky a jejich nadřízenými. 

10. Pomoc pracovníkům při stanovování cílů jejich kariéry. 

11. Efektivnější přidělování pracovních úkolů. 

12. Rozhodování o převedení pracovníků na jinou práci. 

13. Rozhodování o vysazení z práce nebo ukončení pracovního poměru. 

14. Jedno z východisek dlouhodobého plánování. 

15. Vyhodnocování efektivnosti výběru a přijímání pracovníků. 

 

Jiné prameny však udávají, že v praxi se výsledků hodnocení pracovníků zřejmě 

nejčastěji využívá pro účely: 

a) Odměňování. 

b) Rozmísťování pracovníků a někdy ukončování pracovního poměru. Dosavadní 

pracovní výkon je často nejdůležitějším faktorem pří zvažování, zda pracovníka 

povýšit. I když dosavadní dobrý pracovní výkon nezajišťuje, že pracovník bude 

dobře pracovat ve vyšší funkci, přece jen výsledek hodnocení je dosti 

pravděpodobným predikátorem budoucího výkonu. Mnohdy se však stává, že 

nepříliš uspokojivý pracovní výkon v určité funkci je způsoben tím, že práce pro 

schopného pracovníka není dost motivující, a může se stát, že by tento 

pracovník byl vynikající ve vyšší funkci. 

c) Vzdělávání a rozvoje pracovníků. 
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d) Stimulace k zlepšení pracovního výkonu a motivování pracovníků.“ (4, str. 196-

197) 

 

 „Jak je vidět, hodnocení pracovníků je jedním z nejdůležitějších předpokladů 

plnění všech základních úkolů řízení lidských zdrojů: dát správného člověka na správné 

místo, resp. vhodně spojovat pracovníka s pracovními úkoly, optimálně využívat jeho 

schopnosti, formovat týmy, efektivně vést lidi a vytvářet zdravé mezilidské vztahy a 

realizovat personální a sociální rozvoj pracovníků. Bylo řečeno, že formální hodnocení 

je periodické. Jak často se tedy má organizovat? Odborná literatura mnohdy doporučuje 

provádět hodnocení pracovníků jednou za rok, ale nezdá se, že by se praxe podle toho 

nějak příliš řídila. Spíše je třeba přihlížet ke konkrétní povaze práce v organizaci, ke 

konkrétním podmínkám a potřebám jednotlivých organizací a organizovat formální 

hodnocení tak často, jak je nezbytně nutné informovat pracovníky, jak se vedení dívá na 

jejich práci. Hodnocení pracovníků různých kategorií může dokonce mít různou 

periodicitu. To závisí na významu dané kategorie pro celkový výkon organizace. 

Formální hodnocení bude asi častější v organizacích usilujících o maximální flexibilitu, 

tedy v organizacích s větší proměnlivostí povahy práce a požadavků pracovních míst na 

pracovníka.“ (4, str.197) 

 „Vedle formálního hodnocení je vhodné dvakrát či třikrát do roka formálně 

zorganizovat určitý druh neformálního hodnocení v podobě diskusí a porad o 

pracovních úkolech a problémech jejich plnění. Lze zároveň konstatovat, že jedním 

z předpokladů úspěšného formálního hodnocení pracovníků je – jak to ostatně vyplývá 

z koncepce řízení pracovního výkonu – průběžné neformální hodnocení a poskytování 

zpětné vazby týkající se pracovního výkonu pracovníků. Z toho vyplývá, že 

v souvislosti s hodnocením pracovníků je třeba řešit následující klíčové otázky: 

1. Proč hodnotit pracovníky? 

2. Jaké složky a aspekty práce pracovníků hodnotit? 

3. Jak měřit pracovní výkony? 

4. Jaké metody hodnocení zvolit? 

5. Kdo by měl hodnotit? 

6. Kdy a jak často by se mělo hodnocení provádět? 

7. Jak sdělovat pracovníkům výsledky hodnocení a jak je s mini projednávat? 
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8. Jak využít výsledky hodnocení? 

9. Jak uvést hodnocení do souladu se zákony? 

 Ani na okamžik nelze zapomínat na to, že ústředním požadavkem a zároveň 

problémem každého hodnocení pracovníků je přesnost a spravedlnost. Přesnost a 

spravedlnost je třeba mít na zřeteli při formulování odpovědí na každou z uvedených 

otázek.“ (4, str. 197-198) 

 „Bylo řečeno, že moderním a efektivním hodnocením pracovníků je 

systematické, periodicky se opakující hodnocení pracovníků. Předchozí otázky zároveň 

tvoří jakési pilíře systému hodnocení. Tento systém však nelze vytvořit jednou provždy, 

ale je nutné jej soustavně zkoumat a vylepšovat a do tohoto zkoumání a vylepšování 

zapojit všechny zúčastněné strany, tedy nejen vedoucí, ale i řadové pracovníky 

organizace. V každém případě se vyplácí posouzení systému hodnocení pracovníků 

nezávislým externím odborníkem. Vhodné je, aby do systému hodnocení pracovníků 

byly zabudovány následující zásady:  

• Cíle systému hodnocení musejí být jasné, porovnatelné, dosažitelné a 

akceptovatelné. 

• Do přípravy hodnocení musejí být zapojeny všechny strany. 

• Obsah a kritéria hodnocení musejí být založeny na pečlivé analýze pracovních úkolů 

na pracovních místech. 

• Pracovní výkon musí být hodnocen objektivním a vyváženým způsobem. 

• Organizace by měla prověřovat, zda předmět, obsah, kritéria a metody hodnocení 

pracovníků jsou v souladu s platnými zákony a mezinárodními ujednáními a 

zabezpečovat tento soulad. 

• Organizace by měla zpracovávat písemné pokyny pro hodnotitele a proškolovat je. 

• Organizace by měla o účelu a všech okolnostech hodnocení informovat všechny 

pracovníky. 

• Výsledky hodnocení musejí být předloženy hodnoceným k vyjádření a ti mají právo 

domáhat se změny hodnocení a argumentovat ve svůj prospěch. 

• Systém hodnocení musí být zkoumám a vylepšován.“ (4, str. 198-199) 

 



 39

2.3.2 Pracovní výkon, jeho determinanty a kritéria 
 
 Pracovní výkon se vztahuje ke stupni plnění úkolů, které vytvářejí náplň práce 

určitého pracovníka. Zahrnuje množství a kvalitu práce, ale také ochotu, přístup k práci, 

pracovní chování, frekvenci pracovních úrazů, fluktuaci, absenci, pozdní docházku, 

vztahy s lidmi v souvislosti s prací a charakteristiky zaměstnanců, které jsou 

považované za důležité v souvislosti s prací, kterou pracovník vykonává. Pracovní 

výkon můžeme chápat jako kombinaci či poměr úsilí, schopností a vnímání úkolů. 

 Úsilí je odrazem motivace a je vázán na množství energie vynaložené 

pracovníkem při plnění úkolů. Je to proměnlivá veličina, která kolísá v souvislosti se 

stavem, v němž se pracovník momentálně nachází, ale i v souvislosti s povahou úkolu. 

Pracovní výkon není vždy úměrný úsilí, které je na činnost vynaložené. Takováto 

situaci nastává zejména v případech kdy pracovník zcela nepochopí svou roli, svůj úkol 

nebo nejsou-li přítomny potřebné schopnosti pracovníka potřebné pro plnění úkolu. 

 Schopnosti jsou tzv. osobní charakteristikou, která je užita při konání práce. 

V čase se zpravidla nemění a vývoj schopností nemá dynamický charakter. K tomu, aby 

byla úspěšně vykonaná určitá práce je zapotřebí minimální úrovně schopností, 

především znalostí a dovedností. Tato úroveň tvoří horní hranici výkonu daného 

pracovníka. 

 Vnímání role nebo úkolů se vztahuje ke směrům, o nichž se pracovník domnívá, 

že by na ně měl orientovat své úsilí při práci. Jde o míru pochopení role či úkolu. (4) 

 Pokud chceme dosáhnout úspěšného pracovního výkonu je nutné, aby byly 

přítomny všechny tří složky – úsilí, schopnosti i vnímaní role. Chceme-li posuzovat 

výkon pracovníků musíme nejdříve zvážit, která kritéria výkonu jsou přiměřená dané 

práci. Musíme zároveň zvážit jejich spolehlivost, citlivost a náhodné vlivy nebo 

rozdílné podmínky práce. Základními a univerzálním kritérii jsou kvantita, kvalita a 

včasnost plnění zadaného úkolu. Při hodnocení pracovního výkonu tyto kritéria nestačí, 

musíme uplatnit i další detailnější kritéria. Mezi taková kritéria řadíme: 

Výsledky:  úrazovost 

  množství obsloužených pracovníků 

  množství reklamací aj. 

Chování: a) pracovní  - ochota přijímat úkoly 

    - úsilí při plnění úkolů 
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    - hospodárnost 

    - řádná docházka aj. 

  b) sociální - ochota ke spolupráci 

    - jednání s lidmi 

    - vztah k zákazníkům 

    - styl vedení lidí aj. 

Dovednosti, znalosti, potřeby a vlastnosti: 

  znalost práce 

  dovednosti 

  fyzická síla 

  vzdělání 

  cílevědomost 

  sociální potřeby 

  spolehlivost aj.  

 Kritéria práce umožňují měření, zatímco zbývající kritéria jsou neměřitelná, a 

umožňují tak subjektivní přístup k hodnocení. Ani v případě měřitelných kritérií není 

hodnocení bezproblémové. Je nutné vysloveně definovat, jaký výkon je žádoucí, 

přijatelný a nepřijatelný. Důležité je stanovit si normy výkonu a to výslovně a písemně. 

Normy by měly umožňovat měřit úroveň výkonu a umožňovat rozlišování pracovníků 

podle jejich výkonu. Normy by měly být na míru jednotlivým povinnostem práce a 

měly by pamatovat na rozdílnost prací obecně a rozdílnost prací vykonávat v různých 

podmínkách.(4) 

 Existují faktory pracovního výkonu, které s pracovníkem nesouvisejí a 

pracovník je nemůže ovlivnit. Nejdůležitější faktory tohoto charakteru jsou: 

• Nedostatečné využívání času pracovníka nebo přetížení. 

• Zařízení a vybavení nepřiměřené dané práci. 

• Nejasná pravidla a metody řízení ovlivňující práci. 

• Nedostatek spolupráce ostatních pracovníků. 

• Nedostatečné vysvětlení práce, nedostatečná instruktáž, nedostatky v zadaní úkolu. 

• Nedostatky ve vzdělání pracovníků. 

• Teplota, osvětlení, hluk, výpary aj. 

• Nevhodné uspořádání pracoviště. 
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• Životní podmínky pracovníka. 

• Štěstí. 

 

Tyto faktory by neměly být chápány jako přímé determinanty individuálního výkonu, 

ale jako faktory modifikující efekt úsilí, schopností a vnímání role.(4) 

 
 

2.3.3 Proces hodnocení zaměstnanců 

 
Proces hodnocení pracovníků má devět fází, které je možno rozdělit do tří časových 

období. 

1) Přípravné období 

 Přípravné období má čtyři fáze. 

• Rozpoznání a stanovení předmětů hodnocení, stanovení zásad, pravidel a 

postupu hodnocení a vytvoření formulářů používaných k hodnocení. 

• Analýza pracovních míst nebo revize existujícího popisu a specifikace 

pracovních míst. Na základě toho si lze vytvořit představu o typech výkonu 

na pracovních místech i v organizaci jako celku a o možnostech jeho 

zlepšení i představu o kategoriích pracovníků a pracovních míst, na něž se 

hodnocení zaměří, i o jejich požadavcích na pracovníka. 

• Formulování kritérií výkonu a jeho hodnocení, jejich výběr, stanovení norem 

pracovního výkonu, volba metod hodnocení a klasifikací pro rozlišování 

různé úrovně pracovního výkonu, určení rozhodného období pro zjišťování 

informací o pracovním výkonu. 

• Informování pracovníků o připravovaném hodnocení a jeho účelu, zejména o 

kritériích hodnocení a normách pracovního výkonu, o tom, jaký výkon se od 

nich očekává. Vhodné je nejen informování, ale i projednání těchto otázek 

s pracovníky. 

2) Období získávání informací a podkladů 

 Toto období má dvě fáze. 

