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Abstrakt 

Diplomová práca je zameraná na vnímanie hodnotenia vybraného vzorku respondentov. 

Hlavným cieľom je popísať, analyzovať a spracovať daný systém hodnotenia, ktorý je 

dôleţitým motivačným prvkom vo vybranom podniku v oblasti elektrotechniky. 

Teoretická časť je venovaná definovaniu pojmu hodnotenia a procesu hodnotenia. 

Praktická časť je zameraná na charakteristiku vybraného podniku, systém hodnotenia v 

danom podniku a výsledky analyzovania súčasného stavu hodnotenia zamestnancov. V 

závere diplomovej práce sú uvedené návrhy, ktoré pomôţu ke zníţenie fluktuace v 

podniku. 

 

Kľúčové slová 

zamestnanci, hodnotenie, kritériá hodnotenia, proces hodnotenia 

 

 

Abstract 

The diploma thesis titled is focused on the perception of evaluation in a selected sample 

of respondents. The main objective is to describe, analyze and process the evaluation 

system, which is also an important motivational element, in the chosen company in the 

field of electrical engineering. The theoretical part is devoted to the definition of the 

term evaluation and of evaluation process. The practical part is focused on the 

characteristics of the chosen company, it´s evaluation system and the results of the 

analysis dealing with the current state of evaluation of the employees. The final part of 

thesis describes suggested approaches which  will help to decrease fluctuations in the 

company. 
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ÚVOD 
 

Fluktuácia zamestnancov je jednoju z najdôleţitejších otázok organizácií, ktorá si 

vyţaduje osobitnú pozornosť. Na organizáciu má veľký vplyv; noví zamestnanci musia 

byť prijatí a vyškolení, je tieţ potrebné zváţiť čas potrebný na to, aby bol nový 

zamestnanec efektívne produktívny. Fluktuácia je varovným signálom nízkej morálky 

a predstavuje pohyb zamestnancov smerom dnu a von v rámci určitej organizácie. 

Zamestnanci vo všeobecnosti opustia prácu pod vplyvom vlastného rozhodnutia alebo 

sú nútení odísť na základe rozhodnutia zamestnávateľa. Fluktuácia zamestnancov je 

jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú produktivitu organizácie, čo je v súčasnosti 

povaţované za jednu z náročných otázok v podnikaní. Samotnému vplyvu fluktuácie 

venujú pozornosť vedúci pracovníci ako aj odborníci v oblasti ľudských zdrojov. 

Dokázalo sa, ţe je jedným z najnákladnejších a zdanlivo neriešiteľných výziev v oblasti 

ľudských zdrojov, s ktorými sa stretávajú viaceré organizácie na celom svete. 

Fluktuácia zamestnancov môţe byť dobrovoľná a nedobrovoľná. Práve dobrovoľná 

fluktuácia je pre organizácie v mnohých krajinách veľkým problémom.  

V dnešnom konkurenčnom obchodnom svete sa povaţuje za dôleţitú úlohu riadiť 

fluktuáciu zamestnancov pre ktorúkoľvek organizáciu. Jej úspešné zvládanie je 

nevyhnutné na dosiahnutie organizačných cieľov. Fluktuácia ovplyvňuje organizáciu z 

hľadiska produktivity, peňazí a času. Jej príčiny sú kombináciou faktorov, ktoré 

zahŕňajú rodinné problémy, nespokojnosť s prácou, lepšie príleţitosti na vonkajšom trhu 

a nespokojnosť s nadriadeným. 

Kombinovaný účinok negatívnych výsledkov, ktoré môţu vyplývať z vysokej 

miery fluktuácie, môţe spôsobiť, ţe firma vytvára menší zisk. Čokoľvek, čo má 

tendenciu zvyšovať náklady alebo zniţovať produktivitu alebo príjmy, bude mať 

tendenciu zniţovať zisk. Štúdia Harvard Business School zistila, ţe keď obchody mali 

väčšiu fluktuáciu, mali tendenciu mať niţšie ziskové marţe. Nový obchod často trvá 

niekoľko mesiacov alebo rokov, aby sa dosiahla ziskovosť, a neočakávané náklady, ako 

je vysoká fluktuácia, môţu zvýšiť čas potrebný na dosiahnutie zisku. 

Kaţdý podnik na trhu by mal vedieť včasne identifikovať problém, aby sa mu situácia 

tzv. „nevymkla spod kontroly“, kedy je v extrémnej situácii aţ ohrozený kontinuálny 

priebeh výrobného procesu.



11 
 

CIELE PRÁCE, METÓDY A POSTUPY SPRACOVANIA 
 

Cieľ práce 

 

Cieľom diplomovej práce je analýza súčasného systému hodnotenia pracovníkov 

vo vybranom podniku. Na dosiahnutie stanoveného cieľa je uskutočnená analýza 

prostredníctvom dotazníka podaného zamestnancom vybranej spoločnosti. Analýza je 

zameraná zisťovanie spôsobu hodnotenia, či uţ finančného alebo zo strany 

nadriadených, ako sú zamestnanci s daným spôsobom spokojní a aký vplyv má na 

fluktuáciu ľudských zdrojov. 

Hlavným cieľom je predloţenie návrhu zmien súčasného systému hodnotenia 

zamestnancov na základe uskutočnenej analýzy, ktoré môţu zvýšiť spokojnosť 

zamestnancov s hodnotením a tým vyriešiť problém s fluktuáciou. 

 

Postup a metódy spracovania 

 

Diplomová práca sa skladá z 3 častí, a to z teoretickej, analytickej a návrhovej. 

V úvode práce teoretickej časti sa venujem definícii pojmov, ktoré súvisia s danou 

problematikou hodnotenia zamestnancov a fluktuácie, ako napríklad hodnotenie, 

metódy hodnotenia, fluktuácia, spôsoby výpočtu a jej druhy. Následne je predstavená 

vybraná spoločnosť sídliaca v Galante a ktorá pôsobí v oblasti elektrotechnického 

priemyslu.  

V analytickej časti sa venujem prieskumu problematiky prostredníctvom odpovedí 

zamestnancov pracujúcich v danej spoločnosti. V rámci tejto časti sa nachádza grafické 

zobrazenie otázok dotazníka, ktoré sú nevyhnutné na pre zistenie situácie v podniku 

z pohľadu výrobných zamestnanocov a pre navrhnutie riešení. Dotazník je tvorený 19 

otázkami, pričom zamestnanci mali moţnosť výberu z viacerých odpovedí. Otázky som 

sa snaţila vytvoriť tak, aby sa čo najviac týkali faktorov, ktoré ovplyvňujú 

zamestnancov počas procesu hodnotenia.  
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Na začiatku dotazníka sa nachádzajú demografické otázky, následne otázky 

zamerané na vplyv hodnotenia na zamestnancov, ako napr. názor zamestnancov na 

finančného hodnotenia a hodnotenie zo strany nadriadeného a nakoniec otázky týkajúce 

sa odchodu zo zamestnania. Dotazníky boli podávané zamestnancom výrobnej linky v 

písomnej podobe, pričom mali dostatok času na jeho vyhotovenie, aby odpovedali na 

otázky úprimne a nie pod tlakom. Kľúčovými otázkami je vnímanie finančného 

hodnotenia a hodnotenia zo strany nadriadených, ako aj dôvody prečo by sa rozhodli zo 

súčasného zamestnania odísť.  

Po analytickej časti nasleduje návrhová časť, kde sú uvedené odporúčania pre 

vybranú spoločnosť, ktorým by sa mala venovať pre zlepšenie situácie. Ide 

o odporúčania, ktoré sa týkajú najmä školenia a vyuţitia talent managementu v prípade 

vedúcich zamestnancov, ale aj zameranie spoločnosti na návrhy výrobných 

zamestnancov a zavedenie benefičného programu. 
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TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ PRÁCE 

1. Ľudské zdroje 
 

Podnik potrebuje na výkon svojej činnosti určité zdroje. Činnosť kaţdého podniku 

je okrem iného vţdy viazaná na ľudí, ktorí sú nositeľmi jedného z troch základných 

výrobných faktorov a tým je práca. Práca je dôleţitým vstupom pre kaţdú ekonomickú 

činnosť. Stroje, ktoré sa podieľajú na spracovaní surovín nedokáţu z vlastnej vôle 

ovplyvniť priebeh výroby. Ľudské zdroje majú schopnosť aktívne vstupovať nielen do 

realizácie jednotlivých činností podniku, ale aj do rozhodovania o ich ţiaducej podobe a 

spôsobe ich vykonávania. Ľudské zdroje sú preto v dnešnej dobe povaţované za 

najdôleţitejší determinant úspešnosti a efektívnosti činnosti kaţdého podniku (Novák, 

2009). 

 

V súčasnosti uţ nikto nepochybuje o tom, ţe prosperita a úspešnosť v trhovom 

hospodárstve je podmienená ľudským potenciálom a heslo „správny človek na správne 

miesto“ má v prípade jeho naplnenia kľúčový (aj ekonomický) význam pre fungovanie 

podnikov a inštitúcií. Táto filozofia sa odráţa aj v skutočnosti, ţe človek - zamestnanec 

sa dnes vo svete povaţuje za základný zdroj zlepšovania a zvyšovania účinnosti práce 

vlastnej i druhých a tým aj organizácie ako celku. Touto problematikou „riadenia 

ľudských zdrojov“ sa zaoberá najmä personálny manaţment a personalistika a v 

podniku najmä personálne útvary (Sedlák, 1993). 

1.1. Riadenie ľudských zdrojov 

 

Riadenie ľudských zdrojov môţeme charakterizovať ako premyslený 

strategický a logický prístup k riadeniu najcennejšieho majetku spoločnosti- ľudí v 

ňom pracujúcich, ktorí jednotlivo aj kolektívne prispievajú k dosahovaniu cieľov 

organizácie. Ide o filozofiu, ktorá sa týka predovšetkým riadenia ľudí s cieľom 

dosiahnuť výhody spájané s konkurenciou . 
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Pri radení ľudských zdrojov je veľmi dôleţité klásť dôraz na:  

 zaujatie manaţmentu,  

 ponímanie ľudí ako majetku, do ktorého sa investuje s cieľom dosiahnuť 

prosperitu a celkový rozvoj podniku,  

 na základe rozvoja ľudských zdrojov a riadenia pracovného výkonu 

dosahovať pridané hodnoty,  

 potrebu posilnenia pracovného výkonu, za pomoci komunikácie, vzdelávania 

zamestnancov a v neposlednom rade dostatočnej motivácie (Vodák - 

Kucharčíková, 2011). 

 

Cieľom riadenia ľudských zdrojov je zabezpečiť, aby organizácia bola schopná 

prostredníctvom ľudí úspešne si plniť svoje ciele.  

Všeobecnú úlohu riadenia ľudských zdrojov znázorňuje Obrázok 1.  

  

  

Obrázok č. 1 Všeobecná úloha riadenia ľudských zdrojov 

(Zdroj: Koubek, 2007) 

 

Pri zisťovaní, ako pracovník vykonáva prácu, plní úlohy, aké je jeho pracovné 

správanie, vzťahy k spolupracovníkom a zákazníkom sa zaoberá hodnotenie 
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zamestnancov. Je jedna zo základných funkcií riadenia ľudských zdrojov a patrí k 

najzloţitejším, najnáročnejším, ale i najcitlivejším činnostiam. (Šukalová, 2011). 

2.  Hodnotenie 
 

Hodnotenie zamestnancov je personálna činnosť, ktorá sa zaoberá:  

 zisťovaním toho, ako pracovník vykonáva svoju prácu, ako plní úlohy a 

poţiadavky pracovného miesta, aké je jeho pracovné správanie sa,  

 oboznamovaním pracovníkov s výsledkami hodnôt a prerokovanie týchto 

výsledkov s nimi,  

 hľadaním moţností nápravy a realizáciou opatrení na nápravu (Mihalčová et al., 

2007).  

 

Všeobecný význam pracovného hodnotenia je:     

Funkcia poznávacia: umoţňuje nadriadenému analyzovať činnosť podriadených a 

overovať si vhodnosť zvolených postupov a vykonaných rozhodnutí.   

Funkcia motivačná: umoţňuje podriadeným konfrontovať vlastnú pracovnú aktivitu a 

pracovné postoje s hodnotením nadriadeného. Vecné pracovné hodnotenie človeka 

ďalej podnecuje v pracovnom úsilí, vytvára pocit spoločenskej závaţnosti vykonanej 

práce.   

Funkcia personálna: dokáţe podať obraz o tom, ako príslušný nadriadený pristupuje k 

práci s ľuďmi a ako je schopný vyuţiť hodnotiace poznatky v riadení (Wagnerová,  

2008). 

 

Hodnotenie výkonnosti zamestnancov je kľúčovým faktorom, ktorý inšpiruje 

zamestnancov, zlepšuje kvalitu práce a motivuje ich. Nie je to len ten najlepší zdroj na 

pochopenie toho, ako výkonní sú zamestnanci, ale aj presvedčivé opatrenie na získanie 

spätnej väzby o tom, ako funguje firma, či zamestnanci pracujú pozitívne na 

dosiahnutie cieľov a čo je moţné urobiť pre zlepšenie angaţovanosti zamestnancov. 

Poskytuje tieţ základ pre stanovenie prírastkov a nástupníckych plánov pre 

zamestnancov a rozvoj organizácie (Shepherd 2016)., 

 

https://www.assessteam.com/
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Hodnotenie pracovníkov je proces zisťovania kvality a kvantity výkonu 

pracovníkov, prejednanie zistených skutočností s pracovníkom a hľadanie ciest 

vedúcich k zlepšeniu pracovného výkonu. Hodnotenie pracovníkov v organizácii musí 

byť súčasťou systému riadenia a mať nastavené jasné pravidlá. Z hodnotenia musí vţdy 

vyplývať jasne formulovaný záver a stanovenie cieľov pre ďalšie obdobie. Výstupy 

hodnotenia sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. S nimi vedúci pracovník naďalej pracuje. 

Stávajú sa podkladom pre plánovanie v organizácii (ďalšie vzdelávanie, stanovenie 

cieľov rozvoja, sledovanie kvality a kvantity práce, odmeňovanie, rast zamestnanca, 

mapovanie budúcnosti pracovníka,..) (Hereinová, 2011).  

 

Koubek zdôrazňuje, ţe kľúčovú rolu pri hodnotení zamestnanca hrá 

bezprostredne nadriadený hodnoteného a hodnotený zamestnanec. Hodnotenie sa môţe 

prednostne zamerať buď na výsledky práce alebo na pracovné a sociálne správanie 

zamestnanca                   (Koubek, 2007). 

 

Hodnotenie zamestnancov má veľa úloh a nie je moţné bez neho efektívne 

vykonávať personálne činnosti. Má predovšetkým za úlohu:  

 sledovať súčasnú úroveň pracovného výkonu zamestnancov,  

 rozpoznať ich silné a slabé stránky,  

 zlepšiť jeho výkon,  

 vytvoriť základňu pre odmeňovanie,  

 motivovať a vzdelávať,  

 vytvárať podklady pre rozmiestňovanie, plánovanie zamestnancov,  

 vytvárať podklady pre posudzovanie efektívnosti výberu zamestnancov 

(Martončíková, 2010). 

 

2.1   Hodnotiteľ a hodnotiaci 
 

Efektívny hodnotiaci si väčšinou tvorí svoj vlastný a jedinečný spôsob hodnotenia 

výkonnosti zamestnancov. Základom je určenie hlavných prínosov, ktoré sa od 

hodnoteného očakávajú. Takéto hodnotenie nám podáva kritickejší pohľad na daného 
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zamestnanca ako tradičné postupy hodnotenia. Sústreďuje sa hlavne na silné 

stránky. Slabiny sa povaţujú za obmedzenia, ktoré bránia pri vyuţití silných stránok 

jedinca, dosahovaní výkonu, efektívnosti a dobrých výsledkov (Drucker, Maciariello, 

2009).  

 

Celý rad organizácií povaţuje hodnotenie zamestnancov za proces a 

mechanizmus, prostredníctvom ktorého je presadzovaná firemná kultúra. Keď 

vytvárame systém hodnotenia, musíme zreteľne a presne vymedziť kategórie 

zamestnancov, ktorých sa bude hodnotenie dotýkať. Jedným systémom nie je moţné 

plošne pokryť všetkých zamestnancov. Musíme rozlišovať, či ide o vedúceho 

pracovníka, odborných špecialistov, radových zamestnancov alebo o administratívnych 

pracovníkov (Bláha, 2005).  

