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ABSTRAKT 

 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného systému hodnocení pracovníků a 

návrhem úprav hodnocení ve firmě 2K Czech, a.s. Po krátkém představení společnosti 

podrobně rozebírám průběh jejich současného systému hodnocení. Zaměřila jsem se 

hlavně na identifikaci hodnotitelů a hodnocených pracovníků, hodnotící kritéria a 

samotný postup při vlastním hodnocení. Také se zmiňuji o využívání výsledků z 

hodnocení pracovníků. Ve druhé části práce navrhuji doporučení, kterými by společnost 

svůj současný systém hodnocení mohla doplnit. 

 

Klí čová slova: 

Analýza, hodnocení, metodika, hodnocený, hodnotitel, hodnotící rozhovor 

 

 

 

ABSTRACT  

 

This project is dealing with an analysis of an employee evaluation systém in 2K Czech, 

a.s.. After a short introduction of the company I Focused on a detailed analysis of their 

current evaluation system. My main aim was to identify evaluators and evaluated 

employees, evaluating kriteria and the procces of evaluation itself. I also mention the 

posibility of using the evaluation process results. In the second part of the project I affer 

suggestions that could komplete the current evalution systém of the company. 
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ÚVOD 

 

Pro úspěšnou firmu je základním předpokladem způsob řízení firmy, založený na 

vysoce technicko-technologické vyspělosti firmy, její strategii, firemní kultuře a 

finanční stabilitě. Úspěch se ale nedostaví bez tzv. „lidského kapitálu“, který je 

potenciální hodnotou a silou firmy, je startovní čárou pro dosažní cílů, které si firma 

zadala. 

Je potřeba podporovat všechny rozhodující faktory progresivního růstu pozice firmy, a 

to především činnosti spojené s budoucností, rozvojem a připraveností zaměstnanců na 

zvyšující se nároky na výkon a znalost. 

 

Současné moderní fungování firmy, využívající pro svou činnost lidských zdrojů se 

neobejde bez pravidelného hodnocení zaměstnanců. V dnešní době patří 

k základním personálním procesům ve firmě. Jeho podstatou je zjištění, zda pracovní 

i osobní jednání hodnoceného je ve shodě s nároky a požadavky na vykonávanou 

pracovní činnost v rámci dané pozice. Slouží k plánování cílů, dosahování lepších 

pracovních výsledků, ke spravedlivějšímu odměňování zaměstnanců, ke zjišťování 

potřeb rozvoje pracovníků apod. 

 

Dobře propracovaný systém řízení lidských zdrojů je instrumentem pro vytvoření 

kvantitativního lidského potenciálu firmy, schopného obhájit základní hodnoty, 

symboly a zásady jednání, které jsou určující pro strategické cíle firmy a obhájení 

konkurenceschopné pozice na trhu. 

 

Cílem této práce je nastavit ve vybrané firmě nejvhodnější a nejefektivnější systém 

hodnocení. Studie se snaží se zhodnotit jejich postoj k firemní kultuře z několika 

aspektů. Chce přispět k zefektivnění pracovního prostředí, k dosažení lepších výsledků 

jak jedince, skupiny tak i společnosti jako celku. 

 

Jako výsledek studie bude vyhotovení návrhu co nejdokonalejšího a nejvhodnějšího 

modelu hodnocení pracovníků. Úpravu hodnocení budu navrhovat tak, aby umožňovala 

hodnocení pracovníků minimálně jednou za rok a aby umožnila meziročně porovnávat 
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rozvoj jednotlivých pracovníků v průběhu sledovaného období v jednotlivých 

hodnotících oblastech a zejména, aby systém umožnil okamžité využití výstupů 

hodnocení pro zvýšení motivace pracovníků. Mojí snahou bude nastavení takového 

hodnotícího systému, který by nebyl časově náročný jak pro hodnotitele, tak pro 

hodnoceného, zároveň aby umožnil rychlé zaškolení, aby hodnotící škála byla pro 

všechny hodnotitelé pojímána vyrovnaně a aby hodnocení dokázali přijmout hodnocení 

jejich činnosti jako přínos  
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

 

1. HODNOCENÍ PRACOVNÍK Ů 

 

Cílem teoretické části mé bakalářské práce je prohloubení znalostí v oblasti metodiky 

hodnocení pracovníků, zpracování poznatků a zjištění vlivu hodnocení na pracovníky. 

 

Hodnocení pracovníků je důležitou součástí personálního politiky každé firmy.1 

 

Jestliže je hodnocení prováděno správně, může se stát cenným pomocníkem pro rozvoj 

kvalifikace pracovníků, plánování konkrétních činnosti v oblasti řízení lidských zdrojů, 

motivací a odměňováním pracovníků. 

 

1.1. Vymezení pojmu  

 

„hodnocení pracovníků“ 

 

„Hodnocení pracovníka znamená posuzování jeho vlastností, postojů, názorů, jednání 

a vystupování vzhledem k určité situaci, ve které se pohybuje, vzhledem k činnosti, 

kterou vykonává, a vzhledem k druhým lidem, s nimiž vstupuje do kontaktu.„2 

 

Jedním ze základních lidských předpokladů efektivnosti řízení lidských zdrojů je 

provádění hodnocení zaměstnanců. Správně natavený proces hodnocení, pojatý jako 

určitý stimul pro zlepšení pracovního výkonu a nástroj motivace pracovníků, je 

důležitou činností, která podmiňuje efektivní řízení celé firmy. Je důležité si ujasnit, co 

se od procesu hodnocení očekává a jaké kroky je potřeba učinit pro naplnění těchto 

očekávání. 

 

                                                 
1 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky. Praha. 2002. s. 194 
2 BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie v řízení firmy. Praha. 1994, s. 365 
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Jedním z prvních kroků je vymezení základních cílů, např.3 

 

• podpora liniových manažerů při vedení spolupracovníků k vyšší výkonnosti 

• zlepšení efektivnosti a kvality práce 

• formování lidských zdrojů společnosti v souladu s přijatými firemními principy 

a v duchu firemní kultury 

• rozvoj odborných a osobnostních způsobilostí zaměstnanců 

• zkvalitnění vnitrofiremní komunikace 

 

Dalším krokem je vytvoření systému hodnocení personálu (firemních zásad, pravidel a 

odpovídající metodiky) tak, aby byl srozumitelný a vzájemně propojený na další 

procesy v oblasti řízení lidských zdrojů, kterými jsou programování a plánování 

personálu, personální marketing, hmotná a nehmotná stimulace, kvalifikační rozvoj, 

oceňování a další. 

 

Kvalitně vytvořený systém řízení lidských zdrojů není samospasitelný, pokud zůstane 

na papíře. Nesmírně důležité je to, jak se nastaví proces implementace, tj. zavedení 

systému hodnocení do praxe celé firmy. Stanovených cílů nelze dosáhnout bez kvalitní 

kvalifikační přípravy liniového managementu nebo bez odpovídající informační a 

komunikační kampaně. Významnou roli přitom hraje i personální, důvěryhodné a 

stabilní firemní prostředí, které dá zaměstnancům pocit sounáležitosti s firmou a 

porozumění důležitých rozhodnutí firmy a jejich realizaci. 

 

Každá firma realizuje hodnocení podle svých specifických potřeb, resp. svého zaměření 

(výroba, obchod, administrativa atd.), a tak je třeba, aby na systému hodnocení 

výrazněji spolupracovali i podnikoví analytici práce či vedoucí zaměstnanci, kteří jej 

pak budou používat. 

 

Postup tvorby a implementace systému hodnocení vyjadřuje „Projekt hodnocení“. 

Důležitou součástí procesu je hodnotící rozhovor a kvalitní zaškolení hodnotících. 

                                                 
3  Podle: Toman, J. Proč hodnotit zaměstnance a jak. Pamservis.cz [online] 
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Proces hodnocení je určován časovým rozpětím. Vymezení přesného časového úseku je 

nezbytným standardem pro pravidelně prováděné hodnotící cykly. V podmínkách 

organizací působících na českém trhu, je nejčastějším typem hodnocení roční, 

vyplývající z rekapitulace odpracovaného ročního časového úseku. Tento interval nabízí 

možnosti pro podrobnou přípravu podkladů i samotných hodnotících metod.  

 

Výjimečná nejsou však ani hodnocení po ukončení zkušební doby či hodnocení 

v rámci mimořádných událostí. Stanovení účel a příležitosti je tedy vždy 

v kompetenci hodnotitele či celé organizace. Hodnocenými jsou zpravidla zaměstnanci, 

oddělení nebo části firemních celků. 

 

„hodnotitel a hodnocený“ 

 

Hodnotitelem bývá většinou nejvíce kompetentní osoba a to je takřka vždy přímý 

nadřízený hodnoceného. Přímý nadřízený nejlépe zná své podřízené stejně jako úkoly, 

na nichž pracují a často i jejich zázemí a možné vlivy na jejich práci. Vedoucí 

pracovník je zodpovědný za výkonnost svých lidí a on také provádí závěrečné 

vyhodnocení všech podkladů k hodnocení, vede hodnotící rozhovor a navrhuje opatření 

z hodnocení vyplývající. Nebezpečím může být subjektivní deformace nebo 

nedostatečná autorita přímého nadřízeného. 

Hodnoceným je tedy zpravidla přímý podřízený svého vedoucího. 

„metodika“ 

Metodika je obecně pracovní postup (metoda) nebo nauka o metodě. Metoda (z řeckého 

met-hodos – doslova "za cestou", cesta za něčím) je postup nebo návod, jak získávat 

správné poznatky, prostředek poznání. Metoda a systém tvoří podstatu vědy, přičemž 

systém představuje její obsahovou stránku, zatímco metoda její stránku formální. 

„analýza“ 

rozbor, metodu zkoumání složitějších skutečností rozkladem na jednodušší. 
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1.2. ZÁSADY PRO VHODNÉ ZAVEDENÍ METODY 

PRACOVNÍHO HODNOCENÍ 

 

Hodnocení pracovníků…  

  

 …má:  

 

• být v každém případě spravedlivé a přesné 

• být zajištěno tak, aby všichni pracovníci byli hodnoceni stejně, resp. podle 

stejných měřítek, podle stejných zásad 

• být prováděno systematicky a pravidelně, aby bylo možné zjistit, jakým 

způsobem a jak rychle se pracovník vyvíjí 

• vycházet z výsledků průběžného sledování výkonu zaměstnanců během 

hodnoceného období 

• mít zvolenou takovou metodu hodnocení, která by byla nejvíce odpovídající 

podmínkám organizace a taková kritéria, která nejvíce vyhovují struktuře 

pracovních míst 

• mít propracovanou metodickou přípravu, jak systému hodnocení, tak 

budoucích hodnotitelů. Organizace by měla zpracovat metodický pokyn 

hodnocení, v němž jsou stanoveny cíle a metoda hodnocení, specifikována 

použitá kritéria, jejich obsahový výklad a práce s nimi. Rozhodující pro volbu 

kriterií je pracovní náplň, míra požadovaných znalosti, míra delegované 

odpovědnosti, podíl činností operativního a koncepčního charakteru, atd. 

• být vázáno s hodnotícím rozhovorem na základě předcházející přípravy 

hodnotitele, kterým bývá zpravidla bezprostředně nadřízený (výsledky 

hodnotícího rozhovoru se uvádějí zpravidla do hodnotícího dokumentu ve 

struktuře obsažené v hodnotícím formuláři). 