• Zjišťování informací např. pozorováním pracovníků při práci nebo 

zkoumáním výsledků jejich práce je pro hodnocení pracovníků 
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mimořádně důležitou fázi.. Klíčovou otázkou přitom je, kdo je 

kompetentní tyto informace zjišťovat a vlastně hodnocení provádět. 

• Pořízení dokumentace o pracovním výkonu. Tato fáze je nesmírně 

důležitá, protože k záznamům je možné se kdykoliv vrátit, a získat tak 

retrospektivní informaci. Písemný záznam omezuje pozdější spory a 

diskuse, je nástrojem zpětné vazby mezi hodnoceným a hodnotitelem. 

Dokumentace by se měla pořizovat jednotným způsobem a jednotným 

způsobem by měla být i ukládána. 

 

3) Období vyhodnocování informací o pracovním výkonu 

 Třetí období má tři fáze. 

• Vyhodnocování pracovních výsledků, pracovního chování, schopností a 

dalších vlastností pracovníků, které se musí provádět podle standardního 

postupu. Zpravidla se přitom porovnávají skutečné výsledky práce 

s normami výkonu či očekávanými výsledky práce, chování pracovníků 

se standardními požadavky na chování a schopnosti a další vlastnosti 

pracovníků s požadavky pracovního místa, jeho specifikací. Existuje 

přitom značné riziko subjektivního přístupu, protože i objektivní 

ukazatele výkonu je třeba interpretovat. Výstupy této fáze musejí mít 

písemnou podobu. 

• Rozhovor s hodnoceným pracovníkem o výsledcích hodnocení, o 

rozhodnutích z hodnocení vyplývajících a o možných cestách řešení 

problémů souvisejících s pracovním výkonem. Tato fáze je rozhodující 

pro zlepšování pracovního výkonu pracovníka. Na ní záleží, zda bude 

mít hodnocení pracovníka motivační efekt či nikoliv. 

• Následné pozorování pracovního výkonu pracovníka, poskytování 

pomoci při zlepšování pracovního výkonu, zkoumání efektivnosti 

hodnocení. (4, str. 202-203) 
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2.3.4 Kdo hodnotí zaměstnance 
 
 Osoba, která je nejkompetentnější pro hodnocení pracovníka je jeho přímý 

nadřízený.  

Přímý nadřízený provádí závěrečné vyhodnocování všech podkladů hodnocení. 

Hodnocení přímým nadřízeným má řadu výhod. Nadřízený zná důvěrně úkoly 

pracovního místa, práci podřízeného i podmínky, ve kterých pracuje, a často i zázemí 

pracovníka a jeho možné vlivy na jeho pracovní výkon. Pracovníkovi poskytuje zpětnou 

vazbu a poskytuje neformální hodnocení. Formální hodnocení je logické vyústění 

neformálního. Hlavním nebezpečím takového hodnocení je subjektivní deformace či 

nedostatečné autority bezprostředního nadřízeného. 

 Hodnocení pracovníků provádějí také jiné osoby nebo je lze hodnotit 

kolektivním způsobem či způsobem, který minimalizuje vliv lidského činitele.  

 Nadřízeným přímého nadřízeného funguje jako ověřovací jednotka celého 

procesu. Jeho činností je také schvalování hodnocení, které signalizuje, že proces 

proběhl řádně a byl spravedlivý. Hodnocení může provádět i sám nadřízený přímého 

nadřízeného. Výhodami je to, že se překonává nebezpečí nedostatečné autority přímého 

nadřízeného. Je to také výhodné zejména tehdy, jestliže je hodnocení východiskem pro 

povyšování a odměny. Zajišťuje také jednotný způsob hodnocení ve větší skupině 

pracovníků. Nevýhodou je možný nedotek kontaktu s jednotlivými pracovišti a 

jednotlivými pracovníky. Hodnocení může být z hodně velkého odstupu. 

 Hodnocení, které je prováděné pracovníkem personálního útvaru není příliš 

častý případ. Používá se jen v případech kdy neexistuje přímý nadřízený, kdy hodnocení 

slouží ke vzdělání a rozvoji pracovníků nebo vyhledávání vhodných pracovníků pro 

nové úkoly organizace. Hodnocení je v takovém případě těžko organizovatelné, bývá 

založeno na různé kvalitě podkladů a je závislé na schopnostech příslušného 

personalisty posoudit úkoly a požadavky dané práce.  

 Hodnocení nezávislým externím hodnotitelem je použitelné k hodnocení spíše 

jen některých aspektů pracovního výkonu nebo pracovního či rozvojového potenciálu 

pracovníka.  

 Hodnocení zákazníky se používá tehdy, když se pracovník bezprostředně stýká 

se zákazníkem nebo kdy lze snadno identifikovat určitý výrobek nebo službu 

s konkrétním pracovníkem. Mezi jeho nebezpečí patří, že nespokojenost zákazníka 
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s výrobkem či službou se transformuje do kritiky pracovního výkonu pracovníka, který 

reprezentuje v kontaktu s ním organizaci. Jiné nebezpečí spočívá v tom, že zákazník je 

k provádění hodnocení častěji stimulován v případě nespokojenosti než spokojenosti. 

Pravděpodobnost negativního hodnocení je dosti velká. Pokud se hodnocení od 

zákazníků vyžaduje považují ji za dosti formální a bez rozmýšlení hodnocení provedou 

jen, aby vyhověli. O tato hodnocení by se neměla opírat personální rozhodnutí. 

 Hodnocení prováděné spolupracovníkem či častěji skupinou 

spolupracovníků bývá přijatelně spolehlivé. Spolupracovníci znají povahu 

hodnoceného, jeho práci a jeho výkon. Problémem je, že spolupracovníci jsou málokdy 

ochotní se v hodnocení angažovat.  

 Existuje i málo používaná metoda hodnocení podřízeným. Tato metoda je 

vhodná jen tehdy, když podřízení důvěrně znají povahu práce svého nadřízeného. Bývá 

spíše zaměřené na chování nadřízeného. Výhodou je, že nadřízený získá představu o 

tom, jak jej jeho podřízení vidí, a může k tomu přihlédnout pokud chce svou práci 

zlepšit. Nevýhodou je, že si touto cestou podřízení často vyřizují účty s nadřízeným 

pokud je hodnocení anonymní. Pokud hodnocení anonymní není převládá spíše snaha se 

zalíbit.  

 Neustále vzrůstá význam a používání tzv. sebehodnocení. Slouží jako příprava 

pracovníka na hodnotící rozhovor. Nejčastěji se vyskytuje v podobě zprávy o 

výsledcích práce nebo vyplnění hodnotícího formuláře. Užívá se i formulářů, ze kterých 

není zřejmé jak budou odpovědi bodovány nebo hodnoceny. Je to z důvodu větší 

otevřenosti a pravdivosti odpovědí. Výhodou je, že si pracovník z formuláře uvědomuje 

požadavky plnění své práce a může být podněcován k zlepšení. Mezi nevýhody patří to, 

že může být zdrojem natírání narůžovo. Lidé často nejsou schopni objektivně ohodnotit 

sami sebe, ochotni to udělat a zveřejnit, mají spíše tendenci se přeceňovat. 

 Týmové hodnocení se používá, aby se překonalo úskalí jednostrannosti a 

subjektivity hodnocení. Tým bývá nejčastěji složen z přímého nadřízeného, 

spolupracovníků, psychologa a dalších osob. Hodnocení pracovníci se podílejí na práci 

týmu, zúčastňují se výběru členů týmu. Tento odborný tým se také používá ke shrnutí 

hodnocení pracovníka získaných z různých zdrojů. 

 Assessment centre představuje pokus o minimalizaci vlivu lidského faktoru na 

hodnocení pracovníků. Není možné jej používat univerzálně. Používá se pro 
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vyhodnocené rozvojového potenciálu vedoucích pracovníků. Poskytuje komplexnější 

obraz schopností a pracovního výkonu a to tím, že je celý proces výrazně formalizován  

a omezuje působení subjektivních vlivů. 

 Ve vzácných případech může pracovníka hodnotit i ostatní veřejnost. 

 Uvedené způsoby hodnocení nelze používat stejně pro všechny účely hodnocení. 

Univerzálnější použitelnost má hodnocení přímým nadřízeným, nadřízeným přímého 

nadřízeného, spolupracovníky, týmové hodnocení a někdy do této skupiny bývá 

zařazeno i hodnocení zákazníky. Na druhé straně však např. hodnocení podřízeným či 

sebehodnocení se používá spíše pro účely seberozvíjení a sebezdokonalování 

pracovníka. 

 Snahou moderního hodnocení je hodnotit pracovníky co nejobjektivněji a 

nejvšestranněji. Takovou snahu odráží koncepce třístašedesátistupňového hodnocení 

pracovníků. Koncepce uplatňuje co nejširší množství kritérií a hodnocení více 

hodnotiteli. Ale i v tomto případě hraje významnou roli přímý nadřízený. Významnější 

roly má však sám pracovník a jeho sebehodnocení. (1 a 4) 

 

 

2.3.5 Metody hodnocení zaměstnanců 
 
 Metod hodnocení pracovníků je poměrně hodně a navíc mívají ještě řadu 

variant. Uvedu jen stručně několik často používaných metod. 

1) Hodnocení podle stanovených cílů 

Aby byla toto metoda úspěšná je třeba dodržet určité podmínky. 

- cíle musejí být kvantifikovatelné a měřitelné 

- cíle, jejichž dosažení není měřitelné nebo alespoň ověřitelné, by měly být pokud 

možno vynechány 

- cíle by měly být dosažitelné 

- cíle by měly vyvolávat zaujetí, měly by být podnětné 

- cíle by měly být formulovány písemně, jasně, stručně a jednoznačně 

- při stanovování cílů by měl být ponechán prostor pro součinnost pracovníků 

- cíle a plán postupu musejí sloužit jako základna pro pravidelné rozhovory o 

pracovním výkonu mezi vedoucím pracovníkem a jeho podřízeným. Tyto 
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pravidelné rozhovory poskytují vedoucímu pracovníkovi i jeho podřízeným 

příležitost posoudit a projednat dosavadní postup plnění cílů a v případě potřeby 

i cíle upravit. 

 

2) Hodnocení na základě plnění norem 

Metoda je nepoužívanější pro hodnocení výrobních dělníků. Musejí být 

stanoveny normy nebo úrovně výkonu. Pracovník musí být s normami 

seznámen. A výkon každého pracovníka musí být porovnán s normami. 

 

3) Volný popis 

Univerzální metoda, která vyžaduje, aby hodnotitel písemně popsal pracovní 

výkon hodnoceného, zpravidla podle předem daného seznamu položek 

hodnocení. Problémem je, že hodnocení různých hodnotitelů a různých 

hodnocených lze těžko porovnávat. Mnozí hodnotitelé nepřihlížejí jen 

k současnému výkonu hodnocených, ale spíše k dlouhodobému výkonu. 

Popis bývá nezřídka ovlivněn osobním vztahem hodnotitele k hodnocenému.  

 

4) Hodnocení pomocí stupnice 

Hodnotí se jednotlivé aspekty práce zvlášť např. množství práce, kvalita 

práce, samostatnost atd. Užívá se číselné, grafické nebo slovní stupnice.  

 
Příklady posuzovací stupnice 

 
Číselná stupnice 

Kritérium: 1 2 3 4 5 
 Nízká              Vysoká 

 
Grafická stupnice 

Kritérium: 1 2 3 4 5 
  Nízká             Vysoká 
 
Slovní stupnice 

Kritérium: vynikající nadprůměrná průměrná podprůměrná špatná 
   
Metoda je universálně použitelná i pro účely sebehodnocení a hojně se 

používá v praxi. Její slabiny jsou, že hodnotitelé nejsou schopni porozumět 
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slovnímu popisu nebo jej interpretovat stejně, ať už je to způsobeno různou 

zkušeností, vzděláním či osobností hodnotitele. 

 

5) Checklist 

Je to dotazník, který předkládá určité formulace týkající se pracovního 

chování pracovníka a posuzovatel označuje, zda je určitý typ chování 

v pracovníkově výkonu přítomen či nikoliv. Metoda vyžaduje značnou 

přípravu. Je náročná i na čas, protože pro každou skupinu pracovních míst 

musí být jiný formulář a specifické formulace. 