 

Halík vo svojej publikácii uvádza niekoľko rád, ktorých by sa hodnotitelia pri 

hodnotení mali drţať:  

 ujasniť si, čo sa od hodnotenia očakáva a čo sa bude hodnotiť,  

 príprava na hodnotenia, zvlášť v bodoch, ktoré sa chystáme kritizovať,  

 vhodná voľba hodnotiacej metódy,  

 príprava a informovanosť hodnoteného – bez predošlého oznámenia ho zrazu 

nemôţeme zavolať na hodnotenie,  

 vţdy sa musí hodnotenie vzťahovať „niečo voči niečomu“ – výkonnostné 

normy, normy predaja,  

 dať priestor vyjadriť sa hodnotenému, či z hodnotením súhlasí alebo či má 

námietky,  

 vyvarovať sa hodnoteniu pocitov,  

 nutné vykonať zhrnutie na záver,  

 dať hodnotenému moţnosť cesty k zlepšeniu,  

 stanoviť výsledky a ciele organizácie v nadväznosti na pracovné výsledky 

hodnoteného,  

 cieľom je aby zamestnanec odchádzal s dobrým pocitom a s tým, ţe pozná názor 

nadriadeného na svoj pracovný výkon (Halík, 2008).
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2.2 Úlohy a ciele hodnotenia  
 

Podľa Wagnerovej sú definované ciele nasledovne:  

Zlepšenie výkonu: spätná väzba, ktorá tu nastáva, umoţňuje hodnotenému 

zamestnancovi, hodnotiteľovi, ďalším nadriadeným alebo personálnemu úseku 

zasahovať do výkonu a zlepšovať ho,  

Stanovenie odmeny: veľký počet organizácií pouţíva výsledky pracovného hodnotenia 

ako podklad k následnému odmeňovaniu, platovým zmenám alebo k stanoveniu 

pridelenia prémie a jej výške,  

Rozhodovanie o pracovnom zaradení: na základe pracovného hodnotenia sa rozhodne, 

či pracovník aj naďalej zotrvá na rovnakej pozícii alebo nie. Je moţné, ţe výsledok 

hodnotenia bude slúţiť ako podklad k povýšeniu alebo preradeniu na inú prácu, ale 

existuje aj moţnosť, ţe bude preradený na niţšiu pozíciu,  

Potreby odborného vzdelania a prípravy: z hodnotenia môţe vyplynúť nedostatok 

znalostí, skúseností v určitej oblasti.  

Mentálna hygiena: vhodne vykonané hodnotenie vedie k určitej katarzii, k vyjasneniu si 

situácie medzi hodnoteným a hodnotiteľom (Wagnerová, 2008). 

 

Hodnotenie zamestnancov má predovšetkým za úlohu:   

 rozpoznať súčasnú úroveň pracovného výkonu daného jednotlivca,  

 definovať silné a slabé stránky hodnoteného,  

 umoţniť zamestnancovi zlepšovať svoj výkon a motivovať ho,  

 určiť potreby v oblasti vzdelávania a rozvoja zamestnancov,  

 rozpoznať potenciál (rezervy a hranice) pracovného výkonu,  

 vytvoriť podklady pre plánovanie kariéry a pre rozmiestňovanie zamestnancov, 

 vytvoriť podklady pre posudzovanie efektívnosti výberu zamestnancov,  

 vytvoriť podklady pre hodnotenie efektívnosti ich vzdelávania a účinnosti  

vzdelávacích programov,  

 vytvoriť podklady pre stanovenie budúcich pracovných úloh podniku (Koubek, 

2007). 
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2.3  Kritériá hodnotenia 

 

Kritérium hodnotenia je špecifickým ukazovateľom výkonu, resp. výsledkom 

istej činnosti alebo výkonnosti. Je to určitý charakteristický znak práce, ktorý je 

základom porovnávania rozličných druhov prác. Podľa neho hodnotíme úspešnosť či 

neúspešnosť zamestnancov. Vhodne stanovené kritériá hodnotenia zamestnancov a im 

prislúchajúce meradlá výkonu musia zohľadňovať typ hodnotenia, to je na aký účel sa 

hodnotenie vypracúva. Kritéria vo veľkej miere ovplyvňujú pracovné výkony 

zamestnancov. Ich nesprávne nastavenie môţe viesť k neţiaducemu správaniu, ktoré 

môţe komplexne ohroziť ekonomické výsledky organizácie. Preto kritéria sa musia 

voliť veľmi uváţlivo, dôkladne a s ohľadom na definovanú stratégiu a hodnoty 

organizácie. Stratégia organizácie sa premieta do konkrétnych pracovných cieľov 

jednotlivcov a tieţ do ukazovateľov ako sú: 

 plnenie termínov, 

 počet vyrobených kusov,   

 počet chýb,   

 počet nových zákazníkov atď. (Pilařová, 2008).   

 

Zásady pri výbere kritérií:  

 výber kritérií sa snaţíme prispôsobovať rôznym skupinám pracovných pozícií,  

 pre osobitné skupiny pracovným miest navrhujeme stály zoznam kritérií,  

 nevyberať príliš veľa kritérií, pretoţe hodnotenie sa môţe stať neprehľadné,  

 s kritériami by sme mali oboznámiť hodnotiteľov aj hodnotiacich zamestnancov,  

 kritériá by mali byť jasné, jednoznačné a zrozumiteľné,  

 prehodnotiť spoľahlivosť ich merania (Olexová, 2010).  

 

Kritériá hodnotenia pracovného výkonu môţeme rozdeliť do troch skupín  

Výsledky: mnoţstvo vyrobených výrobkov, predaj výrobkov a sluţieb, kvalita 

výrobkov a sluţieb, počet obslúţených zákazníkov, spokojnosť zákazníkov, počet 

reklamácií, nehody pri práci,  

Odborná spôsobilosť, vlastnosti: odborné vedomosti, jazykové znalosti, zručnosti, 

fyzická zdatnosť, zručnosti, schopnosť viest iných zamestnancov, schopnosť 
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koordinácie činností, zmysel pre osobnú zodpovednosť, odolnosť proti stresu a 

fyzickému zaťaţeniu, ciele, ašpirácie, záujmové zameranie, tvorivosť, flexibilita, 

podnikavosť, samostatnosť, vyrovnanosť, cieľavedomosť, ctiţiadosť, lojalita, čestnosť, 

temperament,  

Správanie: pracovné – pracovná aktivita, vedenie potrebných dokumentov, 

dodrţiavanie stanovených pracovných postupov, zaobchádzanie zo zariadením, 

dodrţiavanie pracovného reţimu, hospodárnosť, ohlasovanie problémov, dodrţiavanie 

nariadení; sociálne – ochota spolupracovať, vzťah k zákazníkom, zaobchádzanie s 

ľuďmi, spoločenské vystupovanie, vzťahy ku kolegom, správanie voči podriadeným, 

správanie voči nadriadeným (Kachaňáková a kol., 2011) 

 

Medzi kritériá hodnotenia patrí: 

 Profesijný rast 

o Individuálny posun 

o Vzdelávanie a aplikácia poznatkov 

o Pouţívanie moderných metód a pomôcok 

o Prehlbovanie odbornosti 

 Plnenie povinností: 

o  Spoľahlivosť 

o  Dochvílnosť 

o  Presnosť 

o  Ústretovosť 

o Poskytovanie pravdivých informácií 

o  Flexibilita 

o Pracovné úsilie  

 

 Vzťah k spolupracovníkom: 

o  Kolegiálnosť 

o  Komunikatívnosť 

o Spolupráca v tíme 

o Ochota pomoci 

 Pracovný výkon:
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o  Samostatnosť 

o  Starostlivosť 

o Plnenie termínov 

 Loajálnosť k organizácii: 

o Zachovanie mlčanlivosti 

o Stotoţnenie sa s cieľmi a hodnotami organizácie 

o Reprezentovanie organizácie navonok 

o Podiel na rozvoji organizácie 

 Práca nad rámec povinností 

 Funkcie (Hereinová, 2011).  

3. Metódy hodnotenia  
 

Po výbere kritérií hodnotenia nasleduje určenie postupu ich monitorovania, 

zaznamenávania a vyhodnotenia. To znamená, ţe je nutné určiť podmienky ich 

pouţitia. Na tento účel bolo vytvorených mnoţstvo rôznych metód hodnotenia v snahe 

eliminovať časté problémy hodnotenia. O ţiadnej metóde sa však nedá povedať, ţe je 

dokonalá, kaţdá má isté výhody aj nevýhody (Kachaňáková, 2007).   

3.1 Peer review 
 

Peer review je jednou z metód, ktorú mnohé organizácie pouţívajú na 

zdokonalenie tradičného procesu hodnotenia. Proces sa skladá z anonymnej spätnej 

väzby od kolegov o špecifických aspektoch výkonu zamestnanca. Poskytuje jedinečnú 

príleţitosť na zistenie zručností a schopností zamestnancov a pomáha identifikovať 

pracovné schopnosti a schopnosti spolupráce v rámci organizácie (Shepherd, 2016). 

 

Peer review je proces, pomocou ktorého spolupracovníci ponúkajú ich vlastné 

hodnotenie výkonnosti, zručností, kompetencií alebo postojov ostatným zamestnancom. 

Presný proces sa môţe líšiť, ale vo väčšine organizácií zamestnanci iba posudzujú 

spolupracovníkov, s ktorými pravidelne komunikujú. Manaţéri môţu vyuţívať 

partnerské hodnotenia ako súčasť formálneho hodnotenia, aby poskytli lepšiu predstavu 
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o skutočných silných a slabých stránkach zamestnanca. Keďţe väčšina zamestnancov 

má záujem zistiť, ako robia a v čom sa musia zlepšovať, daná spätná väzba môţe byť 

pre nich veľmi uţitočná (Steele, 2016). 

3.2 Sebahodnotenie 
 

Sebahodnotenie  je dôleţitou činnosťou, ktorá môţe zefektívniť proces 

hodnotenia. Táto metóda ponúka zamestnancom moţnosť hrať aktívnu úlohu vo svojom 

procese hodnotenia. Takţe skôr ako sú zamestnanci jednoducho hodnotení 

manaţmentom, dostávajú hlas. To poskytuje priamu väzbu medzi ich pracovným 

miestom a procesom hodnotenia a podporuje lepšiu komunikáciu medzi zamestnancami 

a manaţmentom (Shepherd, 2016). 

 

Sebahodnotenie umoţňuje zamestnancovi vyjadriť to, čo povaţuje za dôleţité 

úlohy, ktoré sa mu podarili dokončiť, zodpovednosti, ktoré by chcel prevziať, a 

poskytnúť priestor na otvorenú komunikáciu o cieľoch, príleţitostiach a rozvoji. Názory 

zamestnanca by sa mohli líšiť od toho, čo vidí zamestnávateľ, takţe posúdenie z jeho 

pohľadu môţe preklenúť rozdiel medzi očakávaniami a výkonm. Napísanie vlastného 

sebahodnotenia môţe byť pre mnohých zamestnancov náročné, napriek tomu, ţe 

najlepšie vedia, ako vykonávajú danú prácu. Tu je päť tipov, ktoré treba mať na pamäti 

pri dokončení vlastného hodnotenia výkonnosti:  

1. Byť hrdý - Hlavným cieľom sebahodnotenia je zdôrazniť  úspechy. Zamestnanci 

musia poukázať na konkrétne úlohy a projekty, ktoré zdôrazňujú ich najlepšiu 

prácu. 

2. Byť úprimný - Poctivosť je ďalším kritickým aspektom písania sebahodnotenia. 

Dôleţité je tieţ poukázať na niektoré oblasti, ktoré by sa mohli zlepšiť. 

3. Pýtať sa na príleţitosti rozvoja kariéry - Sebahodnotenie môţe taktieţ slúţiť, ako 

prostriedok na to, aby zamestnanci poţiadali o moţnosť rozvoja kariéry. 

4. Sledovať vlastné úspechy – Je potrebné, aby zamestnanci vedeli obhájiť svoju 

prácu v sebahodnotení, je dôleţité mať aktuálne údaje, ktoré ukáţu, čo bolo 

vykonané počas roka.
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5. Byť profesionálny - Ak sú zamestnanci profesionálni znamená to, ţe oceneniu 

budú venovať náleţitú pozornosť, rovnako ako akémukoľvek inému dôleţitému 

projektu, ktorý prechádza cez ich pracovný stôl. (Post, 2017) 

3.3 Metóda BARS 

 

Ide o metódu, ktorá má hodnotiť chovanie poţadované k úspešnému vykonávaniu 

práce. Ide vlastne o určitú variantu checklistu alebo hodnotiacej stupnice. Vychádza sa 

z toho, ţe ţiaduce pracovné chovanie má za následok i efektívne vykonávanie práce. 

Výhodou metódy je to, ţe na prípravnej fáze sa podieľajú sami drţitelia pracovných 

miest a tým je zvýšená pravdepodobnosť, ţe hodnotenie bude pre pracovníkov 

prijateľné. Metóda má dostatočnú spätnú väzbu na výkon pracovníka. Nevýhodou je 

náročnosť z hľadiska času a úsilí. (Koubek, 2004) 

 

BARS je metóda, ktorá má hodnotiť správanie vyţadované k úspešnému 

vykonávaniu prác. Východiskom je fakt, ţe ţiaduce pracovné správanie má za následok 

aj efektívnejšie vykonávanie práce. Klasifikačnú stupnicu zvyčajne pripravujú vedúci 

pracovníci spoločne s osobami zaradenými na pracovné miesta a býva zvyčajne od 5 do 

7 stupňov, napríklad 7 – vynikajúce, 6 – veľmi dobré, 5 – dobré, 4 – priemerné, 3 – 

podpriemerné, 2 – veľmi zlé, 1 – neprijateľné. Výhoda spočíva v podieľaní sa 

samotných zamestnancov na prípravnej fázi, a preto by pre nich hodnotenie malo byť 

prijateľné. Nevýhoda tejto metódy spočíva v časovej náročnosti a v príprave rôznych 

formulárov pre rôzne práce. (Koubek, 2000) 

3.4 Metóda podľa stanovených cieľov (MbO) 
 

Častejšie sa táto metóda pouţíva pre hodnotenie manaţérov a špecialistov. Pri jej 

pouţití je dobré dodrţovať istý postup a spĺňať učité podmienky. Pri vytvorení dobrých 

cieľov je moţné orientovať sa podľa výrazu SMART prevzatého z angličtiny. 

Jednotlivé literatúry charakterizujú znaky dobre zformulovaných cieľov. Písmeno S 

(specific/stretching) vyjadruje konkrétne, špecifické, M (measurable) znamená 
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merateľné, A (achievable) dosiahnuteľné, akceptovateľné, R (relavant) vyjadruje 

relevantné a T (time-framed) značí termínovaný, časovo určený. (Koubek, 2007) 

 

Ako príklad je moţné uviesť aj KARAT – K – konkrétny, A – ambiciózny, R – 

reálny, A – akceptovateľný a T – termínovaný. (Hroník, 2006) 

3.5 Kvantitatívne hodnotenie   
 

Kvantitatívne hodnotenie je zaloţené na štatistikách a pouţíva rôzne štandardy na 

sledovanie produktivity. Tento proces sa začína formulovaním firemných noriem, na 

základe ktorých moţno údaje zamestnancov merať. Je nevyhnutné jasne a presne 

vymedziť štandardy. (Shepherd, 2016) 

 

Jedným zo zloţitejších aspektov hodnotenia zamestnanca v hodnotení výkonnosti 

je potreba kvantifikovať normy tak, aby sa výkon mohol porovnávať s danými 

očakávaniami. To moţno dosiahnuť stanovením základných hodnôt, ako sú 

podpriemerné, priemerné a nadpriemerné výkony. Je nutné poukázať na potrebu 

kvantifikácie z dôvodu neschopnosti niektorých manaţérov správne vyhodnotiť 

zamestnancov alebo vyhnúť sa zaujatosti. (Lewis, 2017) 

3.6 360-stupňová spätná väzba 
 

360-stupňová spätná väzba je spôsob hodnotenia, ktorý poskytuje šancu všetkým 

zamestnancom, aby predloţili svoje názory a prispeli k dosiahnutiu obchodného cieľa. 