• mít závěry a výsledky vždy zpracovány v písemné podobě, neboť jsou 

významnou personální informací o zaměstnanci a jsou i součástí jeho osobní 



 

13 

 

4dokumentace (výsledkem je formulace celkových závěrů z hodnocení a 

doporučená opatření jak pro zaměstnance, tak i vedení organizace).5 

 

 …sleduje: 

 

• skutečné úrovně pracovníků na poli odborném, pracovním a z části i osobním 

• prostřednictvím hodnotících testů, zkoušek i pohovorů je monitorován pracovní 

výkon konkrétní osoby, zjišťuje se, jak zaměstnanec vykonává svou práci a jak 

plní úkoly a požadavky kladené na dané pracovní místo 

• jaké je jeho pracovní chování, jeho vztahy ke kolegům, k zákazníkům, ale i 

dalším osobám, se kterými přijde při práci do kontaktu 

• srovnání reálného a požadovaného 

• silné a slabé stránky zaměstnance 

• současný pracovní výkon zaměstnance 

• potřeby pro další vzdělání, 

• určitý pracovní potenciál zaměstnance6 

 

 

…se dá využít 

 

• u organizací, pro které je systém zabezpečování jakosti běžnou záležitostí 

• díky uplatňování statistických metod lze hodnotit způsobilost výrobního 

procesu, způsobilosti výrobního zařízení a způsobilosti měřidel. Tato 

způsobilost se posuzuje podle vypočtených indexů způsobilosti. 

• při hodnocení způsobilosti zaměstnanců (jen ojediněle se najdou organizace, 

které mají vypracovaný jednotný postup, metodu nebo směrnici pro pravidelné 

                                                 
4 PÁNEK, A., Systém hodnocení zaměstnanců[online]. 2008 

 

 
6 Podle: KLEIBL, J., DVOŘÁKOVÁ, Z., ŠUBRT, B. Řízení lidských zdrojů. Praha.2001. s. 137-138 
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hodnocení způsobilosti všech zaměstnanců). Většinou se hodnocení způsobilosti 

týká pouze vybrané části zaměstnanců. 

 

 

…hodnotí způsobilost, z pohledu 

 

Zaměstnavatele 

 

 lze definovat jako schopnost zaměstnance plnit zadané úkoly způsobem 

odpovídajícím požadavkům pro danou funkci (tj. v požadované kvalitě, čase a 

při dodržení všech pravidel souvisejících se zadanou prací) při využití všech 

svých znalostí a dovedností. 

 

Středního a vrcholového managementu jako 

 

o schopnost využít odborných znalostí 

 

o schopnost rozumět tomu, co je třeba dělat 

 např. kritické uvažování, předvídavost, hledání netradičních řešení, 

apod. 

 

o schopnost zajistit vykonání práce  

např. aktivní přístup, ambice, sebedůvěra, sebekontrola, vytrvalost, 

zaujetí pro práci, organizační schopnosti, schopnost vést, apod. 

 

o schopnost zapůsobit na lidi  

např. přesvědčivost, rozhodnost, motivace, argumentace, vliv, apod. 

 

Hodnocení způsobilosti zaměstnance umožňuje posoudit, zda je zaměstnanec schopen 

vykonávat danou práci dobře. 
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1.3. CÍL PRÁCE 

 

Cílem je vytvořit systém hodnocení a zároveň naučit management tento systém 

používat. Díky zavedení hodnotícího systému do společnosti nabídnout managementu 

možnost včas zjistit lidský potenciál každého zaměstnance, co nejefektivněji jej využít, 

vést a odměnit. Hodnocení zaměstnanců poskytne odpovědným vedoucím objektivní 

nástroj pro zpětné hodnocení účinnosti jejich manažerské práce, bude je motivovat 

k uplatňování efektivních forem a metod řízení. Zaměstnanci pak díky hodnotícím 

pohovorům nabídnout možnost prodiskutovat a snažit se vyřešit s nadřízeným 

problémy, které v pracovně-právním vztahu nastávají. Je záměrem aby zaměstnanci 

postupně akceptovali princip hodnocení nejen jako soubor znaků firemní kultury, ale 

také jako významný moment a podporu rozvoje jejich kvalifikačního a odborného 

růstu. Hodnotící systém poskytne možnost, kterou se bude dát zjistit, zda zaměstnanci 

správně pochopili požadavky vyplívající z popisu pracovní funkce. 

 

Účelem procesu je, aby zaměstnanec dostal zpětnou vazbu na kvalitu své práce, 

nadřízený měl možnost jednou za čas se svým člověkem pohovořit a společně usilují o 

nastavení nových cílů a výkonových kritérií, které budou měříky pro finanční i 

nefinanční ohodnocení zaměstnanců. 

 

Stanovení cílů, kterých by mělo být dosaženo: 

 

Zlepšení pracovního výkonu  

Informace pracovního hodnocení dávají zaměstnancům a vedoucím 

zaměstnancům zpětnou vazbu, která umožňuje zaměstnancům a vedoucím 

zaměstnancům do pracovního výkonu příslušnými kroky zasahovat a zlepšovat 

ho (tedy o zjištění situace a zabezpečení, aby byl správný zaměstnanec na 

správném pracovním místě).7 

                                                 
7 Podle: HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. Praha. 2006. s. 42 
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Určení odměny 

hodnocení zaměstnanců pomáhá a může fungovat jako nástroj řízení 

odměňování (nemusí být ale pravidlem).  Řada organizací zvyšuje platy a 

uděluje odměny na základně zásluh, které se zjišťují na základně pracovního 

hodnocení.8 

 

Rozhodování o pracovním zařazení 

V  rámci interní mobility zaměstnanců dochází k jejich povýšení v rámci 

karierového rozvoje, k převedení na jinou práci, k přeložení na podřadnější 

pracovní místo, příp. k rozvázání pracovního poměru. Tyto pohyby se často 

zakládají na výsledcích vykonané páce (známých jako předpokládaných). 

Povýšení bývá chápáno jako odměna za již vykonanou práci.9 

 

Vzdělávání a rozvoj 

 Špatný pracovní výkon může být signálem potřeby řešit vzniklý problém 

vzděláváním zaměstnance, tedy zvýšením jeho znalostí a dovedností. Dobrý 

pracovní výkon z druhé strany může být signálem a upozorněním na jeho skrytý 

potenciál, kterého je třeba využit a tvořivě rozvíjet.  

 

Upozornění na nedostatky k získání a výběru zaměstnanců 

 Dobrý nebo špatný pracovní výkon zaměstnanců může indikovat dobrou nebo 

špatnou práci personálního útvaru resp. spolupráce personálního útvaru 

s relevantním liniovým managementem. 

 

Upozornění na nedostatky personálního informačního systému 

 Špatný pracovní výkon může být determinování nesprávným závěrem analýzy 

práce, specifikací pracovního místa, zkreslenými informacemi v oblasti 

personálního plánování či jinými nedostatky personálního informačního 

                                                 
8 HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. Praha. 2006. s. 81-82 
9 STÝBLO, J. Efektivní manager. 1993 
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systému. Práce se zkreslenými informacemi může vést k nesprávným 

rozhodnutím v otázkách výběru, vzdělávání nebo propouštění zaměstnanců.´ 

 

Chyby v organizaci práce 

 Špatný pracovní výkon může být příznakem nedokonalé organizaci práce. 

Hodnocení zaměstnanců může tyto nedostatky identifikovat. 

 

Realizace rovných příležitost 

Pracovní hodnocení umožňuje a napomáhá k realizaci principu nových 

příležitostí, neboť poskytuje informace, na základě kterých lze rozhodnout a 

zabránit různým formám diskriminace (podle pohlaví, podle věku atd.) 

 

Zohlednění vnějších vlivů 

Někdy bývá pracovní výkon ovlivňován vnějšími vlivy, mimo pracovní 

prostředí. Patří sem zejména rodina, finanční situace, zdraví, jiné soukromé 

záležitosti. Pokud jsou okolnosti uvedeny v pracovním hodnocení, může 

příslušný liniový vedoucí tyto vlivy zohlednit, příp. organizace může 

zaměstnanci také pomoci 

 

 

Kvalitně nastavený proces hodnocení má svůj význam pro jednotlivého hodnoceného 

zaměstnance, jeho nadřízeného, pracovní týmy a pro firmu, jako celek. Objektivní 

zpětná vazba ze strany hodnotitele (liniového manažera), poskytovaná zaměstnanci při 

hodnocení jeho pracovního výkonu, chování a jednání slouží jako východisko pro 

plánování jeho dalšího rozvoje. Úlohou liniového manažera při provedení hodnocení je 

ocenit silné stránky zaměstnance, poukázat na slabé a naplánovat konkrétní úkoly 

v oblasti pracovního výkonu, kvalifikačních aktivit, sebe-vzdělávání, rozvoje 

osobnostních způsobilostí 
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1.4. METODY HODNOCENÍ 

 

Hodnocení způsobilosti zaměstnance nelze chápat jako hodnocení zaměstnance podle 

dosahovaných výsledků. Při hodnocení způsobilosti zaměstnance je nutné přihlížet 

současným i budoucím potřebám organizace. Při tomto hodnocení by se mělo 

prokázat, jaké má zaměstnanec znalosti a dovednosti uplatňuje při své práci. 

 

Výběr metody pro proces hodnocení je jednou z nejdůležitějších činností přípravných 

prací. Nejčastěji se používají metody hodnotících škál, kdy je možno provést snadné 

srovnávání jednotlivých hodnocených osob. Srovnání může proběhnout na úrovni 

kriterií, ale i tzv. výsledném hodnocení, to pak klasifikuje zaměstnance jediným údajem. 

Nejrozšířenější bývá procentuální vyjádření výsledků. V situaci, kdy každé hodnotící 

kritérium má jinou váhu, lze tuto váhu vyjádřit číselně u každého z kriterií. Průběh 

hodnocení zaměstnance je zaznamenán a monitorován prostřednictvím protokolu. 

Standardem u většiny kvalitních systémů bývá, že takto tvořený protokol je kdykoliv 

k dispozici v tištěné či elektronické podobě. 

 

Výběr metod hodnocení musí vždy odpovídat situaci v podniku, charakteru práce, 

typu zaměstnanců a organizace. Ve firmě jsou výsledky hodnocení pracovníka 

sledovány a projednávány formou strukturovaného hodnotícího rozhovoru (dále jen 

hodnotící rozhovor) s každým jednotlivým pracovníkem v rámci pravidelného ročního 

hodnocení. Hodnotící rozhovor je klíčovým bodem procesu hodnocení, kterému 

předchází metodická příprava hodnotitele pro objektivní průběžné hodnocení 

pracovního výkonu hodnoceného a vyžaduje:10 

 

◘ přítomnost informací a faktů o pracovním výkonu a pracovním chování 

hodnoceného během celého hodnoceného období., 

◘ evidence jak pozitivních tak i negativních skutečností, souvisejících s pracovním 

výkonem a pracovním chováním hodnoceného., 

                                                 
10 HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. Praha. 2006. s. 86-88 
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◘ specifikaci příčin zjištěných nedostatků ve výkonu s vyloučením faktorů, které 

s pracovním aktivitou hodnoceného nesouvisí a nemohou ovlivnit jeho 

hodnocení. 

Bez podkladů a konkrétních informací o celém hodnoceném období není reálné prosadit 

do hodnocení objektivitu. Hodnocení se provádí na základě zjištěných, ověřených a 

přesných informací. 

 

Existuje mnoho metod hodnocení zaměstnanců, z nichž některé se zaměřují více na 

výsledky práce, jiné na pracovní chování. Nejširší možnosti uplatnění mají metody 

univerzální. Volba metod hodnocení, odpovídajících charakteru činnosti je jedním ze 

základních předpokladů pro úspěšný průběh a využití výsledků hodnocení 

 

Existuje celá řada metod hodnocení, některá z nich jsou: 

◘ kvalitativní 

(pracovní posudek, který obsahuje verbální charakteristiku hodnoceného 

s důrazem na profilující znaky a plnění pracovních úkolů a závěrem vyjádření 

k perspektivě hodnoceného) 

◘ kvantitativní  

(slovní, číselná a grafická stupnice) 

◘ porovnávací 

(párové srovnání – každého s každým – určuje lepšího)  

Tab.  Formulář pro zpracování výsledků metodou párového srovnávání („jeden nebo druhý“) 

Kriterium:…………………………   Hodnocené období:……………… 

 ADAM BOLEK CÍHA DUDEK FILA 

ADAM — 2 1 2 2 

BOLEK 1 — 1 2 1 

CÍHA 2 2 — 2 2 

DUDEK 1 1 1 — 1 

FILA 1 2 1 2 — 

Mezisoučet 5 7 4 8 6 

POŘADÍ 2. 4. 1. 5. 3. 