 

6) Metoda BARS 

Anglicky Behaviorally Anchored Rating Scales, česky klasifikační stupnice 

pro hodnocení pracovního chování. Jedná se o metodu, která má hodnotit 

chování požadované k úspěšnému vykonávání práce. Je to určitá varianta 

checklistu. Není ani tak zaměřena na výsledky práce jako na přístup k práci, 

dodržování určitého postupu při práci a účelnosti výkonu, tedy na pracovní 

chování. Metoda vychází z předpokladu, že žádoucí pracovní chování má za 

následek i efektivní vykonávání práce.  

 

7) Assessment center 

Slouží k hodnocení pracovního výkonu, pracovních schopností a 

rozvojového potenciálu především manažerů a specialistů. Výhodou je 

komplexnost posouzení. Nevýhodou je, že assessment center informuje 

pouze o momentálním výkonu pracovníka.(1 a 4) 
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3. Analýza současného stavu 
 

3.1 Představení společnosti EMOS spol. s r.o. 
 
 
 Společnost EMOS spol. s r.o. vznikla 18. 7. 1991 v právní formě společnosti 

s ručením omezeným, a to zápisem do Obchodního rejstříku u Krajského obchodního 

soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1167. Společnost je zapsána do Obchodního rejstříku 

s následujícími údaji: 

Obchodní firma:      EMOS spol. s r.o. 

Sídlo:                       Přerov I – Město 

                                Šířava č. p. 295/č. o. 17, 750 02 

 

 Během více než patnáctileté existence prošla společnost dynamickým vývojem, 

došlo k rozšíření podnikatelských aktivit, k vybudování nového sídla a společnost se 

stala jednou z nevýznamnějších ve středomoravském regionu. V současné době stojí 

společnost na dvou hlavních pilířích podnikatelské činnosti - velkoobchod elektro na 

straně jedné a zajišťování služeb a montáží v oblasti zabezpečovacích, 

telekomunikačních a ostatních slaboproudých zařízení na straně druhé. 
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3.2 Základní informace o společnosti 
 
 EMOS spol. s r.o. je jedním z největších dovozců elektro zboží součástkového 

charakteru, předním distributorem značek GP, Ben electronic, Commax, Farfisa, Strong, 

Opentel, RAVER, EMOS a poskytovatelem služeb a montáží slaboproudých zařízení. 

Je 100% vlastněna českým kapitálem. 

 Společnost byla založena v roce 1991 za účelem prodeje, montáží a servisu 

spotřební elektroniky. V průběhu existence došlo k rozšíření podnikatelských aktivit a 

portfolia nabízených produktů, ale také k posílení materiálně technické základny. 

Společnost EMOS spol. s r.o. je držitelem certifikátu ISO 9001:2001, který se vztahuje 

na obchodní činnost, montáž a opravu elektrických zařízení a systémů a opravy 

spotřební elektroniky. 

 Základní jmění společnosti v době vzniku bylo 100 000 Kč. V roce 1997 došlo 

na základě rozhodnutí společníků k navýšení základního jmění společnosti 

nepeněžitými vklady na stávající úroveň 64 950 000 Kč. 

 Společnost EMOS spol. s r.o. hospodaří z 55% pomocí vlastních finančních 

zdrojů, ze 45% ze zdrojů cizích, které jsou zajišťované prostřednictvím dodavatelů a 

bankovních úvěrů. 

 V rámci České republiky má společnost EMOS spol. s r.o. více než 2000 

aktivních zákazníků – velkoobchodů, řetězců, supermarketů a maloobchodních 

prodejen. K významným obchodním partnerům patří například obchodní sítě Makro, 

Globus, Kaufland, Plus-Discount, Interspar nebo OBI. 

 Zboží společnosti EMOS spol. s r.o. je známe i v zahraničí. Podíl zahraničního 

prodeje na celkovém obratu společnosti je cca 20 %. Za účelem zkvalitnění kontaktů a 

dodávek zboží obchodním partnerům vznikly ve Slovenské republice, Polsku a 

Slovinsku dceřiné společnosti. Cílem dalších exportních dodávek je Maďarsko, 

Ukrajina, Litva, Rumunsko a Chorvatsko. 

 V roce 2007 dosáhla společnost EMOS spol. s r.o. obratu 940,5 mil. korun, což 

představuje meziroční nárůst o 12,1 %. 

 Nabídka produktů společnosti EMOS spol. s r.o. obsahuje více jak 1500 

aktivních položek, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Zákazníci najdou 

v sortimentu společnosti například baterie GP a RAVER, nabíječe a zdroje, 

prodlužovací přívody a zásuvky, koaxiální kabely, LAN kabely, vodiče, flexo šňůry, 
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svítilny, konektory, světelné zdroje, VF techniku, LCD produkty a systémy Commax a 

ACI Farfisa. 

 Společnost EMOS spol. s r.o. nabízí komplexní služby v oblasti elektrických 

zabezpečovacích systémů, telekomunikací, anténní a SAT techniky, servisu spotřební 

elektrotechniky a repasí baterií do slaboproudých zařízení. 

 V oblasti nákupu a prodeje elektro zboží součástkového charakteru byla firemní 

strategie v prvních letech fungování společnosti zaměřena pouze na prodej produktů 

pomocí sítě velkoobchodních partnerů, ke které v následujících letech přibyly další 

odbytové směry – přímý prodej, řetězce a sítě a export. V roce 2004 zavedla společnost 

B2B a B2C systém internetového obchodu, který umožňuje zákazníkům on-line 

objednávat zboží pohodlně a přehledně po celých 24 hodin každý den v týdnu po celý 

rok. 

 Zboží, které tvoří obchodní sortiment společnosti, je nakupováno převážně od 

zahraničních dodavatelů, z 90% se jedná o dodavatele z asijských zemí (Hong Kong, 

Čína, Taiwan, Korea), zbylých 10 % tvoří dodavatelé evropští.  

 Nákup a technická podpora jsou zajišťovány tzv. produkt skupinami. Každá 

z nich se sestává z nákupčího a technika a zodpovídá za určitou část obchodního 

sortimentu, který spravuje komplexně – od výběru produktu a dodavatele přes nákup 

zboží až po technickou podporu poskytovanou zákazníkům. 

 Společnost EMOS spol. s r.o. disponuje moderním logistickým centrem, kde 

měsíčně dochází k naskladnění více než 40 kontejnerových dodávek. Denně je 

vyexpedováno 80-100 palet. V roce 2004 byla otevřena nová skladovací hala, která 

disponuje technologií posuvných regálů, s kapacitou 5200 paletových míst. 

Prodejní komodity společnost EMOS spol. s r.o. zajišťuje v Asii. Počátky 

obchodování s Asií spadají do roku 1992, kdy se společnost stala autorizovaným 

dovozcem značky GP. Největší boom společnosti nastal mezi lety 1997 - 2002. 

V současné době je společnost EMOS spol. s r.o. v tomto oboru jednou 

z nevýznamnějších v České republice. Progresivní růst firmy nejlépe dokazují 

hospodářské výsledky znázorněné v grafu číslo 2. 
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Graf č.1: Tržby za zboží  

 

3.2.1 Uskupení společnosti 
 
V následujícím obrázku je znázorněno uskupení společnosti. 
 

 
Obrázek č.4: Uskupení společnosti  
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Stručný vývoj uskupení společnosti byl následující: 

- sdružení fyzických osob – podnikatelů 

- 90. léta transformace do kapitálových společností  

- konsolidace vlastních struktur 

- standardizace uskupení – logo, obchodní jméno 

- certifikace normou ISO 

- velkoobchod - sortiment elektro 

- maloobchod – sortiment elektro 

- montáže, údržba a servis elektrických zařízení a telekomunikačních zařízení – 

EZS, EPS, kabelové rozvody atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

. 
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3.4 Analýza současného stavu z hlediska personálního 
řízení 
 
 Společnost EMOS spol. s r.o. v současné době zaměstnává 205 zaměstnanců. 

Každým rokem počet zaměstnanců narůstá zhruba o 5 %. Organizace je rozčleněna na 

tzv. sekce, které se dále člení na střediska, což je patrné z následujícího obrázku. 

Společnost je horizontálně členěna na sekce a vertikálně na střediska. Ve společnosti je 

maximálně uplatňováno 4 stupňové vedení. 

 
 
 

 
 

Obrázek č.5 Organizační schéma společnosti 
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 Organizační stupeň je soubor organizačních jednotek seskupených v organizační 

struktuře na téže organizační úrovni. Počet organizačních stupňů vyjadřuje organizační 

schéma společnosti viz obrázek č.5.  

 Vertikální dělba činností a působností je stanovena těmito organizačními stupni 

společnosti:  

 útvar ředitele společnosti - ředitel společnosti  

 sekce - ředitel nebo vedoucí sekce  

 středisko - vedoucí střediska  

 oddělení - vedoucí oddělení  

 pracoviště - vedoucí pracoviště  

 pracovní místo - zaměstnanec   

 
 Z obrázku č. 5 je patrné, že nejvýše je ve společnosti postaven ředitel 

společnosti, který má největší pravomoci a kontroluje chod celé společnosti. Popis jeho 

pracovního místa je následující: 

 
- plní funkci statutárního orgánu společnosti, pokud není zvláštním opatřením 

rady jednatelů omezen,  

- zastupuje společnost navenek, pokud zvláštním opatřením nezmocní jiného 

zaměstnance,  

- uzavírá jménem společnosti všechny smlouvy, pokud nezmocní k uzavírání 

některých smluv příslušného ředitele či vedoucího sekce, nebo vnější společnost, 

nebo fyzickou osobu,  

- je nadřízen ředitelům a vedoucím sekcí, zaměstnancům útvaru ředitele, řídí, 

koordinuje a kontroluje jejich činnost,  

- zabezpečuje ve společnosti rozhodnutí orgánů společnosti,  

- pravidelně vyhodnocuje výsledky práce podřízených, stanovuje systém hmotné 

zainteresovanosti,  

- orgánům společnosti předkládá finanční a obchodní plán a komplexně odpovídá 

za jeho dodržování,  

- rozhoduje o vnitřní struktuře a počtu zaměstnanců společnosti,  

- po projednání v radě jednatelů jmenuje ředitele a vedoucí sekcí,  
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- komplexně odpovídá za personální práci ve společnosti, za mzdové, sociální, 

hygienické, zdravotní a bezpečnostní podmínky na pracovištích.  

 
  
Obrázek č.6 Organizační schéma Útvaru ředitele 
 
  

Obrázek č. 6 zobrazuje útvar ředitele společnosti a pracovní pozice, které pod 

tento útvar spadají. Každé pracovní místo má samostatně vypracovaný popis a náplň 

pracovního místa, podobně jako jsem výše uvedla popis pracovního místa ředitele 

společnosti. 

 Základní všeobecné povinnosti, práva a odpovědnosti zaměstnanců jsou 

vyjádřeny příslušnými ustanoveními zákoníku práce, organizačního a právního řádu 

společnosti. Společnost má ve svých směrnicích popsána všechna pracovní místa – 

pracovní náplně, které rámcově zachycují požadavky kladené na zaměstnance 

společnosti. 

 Výkon činností ve jmenovaných popisech je upřesňován ve speciálních 

organizačních směrnicích, náplních práce k pracovním smlouvám či v příkazech nebo 

pokynech vedoucích zaměstnanců. 

 U každého zaměstnance společnost předpokládá iniciativu při plnění pracovních 

úkolů i při celkovém rozvoji společnosti, které přesahují rámec popisu pracovního 

místa, pracovní náplně, obsah organizační směrnice, pokynu, příkazu apod. 
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 Popis pracovního místa má ze strany společnosti charakter sdělení o tom, které 

činnosti má zaměstnanec vykonávat v návaznosti na druh sjednané práce v pracovní 

smlouvě nebo dohodě upřesněné ve výše uvedených dokumentech. 

 Vedoucí zaměstnanec komplexně odpovídá za řízení a rozvoj sekce, střediska či 

pracoviště a plnění všech jeho úkolů. Osobně zabezpečuje výkon těch činností, které 

jsou sekci, středisku či pracovišti stanoveny organizačním řádem a které nejsou 

zahrnuty do popisů pracovních míst podřízených. 

 Součástí řídící práce vedoucího zaměstnance je činnost kontrolní, ochrana 

majetku společnosti, péče o bezpečnost práce, požární ochrana, ochrana státního, 

obchodního a služebního tajemství i ochrana životního prostředí. 