V rámci tohto systému je zamestnanec hodnotený svojimi podriadenými, nadriadenými, 

kolegami a dokonca aj klientmi a zákazníkmi. (Shepherd, 2016) 

 

360 stupňová spätná väzba je metódou a nástrojom, ktorý kaţdému 

zamestnancovi umoţňuje získať spätnú väzbu od výkonného vedúceho a štyroch aţ 

osem zamestnancov, spolupracovníkov a zákazníkov. Táto metóda umoţňuje kaţdému 

jednotlivcovi porozumieť tomu, ako jeho výkonnosť vidí spolupracovník alebo iný 

zamestnanec. Najefektívnejšie procesy poskytujú spätnú väzbu zaloţenú na správaní, 
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ktoré môţu vidieť ostatní zamestnanci. Spätná väzba poskytuje náhľad na zručnosti a 

správanie, ktoré organizácia od zamestnanca očakáva. Ľudia, ktorí sú vybraní ako 

hodnotitelia alebo poskytovatelia spätnej väzby, sú zvyčajne vybraní v zdieľanom 

procese tak organizáciou, ako aj zamestnancom. Sú to ľudia, ktorí vo všeobecnosti 

s danou osobou beţne komunikujú. Účelom 360-stupňovej spätnej väzby je pomôcť 

kaţdému jednotlivcovi porozumieť jeho silným a slabým stránkam a prispieť k 

hľadaniu aspektov práce, ktoré potrebujú profesionálny rozvoj. (Heathfield, 2018) 

 

 

 

Obrázok č. 2 Model 360 stupňovej spätnej väzby 

(Zdroj: Armstrong, 2007) 

 

3.7 Grafická stupnica hodnotenia 
 

Grafická stupnica je beţne pouţívaný systém merania výkonnosti. Váha sa 

zvyčajne vyznačuje stupnicou ako 1-3, 1-5 atď. Príklad hodnotenia 1-3 by mohol 

zahŕňať odpovede ako: 1: Slabý, 2: Priemerný a 3: Vynikajúci. Rozsah, ktorý sa pouţíva 

na konkrétne hodnotenie výkonnosti, sa môţe líšiť podľa kritérií, ktoré sa kaţdá 

organizácia rozhodne pouţiť. Napríklad môţu existovať kritériá, ako je zodpovednosť, 

sluţby zákazníkom a finančné záznamy. Organizácia má kontrolu nad tým, ako poloţky 

merajú výkonnosť zamestnancov. (Spayd, 2011)
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Grafická stupnica hodnotenia je jednou z najčastejšie pouţívaných metód 

hodnotenia výkonnosti zamestnancov. Podľa tejto metódy sa výkonnosť jednotlivca v 

rôznych oblastiach pracovných povinností zaraďuje na stupnicu. Posudzuje sa široká 

škála kritérií vrátane produktivity, sluţieb zákazníkom, tímovej práce, kvality práce, 

záujmu o bezpečnosť atď. Táto metóda môţe byť dosiahnutá písmenami alebo číslami a 

zvyčajne pozostáva z rozsahu, pohybujúceho sa od neuspokojivého po vynikajúce. Táto 

metóda tieţ umoţňuje zamestnávateľom súčasne vyhodnotiť niekoľko zamestnancov. 

(Shepherd, 2016) 

 

Grafická stupnica uvádza zoznam znakov, ktoré má mať kaţdý zamestnanec a 

hodnotí pracovníkov v očíslovanej stupnici pre kaţdý znak. Avšak rozsah má nevýhody, 

ktoré sťaţujú jeho pouţitie ako účinného nástroja. Ak podnik pouţije 15 ľudí na 

hodnotenie, môţe to mať za následok 15 rôznych stupníc. Dokonca aj pri intenzívnom 

výcviku budú niektorí hodnotitelia príliš prísni, niektorí budú príliš zhovievaví a iní 

môţu mať ťaţkosti s vykresľovaním svojich osobných postojov. Daný nástroj funguje 

najlepšie, keď manaţéri rovnako ako aj zamestnanci súhlasia s definíciou a stupňom 

faktorov zahrnutých do hodnotenia, a to je ťaţké dosiahnuť. (Bye, 2015) 

3.8 Metóda volného popisu 
 

Pouţitie tejto metódy je pomerne univerzálne. Najlepšie sa však osvedčuje k 

hodnoteniu výkonnosti manaţérov, prípadne špecialistov, expertov a tvorivých 

pracovníkov. Podstatou metódy je písomné hodnotenie (vyjadrenie, posúdenie, kritický 

opis) pracovného výkonu hodnoteného a jeho výsledkov. Základom pre hodnotenie 

(hodnotiacimi kritériami) býva vopred zvolený a definovaný zoznam poloţiek 

hodnotenia. S metódou môţu pracovať hodnotitelia, ktorí sú nielen skúsení, ale aj 

schopní samostatného, vecného, zrozumiteľného a jednoznačného verbálneho spôsobu 

vyjadrovania a majú aj dostatočné etické kvality (existuje nebezpečenstvo 

neobjektívnych súdov, riziko nedostatočnej či prehnanej kritickosti a pod.). (Stýblo, 

2011)
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Obvykle reprezentuje písomné hodnotenie pracovníka, napr. podľa vopred 

stanových bodov. Táto metóda nie je príliš efektívna, kladie nároky na hodnotiteľa 

a spravidla ju moţno len ťaţko vyuţiť k vzájomnému porovnaniu hodnotených 

pracovníkov (Kocianová, 2010). 

3.9 Hodnotenie na základe kritických prípadov 
 

U tejto metódy je nutné vedenie písomných záznamov o prípadoch, ktoré sa stal 

pri vykonávaní práce určitého pracovníka. Zhromaţdené prípady tvoria základňu pre 

vyhodnotenie výkonu pracovníka a pre jeho ďalšiu prácu. Nevýhodou je pravidelné 

zhotovovanie záznamov, čo môţe byť nudné a časovo náročné. Aj chápanie kritického 

prípadu môţe byť rôznorodené a môţe mať za následok napätie a konflikty. (Koubek, 

2007) 

 

Vyuţitie metódy predpokladá, aby hodnotiteľ viedol priebeţné písomné záznamy 

o prípadoch, ktoré sa stali pri vykonávaní práce určitého druhu a určitého zamestnanca. 

Záznamy obsahujú informácie a údaje o pracovnom správaní zamestnanca 

a zachytávajú ilustrovaným spôsobom jeho uspokojivý a neuspokojivý výkon. 

Zhromaţdené prípady za určité ucelene vedené obdobie, napríklad za 3 mesiace 

(obdobie by nemalo byť vzhľadom k nárokom na presnosť registrácie a následné 

vybavenie informácií príliš dlhé), tvoria základ a východisko pre vyhodnotenie 

výkonnosti pracovníka aj pre jeho ďalšiu výkonovú aj rozvojovú orientáciu. (Stýblo, 

2011) 

3.10 Hodnotiaci rozhovor 
 

Technika vyhodnocovacieho pohovoru dokáţe odstrániť osobnú zaujatosť. 

Hodnotiteľ sa spolieha na bodovací systém, ktorý určuje správneho kandidáta na 

základe poznatkov, zručností, postojov a skúseností. Úspešný kandidát musí byť 

pripravený na situačné, znalostné a behaviorálne otázky v hodnotiacom rozhovore. 

Hodnotiteľ sa môţe pýtať, ako by zvládol konkrétnu situáciu alebo na základe čoho 

uskutočnil  určité rozhodnutie, zatiaľ čo analyzuje skúsenosti a správanie. Hodnotiaci 
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má príleţitosť preukázať svoje znalosti v oblasti danej pozície aj celej organizácie. 

Hodnotitelia pouţívajú na vyhodnotenie odpovedí ratingové stupnice, od najniţšieho aţ 

po najvyššie, na základe referenčných kritérií. Pre situačné a znalostné otázky sa 

pripravujú otázky a hodnotenia potenciálnych odpovedí vopred. Kandidát môţe dostať 

päť bodov za to, ţe hovorí, čo hodnotiaci chce počuť, tri pre prijateľnú odpoveď a jednu 

pre slabú odpoveď. (Prity, 2016) 

 

Hodnotiaci rozhovor je príleţitosť k výmene názorov medzi nadriadeným 

a pracovníkom. Slúţi k zladeniu poţiadaviek, ktoré sú pokladané na výkon konkrétnej 

činnosti, ale aj na skutočné schopnosti pracovníka. Zámerom hodnotiaceho rozhovoru je 

spravidla bilancia minulého obdobia a diskusia vzťahujúca sa k nasledujúcemu obdobiu. 

Zásadný význam má príprava nadriadeného aj hodnoteného pracovníka. Hodnotiteľ by 

si mal ujasniť nároky na pracovné miesto hodnoteného, pripraviť si podklady k jeho 

činnosti a zamyslieť sa o pôsobení pracovníka v budúcom období. Hodnotený pracovník 

by si mal ujasniť argumenty k svojej činnosti a svoje predstavy pre budúce obdobie. 

(Kocianová, 2010) 

 

Hodnotiaci rozhovor je vyústením priebeţného sledovania a neformálneho  

hodnotenia pracovníka počas celého obdobia. Zvyčajne sa uskutočňuje v časovom 

období jedného roka, ale interval môţe byť aj kratší. Hodnotiaci rozhovor je záverečnou 

fázou hodnotenia pracovníka. Ide o osobné stretnutie hodnotiteľa a hodnotiaceho. 

Výsledky hodnotenia musia byť vţdy preberané s jednotlivými pracovníkmi, ktorí majú 

právo sa k výsledkom vyjadriť. Úlohou hodnotiteľa je navodiť príjemnú atmosféru, 

situovať pohovor do prostredia, ktoré hodnoteného nestresuje a byť ústretový 

a trpezlivý. Hodnotiteľ vedie hodnoteného k tomu, aby sám navrhoval riešenia 

a vyjadroval názory. Hodnotiaci pohovor sa nesmie stať len kritikou alebo chválou 

hodnoteného. (Hereinová, 2011) 

 

 

 



29 
 

 

 

Obrázok č. 3 Fázy hodnotiaceho rozhovoru 

(Zdroj: Hroník, 2006) 

3.11 Hodnotiaci dotazník 
 

Dotazník na vyhodnotenie pohovoru pomáha pohovorom poskytnúť podrobnú a 

štruktúrovanú spätnú väzbu po rozhovore. Kaţdá úloha môţe potrebovať jedinečný 

proces na nájdenie správneho kandidáta a dotazník na hodnotenie pohovoru musí byť 

vyhovujúci. Štandardizovaná spätná väzba od tretej osoby zabezpečuje, ţe všetci 

kandidáti na danú úlohu sú hodnotení podľa rovnakých kritérií, takţe je moţné ich 

porovnávať. To na druhej strane pomáha manaţérom pri rozhodovaní, ktorí kandidáti sa 

v procese prijímania do zamestnania a v konečnom dôsledku aj v prijmú. (Dewar, 2016) 

 

Metóda hodnotiaceho dotazníka je behaviorálne zaloţený prístup k hodnoteniu 

výkonu, ktorý vyţaduje, aby sa hodnotitelia zamerali na správanie. V tomto prístupe k 

hodnoteniu výkonnosti je vypracovaný zoznam pracovných postupov. Hodnotitelia sú 

vyzvaní, aby zaznamenali, či kaţdé správanie bolo vykonané alebo nie, a stupeň, v 

ktorom kaţdá poloţka opisuje osobu, ktorá sa posudzuje. Určenie poloţiek, ktoré sa 

majú zobraziť na kontrolnom zozname, je zaloţené na analýze úloh, ktorá identifikuje 

kľúčové úlohy a / alebo kritické udalosti. Výsledný kontrolný zoznam odzrkadľuje 

zloţitosť hodnotenej úlohy. Ďalej sa musí určiť počet poloţiek, ktoré sa objavia na 

kontrolnom zozname. Ide o rovnováhu - maximalizovať komplexnosť kontrolného 

zoznamu bez toho, aby nadhodnocovalo príliš veľké mnoţstvo poloţiek na 

vyhodnotenie. Súvisiace s prvými dvoma problémami je prezentácia poloţiek. 

Kontrolné zoznamy môţu usporiadať poloţky podľa skupín homogénnych úloh alebo 

poloţky môţu byť umiestnené v celom kontrolnom zozname v náhodnom poradí. 

Usporiadanie zoznamu podľa skupín zmierňuje záťaţ hodnotiteľa, ale môţe zavádzať 
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falošnú koreláciu medzi poloţkami kontrolného zoznamu. Nakoniec je potrebné riešiť 

otázku bodovania. (Jacobs, 2013) 

 

4. Chyby hodnotenia 
 

Chyby, ku ktorým môţe prísť v priebehu procesu hodnotenia je moţné rozdeliť na 

chyby spôsobené: 

 Nesprávnou interpretáciou informácií 

 Aktuálnym stavom hodnotiteľa 

 Osobnosťou a úrovňou sociálnej percepcie. (Pilařová, 2008) 

 

Ak hodnotíme pracovný výkon, je potrebná opatrnosť, aby sme sa vyhli chybám 

pri jeho posudzovaní. Štyrmi najobvyklejšími chybami sú v tom prípade: 

Prísnosť/zhovievavosť – prísny posudzovateľ dáva hodnotenie niţšie, neţ si podriadený 

zaslúţi, zhovievavý hodnotiteľ má tendenciu dávať vyššie hodnotenie. Tieto chyby sú 

menším problémom, pokiaľ sa k hodnoteniu pouţívajú prístupy zohladňujúce absolútnu 

úroveň a výsledkovo orientované prístupy.  

Tendencia inklinovať k stredu – niektorí hodnotitelia neradi posudzujú podriadených, 

ako veľmi dobre, či veľmi zle pracujúcich. Výsledkom je, ţe všetci sú hodnotení okolo 

priemeru. 

Haló efekt – ak jedna pozitívna alebo negatívna dimenzia výkonu podriadeného 

ovplyvní hodnotiteľovo hodnotenie podriadených v iných dimenziách jeho práce, potom 

účinkuje haló efekt. Výsledkom býva, ţe podriadení sú hodnotení konzistentne vysoko, 

priemerne alebo nízko vo všetkých hodnotných dimenziách pracovného výkonu. 

Silný vplyv nedávnych udalostí – hodnotenie pracovného výkonu by malo byť ideálne 

v prípade, ţe sa zakladá na dátach o výkone podriadeného zozbieraných v priebehu 

hodnotného obdobia. Avšak často sa stáva, ţe vedúci majú tendenciu vnímať posledné 

udalosti spojené s pracovným výkonom človeka silnejšie neţ tie, ktoré sa odohrali skôr. 

(Pol, 1997) 
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Pri hodnotení pracovníkov je hlavná kvalita prípravy, najmä kvalita a primeranosť 

samotného systému hodnotenia. Mimoriadnu úlohu hrá aj osobnosť hodnotiteľa, aj to, 

ţe mnohé aspekty pracovného výkonu pracovníka nie je môţné objektívne zmerať. 

Hodnotenie pracovníkov je vystavené nebezpečenstvu nevhodného výberu kritérií 

a metód hodnotenia, a vlastným hodnotením pracovných výsledkov, chovania 

a schopností pracovníka. (Koubek, 2000) 

 

Pri hodnotení psychických, ale i fyzických kvalít zahrá rolu vlastné emocionálne 

mienenie i celkové ladenie našej osobnosti. Hodnotenie jedného človeka rôznymi 

ľuďmi môţe byť odlišné. Zvyčajne nastávajú nasledovné chyby: 

 Haló efekt – prvý dojem býva uloţený veľmi hlboko a nikto z nás ho nemení 

rád. Kaţdý je z pravidla presvedčený o svojej neomylnosti v odhadovaní 

druhých ľudí. Je potrebné nebáť sa zmeniť názor na človeka, aj keď sú následné 

infornácie v rozpore s predstavou, ktorú sme si o ňom vytvorili.  

 Ovplyvnenie vlastným psychickým stavom – pokiaľ si robíme názor na ľudí 

okolo seba behom dňa, keď nás silno bolí zub, tak sa po čase môţeme veľmi 

čudovať, ţe s naším negatívnym hodnotením nejakej osoby nebudú ostatní 

súhlasiť. Niekedy môţeme mať naopak tendenciu určitej osobe nadrţiavať. 