Komentář 
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Jménu ve sloupci je připsáno pořadí, které je určeno hodnotitelem při srovnávání s přínosem člověka 
uvedeného v řádku. Po vyplnění jsou hodnoty ve sloupcích sečteny a ten, kdo má nejnižší počet bodů se 
umisťuje jako nejlepší na 1. místě.11 
 
 
◘ specifická 

(Assessment centre – tzv. diagnosticko-výcviková metoda na základě syntézy 

získaných poznatků. Zde se také může projevit osobní vtah k hodnocenému, a 

přesto může poskytnout velice cenné informace) 

 

 Charakteristické rysy Assessment 

Centre 

Personální rozhodnutí Po skončení 

Těžiště srovnávání Interindividuální srovnávání 

Časování zpětné vazby Zpětná vazba po skončení AC 
12  

Personální práce se často přiklání k metodám pro hodnoceného a hodnotitele, jako 

nejsnáze pochopitelným a zvládnutelným, např. metoda BARS vychází z hodnocení 

pracovníka podle klasifikační stupnice pracovního chování od vynikající spolu 

s hodnocenými pracovníky. Každý stupeň obsahuje slovní charakteristiku znaků 

pracovního chování, odpovídající tomuto stupni. Tato metoda má dostatečnou zpětnou 

vazbu na pracovní výkon hodnoceného pracovníka. 

 

1.4.1. Rozbor několika metod 

 

 METODA-Volný popis 

 

U této metody musí hodnotitel písemně charakterizovat pracovní výkon hodnoceného. 

Většinou mu k tomu slouží seznam bodů hodnocení, které jsou odvozené od kritérií 

pracovního výkonu. Metoda se používá také k vypracování pracovního posudku při 

odchodu zaměstnance. Výhoda metody tkví v její univerzálnosti. Mezi nevýhody patří 

                                                 
11 HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. 2006. s. 48 
12 HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. 2006. s. 64 
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to, že každý hodnotitel má své vlastní vyjadřovací schopnosti. I délka a obsah se liší dle 

hodnotitele. Hodnocení od různých hodnotitelů a o různých hodnocených se dá jen 

těžko porovnávat. Hodnotitelé mají sklon přihlížet spíše k průměrnému výkonu 

(dlouhodobému) a velký vliv na hodnocení á často i osobní vztah hodnotitele 

k hodnocenému. 

 

 METODA- hodnocení podle stupnice13 

 

Tato hodnota je náročná na přípravu, umožňuje však značnou objektivní srovnatelnost 

úrovně výkonu a různých pracovníků. Hodnotí se totiž jednotlivé aspekty práce pomocí 

předem stanovené stupnice (např. číselné nebo slovní). Obtížné však bývá vybrat 

vhodné výkony a formy chování, které obecněji definované lze použít na úrovni 

organizace (např. kvalita proces, samostatnost, přítomnost v práci, ochota 

spolupracovat), jiné je nutno stanovit útvarově, případně týmově (např. specifická 

znalost práce, soutěživost apod.). Hodnocení podle stupnice se využívá také u metod 

zkoumajících pracovní chování. 

 

Používají se následné základní typy hodnotící stupnice: 

 

◘ Číselní stupnice (neverbální) 

u každého kritéria používáme odstupňování dle číselných hodnot (např. 1,2,3). 

Jednotlivé kritéria se mohou lišit různými bodovými hodnotami, různými 

vahami či různým bodovým rozpětím. Konečné hodnocení je dáno součtem 

bodů prostého či váženého aritmetického průměru bodů za všechna kriteria. 

 

◘ Grafická stupnice (neverbální) 

využívá křivky pro stanovení sil nových a slabých stránek pracovníka. Ke 

každému kritériu přísluší úsečka, na které se vyznačí hodnota daného kritéria. 

Souhrnné hodnocení získáme spojením bodů na jednotlivých úsečkách. 

 

 

                                                 
13 HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. 2006. s. 42-47 
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◘ Slovní stupnice (verbální)14 

využívá u každého kritéria slovního odstupňování. Úroveň výkonu je vyjádřena 

buď vhodným slovem (např. výborný, velmi dobrý, dobrý…) nebo 

odstupňovaným slovním popisem (např. neplní minimální požadavky, pracuje 

jen tak, aby obstál, množství páce je uspokojivé atd.). 

 

Tato metoda je univerzální a relativně jednoduchá a má celou řadu výhod. Můžeme 

díky ní hodnotit jak souhrnný pracovní výkon, tak i jeho jednotlivé stránky. Formulář se 

může použít k různým hodnocením (k sebehodnocení, k hodnocení shora i zdola i 

k porovnání všech těchto hodnocení). Je vhodná pro nalezení silných a slabých stránek 

zaměstnanců. Na přípravě i vlastním hodnocení se mohou podílet všichni pracovníci a 

je vhodná pro využití v rámci moderních přístupů k hodnocení. Mezi nevýhody patří  

fakt, že příprava formulářů, hodnotitelů i hodnocených je náročná. Sestavit formulář 

s vhodnými kritérii a popisy úrovně je obtížné. Může dojít k nesrovnalosti hodnocení 

výkonu jednotlivých zaměstnanců. To je dáno tím, že kritéria a popisy mohou být 

stanoveny tak, že jim hodnotitelé nejsou schopni stejně porozumět. Může docházet 

k subjektivnímu pohledu na výkon zaměstnance a cíl hodnocení může být ovlivněn i 

tehdy, je-li formulář sestaven dle určitého obecného vzoru a není přizpůsoben danému 

pracovnímu místu. Některá důležitá kriteria mohou chybět, jiná nepotřebná mohou 

přebývat. 

 

Tab.  Ukázka verbální hodnotící stupnice 

Koncentrace pozornosti 

Je roztržitý, 
nesoustředěný 
a dělá časté 
chyby z 
nepozornosti 

Kvalita pozornosti 
je spíše nižší nebo 
kolísavá a dopouští 
se zvýšeného počtu 
chyb. 

Na průměrnou 
kvalitu a výdrž 
pozornosti, 
dopouští se 
obvyklého počtu 
chyb. 

Má velmi dobrou 
koncentraci 
pozornosti a chyby 
z nepozornosti se 
objevují ojediněle. 

Dokáže se 
dlouhodobě a kvalitně 
koncentrovat na úkol, 
který zvládá precizně. 

15 

                                                 
14 HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. Praha. 2006. s. 42-46 
15 HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. 2006. s. 64 
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 METODY založené na vytváření pořadí zaměstnanců 

 

Většinou dochází k porovnání výkonu dvou i více zaměstnanců. Porovnání může být 

buď souhrnné, nebo dle jednotlivých kritérií výkonu. Je to metoda relativní, protože 

nemůžeme porovnávat výkon různých skupin pracovníků. 

 

Většinou se používá: 

 

◘ Střídavé porovnání 

hodnotitel vybírá ze seznamu toho nejlepšího a nejhoršího a napíše je na začátek 

a konec nového seznamu. Pak opět vybírá toho nejlepšího a nejhoršího. 

 

◘ Párové porovnání16 

porovnává zaměstnance na prvním a druhém místě a označí toho nejlepšího. Pak 

porovnává zaměstnance na prvním a třetím místě a opět označí toho nejlepšího. 

Porovnání pokračuje, dokud není porovnán každý s každým. 

 

◘ Nucené rozdělení (metoda 20-70-10)17 

hodnotitel porovnává zaměstnance a musí přiřadit určité procento zaměstnanců 

k určité úrovni pracovního výkonu, 20% nejlepších, 70% vysoce ceněných, 10% 

méně výkonných. Většina zaměstnanců, kteří se dostávají do 10%, bývají 

propuštěni, obvykle se ale stává, že tito zaměstnanci se sami rozhodnou z firmy 

odejít, protože pro není příjemné se dostat do nejnižší hranice (tedy do skupiny 

nejhůře hodnocených zaměstnanců) 

 

Výhodou metod je jednoduchá a nenáročná příprava, sloužící k motivování a soupeření 

zaměstnanců. Metody nejsou citlivé na shovívavost, přísnost, či hodnocení průměrnými 

hodnotami. 

                                                 
16 HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. 2006. s. 48 
17 HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. 2006. s. 25-27 
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Nevýhodou metod je jejich subjektivita, informují pouze o pořadí zaměstnanců, ne o 

jejich výkonu. Nedoporučují se pro účely odměňování. 

 

 METODA- hodnocení podle dohodnutých cílů 

 

Je metoda vycházející z koncepce řízení pracovního výkonu. Funguje tudíž na stejných 

principech a postupech, které zahrnují stanovení přesně definovaných a termínovaných 

výkonových cílů, podporu při jejich dosahování, jejich měření a navrhování zlepšení. 

 

Výhodou této metody je umožnění výrazného zapojení zaměstnanců do stanovení cílů i 

cest, jak jich dosáhnout, což zvyšuje jejich výkon. 

 

Nevýhodou problémem může být určení vhodných kritérií pro nekvalifikovatelné 

složky výkonu a jejich měřitelnost. Metoda je náročná na činnost vedoucích 

zaměstnanců, kteří musí průběžně sledovat vhodnost podmínek pro plnění cílů. 

 

 

1.4.2. Správná volba hodnotící škály18 

 

Rozhodnutí, jakou škálu při celé hodnotící akce používat, je zásadní a určující. 

Zvolíme-li na začátku celého procesu hodnocení nesprávnou škálu, musíme se bohužel 

tohoto výběru držet. Posléze se může stát, že budeme muset celé hodnocení provést 

znovu. Proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost počáteční volbě hodnotící škály. 

Mohou to být stupně nebo intervaly, a to sestupné či vzestupné. K již ustálené 

klasice patří škály známkovacího dolního typu se stupni od 1 až 5, kdy 1 je nejlepší a 5 

nejhorší. Ke každé hodnotě takto stanovené škály pak obvykle lze připojit komentář 

vystihující daný stupeň. Text, kterým je stupeň uvozován, by měl jednoznačně 

informovat o jeho kvalitě a hodnotě. Jednoznačný popis stupně je stejně důležitý jako 

správný výběr škály hodnocení. 

 

                                                 
18 HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. 2006. s. 42-47 
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Počet stupňů v kvalifikačních (hodnotících) stupnicích je při vytváření systému řízení 

pracovního výkonu pravděpodobně jedním z nejspornějších a nejdiskutabilnějších 

problémů. Existuje možnost, že míra přesného rozlišování úrovně pracovního výkonu 

vzroste, použije-li se více stupňů, řekněme pět.19 

 

Je obtížné poskytnou zaměstnancům logické zdůvodnění klasifikace tak, aby to 

zajistilo, že zaměstnanci pochopí, jaký výkon se u různých klasifikačních stupňů 

očekává. 

 

První, co je třeba rozhodnou je, zda zvolíme lichý počet stupňů, např. 3 nebo 5 nebo 

sudý počet stupňů např. 4 nebo 6. Argumentem pro lichý počet je to, že tento počet 

reprezentuje morální rozdělení schopností s tím, že většina lidí se nachází uprostřed. 

Argumentem pro sudý počet je zase to, že tento počet naruší sklon vedoucích 

zaměstnanců hodnotit prostředním stupněm. Nejobvyklejší počet stupňů je 4 nebo 5, 

ale některé organizace dávají přednost 3 stupňům, protože to považují za hranici v jaké 

je možné přesné rozlišení. 