 

 

3.4.1 Proces výběru zaměstnanců 
 
 Do pracovního poměru jsou zaměstnanci získávání zpravidla na základě 

výběrového řízení (vnitřního i vnějšího), kterému předchází vytvoření, nebo existence 

pracovního místa. Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí pracoviště jakosti. Z vnějších 

zdrojů získávání zaměstnanců společnost využívá úřady práce, inzeráty, školy, nábory a 

agentury. 

 O uzavření pracovního poměru rozhoduje ředitel či vedoucí sekce na základě 

vyjádření příslušného vedoucího zaměstnance a doporučení vedoucího pracoviště 

jakosti. 

 Nejpozději v den nástupu je uzavřen se zaměstnancem pracovní poměr, tzn. 

„Pracovní smlouva“ a dále je uzavřena eventuelně: 

• dohoda o hmotné odpovědnosti  

• dohoda o převodu mzdy na účet a dále zaměstnanec obdrží mzdový výměr 

(podle charakteru pracovního místa je uzavřena smlouva o mzdě), 

• pracovní náplň ve třech výtiscích, 

• informace o pracovních podmínkách podle 

• osobní a bezpečnostní karta. 
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 V průběhu trvání pracovního poměru se zaměstnanec účastní školení, vzdělávání 

a výcviku. Výstupy z hodnocení zaměstnanců jejich nadřízenými včetně veškerých 

výzev a upozornění musí být uloženy v osobním spise zaměstnance na oddělení Práce a 

Mzdy. 

Cyklus působení zaměstnanců ve společnosti je následující: 

1) Výběr a získání zaměstnanců 

Výběr zaměstnance se odvíjí od požadavků na způsobilost. Jedná se o 

kvalifikační, osobnostní a zdravotní způsobilost na danou pozici. Společnost 

užívá dva zdroje pro získání zaměstnanců. 

A) vnější zdroje – společnost získává zaměstnance z evidence úřadu práce, z 

inzerátů, škol (absolventi), náborů, a pracovních agentur. 

 

B) vnitřní zdroje – jedná se o vnitřní výběrová řízení. Jde o využití stávajících 

zaměstnanců, kteří mají možnost kariérního postupu. Na základě kariérního řádu 

se mohou hlásit do vnitřního výběrového řízení sami nebo jsou navrženi svým 

nadřízeným. Možnost kariérního růstu je jedním z motivačních prvků, které 

společnost používá. Pokud je mezi stávajícími zaměstnanci kandidát na nově 

vzniklé nebo uvolněné pracovní místo společnost upřednostňuje vnitřní 

výběrové řízení před vnějším. 

  

2) Výchova a vzdělávání zaměstnanců 

Tento bod bude rozveden v samostatné kapitole. 

 

3) Hodnocení zaměstnanců 

Na základě hodnocení zaměstnanců se společnost rozhodne zda si nově přijatého 

zaměstnance ponechá i po zkušební době nebo se s ním rozloučí. U 

zaměstnanců, kteří jsou u společnosti zaměstnaní již delší  dobu se jedná o 

zjištění kvality odvedené práce a následné motivaci a odměňování zaměstnanců. 

Pokud zaměstnanec nesplňuje požadavky dochází k výpovědi nebo přeřazení 

zaměstnance na pozici s jinou pracovní náplní. 
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4) Odměňování 

Zaměstnanci jsou zařazování na pracovní místa v organizační struktuře. 

Jednotlivá pracovní místa jsou charakteristická pracovní náplní a mzdovým 

rozpětím. Mzda je zaměstnanci stanovena mzdovým výměrem nebo 

manažerskou smlouvou v souladu s vydaným pracovním řádem společnosti. 

 

5) Plánování nových pracovních míst 

Vzhledem k tomu, že se společnost neustále vyvíjí je nutné vytvářet nové 

pracovní pozice. V tomto případě nastává nový cyklus působení zaměstnance ve 

společnosti. 

 

 

3.4.2 Formy přípravy zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců 
 
 Každý zaměstnanec společnosti Emos spol. s r.o. je na výkon pracovní činnosti 

připravován systematicky v různých formách vzdělávání a to s přihlédnutím k dosažené 

kvalifikaci a zkušenostem získaným z předcházejících zaměstnání nebo školy. Základní 

formy přípravy zaměstnance ve společnosti jsou:  

 

A) Úvodní instruktáž 

V první den nástupu zaměstnance na pracoviště probíhá pod vedením ředitele či 

vedoucího sekce úvodní instruktáž zaměstnance, kterou organizuje a provádí jeho 

nejbližší nadřízený. Nejbližší nadřízený seznamuje zaměstnance s historií společnosti a 

její organizací, pracovním místem a jeho postavením v systému řízení společnosti, 

s významem pracovního místa v rámci dělby práce střediska a sekce, s provozem na 

pracovišti, případně se zvláštnostmi pracoviště, které je nutné respektovat a dalšími 

základními informacemi nezbytně nutnými pro vlastní výkon práce zaměstnance. 

 

B) Nástupní školení 

Nejpozději do 14 dnů od úvodní instruktáže absolvuje nový zaměstnanec nástupní 

školení. Školení organizuje a provádí oddělení Práce a Mzdy na základě požadavku 

vedoucích a ředitelů sekcí nebo ředitele společnosti. Odpovědnost za absolvování 
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úvodního školení má přímý nadřízený školeného zaměstnance. Školení je jednodenní a 

obsahuje zejména výklad: 

- organizačního řádu a popisu jednotlivých pracovních míst, 

- pracovního řádu a jeho příloh, 

- pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pravidel požární ochrany a pravidel 

ochrany životního prostředí, 

- základních pojmů pracovního práva, 

- významu řízení systému jakosti, 

- etického kodexu, 

- pravidel využívání informačního systému společnosti, 

- základní pojmy obchodního práva. 

Každý zaměstnanec je povinen na vyzvání nadřízeného zúčastnit se nástupního školení. 

 

C) Zaškolení zaměstnance na novém pracovním místě 

Průběh zaškolení zpravidla obsahuje zvládnutí pracovních, technologických a dalších 

postupů v rozsahu daném příslušnými předpisy, upravujícími druh vykonávané práce 

včetně možných důsledků nedodržení těchto postupů, zvládnutí práce a postupů na 

příslušném zařízení používaném na pracovišti k výkonu práce. Dále obsahuje zvládnutí 

součinnosti a návaznosti mezi jednotlivými pracovišti včetně možných dopadů při 

nedodržení těchto koordinačních postupů, zvládnutí příslušných právních předpisů, 

dalších vyšších činností, s nimiž je spojen předpokládaný výkon práce: např. obsluhu 

vyhrazených zařízení, specifické činnosti-ovládání motorových vozíků, řízení 

motorových vozidel. Délka zaškolení je maximálně 1 měsíc. 

 

D) Další průběžné a systematické vzdělávání a ověřování kvalifikace zaměstnanců 

Tento systém školení a dalšího vzdělávání zaměstnanců je organizován na úrovni 

jednotlivých sekcí. Odpovídají za něj ředitelé či vedoucí sekcí a to prostřednictvím 

oddělení Práce a Mzdy na základě přesně definovaného požadavku. Každou 

absolvovanou vzdělávací akci zapisuje ředitel či vedoucí sekce nebo přímý nadřízený 

zaměstnanec do osobní karty zaměstnance. Předmětem průběžných školení a ověřovaní 

je opakované seznámení s obsahem pracovních předpisů, příslušných norem a právních 

předpisů a ověření úrovně jejich znalostí, dále seznámení se změnami a aktuálním 
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stavem uvedených dokumentů včetně systému řízení jakosti. Výsledky průběžných 

školení jsou namátkově a kontrolně ověřovány.  

  

Společnost Emos spol. s r.o. získala grant z Evropského sociálního fondu na 

projekt „ADAPTHEMOS“, což znamená vzdělávání zaměstnanců společnosti EMOS za 

účelem zvýšení adaptibility a konkurenceschopnosti. Cílem projektu je zvyšování 

adaptibility zaměstnanců společnosti na nové podmínky při integraci ČR na evropský 

trh práce. Z výsledků provedených analýz a monitoringu vnitřních procesů byly 

generovány výstupy potřebné k následnému prohlubování kvalifikace zaměstnanců a 

bylo vytvořeno portfolio vzdělávacích modulů a vzdělávací plán. Z pohledu organizační 

struktury společnosti je projekt navržen tak, aby zasáhl zaměstnance na všech úrovních 

a také všechny produktové linie. Délka trvání projektu je od  dubna roku 2006  do 

března 2008. 

 Dne 14. 4. 2006 bylo vyhlášeno zjednodušené výběrové řízení na dodavatele 

služby na vzdělávací projekt společnosti, jehož nejvyšší přípustná nabídková cena byla 

stanovena částkou   1 557 600,- Kč. Bylo přijato 8 nabídek a po formálním hodnocení 

jich bylo 5 vyřazeno. Ze zbylých tří společností byla nevyhovující společnost TEMPO. 

Do týdne po stanovení výsledků byla podepsána smlouva se společností TEMPO na 

vzdělávání zaměstnanců společnosti EMOS spol. s r.o. na období dvou let. Za realizaci 

projektu, zejména po stránce organizační, odpovídá personální oddělení EMOS spol. s 

r.o., ale k tomu, aby náplň jednotlivých hodin strávených na „školení“ byla přínosem 

pro všechny účastníky, byla nutná aktivní spolupráce všech manažerů a zejména vedení 

společnosti. 

 Byl zpracován harmonogram seminářů na období od června do konce března 

roku 2008. Většina akcí byla realizována mimo firmu EMOS spol. r.o. a po dohodě s 

vedením firmy i mimo Přerov.  Díky úspěchu projektu ADAPTHEMOS společnost 

EMOS spol. s r.o. získala i nemalé finanční prostředky z ESF na studijní materiály a 

literaturu. Z těchto prostředků byly pořizovány publikace související s novou 

legislativou, ale i jiné publikace tak, aby zaměstnanci měli možnost samostudia v rámci 

jejich oboru činnosti.  
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Témata seminářů 

• strategie firmy pro TOP management 

• vstupní analýzy 

• nákupní prodej  

• úspěšný prodejce 

• obchodní jednání I  

• vnitrofiremní komunikace 

• komunikace po telefonu 

• úspěšný nákupčí 

• vedení lidí 

• Excel 

Od září 2006 byly také zahájeny  kurzy obchodní a konverzační angličtiny. Angličtina 

je jedním s kvalifikačních požadavků zaměstnanců společnosti. Je nezbytná, protože 

společnost spolupracuje se zahraničními. 

 

  

3.4.3 Současná motivace zaměstnanců 
 
 Pro dosažení dobrých pracovních výsledků zaměstnanců a jejich samotného 

dobrého pocitu je důležité zvolit správné prvky motivace. V současné době společnost 

využívá několik motivačních nástrojů. Mezi motivační nástroje patří tzv. plošné 

benefity, které jsou poskytovány zaměstnancům. V rámci benefitů má společnost 

rozčleněny zaměstnance do tří skupin a to na top management, střední management a 

ostatní zaměstnance. Přehled benefitů znárodňuje následující tabulka. 

 

 

Top management Střední management Ostatní zaměstnanci 
Služební mobilní telefon Služební mobilní telefon  
Dotované stravování Dotované stravování Dotované stravování 
Služební notebook Služební notebook  
Služební automobil pro Služební automobil pro  
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soukromí soukromí 
Přístup k internetu Přístup k internetu Přístup k internetu 
Dary k životnímu jubileu Dary k životnímu jubileu Dary k životnímu jubileu 
Platební karty   
Bezúročné půjčky (sociální 
fond) 

Bezúročné půjčky (sociální 
fond) 

Bezúročné půjčky (sociální 
fond) 

Životní pojištění Životní pojištění Životní pojištění 
Vzdělávací programy Vzdělávací programy Vzdělávací programy 
Vizitky Vizitky  
Služby a výrobky firmy se 
slevou 

Služby a výrobky firmy se 
slevou 

Služby a výrobky firmy se 
slevou 

Společné firemní aktivity Společné firemní aktivity Společné firemní aktivity 
Tabulka č.2 Přehled zaměstnaneckých benefitů 
 
Z tabulky je patrné, že společnost svým zaměstnancům poskytuje řadu benefitů, ale ne 

všechny jsou určeny celému týmu zaměstnanců. Nyní budu blíže specifikovat, některé 

z benefitů.  