 Tendencia neublíţiť ani nepomôct – pokiaľ si vyţiadame hodnotenie nejakej 

konkrétnej osoby od niekoho iného, mali by sme vţdy brať jeho názory 

s rezervou. Iba málokto z nás dokáţe povedať otvorene svoj názor na druhých 

ľudí, a tak sa dočkáme väčšinou diplomatických odpovedí. 

 Citlivosť na určité podnety – kaţdý z nás je niekedy podráţdený osobitným 

prejavom chovania druhých ľudí. Niekedy nás môţe rozladiť aj štýl oblečenia 

alebo nepríjemný tón hlasu inej osoby. (Termann,2002) 

4.1 Ako sa chybám vyhnúť 
 

Faktory vyvarovania sa chýb: 

 Výber a prepracovanie kritérií a metód hodnotenia, aby boli primerané účelu 

hodnotenia aj povahe práce hodnotených pracovníkov 
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 Snaha nehodnotiť všetky kategórie pracovníkov jednotným spôsobom za kaţdú 

cenu  

 Príprava všetkých dokumentov pouţívaných pri hodnotení 

 Plán (postup) hodnotenia 

 Preškolenie pracovníkov, ktorí budú hodnotenie uskutočňovať, spracovávať 

dokumenty hodnotenia a vykonávať rozhovory s hodnotenými pracovníkmi. 

(Koubek, 2007) 

5. Fluktuácia zamestnancov 
 

Tému fluktuácie zamestnancov by mali brať váţne všetky spoločnosti, pretoţe 

existujú jej priame aj zostatkové efekty. Nízka fluktuácia je nevyhnutná. Nikto sa 

nemôţe drţať navţdy a niekedy to, čo si myslíme, ţe je dobré, sa ukáţe, ţe nie je. Nízka 

miera fluktuácie je v poriadku – spoločnosti preţijú. Na druhej strane spoločnosti s 

vysokou mierou fluktuácie môţu potrebovať bliţší pohľad na to, čo je základným 

problémom. Fluktuácia zamestnancov sa vzťahuje na počet alebo percento pracovníkov, 

ktorí odchádzajú z organizácie a sú potom nahradení novými zamestnancami. V 

podstate je to počet zamestnancov, ktorí opúšťajú spoločnosť v určitom čase a je 

potrebné ich nahradiť. Opačný údaj o fluktuácii je retencia, čo sa týka miery, v akej si 

firmy udrţiavajú svojich zamestnancov. (Shriar, 2017) 

 

V rámci ľudských zdrojov môţeme fluktuáciu chápať ako pohyb pracovníkov. 

Podľa Armstronga znamená fluktuácia nielen odchody, ale aj príchody zamestnancov 

do podniku alebo z neho. (Armstrong, 2007)  

 

Keď zamestnanci opustia spoločnosť a musia byť nahradení – to predstavuje 

fluktuácia. Určitá fluktuácia je nevyhnutná, ale ak je jej príliš veľa, môţe spoločnosť 

zničiť. Vţdy sa nájdu takí zamestnanci, ktorí budú odchádzať do dôchodku, vracať sa 

do školy alebo opúšťať prácu. Táto úroveň nie je len nevyhnutná, ale môţe byť 

prospešná. Prináša novým ľuďom do organizácie nové nápady a nové perspektívy. 

(Reh, 2017) 
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Vysoká miera fluktuácie zamestnancov je drahý problém - minúť peniaze na 

nábor a školenie kaţdého nového zamestnanca. Navyše nezamestnaná pracovná sila má 

tendenciu byť menej produktívna. Inými slovami, musíte investovať do nových 

zamestnancov. Ak si podnik neudrţí svojich zamestnancov dostatočne dlho, návratnosť 

tejto investície je nízka. Fluktuácia zamestnancov je obzvlášť dôleţitá pre malé 

podniky, v ktorých má kaţdý zamestnanec významný vplyv na ziskovosť. Existuje 

niekoľko spôsobov, ako definovať a vypočítať mieru fluktuácie zamestnancov, ktoré sú 

uţitočné na identifikáciu moţných problémov s uchovávaním zamestnancov. (Adkins, 

2017) 

5.1 Druhy fluktuácie 
 

Dva všeobecné typy flukuácie sú dobrovoľná a nedobrovoľná. Dobrovoľná 

nastáva, keď sa zamestnanec rozhodne odísť z akéhokoľvek dôvodu. Neúmyselná je 

spôsobená prepúšťaním a podobnými opatreniami, pri ktorých nastane rozhodnutie o 

odchode zamestnanca podnikom a nie zamestnancom. Vo všeobecnosti platí, ţe 

dobrovoľná fluktuácia je nástroj, ktorý sa pouţíva na diskusiu a porovnávanie 

zamestnávateľov. Je to typ, ktorý je najviac priamo ovplyvnený vedúcimi pracovníkmi. 

Neúmyselná fluktuácia spôsobená prepúšťaním môţe byť dlhodobým výsledkom 

vysokej úrovne dobrovoľnej. (F. John Reh, 2017) 

 

Fluktuáciu je moţné rozdeľovať na : 

 Ţiaduca – prirodzená - má pozitívny význam pre firmu. Nový pracovník prináša 

do podniku nové nápady, pracovné elán. Na trhu práce dochádza k prerozdeleniu 

pracovníkov podľa zamerania, odbornosti a pod. 

 Neţiaduca - nadmerná -  má naopak negatívny vplyv ako na firmu, z ktorej 

pracovník odchádza, tak na firmu, do ktorej prichádza, a tieţ na štát, ktorý musí 

platiť príspevky v nezamestnanosti alebo rekvalifikačné kurzy. Táto je spravidla 

spôsobená nespokojnosťou pracovníkov so svojím zamestnaním (Dytrt, 2006) 
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Členenie fluktuácie môţe byť aj nasledovné:  

Dobrovoľná fluktuácia - nastáva len zo strany zamestnanca. Pre firmu to znamená 

najmä strata, pretoţe pracovník podniku sa sám od seba rozhodol, ţe z pracovného 

pomeru odíde. Ďalej to znamená stratu pracovníkov, ktoré si na vlastné náklady školili, 

či rekvalifikovali podľa svojich predstáv, a ktorí teraz odišli. Pre podnik to tieţ značí 

náklady z hľadiska administratívy, pretoţe musí vyriešiť prepustenie zamestnanca a na 

druhej strane tieţ prijatie nového.  

Nedobrovoľná fluktuácia - vzniká z dôvodu, kedy zamestnanec sám zo svojej vlastnej 

iniciatívy nechce odísť. Argumentom pre odchod môţe byť napríklad odchod do 

dôchodku alebo zhoršený zdravotný stav pracovníka, alebo z dôvodu, kedy si firma 

myslí, ţe zamestnanec nie je pre ich firmu uţ dosť výkonný. (Armstrong, 2007). 

 

Ďalším hľadiskom, podľa ktorého môţeme fluktuáciu rozdeliť: 

 fluktuácia v rámci podniku (vnútorná mobilita), tj. povyšovanie pracovníkov, 

prevedenie na inú prácu (pracovisko), preraďovaní na niţšiu pozíciu.  

 fluktuácia vonkajša (vonkajšia mobilita), ktorá má ďalej:  

aktívnu stránku - tj. proces získavania, výberu, prijímania; orientácia a 

rozmiestňovanie pracovníkov.  

pasívnu stránku - prepustenie, penzionovanie, rezignácia (dobrovoľný 

odchod z iniciatívy pracovníka) a úmrtia pracovníka. (Koubek, 2005) 

 

Prepustenie zamestnanca z dôvodu zlého pracovného výkonu, absencie alebo 

porušenia politík na pracovisku sa nazýva nedobrovoľná fluktuácia, ktorá sa tieţ 

označuje ako ukončenie alebo prepustenie. Povaţuje sa za nedobrovoľnú,  pretoţe 

o opustení spoločnosti sa nerozhodol zamestnanec. Niektoré prepúšťania majú určité 

federálne a štátne ustanovenia, ktoré sa neposkytujú zamestnancom, ktorí sú vyhodení z 

dôvodu výkonu alebo porušenia pravidiel. Keď zamestnanec opustí spoločnosť z 

vlastnej vôle, nazýva sa to dobrovoľným ukončením. Zamestnanci udávajú niekoľko 

dôvodov, prečo opúšťajú svoju prácu. Môţu prijať zamestnanie v inej spoločnosti, 

presťahovať sa do novej oblasti alebo riešiť osobné záleţitosti, ktoré znemoţňujú prácu. 

Keď zamestnanec dobrovoľne ukončí pracovný pomer, vo všeobecnosti dáva 
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zamestnávateľovi ústne alebo písomné oznámenie o zámere odstúpiť od svojho 

zamestnania. (Mayhew, 2017) 

 

Fluktuácia má často negatívny charakter , ale nie je vţdy negatívnou udalosťou. 

Napríklad, poţadovaná fluktuácia nastáva, ak je zamestnanec, ktorého výkon spadá pod 

očakávania spoločnosti, nahradený osobou, ktorej výkon spĺňa alebo prevyšuje 

očakávania. Ide o ţiaduci stav, pretoţe slabé pracovné výkony, absencia a oneskorenie 

sú nákladné. Ţelaná fluktuácia nastáva aj vtedy, keď nahradenie zamestnancov prináša 

nové talenty a zručnosti, čo môţe organizácii poskytnúť konkurenčnú výhodu. 

Negatívna fluktuácia naopak znamená, ţe spoločnosť stráca zamestnancov, ktorých 

výkonnosť, zručnosti a kvalifikácia sú cennými zdrojmi. (Mayhew, 2017) 

 

5.2 Výhody a nevýhody fluktuácie 
 

Medzi nevýhody fluktuácie zamestnancov patrí: 

1. Prepustenie: prepúšťanie zamestnancov nie je nikdy príjemné, ale akonáhle sa určí, 

ţe zamestnanci uţ nespĺňajú úlohu, a zároveň mali dostatok príleţitostí na zlepšenie, je 

na čase ušetriť firmu a nechať ich ísť. 

2. Znovuzískanie: Nábor nových zamestnancov v konečnom dôsledku stojí peniaze a 

čas. Aby sa od začiatku mohli zamestnať správni ľudia s vhodnými zručnosťami, ktorí 

sa zapájajú do firemnej kultúry, je potrebné sa uistiť, ţe je stanovený jasný postup pri 

nábore, s písomnými popismi práce a definovanými úlohami a povinnosťami.  

3. Komunikácia: Je potrebné investovať čas do zaškolenia a komunikácie o 

očakávaniach v novej úlohe zamestnancov. Niekedy menšie podniky majú tendenciu 

najímať osobu, aby vykonávala určitú úlohu, ale potom začať nakladať povinnosti a 

úlohy, ktoré sú mimo stanovenú úlohu. Napríklad, poţiadať nového predajcu o dizajn 

broţúr alebo napísanie obsahu nie je realistické. (Spensieri, 2016) 

 

Fluktuácia so sebou prináša aj zopár výhod, napr. môţe zlepšiť talent, keďţe 

rýchlosť technológie prináša pracovným silám nové príleţitosti, výzvy a poţiadavky. 

Niektoré spoločnosti efektívne implementovali kultúru, v ktorej sa zamestnanci neustále 

zlepšujú alebo odchádzajú. Jack Welch, bývalý generálny riaditeľ spoločnosti General 
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Electric, zaviedol politiku kaţdoročného hodnotenia zamestnancov s cieľom "vyčistiť" a 

nahradiť spodných 10 percent výkonných umelcov.Jeho členenie je nasledovné: 

 Top 20 percent. Títo ľudia sú hráči "A" - potenciálne hviezdy, ktorí budú viesť 

spoločnosť v budúcej generácii. Obvykle dostávajú najväčšie prírastky a akciové opcie 

a najrozsiahlejšie školenia. Stredných 70 percent. Títo zamestnanci predstavujú hráčov 

"B" a tvoria  väčšinu zamestnancov organizácie. Sú to "stabilné víry", ktorí vykonávajú 

svoju prácu, robia to, čo sa od nich očakáva. Zvyčajne dostanú menšie bonusy viazané 

na drţbu. Spodných 10 percent. Títo zamestnanci prispievajú do organizácie najmenej, 

aj keď spĺňajú očakávania spoločnosti. Dostanú buď školenie, aby sa zlepšili, 

povzbudili k rezignácii alebo vystrelili. Spoločnosť Grote verí, ţe klasifikácia 

zamestnancov týmto spôsobom je "veľmi dobrá vec pre kaţdú organizáciu s 10 a viac 

zamestnancami", pretoţe umoţňuje ľahko identifikovať a udrţať najlepších výkonných 

umelcov. (Westfall, 2016) 

 

Ďalšou z výhod fluktuácie je, ţe môţe vytvárať pracovné stimuly. Rast byrokracie 

je vţdy prítomným nebezpečenstvom v akejkoľvek organizácii. Nahrádza inováciu a 

iniciatívu so stagnujúcimi hierarchiami, defenzívnymi manaţérmi a formalizovanými 

pravidlami a postupmi, ktoré sú všetky určené na ochranu status quo. Program 

systematického obnovovania, ktorý stimuluje pravidelnú fluktuáciu prostredníctvom 

propagácie a ukončenia vo všetkých oblastiach, najmä v riadiacich úrovniach, 

zabezpečuje prostredie stálej príleţitosti a motivácie pre zostávajúcich zamestnancov. 

Všetky organizácie, dokonca aj tí, ktorí sa chválili svojou osvietenou personálnou 

politikou, ako napr. Apple, hodnotia individuálny výkon zamestnancov s cieľom 

identifikovať tých, ktoré si zaslúţia podporu a zvýšenie platov a tých, ktoré potrebujú 

zlepšenie. Pouţitie systému hodnotenia s kompetenciou posudzovania výkonnosti 

zvyšuje prísnosť procesu tým, ţe núti neochotných manaţérov riešiť problémy. 

Profesionálni pracovníci v oblasti ľudských zdrojov by mali byť obhajcovia týchto 

nútených hodnotení a mali by zabezpečiť, aby bol vytvorený systém spravodlivý, 

správne vykonaný s cieľom posilniť kultúrne zmeny a zahŕňať nápravné programy, 

ktoré umoţnia slabšie výkonným zamestnancom zlepšiť sa. (Westfall, 2016) 
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Fluktuácia so sebou prináša stratu informácií: Keď zamestnanec prekročí prach 

dverí, berie si viac ako len špecifické poznatky o práci. Berie si so sebou reciprocitu, 

ktorú získal, kým bol súčasťou pracovnej sily - vzťahy, efektívnosť a inštitucionálne 

poznatky, ktoré sú nenahraditeľné. Odchod zamestnanca má vplyv aj na morálku 

ostatných, ktorí v danej spoločnosti ostávajú. Je to ľudská prirodzenosť, prečo sa 

zostávajúci zamestnanci zaujímajú o pracovisko a hľadajú moţnosti práce aj inde. Pre 

niektorých to môţe byť pripomienkou ich vlastnej nespokojnosti. Odchod má okrem 

spomenutého vplyv aj na celkovú produktivitu. Keď dobre vyškolený zamestnanec 

skončí bez ohľadu na svoju pozíciu, ide o stratu pre celú spoločnosť. Odchodom 

zamestnanca nastáva zmena. Ak je však fluktuácia príliš veľká, je načase pozrieť sa na 

procesy prijímania a udrţiavania. Wall Street Journal sa riadi heslom:,,najať správnych 

ľudí od začiatku“, väčšina odborníkov s tým súhlasí, je to jediný najlepší spôsob, ako 

zníţiť fluktuáciu zamestnancov. (Wing, 2015) 

 

Pozítivum flluktuácie je, ţe umoţňuje vytvoriť prispôsobivú pracovnú silu. Strata 

kaţdého zamestnanca ponúka príleţitosť konať lepšie, ako predtým. Nikdy nebol lepší 

čas na vyuţitie HR nástrojov. Vysoko kvalitný personálny softvér zníţi čas strávený na 

opakované a detailné úlohy. Vyuţiť sa môţe za účelom výberu, uchovávania záznamov 

a organizovania náborových aktivít. Vysoká fluktuácie vyţaduje stráviť viac času 

s manaţérmi a vytvoriť plán na vybudovanie pracovnej sily, ktorá by spĺňala súčasné a 

vyvíjajúce sa potreby. Nábor nie je nikdy dokončený - vyvíja sa do angaţovanosti 

talentu, ktorý sa vytvoril. Fluktuácia dáva spoločnosti priestor na zlepšie v oblasti 

kariérneho rozvoja: školenia, plánovanie kariéry a opakovacie kurzy na všetkých 

úrovniach organizácie. Individuálna angaţovanosť je na súčasnom trhu práce 

nevyhnutná. Okrem iného aj v oblasti finančného hodnotenia. Kaţdý berie na vedomie 

spravodlivé a primerané balíky, ktoré zahŕňajú zdravie a ţivotné poistenie, ako aj 

príleţitosti na odchod do dôchodku. Dôleţitá je aj kultúra spoločnosti. Je potrebné jej 

vytváranie a udrţiavanie - keď zamestnanci cítia, ţe daná spoločnosť je skvelé miesto 

pre prácu, je menej pravdepodobné, ţe sa pozrú inde. Či uţ ide o stratu alebo zisk, 

fluktuácia zamestnancov nie je vţdy zlá vec. (Wing, 2015) 
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5.3 Metódy merania fluktuácie 

 
Odchody pracovníkov môţu byť dôsledkom negatívnych postojov k práci, nízkej 

spokojnosti a moţností bez problémov nájsť náhradné zamestnanie, tj. situáciou na trhu 

práce. Na druhej strane sú odchody úplne normálne súčasťou fungovania organizácie, a 

aj keď nadmerná miera odchodov môţe byť dysfunkčným javom, určitú úroveň 

fluktuácie moţno očakávať a tá môţe byť dokonca pre organizáciu prospešná Spôsob 

výpočtu miery fluktuácie je nasledovný: (Armstrong, 2007) 

 

Celkový počet pracovníkov, ktorí behom určitého obobia odišli x 100 (%). 