 

Vzhledem k tomu, že názory pracovní skupiny na počet stupňů nebyly jednotné, jsou 

zde uvedeny příklady čtyř a pěti stupňové škály. Formulář, který je vytvořen pro 

pětistupňovou škálu je možné předělat na 4- stupňovou. Ve formuláři je také uvedeno 

hodnocení zaměstnanců v procentech – je možnost úprav. K tomuto formuláři patří 

„instrukce pro hodnotitele“ a „instrukce pro hodnocené“, kde je stručný návod jak 

přistupovat k používání vah (důležitosti) jednotlivých kriterií.  

 

Nejčastěji posuzovanými kritérii (zejména pro manažerskou práci) jsou: Úroveň 

odborných znalostí, zručností a dovedností, kvalita a kvantita výkonu, úroveň pracovní 

disciplíny a spolehlivosti, využití pracovního času, úroveň pracovní iniciativy a 

samostatnosti, odolnost vůči fyzické zátěži, odpovědnost, spolehlivost, odolnost vůči 

neuropsychické zátěži (pozornost, vytrvalost, myšlení, rozhodování) schopnost přijímat 

a nést oprávněná rizika, úroveň organizátorské činnosti, schopnost koncepčního řešení, 

                                                 
19 KOUBEK, J. Řízení pracovního výkonu. Praha. 2004, s. 142-145 
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schopnost podnikatelského myšlení a podnikatelských přístupů, zvládání změn a 

pozitivní přístup ke změnám (pružnost, adaptabilita), schopnost jednání s lidmi a ochota 

disponibilita (ochota plnit i nadstandardní požadavky), společenské vystupování a 

vyjadřování schopnosti (reprezentace vlastní osoby i firmy), schopnost práce 

s informacemi (znalost informačních technologií, jazykové znalosti), loajalita k firmě a 

identifikace s cíli firmy, kultura, jednání a dodržování etických norem jednání.20 

 

Příklad 5-ti stupňové škály, viz. tento formulář21 

 

◘ 5- vynikající 

 Trvale vykazuje nadstandardní pracovní výkon. Je vzorem pro dané pracovní 

 místo. Nemá žádné zvláštní nedostatky. Podává pracovní výkon, který se 

 předpokládá u zaměstnanců v následujícím vyšším pracovním místě. 

 

◘ 4- překračuje očekávání 

 Vykazuje vyšší pracovní výkon než je běžně očekávaný standard pro toto 

 pracovní místo. Pracovní výkon a sním spojené znalosti a dovednosti se rozvíjejí 

 a zvyšují podle předpokladů. 

 

◘ 3- plní očekávání 

 Pracovní výkon odpovídá standardu pro dané pracovní místo. Pracovní výkon a 

 s ním spojené dovednosti se rozvíjejí a zvyšují podle očekávání. 

 

◘ 2- je nutné zlepšení 

 Pracovní výkon nedosahuje plně požadavků, které jsou běžně kladeny na 

 zaměstnance na tomto pracovním místě. Existuje však potenciál dalšího rozvoje. 

 

◘ 1- neuspokojivý 

                                                 
20 KLIEBL,J., DVOŘÁKOVÁ, Z., ŠUBRT, B. Řízení lidských zdrojů. 1997. s. 143 
21 KOUBEK, J. Řízení pracovního výkonu. Praha. 2004. s. 145-149 
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 Pracovní výkon nedosahuje parametrů, které se kladou na zaměstnance na tomto 

 pracovním místě. Doporučuje se zvážit pokračování zaměstnance v dosavadní 

 činnosti. 

 

1.5. HODNOTÍCÍ ROZHOVOR 

 

Hodnotící rozhovor je formální, předem naplánované a připravené setkání zaměstnance 

většinou s přímým nadřízeným, kde jsou zaměstnanci komunikovány výsledky a závěry 

procesu hodnocení, ke kterým je mu umožněno se vyjádřit.22 

 

Hodnotící rozhovor je nelehkou záležitostí a proto vyžaduje ze strany hodnoceného 

určitou participaci na procesu hodnocení, přináší větší spokojenost s rozhovorem a 

hodnotitelem. Důsledkem bude pravděpodobné zlepšení budoucího pracovního výkonu, 

zvýšení odpovědnosti a kvality práce, úrovně spolupráce apod.23 

 

Hodnotící rozhovor je veden za účelem 

 

• Zvýšení výkonu 

hodnotící pohovor stanoví, ve kterých oblastech a směrech zaměstnanec zvýší 

výkon, co pro to udělá on sám a v čem mu pomůže zaměstnavatel. 

• Správné obsazení pozic 

Hodnotící pohovor manažerovi přinese potřebné signály, zda je potenciál 

zaměstnance využíván pro odpovídající práci a zda je na správné pracovní pozici 

• Finanční ohodnocení 

Hodnotící pohovory dávají příležitost analyzovat, jak zaměstnanec splnil hlavní 

úkoly a na tomto základě navrhnout zvýšení mzdy 

• Znalost perspektiv 

každý zaměstnanec potřebuje znát svou perspektivu. Tato znalost je důležitou 

motivací k výkonu a současně faktorem, který stabilizuje zaměstnance a zvyšuje 

loajalitu vůči zaměstnavateli 

                                                 
22 HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. 2006. s. 56-58 
23 ARMSTRONG, M. Personální management. 1999 



 

28 

 

• Tvorba kariérových plánů 

Na základě znalosti perspektivy a výsledků hodnotícího pohovoru může manažer 

vytvářet kariérové mapy – pln odborného růstu, postupů a personálních rezerv 

 

• Růst kvalifikace 

Hodnocení upřesní potřeby kvalifikačního rozvoje jednotlivých zaměstnanců 

• Výběr nových zaměstnanců 

Výsledky hodnotících pohovorů mohou indikovat míru úspěšnosti výběru 

nových zaměstnanců 

• Informovanost 

Pravidelné hodnotící pohovory jsou důležitým obousměrným informačním 

kanálem 

 

Pravidla provádění hodnotícího rozhovoru 

•  Vytvoříme klidnou a přátelskou atmosféru v neoficiálním prostředí. 

• Uvítáme pracovníka, odstraňte pocit napětí. 

• Vysvětlíme cíle a postup pohovoru. 

• Požadujeme, aby pracovník sám ohodnotil svůj výkon od předchozího rozhovoru. 

• Klademe otevřené otázky a ověřujte informace tam, kde není jasno nebo o nich 

pochybujete. 

• Sdělíme pracovníkovi Váš názor na jeho pracovní výkon, případně na jejich chování 

a jednání. 

• Nezapomeneme pochválit za dobře vykonanou práci. 

• Naznačíme oblasti vyžadující zlepšení a chtějte vědět, jak se pracovník domnívá, že 

by daného měl dosáhnout. 

• Naznačíme možné cesty jeho zdokonalení. 

• Odvodíme společně prostředky dalšího rozvoje osobnosti pracovníka a způsob jejich 

zajištění, např. školící program, stáž. 

• Rozhovor zakončíme povzbuzením, motivačně24 

 

                                                 
24 STÝBLO, J. Efektivní manager. 1993. s. 299 - 300 



 

29 

 

Hodnotitel by měl používat pozitivní motivační postupy s důrazem, že není kritizována 

osoba hodnoceného ale jeho práce a to vše je pro jeho budoucí rozvoj, znalosti, 

dovednosti a spokojenost s prací. Společné hledání východisek a sestavování 

konkrétních cílů je vždy účelnější a efektivnější než holá kritika a všeobecná diskuze. 

Pokud hodnocený cítí, že je hodnocení provázeno s odměňováním je jeho snaha 

spolupracovat větší čímž se zvyšuje i přínos hodnotícího rozhovoru a to nejen pro 

hodnoceného ale i pro hodnotitele. Je to oboustranná reflexe příležitost ověřit si svou 

osobnostní způsobilost – každý ze své pozice aby se hodnocení neminulo účinkem a 

bylo co nejvíce objektivní a spravedlivé.25 

Kvalitu hodnocení zajišťuje především odborná příprava hodnotitelů, kteří mají mít pro 

toto hodnocení zvláštní proškolení a současně i stanovená kritéria hodnocení.  

 

1.6. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY HODNOCENÍ 26 

 

1) přílišná shovívavost 

snaha hodnocenému příliš neublížit, neochota kritizovat neutrálnost hodnocení – 

všichni zaměstnanci hodnoceni průměrně, způsobuje demotivaci vynikajících a 

sociální lenost horších zaměstnanců 

 

2) efekt zrcadla 

hodnotitel preferuje ty stránky pracovního výkonu, které považuje sám za 

důležité, takže pak lépe hodnotí zaměstnance, kteří se podobají právě jemu 

 

3) halo efekt  

pokud je pracovní výkon hodnoceného v určité oblasti velmi dobrý, hodnotitel 

podle toho posuzuje výkon pozitivně 

 

Pokud má proces hodnocení sloužit jako výchozí bod pro odměňování a vzdělávání a 

nebýt jenom nezbytnou formalitou, je nutné se těmto nejběžnějších bych vyvarovat. 

                                                 
25 KLEIBL, J., DVOŘÁKOVÁ, Z., ŠUBRT, B. Řízení lidských zdrojů. Praha. 2001. s. 144-147 
26 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky. Praha. 2002. s. 215-218 
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Při plánování úkolů zaměstnanci na další období je nutné brat v úvahu zájmy 

zaměstnance a postupovat v souladu s potřebami pracovního týmu a zaměstnavatele. 

Jedním z významných přínosů ročního hodnocení prováděného formou dialogu – 

rozhovoru je i zkvalitnění vnitrofiremní komunikace (vzestupné i sestupné), která je 

základním předpokladem pro zlepšení vztahů na pracovišti a formování personálu 

společnosti v uchu zásad firemní kultury. 

Závěry ročního hodnocení se promítají do oblasti pracovního, kariérového a 

kvalifikačního rozvoje jednotlivých zaměstnanců a pracovních týmů a slouží jako 

východisko pr programování a plánování personálu společnosti. 

 

 

1. 7. SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI 

 

Pracovní hodnocení je klíčovou činnosti personálního managementu. Jeho cílem je 

poskytnout přesný obraz minulého či budoucího pracovního výkonu pracovníka. 

 

Pracovní hodnocení současné posuzuje i to, jak pracovník zvládá nároky svého 

pracovního místa a zprostředkuje mu informace a podněty ke zlepšení jeho práce. 

Součástí hodnocení by vždy mělo být rozpoznání rozvojového potenciálu pracovníka 

pro jeho další rozvoj a řízení kariéry. 

Výsledky hodnocení jsou základem pro objektivní odměňování i rozhodování o pohybu 

pracovníků v organizaci (rozmisťování, povyšování). Výsledkem objektivního 

hodnocení výkonu pracovníka je jak ocenění pozitivních vlastností pracovníka, tak i 

určení rezerv ve výkonu a schopnosti dalšího rozvoje. Nezbytnou součástí hodnocení je 

seznámení pracovníka s další perspektivou jeho pracovní aktivity ve firmě a možnostmi 

osobního rozvoje. 

 

Zavedení a uplatnění efektivního systému hodnocení předpokládá důsledného přípravu 

spočívající jak v tvorbě metodiky hodnocení, specifikaci kritérií hodnocení a jejich 

stupňů pro jednotlivé skupiny pracovníků a metodické přípravě hodnotitelů na všech 

úrovních řízení, tak v důsledném vyhodnocování objektivity a efektivnosti systému 

hodnocení v organizaci. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 

 

2. CHARAKTERISTIKA SPOLE ČNOSTI 2K CZECH, A.S. 

 

2. 1. ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

 

Název firmy:   2K Czech 

 

Právní forma:  akciová společnost 

 

Sídlo:    Opatovická 4, 110 00 Praha 1 

 

IČ:    25347004 

 

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE ODDÍL B, 

VLOŽKA 7908 

Statutární orgán- představenstvo: 

Člen představenstva: John Sebastian Belcher, den vzniku členství v představenstvu 4. 

března 2008 

Jediný akcionář:  KUHS GAMES, INC., New York, 622 Broadway, Spojené státy 

americké 

 

Logo společnosti: 
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2. 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI 

 

V roce 1997 vzniká v Čechách významná v dnešní době pravděpodobně největší 

vývojářská firma Illusion Softworks,s.r.o. V květnu 1999 vychází první skutečně 

profesionální česká hra. Taktická akce Hidden&Dangerous sklidila velký prodejní 

úspěch, hodnocení v zahraničních časopisech se pohybovalo okolo hranice devadesáti 

procent. Na jaře 2001 je založena zbrusu nová divize Illusion Wireless, která má na 

starosti vývoj her pro mobilní telefony. V žebříčku návštěvnosti jsou tyto hry na 

prvním, druhém a čtvrtém místě ze všech WAP aplikací. V této době oslovuje firma 

Illusion Softworks, a.s. velkou řadu vydavatelů. Takřka všichni zpětně reagovali. 