 
Sociální fond 

Společnost Emos za účelem stabilizace a účinné motivace zřídila zaměstnancům 

sociální fond zaměstnanců. Sociální fond se tvoří ve výší 5% z disponibilního čistého 

zisku společnosti po schválení roční účetní uzávěrky. Vybraným zaměstnancům může 

být poskytnuta na jejich písemnou žádost ze sociálního fondu bezúročná návratná 

půjčka do výše 50.000,- Kč na bytové potřeby, která je splatná do 2 let, přičemž 

minimální měsíční splátka bude činit 1.000,- Kč. Proinvestování peněz je potřebné 

doložit fakturou nebo kupní smlouvou jinak mu bude půjčka úročena obvyklým 

úrokem. Ze sociálního fondu je vyčleněno na půjčky 500.000,- Kč.  

 

Dary, návratné a nenávratné sociální výpomoci 

Ředitel společnosti poskytuje peněžní dary: 

a) při pracovních výročích 

 - 10 let pracovního poměru u společnosti 10.000,- Kč 

 - nad 10 let za každých dalších 5 let 10.000,- Kč 

b) při životním jubileu zaměstnance 

 - 20, 30, 40 let věku 1.000,- Kč 

 - 50 let věku do výše 3.000,- Kč 

 - 60 let věku do výše 5.000,- Kč. 
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c) sňatek 

 - do výše 3.000,- Kč. 

 

Životní pojištění 

Společnost poskytuje zaměstnancům, kteří jsou v pracovním poměru alespoň jeden rok 

příspěvek na životní pojištění ve výši 500 nebo 660 Kč měsíčně. 

 

Společné firemní aktivity 

Společnost EMOS spol. s r.o. každoročně pořádá setkání zaměstnanců spojené 

s vyhodnocením uplynulého hospodářského roku, vyhlášením a oceněním klíčových 

zaměstnanců. 

 

 

3.4.4 Hodnocení zaměstnanců 
 
 V současné době nemá společnost Emos spol. s r.o. vypracován žádný vnitřní 

předpis zabývající se hodnocením zaměstnanců. Dochází pouze k neformálnímu 

hodnocení zaměstnanců v ústním podání ve formě pohovorů, které vedou jejich přímo 

nadřízení pracovníci. V pohovoru se nadřízený dotazuje zaměstnance na pracovní 

vytížení, míru odpovědnosti a individuální plán rozvoje zaměstnance. Pohovory jsou 

vedeny jednou za dva roky a jejich průběh je zaznamenáván. Neexistuje žádný ucelený 

systém, který by pravidelné hodnocení zastřešoval podle stanovených pravidel. 
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4. Návrh řešení 
 
 Největší vliv na úroveň zaměstnanců mají manažeři,  jejich schopnost jednat se 

zaměstnanci a spravedlivě je odměňovat, projevovat jim za dobrou práci uznání, 

přispívat ke smysluplnosti práce, vytvářet týmovou atmosféru apod. Dávat přednost 

pozitivním motivačním metodám před negativními.  Zaměstnanci se chovají podle toho, 

jaké chování jejich manažeři odměňují. Důvodem, proč se lidé někdy nechovají dle 

přání, je nesprávné používání motivačních faktorů. Co motivuje jednoho zaměstnance 

nemusí motivovat zaměstnance ostatní. Proto navrhuji následující postupy, které podle 

mého názoru povedou k pozitivní motivaci. 

 
 
 

 4.1 Rozvoj motivace zaměstnanců 
  
 Po prostudování současného motivačního systému zaměstnanců jsem dospěla 

k názoru, že stávající systém společnosti EMOS spol. s r.o. funguje v nezměněné 

podobě, pouze s drobnými obměnami, již 5 let. Vzhledem k velmi dynamickému vývoji 

společnosti v posledních letech doporučuji přizpůsobit motivační systém stávajícím 

obchodně ekonomickým podmínkám společnosti a specifickým požadavkům na 

jednotlivá pracovní místa. 

Klíčovou otázkou je: „Jak si udržet schopné zaměstnance?“ Odpověď je zdánlivě 

jednoduchá „Dostatečně je motivovat k excelentním pracovním výkonům.“ Obtížnější 

ovšem je najít správný směr motivace. 

Rozdělila jsem prvky motivace do následujících skupin. 

 

1) Mzda 

2) Nefinanční benefity 
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4.1.1 Mzda 
 

 Mzda je jediným prvkem vnitřní motivace, se kterým budu pracovat. Znamená 

to, že se zaměstnanec motivuje sám. Peníze jsou prostředek bytí každého jedince. A 

pokud chce žít tak, aby byl schopen uspokojovat nejen své fyziologické potřeby, je sám 

burcován k tomu, aby získával peněžní prostředky, v našem případě v podobě mzdy. 

Otázka je, jak vysoká mzda musí být, aby jeho motivace byla vzestupná. Pokud mzda 

bude dostatečně vysoká, motivace je samozřejmě rostoucí, protože se zaměstnanec 

snaží v pracovním procesu vynikat, aby si byl schopen udržet pracovní pozici a s tím 

spojenou mzdu.  

 Je tedy důležité, aby si řízení a personální oddělení společnosti zvážilo, jsou-li 

jednotlivé pracovní pozice ohodnoceny mzdou v dostačující výši. Odpovídající výše 

mzdy se odvíjí od tržní hodnoty práce v daném regionu a dále se odvíjí od tarifních 

stupňů a charakteristik pracovní pozice, což je dáno zákoníkem práce. Navrhovala bych 

u některých pracovních pozic vyhodnotit tabulku s názvem „Hodnota práce“. Z jejího 

vyhodnocení lze jednoduše posoudit úroveň hodnoty práce mezi pracovními pozicemi. 

Např. rozdíl mezi prací mzdové účetní a skladníka, tj. posoudit rozdíl mezi duševní a 

fyzickou prací. Základní charakteristikou mzdy je skutečnost, že ji zaměstnavatel 

poskytuje za práci (tím se liší od ostatních plnění např. odměny za pracovní 

pohotovost). Mzda je poskytována podle své hodnoty v různé výši podle složitosti, 

odpovědnosti, obtížnosti pracovních podmínek, pracovní výkonnosti a dosahovaných 

výsledků. Možnost stanovení relativní hodnoty práce zaměstnance ukazuje tabulka pro 

stanovení relativní hodnoty práce zaměstnance, která je uvedena v příloze číslo 5. 

 Společnost má řadu schopných zaměstnanců, kteří jsou pro ni perspektivní a 

jejich odchod by znamenal možná i pokles kvality a profesionality některých úseků.  

Pokud společnosti Emos spol. s r.o. nabídne mzdy vyšší, než jaké jsou v okolí Přerova 

obvyklé, je samozřejmé, že by si měla klást i větší požadavky na kvalifikační, odborné a 

osobností kvality potencionálního zaměstnance. Vzhledem k tomu, že má společnost 

vybudovanou silnou pozici a její okruh zákazníků neustále roste i mimo hranice České 

republiky, je nezbytné, aby přijímala kvalitní pracovní sílu, která bude mít dobré 

reprezentativní předpoklady. 
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 V současnosti je problémem obsazení pracovních pozic top managementu. 

Paradoxem je, že vzrůstá počet lidí s vyšším vzděláním, ale jen málo z nich je 

ochotných na sobě dále pracovat a rozvíjet své kvalifikační schopnosti. Domnívám se, 

že správně nastavená mzda je jedním z motivačních prostředků, která povede k nalezení 

takového zaměstnance, který by uspěl ve všech požadavcích, jež  si společnost klade, a 

které jsou nezbytné pro kvalitní management společnosti. Současně však bude 

vyhovující i pro zaměstnance (viz Maslowova pyramida).  

 Společnost EMOS spol. s r.o. dělí mzdy do několika kategorií: 

- Hodinová – (skladníci, vrátní a elektromontážníci) charakteristickým znakem je 

hodinová sazba a možnost proplácení nutných přesčasů. 

- Měsíční – nově zavedená forma mzdy u referentů logistiky a řidičů. Je dána 

měsíčním tarifem a možností proplácení nutných přesčasů. 

- Měsíční smluvní – užívá se u ostatních referentů a některých vedoucích 

pracovníků kromě ředitelů sekcí, přičemž v této smluvní mzdě je již obsažena 

předpokládaná práce přesčas.  

- Manažerské smlouvy – formy mzdy pro ředitele sekcí a ředitele dceřiných 

společností. 

Měsíční, hodinová mzda se člení na složku pevnou (fixní) a složku pohyblivou 

(variabilní) a to v poměru 60:40. Základním ukazatelem pro měření závislosti pohyblivé 

složky je obrat a to modifikovaný pro jednotlivé pozice. Přiřazený ukazatel je měsíčně 

nastaven průměrnou výkonovou křivkou z hodnoty ročního plánu. Stávající systém, kdy 

je pohyblivá částka mzdy vázaná na obrat střediska, považuji v současné době za méně 

vyhovující. Navrhovala bych vázat část nebo celou pohyblivou složku na ukazatel „Plán 

hospodářského výsledku střediska“ eventuelně na „Plán absolutní marže“. Tyto změny 

bych navrhovala u všech obchodních zástupců a managementu, protože podle mého 

názoru lépe odrážejí ekonomickou situaci společnosti.  

 Pravdou je, že většina lidí nepracuje pouze pro peníze. Ani relativně vysoká 

odměna není zárukou opravdového nasazení a trvalé motivace. Zaměstnanecké výhody 

jsou považovány za samozřejmost a lidé si je skutečně uvědomí, jakmile o ně přijdou.  
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4.1.2 Nefinanční benefity  
 
 Nefinanční benefity musejí být výhodné pro obě strany. Nejvhodnější benefity 

pro zaměstnavatele jsou ty, které jsou daňově uznatelným nákladem, neodvádí se z nich 

sociální a zdravotní pojištění a neměly by být předmětem daně ze závislé činnosti.  

 Vytvořila jsem si krátký dotazník, který jsem dala k vyplnění všem 

zaměstnancům. Většinou se jednalo o elektronické zpracování, pro zaměstnance, kteří 

nemají přístup k elektronické poště (skladníci, řidiči apod.), jsem vytvořila dotazník 

v papírové podobě. Dotazník obsahoval 13 otázek, na které se odpovídalo formou 

ANO/NE. K vyplnění dotazníku stačilo 5 minut. Z 205 dotazníků jsem dostala zpět 145 

vyplněných. Dotazník vypadal následovně: 

Zaměstnanecký dotazník nefinančních benefitů 

1. Jste spokojeni se současnými zaměstnaneckými 

nefinančními benefity? 

 

ANO NE 

2. Uveďte současné benefity, které jsou pro Vás nejvíce vyhovující? 

 

3. Upřednostňujete finanční odměnu před nefinanční? 

(poukázky na nákup, sportovní aktivity, kulturní aktivity aj.) 

ANO NE 

4. Jste spokojeni s dotováním stravování? ANO NE 

5. Uvítali byste týden řádné dovolené navíc před finanční 

odměnou? 

ANO NE 

6. Vyhovoval by Vám benefit ve formě příspěvků na sportovní 

aktivity? (bazén, posilovna…) 

ANO NE 

7. Uvítali byste občerstvení, které by bylo zajišťované 

společností? 

ANO NE 

8 Využíváte bezúročných půjček, které Vám společnost 

nabízí? 

ANO NE 

9. Vyhovoval by Vám benefit ve formě zdravotní prevence? 

(masáže, relaxace…) 

ANO NE 

10. Vyhovoval by Vám benefit ve formě vstupenek na kulturní 

akce? 

ANO NE 



 68

11. Vyhovoval by Vám benefit ve formě poukázek na nákup 

zboží nebo služeb? 

ANO NE 

12. Využíval byste příspěvek na vzdělání? ANO NE 

13. Využíval byste příspěvek na dovolenou? ANO NE 

Tabulka č. 3 Dotazník  

 

 Ze 145 vrácených dotazníků jsem zpracovala následující skutečnosti: 

 

 

Otázka číslo 1 Jste spokojeni se současnými zaměstnaneckými nefinančními 

benefity? 

- 62 % zaměstnanců odpovědělo, že jsou spokojeni se současným nefinančním 

odměňováním. 

- 18 % zaměstnanců není spokojeno se současným systémem. 

- 20 % neodpovědělo. 

 

Otázka číslo 2  Uveďte současné benefity, které jsou pro Vás nejvíce vyhovující? 

- Většina zaměstnanců odpověděla, že jim nejvíce vyhovuje možnost užívání 

služebního automobilu a mobilního telefonu. 