Priemerný počet pracovníkov v tomto období    

 

Výpočet celkovej miery fluktuácie je v praxi najpouţívanejší, avšak môţe u neho 

dôjsť k určitým skresleniam. Nevypovedá nič o štruktúre odchádzajúcich zamestnancov 

- teda z akých pozícií, po akej dobe alebo z ktorého oddelenia podniku zamestnanci 

odchádzajú. Práve tieto informácie sú ale kľúčovými preto, aby mohli byť analyzované 

príčiny problémov vysokej fluktuácia a nájdené ich riešenie. Podniky by sa preto mali 

zamerať na detailnejšiu analýzu štruktúry fluktuácie. Napr. mieru kontinuity 

zamestnania v podniku nám ukazuje tzv. index stability, ktorý sa spočíta nasledovne: 

(Armstrong, 2007) 

 

Celkový počet pracovníkov s jedným a viac rokmi zamestnania v podniku x 100 (%) 

Celkový počet pracovníkov zistených pred rokom  

 

Niektorí autori (Linhartová, 2011) odporúčajú mierne modifikované vzorce 

výpočtu fluktuácie, ktoré napr. nezahŕňajú do počtu odchodov vynútené ukončenie 

pracovného pomeru, iní autori a inštitúcie odporúčajú týchto zamestnancov zahŕňať a 

rozlišovať tak hrubú fluktuáciu od fluktuácie dobrovoľnej: 

 

Celkový počet zamestnancov, ktorí odišli za dané obdobie  x 100 (%) 

Priemerný počet zamestnancov v danom období 
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Fluktuácia zamestnancov sa zvyčajne vyjadruje ako pomer - počet zamestnancov, 

ktorí odišli vydelený celkovým počtom zamestnancov. Ak má spoločnosť 100 

zamestnancov a dvaja z nich odchádzajú, ide o pomerne nízku mieru. Ak spoločnosť, 

ktorá má piatich zamestnancov stratí dvoch, je to 40% (2/5) a to je dosť vysoká miera. 

Miera fluktuácie zamestnancov sa zvyčajne vypočítava pre spoločnosť na ročnom 

základe, takţe by bol počet zamestnancov, ktorí odišli v priebehu celého roka, vydelený 

počtom zamestnancov na začiatku roka. Je moţné tieţ vypočítať mieru pre kaţdú 

menšiu jednotku spoločnosti rovnakým spôsobom. Ak by dvaja účtovníci odišli 

z personálu, ktorý sa skladá z 8 ľudí, miera fluktuácie by bola 25%. Ak by 3 predajcovia 

opustili 15-členný tím, obrat by bol 20%. A ak by tieto dve oddelenia boli celá 

spoločnosť, miera fluktuácie spoločnosti by bola päť vydelená 23 zamestnancami 

zhruba, 22%. (Reh, 2017) 

 

5.4  Náklady fluktuácie 
 

Fluktuácia zamestnancov je neuveriteľne nákladná, čo je dôvod, prečo ľudské 

oddelenia a manaţéri musia venovať veľkú pozornosť spôsobu, akým môţu pracovať na 

udrţaní svojho tímu. Bohuţiaľ, nie je to len čierne a biele; existuje veľa spôsobov, ako 

vyhodnotiť náklady na fluktuáciu. A okrem peňaţných jednotiek existujú aj iné menej 

hmatateľné náklady. Tieto náklady zahŕňajú: 

o Náklady spojené s prenájmom (pracovné miesta, rozhovory, technické testy 

atď.) 

o Náklady na zaškolenie (zamestnanci nie sú "cenní" aspoň 3 mesiace) 

o Náklady na rôzne školenia 

o Stratený čas ostatných podieľajúcich sa zamestnancov (Shriar, 2017) 

 

Náklady na fluktuáciu zamestnancov sú zvyčajne definované ako náklady na 

zamestnanie náhradného zamestnanca a na jeho výcvik. Výdavky na školenie sú často 

len tie, ktoré umoţňujú produktívne získavanie nového zamestnanca, ale mali by 

zahŕňať všetky náklady, ktoré s tým súvisia. Tieto náklady zahŕňajú priame náklady, 

ako napríklad poplatok zaplatený sprostredkovaľovi, zodpovednému za nájdenie 
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vhodných kandidátov, ako aj nepriame náklady, napríklad práca, ktorá nebola 

uskutočnená pre nedostatok času počas zaúčania nového zamestnanca. (Reh, 2017) 

 

Existujú priame a nepriame náklady spojené s prijímaním náhrady za 

zamestnanca, ktorý odišiel: 

Náklady náboru, napr. poplatky, ktoré sa platia externým pracovníkom; reklamné 

náklady, ak je potrebné umiestniť reklamu na konkrétnu pozíciu 

Náklady na rozhovor, napr. cestovné náklady pre svojich zamestnancov, aby mohli ísť 

na veľtrh prijímania zamestnancov, aby získali kandidátov; čas, kedy zamestnanci 

personálneho oddelenia (HR) a pracovníci oddelenia zamestnávajú kandidátov 

Náklady na pohovor, napr. čas na kontrolu referencií od kandidátov; testovanie 

zručností 

Náklady na zamestnanie, napr. podpísanie bonusov, ak sú platené. (Reh, 2017) 

 

S odchodmi zamestnancov súvisia náklady s nimi spojené: 

 náklady spojené s odchodmi - mzdové náklady odchádzajúceho pracovníka a s 

odchodom súvisiace administratívne náklady personálnej práce 

 priame náklady získavania náhradníkov (inzerovanie, pohovory, testovanie atď.) 

 nepriame náklady času stráveného personalistami a líniovými manaţérmi pri 

získavaní a výbere náhradníkov 

 priame náklady orientácie náhradníkov (vstupné kurzy, zapracovanie, cena 

materiálov a manuálov poskytovaných novému pracovníkovi atď.) 

 priame náklady vzdelávania náhradníkov, aby si osvojili nevyhnutné zručnosti 

 nepriame náklady času stráveného líniovými manaţérmi a ostatným personálom 

pri vzdelávaní a výcviku náhradníkov 

 straty spôsobené tým, ţe doterajšie pracovník odišiel skôr, neţ bol nájdený 

náhradník (straty prínosu k cieľom organizácie, straty produkcie, predaja, 

uspokojenie zákazníka atď.) 

 straty súvisiace so zníţeným výkonom nových pracovníkov po dobu, neţ sa 

zapracujú.(Armstrong, 2007) 
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Činnosti súvisiace s výberom, zaučením nového zamestnanca, jeho školením stojí 

spoločnosti veľa času a peňazí. Nie sú to len priame náklady spojené s fluktuáciou ako 

administratívne náklady, ale aj nepriame náklady na potrebné školenia a ďalšie 

vzdelávanie odchádzajúceho pracovníka a samozrejme tieţ náklady, ktoré sú spojené s 

novo nastupujúcim pracovníkom s jeho výberom, zaškolením, náklady ktoré vznikli v 

priebehu, kedy bola daná pozícia neobsadená. (Linhartová, 2012) 

 

Vo vyššej miere postihujú firmu najmä odchody špecializovaných zamestnancov, 

pretoţe súvisia s odlivom know-how z firmy. Títo pracovníci majú určité schopnosti, 

zručnosti a informácie, ktoré sú pre našu firmu veľmi cenné. V určitých prípadoch sa dá 

povedať, ţe sú "nenahraditeľní". Pracovníci, ktorí sa rozhodli odísť z firmy a hľadajú 

nové zamestnania, tieţ zniţujú svoju pracovnú výkonnosť. Ak sa 

zamestnávateľovi nepodarí do skončenia pracovného pomeru nájsť za bývalého 

zamestnanca náhradu, môţe dôjsť k stratám produkcie, stratám k prínosom cieľov 

organizácie, k neuspokojenia zákazníkov. Tieţ sa zvyšuje tlak na súčasných 

zamestnancov, ktorí musia udrţať výkony na súčasnej úrovni aj za neprítomného 

pracovníka. V prípade novoprijatých pracovníkov musíme v prvopočiatku počítať s ich 

niţším pracovným nasadením do doby, neţ sa zapracujú. Tieţ môţu vyrábať viac 

nepodarkov alebo robiť iné chyby. (Armstrong, 2007). 

5.5 Príčiny odchodov zamestnancov 
 

Príčiny odchodu zamestnancov sú nasledujúce: 

Lepšia pracovná ponuka od inej spoločnosti - Ak ste opustili jedno zamestnanie, aby 

ste získali pozíciu v inej spoločnosťou s vyššou mzdou, povýšením alebo 

jednoducho preto, ţe ste chceli pracovať práve pre túto inú spoločnosť, to sú všetky 

veľmi platné dôvody.  

Nezáujem robiť doterajšiu prácu - Moţno táto práca nebola prácou, ktorú by ste si 

uţívali, alebo sa zmenila od toho, čo ste pôvodne očakávali. Moţno ste sa jedného 

dňa probudili a povedali ste: "Byť účtovníkom nie je v skutočnosti to, čo by som 

chcel robiť po zvyšok môjho ţivota, myslím, ţe je načase, aby som sa konečne 

pokúsil byť tým, kým som bol vţdy určený byť. " 
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Splnenie iných prioritnejších ţivotných cieľov - je úplne prijateľné opustiť prácu, 

pretoţe si uvedomíte, ţe máte iné ciele, ktoré chcete dosiahnuť. Najčastejšími 

príkladmi sú návrat do školy, cestovanie, záľuby, alebo dokonca skúšanie 

samostatnej zárobkovej činnosti. Hoci takéto zmeny môţu viesť k veľkým 

rozdielom vo vašej pracovnej histórii (najmä v prípade návratu do školy), tieto 

medzery nie sú dôvodom, ktorými by sa mal zamestnávateľ zaoberať - najmä ak je 

konečným cieľom túţba po sebarealizácii 

Zmena súčastného nadriadeného za nového - Tento scenár nie je nezvyčajný. Keďţe 

sa dynamika v kaţdej spoločnosti mení, môţe to znamenať prácu s jednotlivcami, 

s ktorými sa právete nechcete zoči-voči stretnúť kaţdý deň.  

Obmedzené moţnosti pracovného povýšenia - Byť na rovnakej pracovnej pozícii uţ 

roky a nikdy nemať skúsenosti s povýšením, môţe byť neuveriteľne frustrujúce. 

Skôr neţ nechať budúcich zamestnávateľov vedieť o tejto frustrácii, premeniť ju na 

pozitívnu! 

Nadhodnotenie/Nevyuţitie pracovnej kvalifikácie - Všetci sme na ceste nájsť 

perfektnú prácu, ktorá uspokojí všetky naše potreby,  ale v ţivote sú aj časy, keď je 

nevyhnutné zamestnať sa, pretoţe peniaze sú k ţivotu potrebné 

Hľadanie práce na plný pracovný úväzok (v prípade part-time/frelancer) - Byť 

slobodným umelcom je trochu iné. Zvyčajne ide o najatie počas trvania úlohy a 

potom je moţnosť bezplatne prijať ďalšiu prácu po dokončení stanovenej úlohy.  

Osobné problémy - Rodina vţdy prichádza na prvé miesto a existujú chvíle, keď je 

potrebné odísť z práce a postarať sa o osobné situácie. Môţe to byť všetko od 

osobných zdravotných problémov aţ po starostlivosť o ostatných členov rodiny. 

Vyhodenie - Niektorí z najlepších, najvplyvnejších ľudí na svete boli vyhodení. Ako 

sa hovorí v Hollywoode: "Ste nikto, kým nebudete aspoň raz vyhodený." Bohuţiaľ, 

niektorí zamestnávatelia vidia, ţe byť vyhodenie z práce je ako červená vlajka, bez 

ohľadu na to, aké sú dôvody. 

Prepustenie - Pokiaľ sa nejedna o prepustenie z dôvodov súvisiacich s výkonom 

alebo bezúhonnosťou, potenciálny zamestnávateľ to nebude posudzovať negatívne, 

najmä ak sú prepustení viacerí zamestnanci zo spoločnosti v rovnakom čase. Pri 

fúziách a reštrukturalizácii nie je nezvyčajné, aby spoločnosť pustila skupinu 

zamestnancov bez ohľadu na ich výkonnosť alebo zručnosti. (Simpson, 2015) 
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Ďalšie dôvody môţu byť nasledovné: 

o Prepracovanosť – výskumy ukazujú, ţe mnoho zamestnancov má pocit, ţe v 

týţdni nie je dostatok hodín na to, aby vykonali všetku svoju prácu, čo je pre 

nich demotivujúce. Prepracovaní zamestnanci vyhľadávajú akúkoľvek 

príleţitosť, aby sa pripojili k spoločnostiam, ktoré chápu dôleţitosť rovnováhy 

medzi pracovným a osobným ţivotom. 

o Rozdielne zaobchádzanie so zamestnancami – Keď sú vybraní zamestnanci 

uprednostňovaní, pred ostatnými, je otázkou času, kedy sa ostatní pracovníci 

rozhnevajú.  

o Vyšší plat – Ak spoločnosť ponúka nešťastne nízke platy a neuvaţuje o ich 

zvýšení, je pravdepodobné, ţe zamestnanci budú neustále vyhľadávať moţnosť 

vyššieho zárobku u inej spoločnosti. 

o Podniková kultúra - Pracovná kultúra je silne prepojená so šťastím 

zamestnancov. Keď sa robotníci stotoţňujú s firemnou kultúrou, sú šťastnejší a 

produktívnejší. Keď sa im nepáči firemná kultúra, sú nešťastní a nemobilní. 

o Vzťahy s nadriadeným – Ak veľa zamestnancov pracujúcich pod jedným 

manaţérom odchádza,  nie je to preto, ţe by bola spoločnosť taká úţasná a oni 

jednoducho nedokáţu drţať krok. Je to preto, ţe manaţér je strašný. 

o Pocit nedocenenia – Ak zamestnávateľ berie úsilie zamestnancov za 

samozrejmosť, pracovníci majú pocit, ţe nie sú uznaní za svoju snahu. 

(Reynolds, 2017) 

5.6 Eliminácia fluktuácie 
 

Pohyb zamestnancov je niečo, čo kaţdý podnik zaţije. Zamestnanci prichádzajú a 

odchádzajú. Keď zamestnanci odídu, je to pre firmu nákladné. Trvá čas a peniaze na 

nájdenie a výcvik náhradného zamestnanca. Preto je najlepšie, aby podniky čo najviac 

zníţili fluktuáciu. Medzi metódy udrţania zamestnancov patria aj nasledovné: 

Prijímanie správnych ľudí - Udrţanie zamestnancov začína prijímaním správnych 

zamestnancov. Je potrebné prijať zamestnancov, ktorí majú silné zručnosti, ktorí 

zodpovedajú otvoreným pozíciám, ale aj ktorí sa hodia do podnikovej kultúry. Preto je 

vhodné klásť zamestnancom aj behaviorálne otázky, aby sa zistilo, ako reagujú v 
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určitých situáciách. Ak sa zamestnanci nezhodujú s pracovným prostredím, je isté, ţe 

nebudú spokojní. Nezapadnú, nebudú so svojimi spolupracovníkmi komunikovať a 

budú sa cítiť osamelí. Vynikajúci kandidát, ktorý nezodpovedá správaniu a kultúre 

podniku, nezostane dlho.  

