
    

 

strana 1 (celkem 3) 

 

HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ ––––    360° ZPĚTNÁ VAZBA360° ZPĚTNÁ VAZBA360° ZPĚTNÁ VAZBA360° ZPĚTNÁ VAZBA    

 Hodnocení pracovníků je jednou ze základních personálních činností každého 
vedoucího pracovníka. My uplatňujeme přístup hodnocení dle kompetenčního kompetenčního kompetenčního kompetenčního 
modelumodelumodelumodelu a tzv. 360° zpětné vazby360° zpětné vazby360° zpětné vazby360° zpětné vazby. 

 Kompetence je vlastně určitý předpoklad k určité činnosti. Nejedná se tedy o 
pravomoci (odpovědnosti), vlastnosti nebo osobnostní charakteristiky 
pracovníka. Kompetenční model je pak soubor kompetencí, které jsou pro 
danou pracovní pozici důležité, a ukazuje, jak jsou jednotlivé kompetence 
daným pracovníkem naplňovány. Funkční (pracovní) náplň říká „CO“ se má Funkční (pracovní) náplň říká „CO“ se má Funkční (pracovní) náplň říká „CO“ se má Funkční (pracovní) náplň říká „CO“ se má 
dělat, kompetenční model říká „JAK“, jakým způsobem.dělat, kompetenční model říká „JAK“, jakým způsobem.dělat, kompetenční model říká „JAK“, jakým způsobem.dělat, kompetenční model říká „JAK“, jakým způsobem.    

 360° zpětná vazba360° zpětná vazba360° zpětná vazba360° zpětná vazba pak znamená pomyslný kruh, kdy hodnocený jedinec stojí 
v jeho středu a dostává hodnocení od všech, kdo ho obklopují. 

    

Systém hodnocení zaměstnanců obsahuje tři základní složkySystém hodnocení zaměstnanců obsahuje tři základní složkySystém hodnocení zaměstnanců obsahuje tři základní složkySystém hodnocení zaměstnanců obsahuje tři základní složky    

 motivační částmotivační částmotivační částmotivační část s cílem rozvoje vzájemné komunikace, dosažení větší otevřenosti vzájemných vztahů, motivování zaměstnanců ke změnám, 
aktivnímu přístupu, námětům, návrhům a zlepšením, 

 hodnocehodnocehodnocehodnocení klíčových kompetencíní klíčových kompetencíní klíčových kompetencíní klíčových kompetencí dle kompetenčního modelu s cílem využít vyšší potenciál zaměstnanců a s cílem rozvíjet kompetence 
chybějící nebo málo rozvinuté (výstupy do odborného a kariérního růstu, výstupy do systému vzdělávání), 

 část řízení podle cílůčást řízení podle cílůčást řízení podle cílůčást řízení podle cílů (dohoda o úkolech a cílech každého zaměstnance, které budou provázány se strategickými cíli a prioritami). 

 
Využití kompetenčního modelu vVyužití kompetenčního modelu vVyužití kompetenčního modelu vVyužití kompetenčního modelu v    personálních činnostech a řízení lidípersonálních činnostech a řízení lidípersonálních činnostech a řízení lidípersonálních činnostech a řízení lidí????    

 výběr zaměstnanců (přijímací řízení), 
 hodnocení zaměstnanců a motivační rozhovory, 
 odměňování zaměstnanců, 
 rozvoj zaměstnanců a plány vzdělávání, 
 samotné vzdělávání, e-learninig, 
 KOMUNIKACE, budování principů OTEVŘENOSTI, RESPEKTU, DŮVĚRY.  
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UKÁZKY (PŘÍKLADY) SYSTÉMU HODNOCENÍ A MOŽNÝCH VÝSTUPŮUKÁZKY (PŘÍKLADY) SYSTÉMU HODNOCENÍ A MOŽNÝCH VÝSTUPŮUKÁZKY (PŘÍKLADY) SYSTÉMU HODNOCENÍ A MOŽNÝCH VÝSTUPŮUKÁZKY (PŘÍKLADY) SYSTÉMU HODNOCENÍ A MOŽNÝCH VÝSTUPŮ    
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CeCeCeCena nabízených služeb na nabízených služeb na nabízených služeb na nabízených služeb     

  

Cena za jednotkuCena za jednotkuCena za jednotkuCena za jednotku    Cena bez DPHCena bez DPHCena bez DPHCena bez DPH    DPHDPHDPHDPH    Cena s DPHCena s DPHCena s DPHCena s DPH    

3333    Hodnocení zaměstnanců Hodnocení zaměstnanců Hodnocení zaměstnanců Hodnocení zaměstnanců ––––    360° zpětná vazba360° zpětná vazba360° zpětná vazba360° zpětná vazba          Dle horní hraniceDle horní hraniceDle horní hraniceDle horní hranice                    

A Do 50 zaměstnanců (8000 Kč + dle počtu zaměstnanců) 300 Kč 23 000 Kč 4 830 Kč 27 830 Kč 

B 51 až 100 zaměstnanců (9000 Kč + dle počtu zaměstnanců) 280 Kč 37 000 Kč 7 770 Kč 44 770 Kč 

C 101 až 200 zaměstnanců (11 000 Kč + dle počtu zaměstnanců) 260 Kč 63 000 Kč 13 230 Kč 76 230 Kč 

D 201 až 300 zaměstnanců (15 000 Kč + dle počtu zaměstnanců) 240 Kč 87 000 Kč 18 270 Kč 105 270 Kč 

E Prezentace výsledků (bez cestovného) 2 000 Kč 2 000 Kč 420 Kč 2 420 Kč 

 

      

Vybrané reference: Vybrané reference: Vybrané reference: Vybrané reference: Arcidiecézní Charita Olomouc, Zámeček Střelice, RATOLEST Brno, Oblastní Charita Přerov, Oblastní Charita 
Nový Hrozenkov, Oblastní Charita Konice, SPOLEČNĚ Brno. 

Více o nás: Více o nás: Více o nás: Více o nás: www.mvsprojekt.cz    a    www.mvsprojekt.cz/reference. 

 

 