- Téměř 69 % zaměstnanců oceňuje dary k životnímu jubileu a oceňuje, že ředitel 

společnosti osobně přeje lidem, kteří mají narozeniny a pokud se jedná o ženy 

vždy dostanou kytku. 

- Více než polovina dotázaných se kladně vyjádřila k pořádání vánočních večírků. 

- 31 % dotázaných neuvedlo žádné benefity. U toho vyplývá špatná 

informovanost zaměstnanců. 

 

Otázka číslo 3  Upřednostňujete finanční odměnu před nefinanční (poukázky na 

nákup, sportovní aktivity, kulturní aktivity aj.)? 

- 76 % dotázaných uvedlo, že finanční odměnu upřednostňují. Lidé ještě stále 

dávají přednost peněžitým odměnám. Do budoucna, ale předpokládám, že se 

bude jejich počet snižovat. 
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Otázka číslo 4  Jste spokojeni s dotováním stravování? 

- 100 % odpovědí bylo kladných. Z toho plyne, že zaměstnanci dotované 

stravování přijímají velmi kladně. A tento benefit by měl být zachovaný. 

 

Otázka číslo 5  Uvítali byste týden řádné dovolené navíc před finanční odměnou? 

- 59 % zaměstnanců by uvítalo týden řádné dovolené navíc před finanční 

odměnou. Je to nadpoloviční většina, což potvrzuje moji domněnku z otázky 

číslo tři, že procento zaměstnanců, kteří budou požadovat finanční benefity se 

bude snižovat. Pokud bude namísto peněžních odměn navržena alternativa, která 

je výhodnější pro zaměstnance a přinese jim větší užitek, budou se přiklánět 

spíše k ní. Znamená to, že lidé přestávají vnímat peníze jako hlavní motivační 

prostředek. 

Otázka číslo 6 Vyhovoval by Vám benefit ve formě příspěvků na sportovní 

aktivity? (bazén, posilovna…) 

- Kladné odpovědi byly opět ve většině, jednalo se o 57 % kladných odpovědí. 

Tento požadavek přichází většinou od lidí, kteří svůj životní styl vedou aktivním 

směrem a investují do sportovních aktivit ať už jsou součástí benefitů či nejsou. 

Takoví lidé uvítají příspěvek na sportovní aktivity a budou ho vnímat jako větší 

motivátor než cokoliv jiného. Lidé, kteří nesportují a nechtějí investovat do 

sportu, to mohou vnímat jako příležitost vyzkoušet tento směr a to právě díky 

navrhovanému benefitu. 

 

Otázka číslo 7  Uvítali byste občerstvení, které by bylo zajišťované společností? 

- 45 % kladných odpovědí, které byly převážně od zaměstnanců zastávajících 

manažerské pozice a pracujících v kancelářích. Tento benefit je finančně 

náročný. Se 45 % kladných odpovědí nejsem přesvědčená, že by tento benefit 

splňoval svůj účel. Vezmu-li v potaz, že sídlo společnosti je v centru města a 

v okolí je dostupných nejméně 10 podniků, které zajišťují občerstvení plus 4 

s donáškovou službou, které přijímají stravenky, vnímám tento benefit jako 

neúčinný. 
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Otázka číslo 8  Využíváte bezúročných půjček, které Vám společnost nabízí? 

- 21 % zaměstnanců odpovědělo, že v minulosti využilo bezúročné půjčky. 

- 60 % nikdy nevyužilo bezúročné půjčky. 

- 19 % nevědělo, že je možné využívat nefinanční benefit v takovéto podobě. 

- Z výsledku otázky je patrné, že bezúročný fond je využíván a že plní svůj účel. 

Jedinou věcí, která je znepokojující je, že 19 % zaměstnanců nemělo tušení o 

existenci bezúročných půjček. 

 

Otázka číslo 9  Vyhovoval by Vám benefit ve formě zdravotní prevence? (masáže, 

relaxace…) 

- 38 % dotázaných odpovědělo ANO na otázku číslo 9. 

 

Otázka číslo 10  Vyhovoval by Vám benefit ve formě vstupenek na kulturní akce? 

- 42 % zaměstnanců by přivítalo, kdyby jim společnost poskytovala poukázky na 

kulturní akce jako je divadlo, kino nebo koncerty. 

 

Otázka číslo 11 Vyhovoval by Vám benefit ve formě poukázek na nákup zboží nebo 

služeb? 

- 63 % zaměstnanců si myslí, že benefit formou poukázky je pro ně přínosem a 

uvítali by jej. 

 

Otázka číslo 12  Využíval byste příspěvek na vzdělání? 

- 13 % zaměstnanců by využívalo příspěvek na vzdělání. Kladné odpovědi 

přicházely ze strany manažerů, kteří jsou ochotni investovat do svého kariérního 

rozvoje. V současné době společnost poskytuje příspěvky na vzdělání pro 

zaměstnance, kteří studují anglický jazyk. Převážně se jedná o jedince, kteří 

mají angličtinu v kvalifikačních požadavcích. Společnost přispívá na 

vysokoškolské vzdělaní dvěma zaměstnancům, kteří jsou součástí top 

managementu a snaží se o získání titulu MBA. 

 

Otázka číslo 13  Využíval byste příspěvek na dovolenou? 

- 80 % hodnotilo kladně tento benefit. 
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 Z výsledků dotazníku je patrné, že společnost zaměstnává lidi, kteří mají 

různorodý pohled a požadavky na benefity, které by společnost mohla poskytovat. Na 

každého jedince působí benefit jiným motivačním efektem. Vše je závislé na osobních 

hodnotách a životním stylu. Vzhledem k tomu, že společnost si vede velmi dobře a její 

zisky jsou narůstající a postavení je velmi stabilní, navrhuji, aby společnost Emos spol. 

s r.o. přistoupila k systému „Cafeteria“. 

 Co je Cafeteria? Cafeteria v podstatě znamená volitelné zaměstnanecké výhody. 

Zaměstnanec volí v rámci stanoveného limitu právě ty benefity, které mají pro něj 

největší hodnotu. Tento systém má několik  zásadních předností oproti plošnému 

systému. Každý zaměstnanec si může optimalizovat čerpání svého rozpočtu dle 

vlastních preferencí. Zaměstnanec tak získá ze svého pohledu více, ačkoli celkový 

rozpočet je stejný, nebo dokonce i nižší oproti plošnému systému. Další výhodou je, že 

systém Cafeteria představuje spravedlivější a finančně efektivnější řešení. Každý 

zaměstnanec si vybere něco svého, nikdo není znevýhodněný omezenou nabídkou 

univerzálních benefitů. Systém umožňuje účinnější komunikaci k zaměstnancům. 

Vylepšení systému komunikace bych doporučila společnosti Emos spol. s r.o., protože 

z výše uvedeného dotazníku bylo patrné, že někteří zaměstnanci vůbec nevěděli, že je 

možné čerpání současných plošných benefitů. Navíc jeden ucelený systém, jedna 

celková částka a jedny podmínky čerpání se komunikují mnohem snadněji než 

roztříštěná nabídka několika odlišných benefitů. Jedna větší částka je také obecně 

vnímána mnohem lépe než několik malých. Cafeteria není vhodná pro menší 

společnosti s nehomogenní strukturou. Společnosti Emos spol. s r.o. je středně velkou 

společností, a proto si myslím, že systém Cafeteria je pro ni vhodný. Je pravda, že 

nevýhodou systému je vysoká administrativní náročnost. Vyřizování rozpočtů 

zaměstnanců a objednávek benefitů může mít za následek navýšení pracovní agendy 

personálního oddělení. V České republice v současnosti existuje několik firem, které se 

specializují na outsourcing cafeteria systémů. V rámci internetové aplikace by si 

společnost navolila jednotlivé skupiny benefitů, které chce svým zaměstnancům 

poskytnout. Myslím si, že nejúčinnějšími by byly příspěvky na sport, kulturu, 

odpočinek, nákup, vzdělávání a preventivní zdravotní péče. O tyhle prvky byl projeven 

zájem i v uvedeném dotazníku.  
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  Současné plošné benefity jako jsou stravenky, mobilní telefon a užívání 

firemního automobilu ztratily evidentně svůj motivační efekt a jsou vnímány jako 

samozřejmost. Efekt motivace mohou vrátit zpět jen nějaké nadstandardní výhody, které 

s sebou právě přináší zvolený systém Cafeteria. Systém Cafeteria staví společnost do 

kladné role a posiluje u zaměstnanců pocit bezpečí a jistoty (příspěvek na preventivní 

zdravotní péči) nebo jim kompenzuje vysoké pracovní nasazení (sport, kultura aj.).  

 Systém by společnosti přinesl zvýšený zájem kvalifikované pracovní síly. 

Zaměstnanci by společnost vnímali pozitivně za to, že je ochotna své zaměstnance 

ocenit za odvedenou práci a jejich práce by byla o to kvalitnější.  

 Navrhuji hodnotu ročního příspěvku v rozmezí 4-6 tisíc korun. Určila by se 

pravidla pro stanovení limitu na jednotlivce. Dále se stanoví pravidla, jakého charakteru 

mohou být aktivity, jinými slovy stanoví se prvky systému. 

Navrhované prvky systému Cafeteria jsou:  

1. vzdělávací aktivity mimo pracovní dobu 

2. aktivity sportovního, rekondičního a rehabilitačního charakteru 

3. kulturní akce 

4. poukázky na nákup 

5. příspěvek na preventivní zdravotní péči 

6. příspěvek na odbornou literaturu 

 

 Platby za aktivity by byly odečítány z individuálního účtu po zaúčtování faktury 

či dokladu o zaplacení, který je vystaven na firmu. Nevyčerpané prostředky by se nikam 

neukládaly. Výší limitu by si zaměstnanci mohli sledovat na individuálním účtu. 

  Nutné by bylo vypracování pravidel, která by obsahovala seznam benefitů, které 

je možno využívat a způsob, jak o ně žádat. Souhrn pravidel musí být přístupný všem 

zaměstnancům.  

 Systém benefitů by měl být stanovený na určité období a měl by být 

obměňovaný. Doporučený interval obměny je 2 roky.   

  
Úkoly oddělení Práce a mzdy by byly následující: 

- Zavést účet zaměstnance s částkou na dané období. Účet je v peněžních 

jednotkách. 
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- Evidovat nároky jednotlivých zaměstnanců na nefinanční benefity vyjádřené 

v korunách.  

- Vést katalog benefitů s uvedením hodnoty v korunách.  

- Sledovat čerpání jednotlivých benefitů.  

- Evidovat data jednotlivých výdejů – čerpání benefitů.  

- Vytvářet přehledové i rozborové sestavy čerpání, zůstatků a dalších údajů 

souvisejících s benefity.  

- Plánovat potřebu nákupu benefitů v zadaném období dle kusů, velikosti i 

předpokládaných nákladů. 

 Systém by byl rozdělen do dvou části. 

1) Správce 

- definuje a udržuje aktuální seznam benefitů. 

- vyřizuje jednotlivé požadavky zaměstnanců. 

2) Uživatel 

- může sledovat počet peněžních jednotek, které má k dispozici. 

- může si vybírat z kompletního seznamu benefitů nebo ze seznamu benefitů 

určených dané skupině zaměstnanců. 

- má neustále přehled o svých nárocích a již uplatněném čerpání benefitů. 

 

 
 

4.1.3 Podpora tvůrčí činnosti zaměstnanců 
 
 Další rozvoj společnosti  se neobejde bez  iniciativních nápadů, podpory tvorby 

zlepšování a řízení zlepšovatelského hnutí  jejich pracovníků. Jako další motivační 

prvek navrhuji podněcování nápaditosti zaměstnanců za finanční odměnu. Jakýkoliv 

zaměstnanec může přijít se zlepšovacím prvkem současného systému nebo s úplně 

novým nápadem a odevzdat ho tzv. Komisy pro nápady, která by byla jmenovaná 

ředitelem společnosti. Nápad, který zaměstnance přinese nesmí být součástí jeho 

pracovní náplně. Každý nápad, námět, návrh na zlepšení či připomínka pracovníka 
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společnosti musí být dokumentován, evidován, vyhodnocen a posouzen. Je-li kladně 

rozhodnuto o zavedení nápadu je iniciativní pracovník odměněn. 