Ponuka konkurenčnej mzdy a benefitov - Ľudia chcú mať dobrú kompenzáciu. 

Potrebujú pokryť štandardné náklady ako bývanie, sluţby a potraviny. A väčšina ľudí 

potrebuje dostatok peňazí aj extra. Ak podnik platí zamestnancom nedostatočne, nájdu 

podnik, ktorý im dá viac. Pri určovaní odškodnenia pre svojich zamestnancov je dobré 

robiť prieskum trhu o mzdách - zistiť, čo platia konkurenti svojim zamestnancom. 

Okrem vhodného platu, chú zamestnanci tieţ dobré výhody. Je potrebné ponúknuť 

konkurenčné výhody – opäť zistiť, aké výhody prinášajú konkurenti a iné podniky v 

oblasti. 

Pochvala/uznanie- Zamestnanci potrebujú povzbudenie a uznanie, napr, keď sa dokončí 

veľký náročný projekt alebo sa predloţí projekt pred konečným termínom, je potrebné  

zablahoţeľať im, oceniť si ich prácu. Cieľom je vytvoriť povzbudzujúce, pozitívne 

pracovné prostredie. Keď sa zamestnanci cítia rešpektovaní, uznaní, motivovaní, je viac 

pravdepodobné, ţe zostanú.  

Kariérny rast - Ak zamestnanci zostanú v jednom pracovnom pomere príliš dlho, môţu 

si nájsť inú prácu tam, kde môţu postupovať. Väčšina zamestnancov chce zvýšiť svoje 

zručnosti a vedomosti a posunúť kariérny mostík. Spoločnosť by mala ukázať 

zamestnancom jasnú kariérnu cestu. Odkiaľ môţu odísť zo svojej súčasnej pozície? 

Moţno ide o pohyb nahor alebo nadol. Alebo moţno, ţe zamestnanci môţu získať 

väčšiu zodpovednosť za svoju súčasnú pozíciu. Nech je to akokoľvek, spoločnosť by 

mala dať svojim zamestnancom vedieť, ako môţu pokročiť, napríklad prostredníctvom 

tréningu, odporúčaním spôsobov, ako postupovať, moţnosťou školenia a pod. 

Flexibilné pracovné plány - Flexibilné pracovné plány umoţňujú zamestnancom upraviť 

pracovný čas a miesto. Zamestnanci môţu vytvoriť rovnováhu medzi pracovným a 

osobným ţivotom. Môţu robiť veci mimo práce, chodiť na stretnutia a starať sa o svoje 

rodiny, môţu mať flexibilné doby obeda, môţu pracovať z domu a prispôsobiť si 

pracovnú dobu. Zamestnanci budú vďaka tomu viac spokojní. (Kappel, 2017) 
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Ďalšie spôsoby zníţenia miery fluktuácie: 

o Efektívnejší spôsob zaškolenia ľudí - 20% z obratu zamestnancov sa deje v 

prvých 45 dňoch a veľká časť z nich je spôsobená nesprávnym zaškolením. Je 

potrebné uistiť sa, ţe sú stanovené správne očakávania, aby sa noví zamestnanci 

cítili vítaní, je vhodné často zisťovať spätnú väzbu. 

o Tréning zamestnancov na riadiacej pozícii - Keď sa zamestnáva manaţér alebo 

zamestnanec na riadiacej pozícii, je dôleţité nielen zohľadniť jeho zručnosť. 

Existuje prvok osobnosti a psychológie vedenia, čo je rovnako dôleţité zváţiť. 

Ponúkanie tréningov pre manaţérov je jedným z najlepších spôsobov, ako 

zabezpečiť, ţe sú úspešným vedúcim tímu. Niektoré veci, ako je emocionálna 

inteligencia a empatia, sa nemusia nevyhnutne vyučovať, tieto by sa však mali 

zváţiť počas procesu náboru. 

o Získavanie spätnej väzby - Niektoré spoločnosti skúmajú svojich zamestnancov 

iba raz ročne, ale pravdou je, ţe zamestnanci musia byť schopní vyjadrovať sa a 

pravidelne ponúkať spätnú väzbu. Zamestnanci sa chcú cítiť počúvaní, aby sa 

ubezečili v tom, ţe ich názor je dôleţitý. Zhromaţďovanie častých spätných 

väzieb umoţňuje manaţérom okamţite konať v prípade problémov. (Shriar, 

2017).
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ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 
 

6. Predstavenie spoločnosti 
 

Začiatky vybranej spoločnosti sa vzťahuj k mestu Taegu, kde najskôr pôsobila 

ako malý exportný podnik. Časom sa však vyvíjala aţ sa napokon stala jednou 

z najvýznamnejších spoločností v oblasti elektroniky so špecializáciou na digitálne 

zariadenia a médiá, polovodiče, pamäte a systémovú integráciu. Produkty a procesy 

tejto spoločnosti sú v súčastnosti veľmi ţiadané a pozná ich celý svet. Spoločnosť 

neustále expanduje a rozširuje rady svojich produktov a tým zabezpečuje aj rast 

výnosov a zvyšovanie podielov na trhu. Popri tom sa taktieţ sa snaţí o zlepšovanie 

kvality ţivota spotrebiteľov na celom svete. 

 

Vybraná spoločnosť pôsobí od roku 2002 v meste Galanta. Produkcia 

spoločnosti sa sústredí najmä na výrobu najmodernejších LCD televízorov s LED 

technológiou, ktorá umoţňuje sledovať obraz v 3D rozlíšení a s funkciou SMART. 

Vďaka neustálym pokrokom a vývoji umoţňuje výroba produkovať stále novšie modely 

podľa poţiadaviek na trhu. Počas niekoľkých rokov sa stala daná spoločnosť najväčším 

výrobným závodom v Európe. Za desať rokov vyprodukovala 60 miliónov výrobkov a 

preinvestovala viac neţ 350 miliónov eur.  

 

Zároveň je popredným svetovým výrobcom polovodičov, telekomunikačných 

zariadení, digitálnych médií a technológií určených pre digitalizáciu. Je organizovaná 

do piatich základných obchodných divízií: digitálne zariadenia a digitálne médiá, LCD 

panely, polovodiče, telekominikačné siete, audiovizuálna technika. Záber spoločnosti je 

dosť široký, okrem spomínaného zahŕňa mobilné telefóny, audio a video techniku, 

televízory, monitory, projektory, tlačiarne. Významnú radu zastupujú domáce 

spotrebiče. V rámci slovenského trhu dodáva práčky, chladničky, vysávače, mikrovlnné 

rúry a vstavané kuchynské spotrebiče najvyššej kvality.  
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6.1 Organizačná štruktúra 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok č. 4 Organizačná štruktúra 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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6.2 Analýza dát a výsledky výskumu 
 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje vývoj primerného počtu zamestnancov v období 

2012-2016. Na základe tabuľky je moţné vidieť, ţe priemerný počet zamestnancov 

kolíše z roka na roku. Najvyšší počet interných aj externých zamestnancov bol v roku 

2012. V porovnaní s rokom 2016 nastal však výrazný pokles počtu interných 

zamestnancov a to v priemere o 340 zamestnancov. Čo sa týka priemerného počtu 

všetkých zamestnancov, ide o pokles v hodnote 496 zamestnancov. Počet externých 

(agentúrnych) zamestnancov bol v kaţdom roku, aţ na rok 2014 a 2015, vyšší, ako 

počet interných zamestnancov. Zamestávanie externých zamestnancov je pre spločnosť 

oveľa výhodnejšie, nakoľko náklady na nich sú v porovnaní s nákladmi na interných 

zamestnancov oveľa menšie. 

.  

Tabuľka č. 1 Priemerný počet zamestnancov 

 

Obdobie 2012 2013 2014 2015 2016 

Priemerný počet 

zamestnancov 

(len interní) 

908 813 796 684 568 

Priemerný počet 

zamestnanov 

(spolu) 

2012 1700 1462 1147 1516 

- z toho 

interní 

zamestnanci 

908 813 796 684 568 

- z toho 

externí 

zamestnanci 

1104 887 666 463 948 

(Zdroj: Interné informácie spoločnosti) 
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V rámci danej kapitoly budú ďalej zodpovedané otázky dotazníka, ktorý sa 

nachádza aj v prílohe tohoto výskumu, a v grafoch zobrazené výsledky na základe 

odpovedí respondentov. 

 

Nasledujúci graf zobrazuje pohlavie zamestnancov a keďţe ide o manuálnu prácu, 

vo výrobnej spoločnosti prevaţuje muţské zastúpenie a predstavuje 57% zatiaľ čo ţeny 

43% respondentov. Ţeny pracujú najmä na pozícii operátor na testovanie, operátor na 

káblovanie a v rámci pozície vizuálnej kontroly, zatiaľ čo muţi pôsobia najmä ako 

operátori balenia hotových výrobkov. 

 

 

Graf č. 1 Pohlavie zamestnancov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Ďalej som sa zamerala na vek zamestnancov. Z grafu vyplýva, ţe prevaţná 

väčšina má do 30 rokov a predstavuje 43%, do 40 rokov má 29% opýtaných a ostatní 

zamesntanci vo veku do 50 rokov a do 60 rokov predstavujú rovnako 14%. Starší 

zamestnanci zotrvávajú v danej spoločnosti aj napriek nespokojnosti, nakoľko sa 

obávajú, ţe si uţ nenájdu v ich veku iné pracovné miesto, resp. nájdu ale s rovnakými 

pracovnými podmienkami. Mladší zamestnanci častokrát odchádzajú uţ po prvom dni 

nástupu do práce, pretoţe nezvládajú nápor nadriadených, na ktorý sú stáli zamestanci 

uţ zvyknutý.
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Graf č. 2 Vek zamestnancov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Ďalší graf zobrazuje dĺţku zamestnania pracovníkov v danej spoločnosti. Ako je 

moţno na grafe vidieť, väčšina zamestnancov tu pracuje do 5 rokov, čo predstavuje 

43%, do jedného roka v danom podniku pracuje 28% opýtaných. Nájdu sa aj takí 

zamestnanci, ktorí tu pracujú takmer 10 rokov a predstavujú 23%, dokonca 6% 

zamestnancov pracuje vo vybranej spoločnosti 15 rokov. 

 

Graf č. 3 Dĺţka zamestnania 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Nasledujúci graf prezentuje pracovnú náplň zamestnancov. Z grafu vyplýva, ţe 

najväčšie zastúpenie, a to 43%, majú zamestnanci na pozícii operátor balenia hotových 

výrobkov a operátor na káblovanie. 8% zamestnancov pracuje na pozícii testovania 

výrobkov a zvyšných 6% vizuálne kontroluje vyrobené produkty. Celý priebeh spočíva 

v tom, ţe operátori zhotovia výrobok so všetkými komponentami, ktoré musí 

obsahovať, následne prechádza k operátorovi na testovanie, ktorý overí jej správne 

fungovanie a nakoniec k operátorovi vizuálnej kontroly, ktorý kontroluje produkt 

z vonkajšej strany, teda napr. či je všetko správne utiahnuté, nič nie je poškodené a pod. 

Ak tovar prešiel spomínanými stanoviskami a je všetko správne, prechádza na balenie 

a môţe sa distribuovať.  

 

 

Graf č. 4 Pracovná náplň zamestnancov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Ďalej som sa zamerala na zisťovanie stability pracovnej pozície, teda či 

zamestnanci pracujú stabilne na rovnakom mieste. Na základe odpovedí zamestnancov 

je moţno vidieť, ţe väčšina, konkrétne 71% má pracovnú pozíciu stabilnú, zvyšných 

29%  nemá stabilné pracovné miesto, ale sú obsadzovaní na pozíce podľa potreby 

a rozhodnutia nadriadených.  

 

 

8% 

43% 

6% 

43% 

Náplň práce 

Operátor na testovanie

Operátor na káblovanie

Vizuálna kontrola

Operátor balenia hotových
výrobkov



52 
 

 
Graf č. 5 Stabilita pracovnej pozície 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

U zamestnancov, ktorí nemajú stabilnú pracovnú pozíciu som zisťovala, či im 

dané zmeny vyhovujú alebo by radšej pracovali stabilne na jednom mieste. Na základe 

odpovední je moţné povedať, ţe väčšine, čo predstavuje 60% zamestnancov, zmena 

pracovného zaradenia nevyhovuje. Na jednej strane ovláda zamestnanec postup 

potrebný pre viac pozícií, na druhej strane nevie ani jednu na 100%, keďţe ju 

nevykonáva pravidelne a stále. Zmeny vyhovujú iba 40% pracovníkov, čo nie je ani 

polovica opýtaných. 

 

 

Graf č. 6 Spokojnosť so zmenami pri premenlivom pracovnom zaradení 

(Zdroj: Vlastné spracovanie)
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V rámci pracovnej náplne som sa zamerala aj na spokojnosť zamestnancov 

s prácou, ktorú vykonávajú. Z odpovedí vyplýva, ţe aţ 86% je spokojných s tým, akú 

prácu vykonávajú, dokonca 6% pracovníkov sú s náplňou práce veľmi spokojní a prácu 

by v rámci danej spoločnosti nemenili. Nájdu sa aj takí, ktorí spokojní nie sú a radi by 

vykonávali niečo iné, predstavujú 8%. Z dôvodu malého počtu voľných pracovných 

miest na danom území, ale aj iných územiach Slovenska, ako napr. z východu, odkiaľ 

dochádza mnoţstvo zamestnancov, pracujú v spoločnosti aj ľudia (alebo celé rodiny), 

ktorí nie sú so svojou pracovnou náplňou spokojní, ale nemajú veľa iných moţností.  

 

 

 
Graf č. 7 Spokojnosť s náplňou práce 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Zaujímala som sa taktieţ aj o vzťahy zamestnancov s ich spolupracovníkmi, čo 

povaţujem za veľmi dôleţité, nakoľko v práci trávime mnoţstvo času, je podstatné 

vychádzať si s druhými a rešpektovať sa nazvájom. Na základe odpovedí je moţné 

povedať, ţe si zamestnanci vycházdajú, 83% opýtaných tvrdí, ţe má dobré vzťahy a 

17% zamestnancov si rozumie so spolupracovníkmi veľmi dobre. Spoločnosť sa snaţí 

udrţovať dobré zamestnanecké vzťahy aj mimo pracovného prostriedia prostredníctvom 

tzv. GWP akcií, ktoré sa konajú štvrťročne. Po pracovnej dobe sa stretávajú 

zamestnanci v menšom mnoţstve (max. 2 výrobné linky) na vopred určenom mieste, 

kde majú k dispozícii stanovený rozpočet na občerstvenie.
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Graf č. 8 Vzťahy so spolupracovníkmi 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Nasledujúci graf zobrazuje informovanosť zamestnancov o moţnostiach 

kariérného rastu. Väčšina pracovníkov zodpovedala, ţe nemajú moţnosť posunu 

v kariére, predstavujú 80%, pričom 20% opýtaných nie je informovaných, či danú 

moţnosť vo vybranej spoločnosti ponúkajú. 

 

 

Graf č. 9 Moţnosť kariérneho rastu 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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Ďalej som sa zisťovala, či zamestnanci povaţujú mzdu za zodpovedajúcu 

náročnosti práce, ktorú vykonávajú. Väčšina pracovníkov, ktorá predstavuje 57% si 

myslí ţe skôr nie, pričom 29% opýtaných ţe nie, 8% zvolila odpoveď skôr áno, a iba 

6%  ako ano, čo je pri celkovom počte opýtaných veľmi malé %. Vo vybranom podniku 

je práca fyzicky veľmi náročná a ako je moţné vidieť, len veľmi málo zamestnancov si 

myslí, ţe je ich mzda adekvátna kaţdodennému pracovnému výkonu. Keďţe je sídlo 

spoločnosti v Galante, priemerná mzda sa pohybuje v hodnote konkurenčných závodov, 

takţe nie je predpoklad zvyšovania. 