Vedení se nakonec vybralo jednoho z menších distributor ů – Take2. Dnes se Take2 

řadí na páté až šesté místo žebříčku distributorů. 

Roku 2007 byla společnost odkoupena firmou Take2 Interactive, se kterou 

spolupracovala již zhruba 9 let. Firma Take2 Interactive je přední US vydavatel a 

vývojář videoher a touto akvizicí si zajistila zvětšení svých vývojových kapacit.  

Dne 23. října 2008 společnost změnila obchodní název z Illusion Softworks, a.s.   na 

2K Czech, a.s., čímž se zdůraznila její pozice v rámci 2K Games, pobočky Take2 

Interactive. Bylo také změněno představenstvo společnosti a dosazen nový 

managament.  

Vzhledem k vlastnictví společnosti mezinárodní a silnou firmou dochází k uniformizaci 

veškerých procesů v rámci nadnárodní skupiny.  

Společnost změnila své účetní období z kalendářního roku na fiskální.  Účetní období 

2008 tedy končí 31. 10. 2008 a následné  fiskální účetní období  je stanoveno od 1.11 

roku do  31.10 roku následujícího.  

 

2. 3. VÝROBNÍ PROGRAM 

V roce 2008 bylo prvořadým úkolem Společnosti pokračovat ve vývoji svých 

produktů, zejména hry Mafia 2 .  

 

Dalším prioritním úkolem společnosti byla snaha o rozšiřování členů tvůrčích týmů 

tak, aby reflektovala již s velkým předstihem potřeby nových herních konzolí. Dochází 

k náboru nových zaměstnanců, proces není stále uzavřen.  
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2. 4. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Organizační struktura je navržená tak, aby se oddělily servisní a režijní činnosti 

(ekonomika, provoz, personalistika a centrální obchod a marketing) od činnosti 

výkonných - ziskových. Znamená to, že si žádná organizační jednotka nezajišťuje 

režijní činnosti samostatně, ale jsou zajišťovány centrálně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI 2K CZECH, A.S. 
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2.4.1 Zaměstnanci 

 

Firma se nachází v období svého 

odborníků. Díky zahrani

projektu s ostatními dceř

světě a tvoří tak celosvě

ale i zahraniční odborníky

Provedla jsem analýzu po

jdoucích -zvolila jsem 

Z jednoduché tabulky a grafu 

nárůstu pracovníků a nejvyšší nár

Je téměř jisté, že v obdo

 

Společnost plánuje i v následujícím období zvýši svoji kapacitu lidských zdroj

 

Průměrný počet v letech

 

Členů vedení 

zaměstnanců 

Počet zaměstnanců se zvýšil 

o 

Tabulka 1:  Průměrný počet evidovaných pracovníků 2K Czech, a.s. od ro

Obrázek 2-PRŮMĚRNÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ V
v pracovním poměru) 

2003 2004

3 3

106 124

členů vedení
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období svého růstu. Její snahou je přijmout do svých 

. Díky zahraniční účasti svojí matky má možnost spolupracovat 

ostatními dceřinými společnostmi, které mají svoje sídla rozmíst

í tak celosvětovou korporaci. Společnost nabírá zaměstnanc

odborníky.  

alýzu počtu evidovaných pracovníků podle několika let po sob

jsem období sedmi let, tedy od roku 2003 do roku ledna 2009). 

a grafu níže uvedeným je zřejmé, že dochází k

a nejvyšší nárůst je zaznamenáván v letech 2006 a 2009.

dobí roku 2009 dojde k nevětšímu nárůstu. 

následujícím období zvýši svoji kapacitu lidských zdroj

et v letech 200

3 

200

4 

200

5 

200

6 

200

7 

200

8

3 3 3 3 3 2

106 124 146 170 171 172

 se zvýšil 0 18 22 24 1 1

měrný počet evidovaných pracovníků 2K Czech, a.s. od rok 2003 do roku 2009

ŮMĚRNÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ V LETECH 2003-2009 (rozdělený na členy vedení a zaměstnance 

2005 2006 2007 2008 2009

3 3 3 2 2

124 146 170 171 172

členů vedení zaměstnanci v pracovním poměru

svých řad co nejvíce 

tky má možnost spolupracovat na svém 

rozmístěny po celém 

ěstnance nejen domácí, 

ěkolika let po sobě 

, tedy od roku 2003 do roku ledna 2009). 

ejmé, že dochází k neustálému 

letech 2006 a 2009. 
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Dále jsem provedla analýzu evidovaných zaměstnanců 2K Czech, a.s.

. Po provedení analýzy jsem zjistila, že v loňském roce 

končil hospodářský rok, neevidovali žádného zahrani

stnance. Od následujícího měsíce, tedy listopadu 2009 do konce února 2009

ěstnanců z pohledu zahraničních pracovníků, kte

lém pracovním poměru, změnil. Viz. Obrázek č. 2. 

EVIDENCE ZAMĚSTNANCŮ PODLE JEJICH NÁRODNOSTI 

Česká republika; 
171

Francie; 13

Velká Británie; 1

Slovensko; 19

Česká republika Čína Francie Velká Británie Slovensko

2K Czech, a.s. z pohledu 

roce firma do konce 

žádného zahraničního 

do konce února 2009 se 

ních pracovníků, kteří jsou u nás 

 
Slovensko
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2. 5. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PROBLÉMOVÉ OBLASTI  

 2K CZECH, A.S. 

 

Stěžejní roli pro 2K Czech, a.s. hrají právě zaměstnanci. Firma se specializuje na 

výrobu konkrétního produktu a pro to, aby byla schopná na konkurenčním trhu uspět, 

potřebuje do svých řad vysoce kvalifikované lidi, specializující se na daný předmět 

podnikání. Existence firmy je několikaletá a je si vědoma, že lidské zdroje uvádějí do 

pohybu ostatní zdroje a že řízení lidí je jednou z nejdůležitějších oblastí celého 

podnikového řízení. Ve firmě od jejího vzniku prošlo řízení lidských zdrojů mnoha 

proměnami a personální práce v dnešní době je chápána nejen jako činnost personalistů 

samotných, ale jako práce každého vedoucího pracovníka.  

 

Mezi metody používané k výběru pracovníků 2K Czech, a.s. patří: dotazník, zkoumání 

životopisu, testy pracovní způsobilosti skupinové metody nebo pohovor. Pohovor patří 

mezi nejpoužívanější metody. Pracovníci, kteří projdou přijímacím pohovorem a 

smluvně si ujednají pracovní poměr, jsou následně seznámeni s podnikem. Hlavním 

smyslem je zařazení pracovníka do kolektivu. 

 

V průběhu každého pracovně-právního vztahu bývají pravidelně zaměstnanci a jejich 

pracovní výkony hodnoceny. Díky hodnotícímu procesu může firma zjistit, jak 

zaměstnanec vykonává svoji práci, zda by neměl být zaměstnanec povýšení/ponížen, 

rozhodnutí o zvýšení mzdy, odhalit nedostatky při výběrovém řízení, plánovat odbornou 

přípravu zaměstnance.  

 

Interval hodnocení je roční a metoda hodnocení, kterou naše firma při hodnocení užívá 

je metoda volného popisu [Příloha č. I].  
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3. ANALÝZA SOUČASNÉHO SYSTÉMU HODNOCENÍ 

PRACOVNÍK Ů V 2K CZECH, A.S. 

 

V této části bakalářské práce se budu zabývat analýzou stávajícího systému hodnocení 

organizace. Rozeberu proč, a jak se ve firmě pracovníci hodnotí, jakou roli hodnocení 

ve společnosti hraje a jaké jsou slabé stránky systému hodnocení ve firmě. Dále chci 

z výsledků posoudit, zda personální úsek může čerpat z informací, které mu hodnocení 

přinese pro další personální úkony, kterými jsou: 

 

- nábor nových zaměstnanců, kteří by vyhovovali kritériím udaným pro konkrétní 

pozici (pokud ve firmě dobře funguje sběr dat při hodnocení výkonnosti pracovníků 

na určitých pracovních pozicích, vzniká personalistovi možnost čerpat z těchto 

informací při výběru nového uchazeče) 

 

- zhodnocení a porovnání výkonnosti pracovníků, kteří jsou na stejných pozicích a 

měli by vykazovat stejné výkony (výstupy) svojí pracovní aktivity. Podle těchto 

výsledků je možno sjednat povýšené, sesazení, poskytnutí vzdělání k získání vyšší 

odbornosti, převedení pracovníka na jinou pozici, úprava odměňování zaměstnanců 

 

 

- plánování (usiluje o to, abychom měli v podniku pracovní síly v potřebném 

množství s potřebnými znalostmi, dovednostmi, zkušenostmi, a aby zaměstnanci 

byli optimálně motivováni, měli optimální poměr k práci, byli flexibilní, připraveni 

na změny, optimálně rozmístění ve správný čas s přiměřenými náklady) 

 

To mi bude východiskem pro navrhovaná doporučení a nastavená nové metodiky 

hodnocení pracovníků. 
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3. 1. FILOSOFIE A Ú ČEL SOUČASNÉHO HODNOTÍCÍHO 

SYSTÉMU 
 

Hodnocení zaměstnanců je jedním z nejdůležitějších nástrojů personálního řízení         

2K Czech, a.s. Vedoucí pracovníci jsou povinni pravidelně za uplynulé období, které je 

staveno na jeden kalendářní rok hodnotit pracovní výsledky a plnění pracovních 

povinností jimi řízených pracovníků. Je to dáno tím, že každý pracovník má právo znát 

názor svého nadřízeného na svůj pracovní výkon, aby podle toho mohl modifikovat své 

pracovní chování. 

 

Hodnocení pracovníků je bilancí uplynulého období a definicí další cílené motivace 

zaměstnance.  

 

Hodnocení zaměstnanců je proces, který porovnává skutečnost s požadavky na 

konkrétní pracovní místo, zejména v oblasti pracovních výkonů, profesních kvalit, 

výsledků odborné přípravy a potřeb dalšího vzdělávání zaměstnanců. 

 

Každý účastník hodnotícího systému očekává od hodnocení něco jiného.  Hodnocení 

pracovníci potřebují vědět, co se od nich očekává, jak je oceňován jejich výkon, zda o 

ně firma má či nemá zájem. Hodnotitel chce najít rovnováhu mezi potřebami firmy a 

svých lidí. Chce s lidmi komunikovat, dohodnout se s nimi a mít je na své straně. 

Důležité je také očekávání firmy. Ta nedokáže mnoho, nemá-li dobré zaměstnance.  