 Nápady i zlepšovací návrhy posuzuje „Komise pro nápady“ především z 

pohledu jednoznačného přínosu pro zlepšení obchodně provozních a procesně 

organizačních postupů. Činnost komise musí umožnit objektivní a věcné posouzení 

každého nápadu bez vlivu řídících struktur vůči předkladateli nápadu. Komise si ze 

svého středu zvolí předsedu a příjme stanovená pravidla jednání. Závěry posouzení  s 

rozhodnutím o odměně zasílá komise pracovníkovi a dá na vědomí Útvaru pro řízení 

lidských zdrojů a jakosti. Pokud komise dospěje k závěru, že jde o zlepšovací návrh, 

zašle své rozhodnutí ještě řediteli společnosti k dalšímu opatření. 

 Dále komise zadá úkol realizace daného nápadu příslušnému řediteli sekce 

včetně termínu realizace. Ředitel sekce je zodpovědný za realizaci nápadu. 

 

Odměny nápadů 

1. Komise rozhoduje o výši odměny podle míry účinnosti nápadu na změnu a to od 200 

Kč do 5000 Kč. 

2. V případě opakované iniciativy zaměstnance - zvlášť originální řešení - může komise 

navrhnout řediteli společnosti další  i nefinanční odměnu. 

  

Ke shromáždění nápadů bude docházet pomocí tzv. nápadboxů, které budou vystavené 

na určených místech a na webové adrese napad@emos.cz. Za shromažďování nápadů 

z nápadboxů a e-mailu a za jejich evidenci bude zodpovědný  člen komise pověřený 

předsedou komise. Shromážděné nápady budou posouzeny na zasedání komise. Komise 

nápady roztřídí na realizovatelné a nerealizovatelné. Roztřídění proběhne hlasováním. 

Nápad je schválen, pokud je odsouhlasen nadpoloviční většinou komise. Komise 

posoudí přínos z pracovního, ekonomického hlediska a celkového přínosu pro 

společnost,  navrhne výši odměny za daný nápad. Výplata odměny proběhne v první 

výplatní termín po rozhodnutí komise o realizaci nápadu. Komise hospodaří s určeným 

ročním rozpočtem ve výši, která je stanovena na počátku fiskálního roku, který může 

použít jen pro odměňování zaměstnanců, kteří poskytli realizovaný nápad, pro 

prezentaci programu „nápad“ a pro motivaci všech zaměstnanců společnosti. 
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4.2 Návrh systému hodnocení zaměstnanců 
 
  V současné době nemá společnost Emos spol. s r.o. žádný vnitřní předpis 

zabývající se hodnocením zaměstnanců. Dosud bylo využíváno převážně neformálního 

způsobu hodnocení formou rozhovoru s přímým nadřízeným.  

 Navrhuji, aby byla stanovena směrnice, která bude uvádět přesné pravidla a úsek 

hodnocení. Předmětem směrnice by bylo stanovení jednotného postupu, pravidel, 

povinností a odpovědnosti při hodnocení zaměstnanců společnosti Emos spol. s r.o. 

Kromě toho, že správně nastavený hodnotící systém může významně zvýšit motivaci 

zaměstnanců, existuje ještě řada dalších důvodů proč navrhuji zavedení systému 

hodnocení zaměstnanců. 

Přínos pro zaměstnavatele: 

• odhalení, využití a rozvoj potenciálu zaměstnanců 

• zlepšení komunikace mezi zaměstnanci 

• možnost využití motivace podřízených k dosahování vyššího výkonu 

• jasné vyjádření názoru na zaměstnance 

• pochopení potřeby a zájmy podřízených 

• rozvíjení předností a eliminace slabých stránek zaměstnanců 

• východisko pro identifikaci vzdělávacích potřeb 

• umožňuje správně motivačně nastavit výši mzdy k regulaci pohyblivé složky 

• dává možnost porovnat jednotlivce v rámci stanovených kritérií a využít tohoto 

srovnání při stanovení mzdy 

• porovnání jednotlivých sekcí a skupin zaměstnanců 

• zvýšení loajality zaměstnanců 

• poskytnutí a získání zpětné vazby pro hodnoceného i hodnotitele 

• ovlivnění řízení pracovního výkonu zaměstnanců, zvýšení osobní výkonnosti 

• plánování kariéry zaměstnanců, stanovení cílu v rozvoji zaměstnanců  

• získání efektivního nástroje pro plánování, výběr a rozmísťování zaměstnanců 

 

Přínos pro zaměstnance: 

• ocenění jeho práce 

• informace o využití změny svých slabých stránek v příležitosti 
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• získat pohled názor nadřízeného na svoji práci 

• možnost prezentovat své potřeby a osobní cíle 

• příležitost k vyjádření svých požadavků 

 

 Cílem hodnocení zaměstnanců je dosažení maximální způsobilosti, kompetencí a 

angažovanosti zaměstnanců pro ztotožnění se s vizí a naplnění cílů společnosti. Cílem 

ročního hodnocení zaměstnanců je rozvíjet zaměstnance společnosti a posuzovat a 

zvyšovat jejich výkonnost a poskytovat zaměstnancům i vedení společnosti zpětnou 

vazbu o jejich prácí, zlepšovat vzájemnou komunikaci mezi různými stupni řízení. 

 Hodnocení musí ve svých výstupech dávat jasné odpovědi na základní otázky: 

• Kteří zaměstnanci podávají výkony mimořádné, kteří standardní a kteří 

podprůměrné? 

• Co zaměstnanec dělá dobře, co špatně a proč? 

• V čem se zaměstnanec musí zlepšit, zdokonalit a jakým způsobem? 

• Navrhování a plánování personálních rezerv. 

Proces hodnocení by měl být závazný pro všechny zaměstnance společnosti Emos spol. 

s r.o. Hodnocení by mělo probíhat jedenkrát ročně v období od září až do prosince. 

 Východiskem hodnocení je znalost firemní mise a vize a její kaskádování ve 

smyslu komunikace až po nejnižší úroveň řízení. Dále stanovení strategie managementu 

lidských zdrojů a stanovení požadavků na způsobilost. 

 

Metodika hodnocení 

1) Příprava hodnocení 

Základním předpokladem správného a úspěšného hodnocení je důkladná příprava, jak 

ze strany hodnoceného, tak ze strany hodnotitele. V principu spočívá hodnocení 

v porovnání skutečných kompetenčních předpokladů zaměstnance, což je kvalifikační, 

osobnostní a zdravotní předpoklad, s kompetenčními požadavky a následným 

vyhodnocením, do jaké míry je zaměstnanec způsobilý vykonávat sjednanou pracovní 

pozici. K tomu účelu slouží kritéria hodnocení zpracovaná do hodnotících listů (viz 

příloha č. 1), které jsou podkladem pro hodnocení 3 skupin zaměstnanců podle 

charakteristických znaků jejich vykonávané práce. Hodnotící stupnice je 

desetistupňová, každou jednotlivou vlastnost je možné ohodnotit 0-10 body. 
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Druhy hodnotících listů: 

1) MANAŽERSKÁ POZICE – je určená pro hodnocení ředitele společnosti, 

ředitelů a vedoucích sekcí, vedoucích středisek, vedoucích produktových skupin. 

Klade důraz na kvalifikační předpoklad vedení lidí, iniciativu a potřebu 

seberealizace. 

2) NEMANAŽERSKÁ OBCHODNÍ POZICE – je určena pro hodnocení 

obchodních zástupců, vedoucích pracoviště příjmu, kontroly a expedice. Klade 

důraz na kvalifikační předpoklad zákaznické orientace, množství práce a 

spolehlivost. 

3) NEMANAŽERSKÁ POZICE – je určena pro hodnocení mechaniků 

elektronických zařízení, řidičů, referentů, asistentek, samostatných účetních a 

skladníků. 

 

Hodnotitel si připraví: 

• harmonogram hodnocení v rámci sekce 

• pozvánku k hodnotícímu pohovoru se stanovením vhodného času a 

vhodného místa (předpokládaná doba hodnotícího pohovoru je min. 30 min.) 

• osnovu hodnotícího pohovoru, jeho průběh, pochvalu, povzbuzení, kritiku, 

doporučení, závěry 

• bodové hodnocení zaměstnanců v jeho přímé řídící působnosti podle 

hodnotících listů  

• stávající mzdové ohodnocení 

• pracovní náplň zaměstnance 

• požadavky na způsobilost (odborné, kvalifikační a jazykové, osobnostní a 

zdravotní) 

• výstupy hodnocení z minulého období 

 

Hodnocený zaměstnanec si připraví: 

• sebehodnocení, které si pro vlastní potřebu zaznamená do hodnotících listů; 

slouží k tomu, aby si hodnocený lépe uvědomil své silné a slabé stránky 

• v případě stanovení nápravných opatření a úkolů v minulém hodnocení si 

vyhodnotí plnění úkolů 
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• myšlenky a fakta, která chce sdělit nadřízenému  

- hodnocení své dosavadní činnosti 

- dosažení pracovní úspěchy  

- neúspěchy za hodnocené období 

- okolnosti, které ovlivňují jeho pracovní chování a výkonnost  

- co mu brání plnit jeho úkoly a povinnosti  

- čeho by chtěl v příštím období dosáhnout, které pracovní cíle považuje za 

důležité sdělit a projednat 

- názor na vedení sebe sama svým nadřízeným 

- své záměry do budoucna v rozmezí 2-3 let 

 

 

2) Pozvánka k hodnocení 

Hodnotící zaměstnanci předá svým podřízeným zaměstnancům pozvánky (viz příloha č. 

2) k hodnotícímu pohovoru s dostatečným časovým předstihem pro naplánování časové 

rezervy. Doporučuji stanovit i místo hodnocení, je-li to možné mimo sídlo společnosti. 

 

3) Provedení hodnotícího pohovoru 

Hodnotící pohovor je nejdůležitější a nejsložitější fází hodnocení. Hodnotitel je povinen 

dodržovat zásady vedení hodnotícího pohovoru. Hodnotící pohovor je dialogem mezi 

hodnoceným a hodnotícím s cílem seznámit zaměstnance s vlastním hodnocením, zjistit 

názor hodnoceného a sladit vzájemná očekávání. Tento postup musí vyústit v dohodu o 

stanovených cílech pro další období, které mohou ovlivnit osobní rozvoj zaměstnance, 

zkvalitnit a zefektivnit práci střediska i společnosti jako celku. Příklady otázek pro 

vedení hodnotícího pohovoru jsou v příloze č. 3. 

 

Hlavní zásady pro vedení hodnotícího pohovoru 

Uvědomit si význam hodnocení pro vzájemné vztahy a podporu pracovního 

výkonu pro další období. Pohovor je příležitostí pro ocenění dobrých stránek 

hodnoceného, pochvalu, povzbuzení, objasnění problémů souvisejících s pracovním 

výkonem, zamyšlení se nad další kariérou, k výměně názorů. Je nutné využít 
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sebehodnocení zaměstnance jako základ pro vzájemné srovnání názorů na jednotlivá 

kriteria pracovního výkonu. Z hodnocení by měly vyplynout úkoly pro obě strany. 

 

Vytvořit prostředí podporující dobrou atmosféru, aby hodnotící pohovor proběhl 

v klidné a příjemné atmosféře. Hodnocení výkonu provází řada emocí, proto je nutné 

vynaložit úsilí k tomu, aby se zaměstnanci během rozhovor cítili pohodlně. Podpoří to 

jejich vstřícnost ke konstruktivní zpětné vazbě. 

 

Vysvětlit účel hodnocení zaměstnanců. Hodnocení výkonu není jednosměrná 

komunikace. Je důležité vhodně zvolenými otázkami vyvolat diskusi o faktorech, které 

se budou v rozhovoru používat. Tím se dosáhne toho, že zaměstnanec vysvětlí, jak svou 

práci vnímá a které faktory výkonnosti on sám považuje za důležité. 

 

Dobře se připravit na hodnocení. Prostudování záznamu z minulého hodnocení a 

promyšlení co je vhodné sdělit hodnocenému z hlediska vývoje zaměstnance z hlediska 

kvalifikace, chování změn proti minulému období. Vyhodnocení splnění úkolů a cílů 

z minulého hodnocení, příprava úkolů pro další období a promyšlení dalšího rozvoje 

zaměstnance z hlediska jeho kvalifikace. Za tímto účelem je nezbytné prostudovat 

kvalifikační, osobnostní a zdravotní předpoklady každého hodnoceného, které jsou 

uvedené v personálním řádu společnosti Emos spol. s r.o.. Dále sem spadá příprava 

časového harmonogramu hodnocení zaměstnanců, předpokládaná doba jednoho 

hodnotícího pohovoru je 30 minut. 