 

 

 

Graf č. 10 Zodpovedajúca mzda náročnosti práce 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Okrem mzdy zamestnanci dostávajú za svoj pracovný výkon aj príplatky 

a odmeny.  Podobne ako pri predchádzajúcej otázke je moţné povedať ţe zamestnanci 

povaţujú odmeny a príplatky za nedostatočné. 57% si myslí ţe skôr nie sú 

zodpovedajúce vykonanej práci, 29% opýtaných zodpovedala ţe nie sú zodpovedajúce 

a len 14%  si myslí ţe skôr sú.  
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Graf č. 11 Zodpovedajúce príplatky a odmeny náročnosti práce 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Následne som zisťovala, či povaţujú zamestanci celkovo finančné hodnotenie za 

motivujúce. Na základe grafu je moţné povedať, ţe väčšina povaţuje mzdy, príplatky 

a odmeny za motivujúce, predstavujú 83% opýtaných. Zostatok zamestnancov, 

konkrétne 17%, si myslí, ţe finančné hodnotenie nie je dostatočne motivujúce. Je to 

najmä z toho dôvodu, ţe dané hodnotenie nedostávajú na základe výkonu a iných 

pracovných kritérií, ale na základe subjektívneho rozhodnutia nadriadených. 

 

 

Graf č. 12 Názor zamestnancov na finančné hodnotenie 

(Zdroj: Vlastné spracovanie)
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Ďalej som sa zamerala na hodnotenie zamestnancov zo strany nadriadeného. 

Z nasledujúceho grafu vyplýva, ţe aţ 86% zamestnancov nie je spokojných 

s hodnotením a prístupom zo strany nadriadeného. Iba 14% je spokojná so spôsobom 

hodnotenia.  Zamestnancom som následne kládla otázky, na základe ktorých som sa 

snaţila zistiť dôvody nespokojnosti s hodnotením . 

 

 

Graf č. 13 Spokojnosť s hodnotením zo strany nadriadeného 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

V rámci hodnotenia nadriadeným ma teda zaujímalo aj to, či zamestnanci 

povaţujú spôsob hodnotenia za spravodlivý alebo nie. V nasledujúcom grafe je moţné 

vidieť, ţe rovnako ako pri predchádzajúcom grafe, väčšina zamestnancov, konkrétne 

86%, odpovedalo, ţe nadriadený nehodnotí všetkých zamestnanov rovnako a iba 14% 

opýtaných si myslí, ţe nerobí pri hodnotení rozdiely medzi jednotlivými 

zamestnancami. Nadriadení v prípade chyby kritizujú starších zamestnancov, keďţe 

predpokladajú, ţe uţ majú všetko vedieť a novým chyby odpúšťajú. Avšak v prípade 

výroby nového modelu uţ kritika vedúcich zamestnancov nie je na mieste, nakoľko aj 

starší operátori sú v danej situácii na pozícii nových, ktorí nemajú skúsenosti. 
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Graf č. 14 Spravodlivosť hodnotenia zo strany nadriadeného 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Následne som zisťovala, či nadriadený rešpektuje pri hodnotení aj názor 

pracovníkov. Zamestnanci odpovedali rovnako, ako pri predchádzajúcich otázkach, 

a teda väčšina, 89% opýtaných, si myslí, ţe zamestnávateľ pri hodnotení neberie ohľad 

na ich názor. Iba 11% odpovedalo, ţe nadriadení rešpektoval pri hodnotení aj ich názor. 

Častokrát zamestnanci nemajú ani priestor prejaviť svoj názor, nadriadení sa rozhodne 

bez nich a následne je uţ ich návrh nepodstatný. 

 

 

Graf č. 15 Rešpektovanie názoru zamestnancov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie)

0% 0% 

14% 

86% 

Korektnosť hodnotenia 

Áno

Skôr áno

Skôr nie

Nie

0% 0% 

11% 

89% 

Názor zamestnanca 

Áno

Skôr áno

Skôr nie

Nie



59 
 

Keďţe zamestnanci nie sú spokojní s tým, ako sú hodnotení nadriadeným, 

zisťovala som, aké zmeny by pri tomto procese navrhovali. Na nasledujúcom grafe je 

moţné vidieť, ţe 66% by privítalo viac spravodlivosti, 20% by chcelo aby sa pri 

hodnotení brala do úvahy aj dĺţka zamestnania, nakoľko uvádzali, ţe zamestnanci, ktorí 

pracujú v uvedenej spoločnosti kratšie, majú lepšie hodnotenie, a 14% by navrhovalo, 

aby sa zamestnávateľ zaujímal aj o ich názor na hodnotenie. Hodnotenie zo strany 

nadriadeného je pre zamestnancov veľmi dôleţité, pretoţe na základe toho dostávajú 

rôzne príplatky a odmeny. 

 

 

Graf č. 16 Rešpektovanie názoru zamestnancov 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Na základe zisťovaní názoru na finančné hodnotenie a na hodnotenie zo strany 

zamestnávateľa  ma zaujímalo, či by prácu v danej spoločnosti odporučili svojím 

známym poprípade príbuzným. 86% zamestnancov by prácu vo vybranom podniku 

neodporučilo a 14% napriek všetkým spomenutým okolnostiam áno. Ide najmä 

o názory zamestnancov, ktorí vyuţívajú moţnosť ubytovania, nakoľko dochádzajú 

a majú viac voľného času, ktorý sú ochotný stráviť v práci aj cez víkendy alebo 

v prípade nadčasov. 
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Graf č. 17 Odporúčanie práce vo vybranej spoločnosti 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

Nasledujúci graf zobrazuje odpoveď na otázku, či zamestnanci v súčasnosti 

uvaţovali o odchode zo zamestnania. Všetci opýtaní zvolili opoveď ano, čo nie je po 

predchádzajúcich zisťovaniach prekvapujúca odpoveď, keďţe sa zamestnanci cítia 

nedocenení za svoju prácu a zároveň aj nespravodlivo hodnotení nadriadeným. 

 

 

Graf č. 18 Uvaţovanie o odchode zo zamestnania v súčasnosti 

(Zdroj: Vlastné spracovanie) 

 

14% 

86% 

Odporučenie 

Odporučili

Neodporučili

100% 

0% 

Odchod zo zamestnania 

Áno

Nie



61 
 

Nakoniec som zisťovala, aký dôvod by bol rozhodujúci pri ukončení práce vo 

vybranej spoločnosti. Z grafu vyplýva, ţe za hlavné dôvody odchodu povaţujú 

zamestnanci finančné hodnotenie, ktoré si zvolilo 52% opýtaných a prístup 

nadriadeného, ktorý by bol rozhodujúci pre 48% pracovníkov. Ako som uţ vyššie 

spomínala tieto okolnosti sú pri kaţdodennej práci veľmi dôleţité, a keď nie sú splnené 

podľa predstáv zamestnancov, hľadajú moţnosti práce v takej spoločnosti, kde by im 

dané podmienky vytvorili. Následne pri nerešpektovaní stanovených dôdov vzniká vo 

vybranej spoločnosti vysoká fluktuácia. 

 

 

 

Graf č. 19 Rozhodujúci dôvod pri odchode zo zamestnanie 

 (Zdroj: Vlastné spracovanie) 
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VLASTNÉ NÁVRHY RIEŠENIA 
 

V tejto kapitole budú uvedené odporúčania, ktoré vychádzajú z analýzy 

hodnotenia a fluktuácie v podniku a taktieţ z výsledkov výskumu. Hoci sa spoločnosť 

spolieha na ľudské zdroje, fluktuácia zamestnancov je vysoká. Faktory ovplyvňujúce 

stabilitu zamestnancov sú vonkajšie aj vnútorné. Jedným z vonkajších faktorov, ktoré 

ovplyvňujú fluktuáciu sú lepšie platy na trhu, zatiaľ čo nedostatok správneho 

zaobchádzania s pracovníkmi, uznania a povzbudenia, ktoré by mali dostávať za svoje 

výkony sú vnútorné faktory. Práca na udrţiavaní ľudských zdrojov, vývoji, hodnotení 

spomínaných vnútorných aj vonkajších faktorov  je veľmi dôleţitá. Osobitná pozornosť 

by sa mala venovať rozvoju ľudských zdrojov a prínosom pre zamestnancov.  

 

7. Návrh účasti zamestnanca pri hodnotení 

 

Na základe výsledkov analýzy vyplýva, ţe pre väčšinu zamestnancov by bolo 

dôvodom odchodu finančné hodnotenie. Pracovníci sa cítia nedocenení a za vykonanú 

prácu málo ohodnotení. V danej spoločnosti sa raz za rok vykonáva osobné hodnotenie, 

ale bez účasti zamestnanca. V rámci daného hodnotenia určuje vedúci výrobnej linky 

daným zamestnancom známku. Odvíja sa napríklad od prítomnosti zamestnanca v práci, 

od jeho prístupu k práci, zodpovednosti, vzťahov s ostatnými a pod. Na základe známky 

im je následne určená výška 13./14. platu. Nie vţdy je však známka určená podľa vyššie 

uvedených podmienok. Zamestnanci častokrát nevedia, z akých dôvodov im bola 

pridaná horšia známka. Nakoľko je pre zamestnancov veľmi dôleţitý výsledok ročného 

hodnotenia, podniku by som navrhla, aby pracovný výkon nehodnotil sám vedúci, ale 

aby sa mohli zúčastňovať aj jednotliví zamestnanci a mali tak moţnosť vyjadriť svoj 

názor a zmeny, ktoré by sami navrhovali. Mali by aj moţnosť prediskutovať dôvody 

známky, ktorú im chce nadriadení prideliť. Napr. ak by bol mal zamestnanec horšiu 

dochádzku, ako iný z váţnych dôvodov a nie preto ţe len zaspal, je moţné to vďaka 

osobnému stretnutiu objasniť a predísť tak strate peňazí a nespokojnosti s finančným 

honotením.  
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7.1 Návrh skúmania spokojnosti zamestnancov osobným 

rozhovorom 
 

Spoločnosť počas roka vyuţíva dotazníky, vďaka ktorým má moţnosť zistiť 

spokojnosť zamestnancov, ako s pracovným zaradením, tak aj s prístupom zo strany 

nadriadených a pod. Tento spôsob zisťovania spokojnosti je zamestnancami povaţovaní 

za krok firmy, ktorá len predstiera záujem o nich ale výsledky neberie do úvahy a tak 

k jeho vypĺňaniu aj na základe toho pristupujú. Dotazníky sú častokrát vypracovávané 

počas obednej prestávky alebo po pracovnej dobe, kedy zamestnanci zakrúţkujú 

odpovede bez uvaţovania a potrebného zamyslenia sa nad tým, ako to v skutočnosti je. 

Veľakrát sa stane ţe danej otázke ani neporozumejú a tak všetci zakrúţkujú rovnaké 

odpovede, len aby to mali čím skôr za sebou. Výsledkom sú vyplnené dotazníky, ktoré 

neprinášajú spoločnosti ţiadnu protihodnotu. Navrhla by som, aby podnik skúmal 

spokojnosť zamestnancov osobným rozhovorom, čo by malo za následok vyššiu 

dôveryhodnosť a aj prejav skutočného záujmu zo strany spoločnosti. Zároveň by mala 

prieskum vykonávať osoba, ktorá nie je priamym nadriadeným zamestnanca. 

V niektorých spoločnostiach je pre tieto potreby vytvorené samostatné oddelenie. Ak 

majú zamestnanci problém, ktorí nevedia riešiť, môţu prísť za tzv.  dôverníkom, ktorý 

im pomôţe riešiť danú situáciu. Nakoľko sa jedná o osobu, ktorá je nestranná, 

zamestnanci sa nemusia obávať prejaviť svoje názory a postoje.  

 

7.2 Návrh školenia pre vedúcich zamestnancov 

 

Z výsledkov analýzy taktieţ vyplýva, ţe zamestnanci nie sú spokojní s prístupom 

zo strany nadriedeného. Vzťahy s nadriadeným sú v kaţdej spoločnosti veľmi dôleţité. 

Správny vedúci pracovník by mal si mal zamestnanov váţiť a rešpektovať a nie iba 

vydávať rozkazy. Je potrebné aby zamestnancom dôveroval a nehľadal chybu iba 

v nich. Ako príklad vo vybranej spoločnosti sa stáva, ţe chybné výrobky sú vţdy 

vyčítané zamestnancom bez preverenia chybovosti strojov, ktoré sa tieţ podieľajú na 

výrobe. Zamestnanci sa následne cítia dotknutí, pretoţe aj napriek ich snahe sú zo 

strany nadriadeného kritizovaní. Riešením daného problému by mohli byť školenia pre 

vedúcich zamestnancov. Tieto školenia by mohli viesť k lepšiemu porozumeniu potrieb 

zamestnancov, ktoré by sa mali snaţiť zabezpečiť i sami vedúci pracovníci a naučeniu
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 správneho prístupu k zamestnancom, ktorý by bol zaloţený aj na spomínanej 

dôvere a vzájomnom rešpektovaní. Predpokladaná výška školení je v hodnote 20€ 

v závislosti od počtu účastníkov. Následne by mali byť vedúci pracovníci anonymne 

hodnotení zo strany podriadených, aby sa zistilo, či bolo školenie efektívne a daný 

vedúci svoj prístup zmenil.  

 

Tabuľka č. 2 Náklady na školenie zamestnancov 
 

Názov školenia Dĺţka trvania Cena v € 

Hodnotenie 

zamestnancov 
1 deň 120 

Hodnotiaci rozhovor 1 deň 264 

Riadenie a hodnotenie 

výkonu tímu 
8 h 192 

Hodnotenie 

podriadených 
1 deň 162 

Motivačné rozhovory   2 dni 228 

(Zdroj: https://www.kurzy.sk/kategoria/hodnotenie-zamestnancov-hodnotiaci-rozhovor) 

 

 

7.3 Návrh vyuţitia talent managementu 
 

Okrem školení by som spoločnosti odporučila vyuţívať aj talent management, 

ktorý by napomáhal vedúcim zamestnancom k lepšiemu spoznaniu 

charakteristík, silným či slabým stránkam jednotlivých pracovníkov, ktorí majú mnoho 

skúseností a zručností.  Spoločnosť sa o zamestnancov po prijatí do zamestnania 

nezaujíma, nemá snahu o ich vzdelávanie a rozvoj. Talent management by poskytol 

prípravu pracovníkom na vedúcich pozíciach v oblasti rozvoja vodcovských zručností, 

udrţania zamestnancov na danej pozícii, zladenia pracovnej klímy, ako aj v oblasti 

odmeňovania zamestnancov a pod. Spoločnosť by mohla vyuţiť napr. koučing, 

prostredníctvom ktorého by vedúci zamestnanci dosiahli pozitívne zmeny a trvalé 

výsledky. Podnik si určí cieľ, ktorý chce dosiahnuť, čo je konkrétne zlepšenie prístupu 

vedúceho pracovníka k zamestnancom, a zváţi aká je súčasná situácia. V rámci 
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koučingu sa predpokladá, ţe daná osoba vie, ako by sa dal problém riešiť 

a samotný kouč iba pomáha tieto návrhy usmerniť a uskutočniť. Vďaka jeho 

prítomnosti sa vedúci zamestnanci naučia, ako sa stať lepšími, neţ v súčastnosti sú 

prostredníctvom vlastného sebarozvoja. Tým sa zlepší aj celá situácia v podniku, keďţe 

mnoho zamestnancov určilo vzťahy s nadriadenými ako jedným z najváţnejších 

dôvodov odchodu. Existuje mnoho organizácií, ktoré ponúkajú sluţby koučingu. Zo 

začiatku sa odporúča skúšobný rozhovor s koučom, nakoľko je dôleţité, aby si 

s osobou, ktorá bude trénovaná aj rozumeli a mohli spolu ďalej spolupracovať. 

Koučovacie sedenie trvá pribliţne 60 minút alebo sa doba predĺţi podľa moţností 

klienta. Koučovacia séria je rozdelená do niekoľkých sedení na dobu 3 mesiace alebo 6 

mesiacov alebo podľa ţelania klienta sa pracuje dlhšie alebo kratšie, vo viacerých 

koučovacích sériách, aby sa dosiahla efektívna zmena v klientovom ţivote.Zmena 

návykov a dosahovanie vytýčených cieľov si vyţaduje čas, je to proces. 