Dle mého názoru je existence systému hodnocení neutrální. Pracovníci si nejsou zcela 

vědomi, že hodnocení jejich pracovních aktivit ve firmě probíhá a smysl hodnocení 

nevnímají. Společnost má sice určitou filozofii hodnocení, ale pracovníky s ní 

dostatečně neseznamuje. Ve společnosti není důkladně vysvětleno, proč se hodnotí, co 

je smyslem hodnocení a jaké výhody mohou výsledky hodnocení jednotlivým 

pracovníků přinést. Chybí školení jak hodnocených pracovníků, tak hodnotitelů. 
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3. 2. ZÁSADY A PRINCIPY SOUČASNÉHO HODNOCENÍ 

 

Hodnocení v 2K Czech, a.s. je prováděno jednou ročně a je vždy hodnoceno období 

uplynulého roku. Hodnotitelem může být jen přímý nadřízený pracovníka, který 

zastává tuto funkci minimálně 6 měsíců. Při změně pracovního místa platí zásada, že 

hodnocení přechází s pracovníkem na nové místo a tím k novému hodnotiteli. Hodnotit 

pracovníky lze až po uplynutí 4 měsíců od nástupu do pracovního poměru nebo jeho 

převodu na nové pracovní místo.  

 

3. 3. KLASIFIKACE HODNOCENÝCH PRACOVNÍK Ů 

 

V rámci systému hodnocení jsou pracovníci zařazení podle zastávaného pracovního 

místa do čtyř kategorií: 

 

� A- vyšší řídící pracovníci 

Patří sem pracovníci, kteří nejsou hodnoceni v rámci hodnocení vrcholového 

vedení. Mezi jejich pořízenými jsou další řídící pracovníci. 

� B- nižší řídící pracovníci 

Vedoucí vnitropodnikových útvarů. Mezi jejich podřízenými jsou pouze neřídící 

pracovníci. 

� C- výkonní pracovníci 

Skupina neřídících pracovníků, jejichž pracovní činnost se řídí podle předem 

daných postupů 

� D- specialisté 

Skupina neřídících externích pracovníků. Od této skupiny pracovníků se 

očekává samostatný tvůrčí přístup. 

 

Hodnocený pracovník je odpovědný za dodržení termínů stanovených svým 

hodnotitelem pro přípravu hodnocení a vlastní hodnocení.  
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3. 4. IDENTIFIKACE HODNOTITEL Ů 

 

Hodnotitelem je vždy přímý nadřízený pracovníka. Jak již bylo výše uvedeno. 

Hodnotitelem se může stát nadřízený, který je ve své pozici déle jak 6 měsíců a má 

právo hodnotit pracovníka nejdříve po 4 měsících od jeho nástupu do pracovního 

poměru. 

Po konzultaci s několika nadřízenými pracovníky jsem došla k závěru, že ve společnosti 

sice probíhá jakýsi systém hodnocení pracovníka, ovšem toto hodnocení ztrácí na své 

efektivitě v okamžiku, kdy by mělo dojít motivačně-hodnotícímu pohovoru mezi 

hodnotícím a hodnotitelem, neboť k žádnému takovému rozhovoru ve společnosti 

nedochází. Z tohoto důvodů s hodnocení stává téměř zbytečným, neboť neposkytne co 

největší efektivitu. 

Ve firmě jednoznačně chybí školení hodnotitelů. Aby byli hodnotitelé schopni 

efektivního hodnocení, je nutné pro ně zajistit pravidelná školení. Hodnotitel musí znát 

smysl a účel hodnocení. Je to důležité pro bezproblémový průběh motivačně-

hodnotícího rozhovoru a celého hodnocení. 

 

3. 5. DOTAZNÍK PRO HODNOTITELE A HODNOCENÉ 

 

V rámci mého zájmu zjistit jak velice ovlivňuje hodnocení pracovníků hodnotitele i 

hodnocené, jak toto hodnocení vnímají, jak z něho dokážou čerpat a jak je jim užívaná 

metodika hodnocení pracovníků ve společnosti 2K Czech známá, jsem se rozhodla 

dotázat se přímo hodnotitelů na jejich názory na hodnocení. Ke sběru informací jsem 

použila dotazníkový průzkum [příloha č. 3 ]. V dotazníku jsem ponechala dvě otevřené 

otázky, zde měli dotazovaní možnost vyjádřit se k největším záporům hodnocení a 

navrhnout doporučení pro zlepšení hodnotícího systému. Otázky byly zvoleny tak, aby 

mi co nejvíce napověděly, jak účastníci hodnocení tuto činnost po nich vyžadovanou 

vnímají. Chtěla jsem porovnat postup popsaný v interních směrnicích se skutečností. 

Dotazník jsem požádala vyplnit od 10 vedoucích pracovníků, které jsem brala z pozice 

hodnotitelů a proti jejich názoru jsem postavila dotazník pro hodnocené pracovníky. 

Tím pádem jsem mohla proti sobě porovnat vnímání hodnotícího procesu, aplikované 

v dané firmě. 



 

 

Celkově dotazovaných hodnoti

Celkově vrácených vyplně

Celkově dotazovaných hodnocených pracovník

Celkově vrácených vyplně

 z toho 1 vyplněný dotazník nebylo možno použít pro jeho neúplnost

 

Dostala jsem odpovědi na tyto otázky:

 

Otázka č. 1: jak jste spokojeni se sou
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 Otázka č. 2: Jakou podobu má hodnocení

 

Obrázek 5:FORMÁLNOST HODNOCENÍ
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. 2: Jakou podobu má hodnocení v 2K Czech, a.s.? 

FORMÁLNOST HODNOCENÍ 

Na tomto obrázku je patrné, že ve firmě probíhá hodnocení pracovníků
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Obrázek 6: VYUŽÍVÁNÍ MOTIVAČNĚ

 

Motivačně-hodnotící rozhovor by m

Vzhledem ke skutečnosti, že hodnocení probíhá 

svých názorech, problémech a návrzích mluví v

pocit, že hodnotící systém u nich neprobíhá. 

kdy pracovníci, kteří jsou za

požadavky, připomínky, názory a problémy nejsou vyslyšeny a prokonzultovány a 

mnohdy dochází u tohoto pracovníka k

neměnný a jeho rozhodnutím je opušt

 

Z tohoto důvodu bych jednozna

rozhovoru do nového hodnotícího systému.

 

 

 

 

40%

ne, nikdy

43 

. 3: Využíváte při hodnocení motivačně- hodnotící rozhovor?
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Otázka č. 6. : Jaký je podle Vás sou

 

Obrázek 8. NÁZOR NA SOUČASNÝ SYSTÉM HODNOCENÍ

 

Z výsledků provedené analýzy jde vid

k názoru, že je systém objektivní. Naopak s

odpověď spíše objektivní. Na rozdíl od skupiny 
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. NÁZOR NA SOUČASNÝ SYSTÉM HODNOCENÍ 
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Otázka č. 7: Má současné hodnocení vliv na výkon pracovník

 

Obrázek 9: VLIV NA VÝKON PRACOV

 

Je zajímavým zjištěním, že i formální hodnotící systém má vliv na výkon pracovník
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Otázka č. 8: Jak vnímáte hodnoc

 

Obrázek 10:VNÍMÁNÍ HODNOCENÍ HO

 

Provedu-li součet vyhodnocené odpov
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3. 6. SHRNUTÍ ANALYTICKÝCH POZNATK Ů 

 

Z provedeného dotazování je patrné, že dochází v mnoha případech k rozporuplným 

názorům. Dle mého pohledu je tento jev způsobem především tím, že ve firmě 

nedochází k proškolení jak hodnotitelů, tak hodnocených a ti pak nevědí, jak přesně 

hodnotící systém funguje, co od hodnotícího systému mohou očekávat, či požadovat a 

na co má hodnocení jejich výkonů vliv.   

 

Dále jsem zjistila, že se ve firmě uplatňuje především neformální hodnotící systém, 

který je sice schopen rozebrat vznikající problém, nedochází však vždy k jeho vyřešení. 

Vedoucí pracovník sice mnohdy dokáže díky tomuto hodnocení pracovníka motivovat 

pro jeho další činnost, ale v mnoha případech nedochází k další vazbě směřující 

finančnímu ohodnocení, profesnímu růstu výkonného pracovníka, či nabídnutí 

dalšího vzdělání, za účelem získání ještě více kvalifikovaného pracovníka. 

 

Jako dalším zajímavý poznatek pro mě bylo zjištění, že se ve firmě neuplatňuje 

motivačně-hodnotící rozhovor, který je dle mého názoru nedílnou součástí hodnotícího 

rozhovoru. Dle průzkumu je prováděn z 80%, buď výjimečně, nebo vůbec. Z tohoto 

důvodu se pracovníkovi nedostává zpětné vazby a nemá možnost reagovat na 

připomínky, které má jejich nadřízený na jejich vykonanou práci. Pracovník si tak není 

jistý, zda je jeho pracovní výkon dostatečný, zda si jeho vykonané práce nadřízený 

všiml, zda ji dokáže ohodnotit, zda ví o jeho potřebách, požadavcích a názorech. 

 

Další velkou chybou je, že ve firmě neexistuje pohyblivá složka mzdy. Dle mého 

názoru by pak nabyl hodnotící systém většího významu. Je to patrné i z odpovědí 

respondentů, kde při otázce na co mají výsledky hodnocení největší vliv, obdržela 

největší procento u skupiny „hodnocení“ právě odpověď „na výši mzdy“. U obou 

skupin pak zaujímá velice velký podíl i odpověď „kariérní růst“. Málokdy tedy dochází 

ke skutečnému uplatnění závěrů hodnocení a většinou hodnocení pracovníci ani neví, 

proč k jejich realizaci nedošlo. Díky tomu hodnocení pracovníci ztrácí chuť na 

hodnocení vůbec spolupracovat.  
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Je velkou škodou, že se v současné době ve firmě opouští od dříve zaběhlých 

výstupních pohovorů.  Šlo o standardní moderní nástroj zjišťování zpětné vazby.  

Někteří zaměstnanci sice nabývají pocit, že zjišťovat jejich názory při jejich odchodu je 

poněkud pozdě. Řekla bych, že tento názor není zcela správný, neboť někteří 

zaměstnanci se z různých důvodů mnohdy obávají sdělit, co je trápí, cosi myslí, co by 

chtěli změnit. Pokud někdo z firmy odchází, dávají mu výstupní pohovory a dotazníky 

možnost se otevřít a sdělit jak pozitivní tak negativní názory na provoz ve firmě. 

Takovému pracovníkovi už zpravidla „o nic nejde“ resp. tak to může vnímat. Může být 

tedy tvrdý, nekompromisní, asertivní. Odcházející pracovník k tomuto vyjádření není 

nucen, je to pouze na něm a na jeho přístupu. 

 

Poslední slabou stránku vidím v přesně neurčeném termínu a frekvenci pro provádění 

hodnocení. Tím, že není pevně daný termín pro provádění hodnocení výkonu 

pracovníků dochází k situacím, kdy hodnotitelé provádějí hodnocení, buď náhodně, 

nebo vůbec. Vhodnější by tedy bylo nastavení přesného termínu pro hodnocení a udání 

frekvence opakování. 

 

 

Shrnutí: 

1)  nedochází k proškolení hodnotitelů i hodnocených 

2)  uplatňuje se pouze jakýsi neformální rozhovor 

3)  nedochází k další vazbě směřující k finančnímu ohodnocení, profesnímu 

 růstu,  nabídnutí dalšího vzdělání 

4)  firma neuplatňuje motivačně-hodnotící rozhovor 

5)  neexistuje pohyblivá složka mzdy 

6)  začíná se opouštět od dříve zaběhlých výstupních pohovorů 

7)  není přesně stanoven termín a frekvence pro provádění hodnocení 
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4. NAVRHOVANÁ DOPORU ČENÍ METODIKY HODNOCENÍ 

 

Ve stávající hodnotícím systému firmy 2K Czech, a.s. je řada věcí, které je potřeba 

změnit. Proto se v této části své bakalářské práce pokusím navrhnout zlepšení 

stávajícího systému hodnocení. 

 

 

4. 1. PROŠKOLENÍ HODNOTITEL Ů A HODNOCENÝCH 

 

Náklady spojené s doporučením lepšího seznámení zaměstnanců s kritérii hodnocení 

závisejí na formě, jakou by společnost chtěla dosáhnout tohoto cíle. Pokud by využila 

zveřejnění kritérií na informační nástěnky, které již ve společnosti jsou, byl by náklad 

v řádu stokorun, pokud by se rozhodla pro školení, v případě například školení ve svých 

prostorách, při němž by mohla využít některého ze zaměstnanců v rámci personálního 

oddělení, byl by tento náklad roven součtu adekvátní části mzdy tohoto pracovníka a 

mezd školených zaměstnanců a částí provozních nákladů na konferenční místnost. 