 

Diskusi zaměřit na pracovní chování a ne na osobnost zaměstnance. Příčinou potíží 

může být i nechtěné atakování osobnosti zaměstnance. Nemělo by se mluvit o tom, že je 

pokládaný za méně schopného, málo pracovitého, nedůsledného apod. Mělo by se s ním 

diskutovat o jeho pracovním chování a pomáhat mu hledat řešení vzniklé situace. 

Nemělo by se vracet ke starým problémům, které se řešily v předchozím hodnocení. 

 

Podpořit hodnocení příklady. Je lépe vyjádřit popis určitého chování pří prácí pomocí 

konkrétních příkladů chování zaměstnance v jednotlivých situacích, než pouze 

konstatovat, že „toto není dobré“, což může být jen subjektivní názor. 
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Naslouchat, co hodnocený sděluje. Při vyjadřování názorů hodnoceného nepřerušovat, 

dávat najevo zájem, povzbuzovat jej k hovoru. V klidu vyslechnout třeba i 

neoprávněnou kritiku svého chování či osoby, zvážit výhrady či výtky vůči sobě.  

 

Uplatnit zpětnou vazbu pozitivní i negativní. 

 

Začínat pohovor silnými stránkami pracovníka. Přestože smyslem hodnocení je také 

odhalování nedostatků za účelem jejich odstranění a zvyšování výkonu, musí se v něm 

na prvním místě objevit ocenění toho dobrého, co zaměstnanec vykonal. Použití 

pozitivní i negativní zpětné vazby pomůže zaměstnanci pochopit jeho pracovní výkon 

z pohledu hodnotitele. 

 

Přesvědčit se, zda hodnocený zaměstnanec pochopil správně vzájemnou diskusi. 

V závěru hodnocení vyzvěte zaměstnance o shrnutí všeho podstatného, co bylo 

diskutováno jako důležité pro zlepšení jeho pracovního výkonu. Tím se dosáhne toho, 

že se ověří, nakolik se objasnili další možnosti pozitivního vývoje. 

 

Zachovat důvěrnosti. S výsledky hodnocení mají právo být seznámení hodnocený, 

hodnotitel a hodnoceného pouze přímí vedoucí tj. nadřízený hodnotitele a příslušný 

personalista. 

 

Je nutné dávat si pozor na přeceňování prvního dojmu, unáhlené soudy, předsudky, 

oslnění výraznou osobností, přecenění dobře známých kolegů. 

 

4) Záznam z hodnotícího pohovoru 

Bodové hodnocení včetně stanovených cílů, způsobu jejich měření, termínu splnění 

uvede hodnotitel do připraveného hodnotícího formuláře (příloha č. 1). Proces 

hodnocení musí vyústit v dohodu mezi hodnoceným zaměstnancem a hodnotitelem o 

pracovních cílech. Jestliže tato očekávání nejsou jasně stanovena a nejsou vzájemně 

srozumitelná, je následná motivace hodnoceného zaměstnance i úroveň vzájemné 

spolupráce zpochybněna a je obtížná. Vlastnosti a  předpoklady, uvedené na 
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hodnotících listech, zhodnotí hodnotitel na pravé straně listu pomocí bodové stupnice 1-

10 bodů (10 bodů je maximální počet) v každém řádku. Do přílohy číslo 4 nadřízený 

zapíše všechno to, co vyplynulo z hodnotícího pohovoru a nebylo možné zhodnotit 

bodově. Například úkoly nebo nápravná opatření s termínem splnění, zvýšení 

požadavků na vzdělání, zařazení do kariérních rezerv, návrh na změnu mzdy a další 

pochvaly, ocenění, doporučení, eventuelně návrhy zaměstnance. 

 

5) Závěr hodnotícího pohovoru (příloha č. 4) 

Výsledkem hodnocení je návrh na stanovení opatření k nápravě, úkolů, vzdělávání, 

eventuelně osobního ohodnocení v časovém souladu se začátkem každého nového 

fiskálního roku. Pro zabezpečení správně fungujícího systému odměňování doporučuji, 

že musí vedoucí sledovat, zda hodnocení zaměstnance koresponduje s výší jeho mzdy a 

u nesrovnalostí sjednat nápravu. Hodnotitel zapíše výsledek do formuláře, který jsem 

uvedla v příloze č. 4. 

Do „závěrečného hodnocení“ vepíše hodnotitel své hodnocení: 

- VYNIKAJÍCÍ  - doporučení na zvýšení osobního ohodnocení 

    - zařazení mezi kandidáty na vyšší funkční místo 

- VELMI VÝKONNÝ - doporučení na zvýšení osobního ohodnocení 

- VÝKONNÝ  - zaměření se na zkvalitnění činnosti 

- ZLEPŠENÍ ŽÁDOUCÍ - zaměření se na snížení osobního ohodnocení, případně  

       výzva k odstranění nedostatků  

- ZLEPŠENÍ NUTNÉ - doporučení převedení na méně náročnou práci nebo  

       rozvázání pracovního poměru eventuelně upozornění na  

       možnost výpovědi 

 

Výše je uvedený celý postup hodnocení zaměstnanců, který by měl probíhat 

v pravidelném ročním intervalu a být pečlivě evidován. Všichni zaměstnanci by měli 

být seznámeni s tímto způsobem hodnocení a každému by měly být dostupné veškeré 

nutné informace. Je důležité, aby výše uvedeným systémem hodnocení procházel 

opravdu každý zaměstnanec společnosti bez rozdílu. Hodnocení zaměstnanců je z mého 

pohledu velkým motivačním prvkem a dokáže zvýšit pracovní nasazení všech 

zaměstnanců.  
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5. Závěr 
 

Cílem mé diplomové práce bylo zjištění současného stavu systému motivace a 

hodnocení ve společností EMOS spol. s r.o., její zhodnocení a navržení možných 

způsobů zlepšení. 

 Z informací, které jsem získala z firemních materiálů, jsem vytvořila výtah 

nejdůležitějších informací týkajících se tématu práce. Zjistila jsem, že společnost 

používá stejné prvky motivace, pouze s drobnými obměnami, již pět let, což je podle 

mého názoru nevyhovující. Pro zlepšení systému motivace v oblasti mezd jsem navrhla 

nový postup objasněný v tabulce s názvem „Stanovení relativní hodnoty práce 

zaměstnance“ a to za účelem posouzení úrovně hodnoty práce mezi různými pracovními 

pozicemi, a k tomu určení přiměřené výše mzdy. Tento návrh je úplně nový i s ohledem 

na to, že ve společnost dosud není využit žádný ze způsobů normování práce.  V oblasti 

mezd jsem dále navrhla, aby pohyblivá složka mzdy u obchodních zástupců a 

managementu byla vázána na ukazatel „plán hospodářského výsledku střediska“, 

eventuelně na „plán absolutní marže“ namísto obratu. Hlavním důvodem pro návrh 

těchto změn je, že dle mého názoru lépe odrážejí ekonomickou situaci společnosti.  

 Vzhledem k tomu, že společnost EMOS spol. s r.o. zaměstnává přes 200 

zaměstnanců, by bylo z mého pohledu výhodné zavést systém cafeteria. Vytvořila jsem 

dotazník, který se týkal zaměstnaneckých preferencí poskytovaných benefitů. Jeho 

vyhodnocení mě ujistilo, že systém cafeteria by měl ve společnosti své opodstatnění. 

Z dotazníku je patrné, že společnost zaměstnává lidi, kteří mají různorodý pohled a 

požadavky na benefity, které by mohla společnost poskytovat. Základním principem 

systému cafeteria jsou volitelné zaměstnanecké výhody, zaměstnanec si volí v rámci 

stanoveného limitu právě ty benefity, které mají pro něj největší hodnotu. Výhodou 

systému je, že si každý zaměstnanec může optimalizovat čerpání svého rozpočtu dle 

vlastních preferencí. Zaměstnanec tak získá ze svého pohledu více, ačkoliv celkový 

rozpočet je stejný nebo dokonce nižší oproti plošnému systému. Navíc cafeteria 

představuje spravedlivější a finančně efektivnější řešení. Systém umožňuje účinnější 

komunikaci k zaměstnancům.  

 Třetím motivačním opatřením je podněcování nápaditosti zaměstnanců za 

finanční odměnu. Každý zaměstnanec může přijít se zlepšovacím prvkem současného 
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systému nebo s úplně novým nápadem a odevzdat ho tzv. Komisi pro nápady. Bude-li 

kladně rozhodnuto o zavedení nápadu, je iniciativní pracovník odměněn. 

Dále jsem analyzovala způsob hodnocení zaměstnanců. Z analýzy vyplynulo, že 

společnost v současné době nemá žádný vnitřní předpis zabývající se hodnocením 

zaměstnanců. Dosud bylo využíváno převážně neformálního způsobu hodnocení formou 

rozhovoru s přímým nadřízeným. Navrhla jsem, aby byla stanovena směrnice, která by 

uváděla přesná pravidla hodnocení. Předmětem směrnice by mělo být stanovení 

jednotného postupu, pravidel, povinností a odpovědnosti při hodnocení zaměstnanců 

společnosti EMOS spol. s r.o. Tento postup navrhuji především z toho důvodu, že 

správně nastavený hodnotící systém může významně zvýšit motivaci zaměstnanců. 

Navržený systém hodnocení má i řadu přínosů, jak pro zaměstnavatele, tak pro 

zaměstnance. Zaměstnanci jsou pro účely hodnocení rozděleni do tří skupin - na 

manažerskou pozici, nemanažerskou obchodní pozici a nemanažerskou pozici. Pro 

každou skupinu zaměstnanců jsem navrhla jiný hodnotící list, který odpovídá 

charakteristikám dané pracovní pozice. Výsledkem hodnocení je návrh na stanovení 

opatření k nápravě, úkolů, vzdělávání, eventuelně osobního ohodnocení. Hodnotitel 

zapíše výsledek do závěrečného hodnocení v hodnotícím listu. Výsledek má pět 

různých variant a to vynikající, velmi výkonný, výkonný, zlepšení žádoucí nebo 

zlepšení nutné. Interval hodnocení, který jsem navrhla, je období jednoho roku. 

Navrhované změny jsem předložila personálnímu vedení společnosti Emos spol. 

s r.o., aby byla zvážena jejich realizace. 
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Příloha č. 2                                                                                                             
 

P O Z V Á N K A   k  hodnotícímu pohovoru 
_____________________________________________________               
Pan / Paní:           
Pracovní pozice: 
Sekce/Středisko/Oddělení/Pracoviště: 
 
Datum:                                     Čas:                                   Místo:   
 
Oznamuji Vám, že ve výše uvedeném termínu proběhne hodnotící pohovor, ve kterém 
mám v úmyslu s Vámi zcela otevřeně prodiskutovat vše, co je podstatné a důležité pro 
Vámi zastávanou pracovní pozici a pro naši vzájemnou spolupráci.  
 
V rozhovoru budeme vycházet ze vzájemné zpětné vazby, z dosažených pracovních 
výsledků v minulém období včetně společného navržení a potvrzení již stanovených 
cílů, které budeme chtít dosáhnout v příštím období. 
 
Výsledek našeho rozhovoru je velkou měrou závislý na Vašem otevřeném přístupu a 
přípravě, 
k níž můžete využít níže uvedených metodických pokynů. 
 
 
S pozdravem 
 
Datum:                                                                 Podpis:          …………………………. 
 
Doporučená příprava k hodnotícímu pohovoru - hodnocený zaměstnanec si připraví: 

• Sebehodnocení, které si pro vlastní potřebu zaznamená do 
hodnotících listů. Slouží k tomu, aby si hodnocený lépe uvědomil 
své silné a slabé stránky 

• V případě stanovení nápravných opatření a úkolů v minulém 
hodnocení, vyhodnotit plnění úkolů 

•  Myšlenky a fakta, která chce sdělit nadřízenému 
- hodnocení své dosavadní činnosti 
- dosažené pracovní úspěchy a neúspěchy za hodnocené 

období 
- okolnosti, které ovlivňují jeho pracovní chování a výkonnost  
- co mu brání plnit jeho úkoly a povinnosti  
- čeho by chtěl v příštím období dosáhnout, které pracovní cíle 

považuje za důležité a které méně 
- co považuje za důležité sdělit a projednat 
- názor na vedení sebe sama svým nadřízeným 
- jeho záměry do budoucna (2 - 3 roky) 
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