 

Tabuľka č. 3 Náklady na koučing 

 

Druh koučingu Dĺţka trvania Cena v € 

Business koučing 

1 hodina 100 

6 hodín 525 

12 hodín 1000 

Kariérny koučing 
1 hodina 65 

10 hodín 500 

Life koučing 
1 hodina 65 

10 hodín 500 

(Zdroj: http://koucingom-k-uspechu.weebly.com/cenniacutek.html) 

 

 

7.4 Návrh zavedenia benefičného programu pre dlhodobých 

zamestnancov 
 

Pre zmiernenie fluktuácie by som ďalej navrhla venovanie vyššej pozornosti 

dlhodobo zamestnaným pracovníkom v rámci danej spoločnosti. Z informácií 
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uvedených v analytickej časti výplýva, ţe v spoločnosti sú niektorí zamestnaní aj viac 

ako 10 rokov, napriek podmienkam, aké sú im na danej pozícii ponúkané. Práve oni sú 

najdôleţitejším článkom, ktorí majú mnoho skúseností a môţu podniku pomôcť 

neustále napredovať. Podnik sa správa benevolentnejšie k novým zamestnancom 

s úmyslom si ich čo najdlhšie udrţať. Mnoho chýb, ktoré spravia, sú im ospravedlnené, 

čo by sa v prípade dlhodobejších zamestnancov nestalo. Spoločnosť by mohla zaviesť 

program, ktorý by oceňoval lojalitu zamestnancov voči podniku a ktorý by poskytoval 

rôzne benefity a tak zabezpečoval aj motiváciu. Ako je moţné vidieť na grafe č. 16, 

práve túto zmenu by navrhovali aj samotní zamestnanci, keďţe k pracovníkom, ktorí sú 

zamestnaní v danej organizácii.kratší čas, je prístup lepší a teda hodnotenie nie je 

spravodlivé. Na základe spomínaného stabilného programu si budú uvedomovať, ţe 

podniku na nich záleţí a cenia si, ţe si vybrali práve ich spoločnosť. Vďaka tomu budú 

aj dlhodobejší zamestnanci spokojní a zároveň bude spokojná aj spoločnosť, ţe títo 

zamestnanci nebudú hľadať moţnosť zamestnania u konkurencie, čím poklesne aj 

celková fluktuácia. 

 

7.5  Návrh úpravy spôsobu voľby najlepšieho výrobného 

zamestnanca 
 

V danej spoločnosti sa kaţdý mesiac vyberá výrobný zamestnanec, ktorý po 

splnení stanovených kritérií, ako je dochádzka a výkon, dostáva ocenenie najlepšieho 

zamestnanca k tomu príslušnú finančnú odmenu. Snaha o motivovanie zamestnancov 

týmto spôsobom je dobrý nápad, ale navrhujem spoločnosti, aby sa danej voľby mohli 

účastniť aj konkrétni zamestnanci výrobných liniek, ktorí najlepšie poznajú svojich 

kolegov a teda vedia určiť správnu osobu, ktorá si danú odmenu zaslúţi. Ocenenie 

v prevaţnej väčšine dostávajú zamestnanci, ktorí tu pracujú menej rokov, čo nie je voči 

dlhodobým zamestnancom spravodlivé, nakoľko tieţ spĺňajú stanovené podmienky. 

Preferovanie iba určitej skupiny zamestnancov, iba opäť vyvolá nespokojnosť a teda 

snaha o motiváciu zlyháva. Navrhujem zapájanie výrobných zamestnancov, aby aj touto 

cestou dostali priestor prejavenia názoru. Odmenu dostáva jeden zamestnanec zo 7 

oddelení výroby, je vo forme poukáţky, pričom výber zamestnanca prebieha celý 

mesiac a losovanie najlepšieho sa uskutočňuje na začiatku nasledujúceho mesiaca.  
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Tabuľka č. 4 Náklady na odmenu 
 

Náklady  1 zamestnanec 7 oddelení 

Mesačne 50 € 350 € 

Celkom 600€ 4200 € 

(Zdroj: Interné informácie spoločnosti) 

 

7.6 Návrh vyuţitia 360 stupňovej spätnej väzby hodnotenia 

 

 Poţiadať zákazníkov, kolegov, manaţérov, aby pomohli zhodnotiť efektivitu 

kaţdého zamestnanca je vhodným návrhom pre kaţdú spoločnosť. Nie je pochýb o tom, 

ţe rating 360 stupňov poskytuje širšiu perspektívu zamestnancom.Môţe pôsobiť, ako 

,,otvoranie očí“ - aby sa zistilo, ako vidia situáciu ostatní. Zvlášť keď vedúci pracovník 

nedodrţiava zásady správneho vedenia zamestnanca je skutočne cenné získať pohľad aj 

ostatných. Niektoré organizácie, ktoré pouţívajú 360-stupňovú spätnú väzbu, zlyhajú vo 

fáze plánovania a implementácie. Je potrebné prejsť všetky podrobnosti, ako napr. aké 

schopnosti a zručnosti chce spoločnosť preskúmať alebo či je dostatok účastníkov, aby 

sa udrţala určitá úroveň anonymity? Podnik musí zabezpečiť, aby všetci hodnotitelia 

mohli poskytnúť relevantnú spätnú väzbu. Ak sa zamestnanec zriedkavo stýka so 

zamestnancom, ktorý je hodnotený, je nepravdepodobné, ţe sa získajú uţitočné 

informácie, naopak môţe byť vystavený nespravodlivo skresleným hodnoteniam. 

Akonáhle sa posudky zhromaţdia, zamestnanci alebo ich šéfovia by sa mali zameriavať 

na spätnú väzbu od viacerých respondentov nie iba na izolované spätné väzby. Taktieţ 

sa vedúci pracovníci musia riadiť údajmi z dlhšieho obdobia a nie z posledných 

mesiacov. Je potrebné aby výsledne skutočne rozobrali a nekonštatovali iba, ţe 

zamestnanec robí svoju prácu dobre alebo formou, ţe je ešte priestor na zlepšenie. 

V konečnom dôsledku vďaka tejto metóde hodnotenia, zamestnanci ocenia spoluúčasť 

na procese hodnotenia, osvetlia si oblasti, ktorým nerozumia, zvýši sa im povedomie 

o spolupracovníkoch a posilní sa celý pracovný tím. (Taylor, 2011) 

Z finančného hľadiska predstavujú náklady vedeckej štúdie dotazníkovou formou, 

čo predstavuje elektronické spracovanie externou spoločnosťou, hodnotu od 80€ . 

Hodnotenie zamestnancov sa v spoločnosti vykonáva raz za rok, pričom podnik dáva 

priestor na vypracovanie dotazníkov 30 minút počas pracovnej doby . 
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7.7 Návrh vyuţitia metódy BARS  

 Podniku by som odporučila vyuţiť aj túto administratívne nenáročnú metódu, 

ktorá je ľahko naučiteľná a nevyţaduje ţiadne špeciálne softwarové nástroje ani sluţby 

externých spoločností, takţe spoločnosť ušetrí aj na nákladoch. Metóda BARS 

(Klasifikačná stupnica pre hodnotenie pracovného správania) je zaloţená na zaradení 

pracovného správania do niekoľkých čiastkových hodnotiacich stupňov v rozmedzí od 

hodnotenia vynikajúci aţ nevyhovujúci. Kaţdý stupeň obsahuje aj slovnú 

charakteristiku znakov pracovného správania, ktorá zodpovedá tomuto stupňu.  

 Stupeň 1 - nevyhovujúce - neprijateľná úroveň z hľadiska vymedzeného kritéria 

zamestnanec nie je dostatočne spôsobilý k výkonu funkcie.  

 Stupeň 2 - dobré s čiastočnými výhradami - prijateľná úroveň plnenia 

hodnotiaceho kritéria, ale v slabších miestach sa vyţaduje zlepšenie. 

 Stupeň 3 - velmi dobré – nadpriemerná úroveň plnenia hodnotiaceho kritéria  

 Stupeň 4 - vynikajúce - excelentní úroveň plnenia hodnotiaceho kritéria 

Pre objektívne hodnotenie by mala spoločnosť vymedziť dve skupiny 

zamestnancov, pre ktorých je spracovaná odlišná sústáva kritérií hodnotenia – vedúci 

zamestnani a výrobní. Hodnotenie zamestnancov mimo riadiacich činností je potrebné 

rozčleniť do 5 oblastí, ktoré sú charakterizované 15 čiastkovými kritériami. 

1. Oblasť – Orientácia na výsledky – napr.:, pri výkone práce presadzuje 

hospodárne vyuţitie finančních a iných zdrojov, iniciuje alebo zavádza zmeny v 

snahe o dosiahnutie cielov organizácie. 

2. Oblasť - Schopnosť riešenia problémov a rozhodovanie 

3. Oblasť  - Komunikácia  

4. Oblasť – Osobná efektívnosť – spolupráca, sebariadenie, osobný rozvoj 

5. Oblasť - Všeobecná odborná zpôsobilosť 

Hodnotenie vedúcich zamestnancov obsahuje ešte navyše nasledujúce 3 oblasti. 
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6. Oblasť – Vedenie ľudí – vedenie a formovanie tímu 

7. Oblasť - Strategické myslenie a dlhodobé plánovanie 

8. Oblasť – Motivácia zamestnancov  

Pre účinnoch uvedenej formy hodnotenia musí spoločnosť dodrţiavať 

pravidelnosť hodnotenia – 1x ročne, stanovený systém hodnotenia – dopredu stanovené 

hodnotiace kritériá, spracovanie výsledkov hodnotenia v písomnej forme, hodnotenie 

musí byť zamerané na rozvoj zamestnancov, vzájomnú komunikáciu a podielanie 

zamestnancov na formuláciu záverov hodnotenia, zvýraznenie pozitív a negatív 

zamestnancov, vyuţívanie princípu sebahodnotenia, nezávislosť výsledkov hodnotenia 

od predchádzajúceho hodnotenia, prediskutovanie záverov so zamestnancami 

a stanovenie úloh pre nasledujúce obdobie. (Loskot, 2016) 
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ZÁVER 

 

Fluktuácia zamestnancov je súčasťou beţnej obchodnej činnosti; zamestnanci 

prídu a odchádzajú, keď sa zmenia ich ţivotné situácie. Niektoré príčiny fluktuácie 

zamestnancov sú faktory súvisiace s prácou, ktoré sú do určitej miery pod priamou 

kontrolou zamestnávateľa. Príkladom takýchto faktorov by bola nespokojnosť s 

pracovnými podmienkami alebo nezrovnalosti v platoch. Naproti tomu príčiny 

fluktuácie zamestnancov, ktoré nesúvisia s prácou, a sú vo všeobecnosti mimo kontroly 

zamestnávateľa, sú spojené s osobným ţivotom a ovplyvňujú jeho výkon na pracovisku.  

Vo vybranej spoločnosti sú dôvodom odchodov spomínané faktorý súvisiace 

s prácou. Na základe výskumu formou dotazníka som získala od zamestnancov 

informácie potrebné pre analýzu problému a navrhnutie zmien súčasného systému 

hodnotenia pre zníţenie fluktuácie ľudských zdrojov, čo bolo cieľom mojej diplomovej 

práce. Nakoľko zamestnanci odchádzajú pre nespokojnosť s prístupom nadriadených, 

navrhla som spoločnosti vyuţiť školenia a talent management. Vďaka školeniu si 

vedúci pracovníci osvoja správne prístupy vedenia, ku ktorým patrí aj vzájomný rešpekt 

a dôvera, nie iba delegovanie úloh, ako to bolo vo vybranej spoločnosti doteraz. 

Prostredníctvom vyuţitia talent managementu, pod vedením kouča, sa nadriadení stanú 

lepšími vďaka vlastnému sebarozvoju a navrhovaniu vlastných nápadov a návrhov 

zvládnutia situácie. Pre riešenie hľadiska finančného hodnotenia som spoločnosti 

odporučila zisťovať od samotných výrobných zamestnancov ich návrhy na zmenu 

prostredníctvom osobných rozhovor, nie vyplňovaniu anonymnýh ankiet. Osobná účasť 

je dôleţitá aj pri ročnom hodnotení, nakoľko od nej závisí hodnota13. a 14. platu. 

Spoločnosť by mala pre tieto účelý vytvoriť konkrétne oddelenie, ale poveriť osobu 

z oddelenia ľudských zdrojov. Jedným z návrhov je aj zavedenie benefičného programu, 

ktorý by vyriešil nespokojnosť s finančným hodnotením, ale zároveň by sa vďaka nemu 

cítili zamestnanci rešpektovaní za kaţdodenný náročný výkon a spoločnosti by sa 

podarilo aj touto cestou zníţiť fluktuáciu. Spoločnosti som odporučila aj väčšie 

zapájanie výrobných zamestnancov do aktivít, ktoré organizuje, napríklad do výberu 

najlepšieho výrobného zamestnanca. Je dôleţité, aby zamestnanci vnímali, ţe aj na ich 

názore podniku záleţí. 
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PRÍLOHY 
 

Dobrý deň, 

prosím o vyplnenie dotazníka, ktorý zisťuje vplyv hodnotenia na fluktuáciu 

zamestnancov Vo vybranej spoločnosti. Chcela by som Vás poprosiť o maximálnu 

mieru úprimnosti pri jeho vyplňovaní. Výsledky výskumu sú anonymné a budú slúţiť 

k študijným účelom.  

Vopred ďakujem za Váš čas a ochotu. 

 

Otázka č.1. Aké je Vaše pohlavie?  

Muţ    Ţena 

 

Otázka č. 2 Aký je Váš vek? 

20-29  30-39  40-49  50-60 

 

Otázka č.3 Ako dlho pracujete v danej spoločnosti? 

Do 1 roka  Do 5 rokov  Do 10 rokov  Do 15 rokov 

 

Otázka č.4 Akú prácu vykonávate vrámci danej výrobnej linky? 

Operátor na testovanie 

Operátor na káblovanie 

Vizuálna kontrola 

Operátor balenia hotových výrobkov 

 

Otázka č.5 Pracujete na tejto pozícii dlhodobo alebo Vám zamestnávateľ mení 

pracovnú pozíciu? 

Stabilná pracovná pozícia  Premenlivá pracovná pozícia 

 

Otázka č. 6 Ak nemáte stabilnú pracovnú pozíciu, vyhovujú Vám zmeny alebo by 

ste radšej pracovali na jednom mieste? 

Vyhovujú   Nevyhovujú 
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Otázka č. 7 Ste spokojný so svojím pracovným zaradením? 

Veľmi spokojný 

Spokojný  

Nespokojný 

Veľmi nespokojný 

 

Otázka č. 8 Aké máte vzťahy so spolupracovníkmi? 

Veľmi dobré  Dobré  Zlé  Veľmi zlé 

 

Otázka č. 9 Máte moţnosť kariérneho rastu? 

Áno   Neviem  Nie  

 

Otázka č. 10 Zodpovedá Vaša mzda náročnosti práce? 

Áno  Skôr áno  Skôr nie  Nie 

 

Otázka č. 11 Zodpovedajú príplatky a odmeny Vášmu pracovnému úsiliu? 

Áno  Skôr áno  Skôr nie  Nie 

 

Otázka č. 12 Je pre Vás finančného hodnotenie motivujúce? 

Motivujúce   Nemotivujcúce 

 

Otázka č. 13 Ste spokojný s hodnotením zo strany nadriadeného? 

Veľmi spokojný 

Spokojný  

Nespokojný 

Veľmi nespokojný 

 

Otázka č.14 Povaţujete hodnotenie nadriadeného za spravodlivé? 

Áno  Skôr áno  Skôr nie  Nie 
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Otázka č. 15 Berie nadriadený do úvahy pri hodnotení aj Váš názor ? 

Áno  Skôr áno  Skôr nie  Nie 

 

Otázka č. 16 Čo by ste zmenili na danom systéme hodnotenia? 

Odpoveď: 

 

 

Otázka č.17 Odporučili by ste prácu v tejto spoločnosti aj Vašim známym? 

Odporučili  Neodporučili 

 

 

Otázka č.18 Uvaţovali ste v súčasnosti o odchode zo zamestnania? 

Áno    Nie  

 

Otázka č. 19 Ak áno, aký dôvod by bol pre Vás rozhodujúci pri rozhodovaní o 

odchode zo zamestnania? 

Odpoveď: 

 

 

 

 