V případě, že by společnost pro školení využila personální agenturu, byly by náklady 

jistě mnohem vyšší nežli ve výše uvedených dvou možnostech. Byla by tu ale jistota, že 

se naskytne osobám, které se budou muset hodnocení zúčastnit profesionálních 

informací a budou jim zodpovězeny všechny dotazy, jejich nevyřešení by mohlo bránit 

kvalitnímu zavedení hodnotícího systému ve firmě. 

 

4. 2. ZAVEDENÍ FORMÁLNÍHO HODNOTÍCÍHO SYSTÉMU 

 

Díky provedené analýze jsem zjistila, že firma používá jako hodnotící systém spíše 

pouze neformální hodnotící rozhovor. Jde jistě o velice vhodnou metodu, kterou jsou 

sice obě zúčastněné strany rozebrat vznikající problém, nedochází však vždy k jeho 

vyřešení. Z tohoto důvodu jsem vytvořila návrh nového hodnotícího formuláře [příloha 

č. 2 ], kde jsou přesněji specifikované okruhy, které se budou posuzovat, a je založen na 

metodě bodového hodnocení. Doporučila bych firmě, aby odstoupila od stávajícího 

formuláře [příloha č. 1 ], který je využíván hodnocení metodou volného popisu, neboť 

metoda volného popisu vyžaduje od hodnotitelů umět se co nejpřesněji vyjádřit. 
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Vzhledem ke skutečnosti, že každý hodnotitel má své vlastní vyjadřovací schopnosti, 

může nastat u této metody, že každý hodnotitel podá o hodnoceném jiné informace a 

hodnotící systém tak ztratí na své efektivitě.  

I délka a obsah se liší dle hodnotitele. Hodnocení od různých hodnotitelů a o různých 

hodnocených se dá jen těžko porovnávat. Hodnotitelé mají sklon přihlížet spíše 

k průměrnému výkonu (dlouhodobému) a velký vliv na hodnocení á často i osobní 

vztah hodnotitele k hodnocenému. 

 

4. 3. ZAVEDENÍ MOTIVA ČNĚ-HODNOTÍCÍHO ROZHOVORU  

 

Další doporučení, které vyplývá z výsledků mého výzkumu je, aby společnost zvýšila 

frekvenci hodnotících rozhovorů. Hodnotící rozhovor ve společnosti. Hodnotící 

rozhovor ve společnosti probíhá velice zřídka, jak tomu odpovídají i výsledky 

z dotazníků, kde se uvádí, že se v 80% provádí pouze výjimečně. Dle mého názoru by 

bylo vhodné, aby hodnotící rozhovor probíhal alespoň čtvrtletně. Častější využívání této 

metody hodnocení by jistě přispělo ke zlepšení povědomí o kritériích hodnocení i o jeho 

návaznosti na odměňování. Zaměstnanci by měli také častěji možnost vyjádření svých 

cílů, představ, námětů a připomínek, měli by možnost vyjádřit své představy o možném 

rozvoji či postupu, a to by jistě přispělo k jejich pocitu větší důležitosti, což rovněž 

působí motivačně.  

 

4. 4. VÝSTUPY DO ODMĚŇOVÁNÍ 

 

Doměřování je nejsilnějším motivačním faktorem. Možnost zvýšení objemu finančních 

prostředků v oblasti osobních nákladů umožňuje využití hodnocení ve mzdové oblasti 

jednotlivých pracovníků. Rozdělení nenárokových složek mzdy v rámci útvaru řízeného 

hodnotitelem musí odpovídat výsledkům posledního platného hodnocená pracovníků. 

 

Mzdový systém v 2K Czech, a.s. dosud nemá stanovenou pohyblivou složku mzdy, 

která by mohla být využita při odměňování dle výsledků hodnocení. Z tohoto důvodu 

bych navrhla, aby se složka mzdy zaměstnance skládala z několika částí: 

• Základní mzda 
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Byla by dána na základní pracovní smlouvy a jednalo by se o pevnou sazbu. 

• Mzdové rozpětí 

Možnost navýšení minimální mzdy přidělené k dané funkci až o 25% v pěti 

stupních v závislosti na profesnosti pracovníka   

• Příplatků 

Příplatky za přesčas, soboty, neděle, svátky 

• Platu na dovolenou a Vánoce 

• Roční odměny 

 

V rámci výše uvedeného členění mzdových prostředků je možné výstupy z hodnocení 

využít zejména u smluvních platů a mzdového rozpětí, neboť každému pracovníkovi je 

tato částka přidělována vždy na začátku roku. Každý vedoucí pracovník dostane 

přidělený finanční objem mzdových prostředků pro rozdělení mezi jednotlivé 

pracovníky. 

 

Pro správný efekt by mělo zvýšení mzdy následovat bezprostředně po hodnocení. 

 

 

4. 5. NÁVRH POSTUPU A TERMÍNU HODNOCENÍ 

 

Další změnu, kterou navrhuji ve stávajícím systém hodnocení, je změna termínu 

hodnocení. Hodnocení se nově bude provádět jednou ročně a to vždy druhý týden v 

měsíci září. Hodnocení v září je důležité z důvodu zavedení vstupů do mezd. Vzhledem 

k tomu, že na konci fiskálního roku probíhá kolektivní vyjednávání o navýšení 

průměrných výdělků, je tento termín nejvhodnější. Hodnocení se tak může lehce 

promítnout do mezd jednotlivých pracovníků. Platový výměr je platný vždy od 

listopadu nového fiskálního roku. 

 

Na hodnocení v září bude navazovat kontrola plnění nově stanovených cílů, případně 

jejich změna a to vždy v červnu následujícího roku. Kontrol plnění povinností v 

průběhu roku bude znamenat zájem o práci podřízených. Budou mít možnost vyjádřit se 

k nedostatkům při plnění svých úkolů a tím zlepšení konečného výsledku. Toto 
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hodnocení bude formální. V průběhu roku je samozřejmě průběžné neformální 

hodnocení. 

 

Je důležité důsledně provádět školení hodnotitelů i hodnocených pracovníků. Všichni 

musí znát svou roli v systému hodnocení, musí znát důvody hodnocení, co od 

hodnoceného očekává vedení společnosti a co může hodnocení přinést jim osobně. 

Hodnotitelé se dále učí jak vést motivačně – hodnotící rozhovory a jak pracovat s 

hodnotícím formulářem. Hodnotící pracovníci se dovídají, jakým způsobem mohou 

provést své hodnocení a jak probíhá motivačně-hodnotící rozhovor včetně možnosti 

projevení nesouhlasu se závěrem hodnocení. 

 

Hodnotitel bude mít nově možnost zkontrolovat plnění navrhnutých závěrů (zvýšení 

mzdy, školení) a apelovat na vedení, aby v případě nedostatků sjednalo nápravu. 

 

 

4. 6. VÝSTUPY DO OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY 

 

Hodnotitel má možnost, pokud to uzná za nutné, nařídit pracovníkovi další vzdělávání. 

Další vzdělávání musí úzce souviset s jím vykonávanou prací. Dle mého názoru je pro 

firmu hlavně u vyšších řídících pracovníků výhodnější investice do vzdělávacích kurzů 

než školení nového pracovníka. 

 

Společnost 2K Czech vyčleňuje každý rok na vzdělávání nemalou částku, proto náklady 

na odbornou přípravu nijak neohrozí další činnost. 
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5. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 

 

Společnost 2K Czech, a.s., téměř nemá vybudovaný žádný systém hodnocení. Jak bylo 

výše uvedeno, jedná se pouze o hodnocení formou volného popisu, který ovšem 

vedoucí pracovníci ve větším množství téměř vůbec nevyužívají. Pokud některý 

z těchto pracovníků přece jen využívá ve firmě hodnocení formou tohoto systému, 

nenásleduje u něj zpětná vazba v podobě tzv. hodnotícího rozhovoru, který by měl 

bezesporu na hodnocení navazovat. V praktické části jsem systém navrhla a příloze této 

práce přikládám formulář, který pro hodnocení do současné doby používán. Dále jsem 

navrhla změny stávajícího systému hodnocení. Mnou navrhované změny rozšiřují 

současný systém hodnocení a poskytují jeho větší využitelnost. V rámci změn 

v systému hodnocení jsem upravila termín hodnocení, periodicitu. Zavedla jsem 

výstupy do oblasti odměňování a výstupy do oblasti vzdělávání. Dále jsem vyhotovila 

nový formulář, který by lépe podal lepší a přesnější obraz hodnotitelům o silných a 

slabých stránkách svých podřízených. Snažila jsem se přesvědčit vedoucí pracovníky, 

že nedílnou součástí hodnotícího procesu je právě hodnotící rozhovor a v tomto smyslu 

jsem navrhla proškolení vedoucích pracovníků za účelem co nejvíce z hodnotícího 

procesu vytěžit. Nejde pouze o to pracovníky zhodnotit, ale také je umět správně 

motivovat. 

 

Náklady na realizaci navrhovaných opatření nejsou vysoké. Jedná se především o 

náklady na školení pracovníků a mzdové prostředky na realizování výstupů do 

hodnocení. Vzhledem k tomu, že mzdové prostředky na navýšení platů jsou přidělovány 

každoročně, bude pouze změněn způsob rozdělování mezi jednotlivé pracovníky. 

 

Rizikem může být nepřijeté navrhovaných změn hodnotiteli, neboť se jim novinky 

nemusejí zdát potřebné a přínosné. Zároveň může nastat negativní postoj od 

hodnocených pracovníků, protože mohou hodnocení považovat za neefektivní a 

zbytečné a následně mohou odmítat spolupráci se svými nadřízenými. 

 

 

 



 

55 

 

6. ZÁVĚR 

Bakalářská práce na téma Metodika hodnocení pracovníků ve firmě 2K Czech, a.s. 

analyzuje současný systém hodnocení pracovníků a také využití výstupů z hodnocení 

k motivaci pracovníků. Cílem mé bakalářské práce bylo na základě provedené analýzy 

současného stavu navrhnout opatření ke zlepšení systému hodnocení a k rychlému a 

motivujícímu využití výsledků hodnocení. 

Moje bakalářská práce je rozdělena do dvou základních částí, a to na část teoretickou a 

část praktickou. V teoretické části bylo mým cílem prohloubit si a zdokonalit znalosti 

z oblasti hodnocení tak, abych byla schopna analyzovat současný stav v 2K Czech, a.s. 

a současně navrhnout změny v systému hodnocení. V této části jsem prostudovala 

dostupnost literatury týkající se hodnocení pracovníků firem. 

Praktickou část jsem rozdělila do tří částí. V první částí jsem charakterizovala podnik, 

na který jsem se rozhodla svoji bakalářskou práci zpracovat. V dalších dvou částech 

jsem nejprve posoudila stávající hodnotící systém a v poslední části jsem navrhla 

opatření, které by měli efektivněji využívat hodnocení ve firmě. 

Za účelem získání názorů pracovníků na současný stav hodnocení jsem zpracovala 

dotazník, který jsem po dohodě s vedoucím bakalářské práce nechala zpracovat 10 

vedoucím pracovníkům a 20 hodnoceným zaměstnancům. Z výsledků vyhodnocení 

dotazníků je zřejmé, že vynaložené úsilí vedení společnosti k přípravě hodnotitelů a 

k vlastnímu hodnocení není, i když hodnocení probíhá několik let, odpovídající 

současným potřebám k motivaci pracovníků. Z odpovědí uvedených v dotaznících je 

zřejmé, že stávající systém hodnocení a také využití výsledků hodnocení má určité 

nedostatky. Největším nedostatkem je malá odezva do výstupů a tím pádem nízká až 

žádná motivace pracovníků k podávání co nejlepších výkonů. Úplně chybí návaznost na 

odměňování. Málokdy dochází ke skutečnému naplnění závěrů hodnocení, hodnotitelé 

navíc nemají žádnou možnost to ovlivnit. Dalším velkým problémem je školení jak 

hodnotitelů tak hodnocených. Obě dvě strany nevědí, proč hodnocení pracovníků ve 

společnosti prováděno a co od něj mají očekávat oni. 

Na základě slabých míst v současném systému hodnocení jsem v části bakalářské práce 

„Navrhovaná doporučení metodiky hodnocení“ navrhla změny jak v oblasti hodnocení 

pracovníků, tak změny v oblasti využití výsledků hodnocení k účelné motivaci 

pracovníků. 



 

56 

 

SEZNAM  POUŽITÉ LITERATURY 
 

ARMSTRONG, M. Personální management. 1999. ISBN 80-7169-614-5. 
 
AMSTRONG, M.  Řízení lidských zdrojů.   2002. ISBN  80-247-1407-8. 
 
BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. Psychologie a sociologie v řízení firmy. 1994.  
ISBN 80-7175-010-7. 
 
HRONÍK, F.  Hodnocení pracovníků. 2006. SBN  80-247-1458-2. 
 
HRONÍK, F . Jak se nespálit při výběru zaměstnanců.  1999. ISBN  80-7226-161-4 
 
HRONÍK, F.  Managing people.   2004. ISBN 80-86575-02-2. 
 
HRONÍK, F.  Rozvoj a vzdělávání pracovníků.  2007. ISBN  978-80-247-1457-8. 
 
KLEIBL, J., DVO ŘÁKOVÁ, Z., ŠUBRT, B. Řízení lidských zdrojů. 2001.  
ISBN 80-7179-389-2. 
 
KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. 1997. ISBN 80-7261-116-X 
 
KOUBEK, J. Řízení pracovního výkonu.  2004. ISBN  807261116X 
 
ROSEMARY, T . Řízení lidí.   2007. ISBN 978-80-7357-267-9. 
 
STÝBLO, J. Efektivní manager. 1993. ISBN 80-85300-65-6. 
 
URBAN, J. Byznys je o lidech.  2006. ISBN 80-7357-220-6 . 
 
 
Elektronické zdroje: 
 
DUDEK, Martin. Hodnocení způsobilosti zaměstnanců. [online]. 2004  
[cit. 2004-04-01]. Dostupné: http://fmmi10.vsb.cz/639/qmag/mj10-cz.htm 
 
Němec O., Hodnocení zaměstnanců neveřejné správě[online]. 2008[cit. 2005-05]. 
Dostupné: http://www.vcvscr.cz/projekty/pruzkum/Hodnoceni.pdf 
 
PÁNEK, A., Systém hodnocení zaměstnanců[online]. 2008. Dostupné: 
www.pef.czu.cz/~panek/AT2008/Projekty1/System_dokumentace_hodn_zam.doc 
 
TOMAN, J.  Proč hodnotit zaměstnance a jak. [online]. 2007 [cit. 2007-01-15].  
Dostupné: 
www.pamservis.cz/?highlighttext=hodnocen%ED+zam%ECstnanc%F9&cid=129291 
<www.pamservis.cz/?highlighttext=hodnocen%ED+zam%ECstnanc%F9&cid=129291
> 
 



 

57 

 

SEZNAM OBRÁZK Ů 

 

Obr. 1. Organizační struktura společnosti 2K Czech, a.s………………………………35 

Obr. 2. Průměrný počet zaměstnanců v letech 2003-2009………………….………… 36 

Obr. 3. Evidence zaměstnanců podle jejich národnosti………………………….……. 37 

Obr. 4. Názor na současný způsob hodnocení…………………………………….……43 

Obr. 5. Formálnost hodnocení…………………………………………………….……44 

Obr. 6. Využívání motivačně-hodnotícího rozhovoru…………………………….……45 

Obr. 7. Vliv výsledků hodnocení………………………………………………….…....46 

Obr. 8. Názor na současný systém hodnocení…………………………………….…....47 

Obr. 9. Vliv na výkon pracovníků…………………………………………………..….48 

Obr. 10. Vnímání hodnocení hodnotiteli……………………………………….………49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

SEZNAM TABULEK 

 

Tab. 1. Formulář pro zpracování výsledků metodou párového srovnávání……………17 

Tab. 2. Charakteristické rysy Assessment Centre……………………………………...18 

Tab. 3. Ukázka verbální hodnotící stupnice……………………………………………20 

Tab. 4. Průměrný poet evidovaných pracovníků 2k Czech, a.s. od roku 2003 do února 

roku 2009……………………………………………………………………………….36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

 

P I   Stávající hodnotící formulář používaný firmou 2K Czech, a.s. 

P II  Návrh nového hodnotícího formuláře 

P III Dotazník pro hodnotitele a hodnocené 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 

 

PŘÍLOHA Č. I  

STÁVAJÍCÍ HODNOTÍCÍ FORMULÁŘ POUŽÍVANÝ 2K CZECH, A.S. 

Hodnocení pracovního výkonu  

zaměstnanec:  přímý nadřízený:  

datum:  období:  

Pracovní pozice:  

Proveďte hodnocení následujících oblastí  v návaznosti na individuální pracovní náplň zaměstnance: 
 
dodržování termínů ● kvalita a množství práce (včetně řešení rizik) ● aktivita / iniciativa ● komunikace a práce v týmu ● 
pracovní kázeň ● vedení týmu (pouze vedoucí) 

 
Vyjád ření nad řízeného:  

 

 

 

Oblasti pro zlepšení a rozvoj:  

 

 

Vyjád ření zaměstnance:  

 

 

Požaduji dodate čný rozhovor s vyšším nad řízeným  ANO NE 

Vyjád ření nad řízeného druhé úrovn ě: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Přímý nadřízený: ................................... Zaměstnanec: ................................... 
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PŘÍLOHA Č. II 

NÁVRH NOVÉHO HODNOTÍCÍHO FORMULÁŘE 

 

HODNOCENÍ ZAM ĚSTNANCE (jednotný formulář pro vedoucí i odborné zaměstnance) 

HODNOCENÍ ZAM ĚSTNANCE 

jméno a příjmení hodnoceného: hodnocené období:   

Pracovní funkce: osobní číslo:   

Hodnotitel: 

stupnice hodnocení:5-vynikající, 4-překračuje očekávání,3-plní očekávání,2-je nutné zlepšení,1-neuspokojivé 

KRITÉRIA HODNOCENÍ Stupnice Výsledek Poznámky 

A. Pracovní výkon 
kvalita práce-komplexnost, přesnost, 
bezchybnost 1 2 3 4 5     
pracovní tempo- množství práce, efektivita 1 2 3 4 5     
stálost výkonu- vyváženost, rychlost, 
efektivita 1 2 3 4 5     
iniciativa-snaha, aktivita, samostatnost 1 2 3 4 5     
efektivnost 1 2 3 4 5     
odpovědnost 1 2 3 4 5     
  

B. Účelnost práce 
plnění v termínech 1 2 3 4 5     
organizace práce 1 2 3 4 5     
využití pracovní doby 1 2 3 4 5     
  

C. Vztah k práci 
zájem o práci 1 2 3 4 5     
ochota při mimořádných úkolech 1 2 3 4 5     
flexibilita 1 2 3 4 5     
spolehlivost 1 2 3 4 5     
pracovní kázeň 1 2 3 4 5     
zájem o odborný růst 1 2 3 4 5     
                

D. Spolupráce 
loajalita k organizaci 1 2 3 4 5     
vztah ke spolupracovníkům 1 2 3 4 5     
schopnost týmové práce 1 2 3 4 5     
komunikace 1 2 3 4 5     
vztah k nadřízenému 1 2 3 4 5     
schopnost řídit 1 2 3 4 5     
schopnost delegovat, motivovat 1 2 3 4 5     
  

E. Osobní faktory 
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tvořivost 1 2 3 4 5     
realizace úspěšných námětů 1 2 3 4 5     
vstřícnost ke změnám 1 2 3 4 5     
schopnost sebe prosazení 1 2 3 4 5     
schopnost řešit konflikty 1 2 3 4 5     
CELKEM           0   

VÝSLEDEK HODNOCENÍ:         Hodnotící stupnice 

    100-85 vynikající 

0 
100-86 

překračuje 
očekávání 

100-87 plní očekávání 

100-88 
je nutné 
zlepšení 

        100-89   neuspokojivé 
                

Vyjád ření nad řízeného:  

Oblasti pro zlepšení a rozvoj:  

Vyjád ření zaměstnance:  

Požaduji dodate čný rozhovor s vyšším nad řízeným                             ANO                              NE 
Vyjád ření nad řízeného druhé  úrovn ě: 
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PŘÍLOHA Č. III 

DOTAZNÍK PRO HODNOTITELE * VYHOVUJÍCÍ POLÍČKO VYZNAČTE KŘÍŽKEM 

V hodnotícím procesu jste: 
HODNOCENÝ HODNOTITEL * HODNOCENÝ VYNECHÁ OTÁZKU 3,4 

    

1. JAK JSTE SPOKOJEN SE SOUČASNÝM ZPŮSOBEM HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮV 2KCZECH 

JSEM VELMI SPOKOJEN SPOKOJEN SPOKOJEN S VÝHRADAMI NESPOKOJEN 

        

2. JAKÉ JE PODLE VÁS HODNOCENÍ VE SPOLEČNOSTI 2K CZECH, A.S. 

NEFORMÁLNÍ SPÍŠE NEFORMÁLNÍ FORMÁLNÍ Formální-probíhá přesně 

      

podle požadavků firmy 

Neformální-probíhá 
spíše  

podle potřeb vedoucího 

3. VYUŽÍVÁTE PŘI HODNOCENÍ MOTIVAČNĚ-HODNOTÍCÍ ROZHOVOR 

NE, NIKDY 
ROZHOVOR PROVÁDÍM 

VYJÍMEČNĚ 
ROZHOVOR PROVÁDÍM 

VŽDY 

      

  

  

4. ZNÁTE ÚČEL UŽITÍ MOTIVAČNĚ-HODNOTÍCÍ 
ROZHOVORU 

ANO, PROTO HO UŽÍVÁM 
ANO , ALE PŘIPADNE MI 

ZBYTEČNÝ 
NE, NEZNÁM VÝZNAM PROČ 

HO UŽÍVAT 

NE NEPOUŽÍVÁM, 
PROTOŽE MI PŘIPADNE 

ZBYTEČNÝ 

        

5. NÁROČNOST NA HODNOCENÍ JEDNOHO PRACOVNÍKA JE    HODIN 

6. NA CO MAJÍ DLE VAŠEHO NÁZORU VLIV VÝSLEDKY HODNOCENÍ: 

VÝŠE MZDY KARIERNÍ RŮST DALŠÍ VZDĚLÁNÍ NEMAJÍ ŽÁDNÝ VLIV 

        

7. STÁVAJÍCÍ SYSTÉM HODNOCENÍ V 2KCZECH JE  

OBJEKTIVNÍ SPÍŠE OBJEKTIVNÍ SPÍŠE NEOBJEKTIVNÍ NEOBJEKTIVNÍ 

        

8. OVLIVŇUJE SOUČASNÉ HODNOCENÍ PRACOVÍKŮ JEJICH PRACOVNÍ VÝKON 

ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE NE 

        

9. JAK VNÍMÁTE HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ V DANÉ SPOLEČNOSTI 
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UŽITEČNÉ SPÍŠE UŽITEČNÉ SPÍŠE NEUŽITEČNÉ ZBYTEČNÉ 

        

10. JAKÉ ZMĚNY BYSTE V SYSTÉMU HODNOCENÍ PROVEDLI? 

        

        

        

        

11. DALŠÍ DOPORUČENÍ 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


