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A.Metodika pro stanovení optimálních kapacit pro zajištění 

služeb v konkrétních podmínkách Krajského úřadu 

Karlovarského kraje 

 

1 Účel dokumentu 

Tento dokument je jedním z výstupů projektu „Personální audit Krajského úřadu 

Karlovarského kraje“.  

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Zadavateli metodický návod na zajištění optimálních 

kapacit pro výkon činnosti Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

V kapitole 2 je uveden obecný rámec, ze kterého metodika vychází a který je zároveň klíčovým 

předpoklad pro optimální nastavení kapacit. 

V kapitole 3 této zprávy je detailní metodický postup pro provedení jednotlivých aktivit nutný 

k nastavení optimálních kapacit. 

Metodika je zaloţena na předpokladu procesně řízené organizace, coţ je nezbytným prvkem 

vyuţitelnosti tohoto dokumentu, neboť pokud nejsou optimalizovány procesy, pak přidaná 

hodnota optimalizace kapacit je nulová. Tato hypotéza je zaloţena na faktu, ţe v případě 

neefektivně fungujícího procesu, neodstraňuje optimalizace kapacit tuto neefektivitu. 

 

2 Obecný rámec pro stanovení optimálních personálních kapacit 

Základním stavebním kamenem nastavení optimálních kapacit je procesně řízená organizace. 

Procesní řízení představuje nový pohled na organizaci. Základem pro fungování procesního řízení 

jsou nastavené systémy, postupy a nástroje pro efektivní výkonnost a její trvalé a neustálé 

zlepšování. Je bezpodmínečně nutné, aby tyto systémy a postupy vycházely ze strategie jasně 

definované vrcholovým vedením dané organizace. 

Definovaná strategie musí být komunikována napříč celým Krajským úřadem (dále jen KÚ) a 

musí mít vazbu na procesy, kterým bude jasně udávat směr a naopak procesy budou pomáhat plnit 

strategické cíle KÚ. 
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Rozhodnutí vrcholového vedení pro zavedení procesního řízení do praxe bývá z valné většiny 

motivováno snahou o zvýšení kvality a efektivity vnitřního fungování organizace. Projekt 

zavádění procesního řízení je tak vnímán jako nástroj sníţení administrativní náročnosti 

jednotlivých procesů i ostatních činností a v návaznosti na to i jako nástroj ke zvýšení kvality 

poskytovaných sluţeb klientům. Optimalizací procesů bude dosaţeno nejen zvýšení jejich 

efektivnosti v rámci dané činnosti, dalších činnostech organizace, ale i sníţení případného 

přetíţení pracovníků a úspory nákladů. 

Projekt zavádění procesního řízení optimalizací stávajících procesů lze rozdělit do několika fází, 

viz obrázek níţe: 

 

Před zavedením procesního řízení do organizace je nutné tento krok strategicky naplánovat. Cílem 

strategického plánování je definovat misi a vizi (smysl, účel, přínos) procesního řízení 

v organizaci, který vychází z plánu organizace nebo stanovené koncepce. Dalším krokem je 

provedení SWOT a PEST analýzy. 

2.1 SWOT analýza 
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V rámci této analýzy jsou identifikovány silné a slabé stránky (Strengths, Weaknesses), 

příleţitosti a hrozby (Opportunities, Threats) organizace nebo jednotlivých procesů. Výchozí 

tabulku silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb je nutné podrobit zkoumání z hlediska 

vzájemných vazeb tak, aby byla nalezena optimální cesta, které nejlépe odpovídá dané situaci. Pro 

vyuţití příleţitostí se přiřazují pouţitelné silné stránky organizací a definují projekty či vylepšení 

procesů, které existující silnou stránku maximálně vyuţijí pro „uchopení“ příleţitosti. Pokud proti 

příleţitosti naopak stojí slabá stránka organizace, identifikují se cesty, jak slabou stránku napravit 

cestou projektu, zlepšením procesů, nebo např. nákupem sluţby tak, aby příleţitost nebyla 

‚zmarněna‘. Pro eliminaci identifikovaných hrozeb se vyuţívá potenciál silných stránek tak, aby 

se hrozby externích vlivů v jednotlivých organizacích projevily s minimálním dopadem (či vůbec 

ne). A pokud proti hrozbám stojí aktivity, které naopak nejsou silnou stránkou organizací, musí se 

nalézt náměty, jak příslušné riziko (hrozbu) eliminovat např. vyuţitím externí sluţby. 

 

2.2 PEST analýza 

PEST analýza je jinými slovy analýza vnějšího prostředí. Její název je akronymem anglických 

slov zahrnujících čtyři okruhy komponent externího prostředí organizace – Politicko-právního, 

Ekonomického, Sociálně-kulturního a Technicko-technologického prostředí. V rámci PEST 

analýzy jde o snahu odhadnout, do jaké míry se v důsledku změn prostředí zvyšují či sniţují 

specifické úrovně důleţitosti jednotlivých komponent. 

Na základě výsledků výše uvedených analýz je potřeba definovat strategické cíle (= „co“ chci 

v dlouhodobém časovém horizontu dosáhnout) a následně určit jejich posloupnost, kterou přispějí 
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k naplnění vize. Zvolené strategické cíle jsou podkladem pro optimalizaci procesů. Po definování 

strategických cílů je nutné vytvořit strategické alternativy – moţné cesty pro dosaţení 

stanovených cílů. Po stanovení strategie rozvoje organizace je moţné tuto strategii dále 

rozpracovat do dílčích strategií rozvoje organizace.  

Po schválení nové strategie vedením organizace a jejím seznámením se zaměstnanci je moţné 

přistoupit k realizaci projektu zavedení procesního řízení. První fází projektu je popis současného 

stavu procesů. Cílem popisu je zmapování stávajících procesů, zjištění základních informací o 

procesech, jakým způsobem probíhají, jak jsou provázané a kdo za ně zodpovídá. Existuje mnoho 

způsobů a nástrojů, jakým způsobem je moţné analyzované procesy popsat. Důleţitým 

předpokladem je jednoznačnost a srozumitelnost. 

Tato metodika se opírá o výstupy tvořené společností ATTEST, s.r.o., která v současné době 

implementuje model CAF, který je obecně uznáván jako mezinárodní standard pro řízení kvality 

speciálně pro podmínky organizací veřejného sektoru. 

Implementace tohoto modelu mimo jiné předpokládá právě definování strategie a nastavení 

procesů pro efektivní řízení organizace. Tyto výstupy jsou tedy základem k tomu, aby mohl být 

proveden personálně-kapacitní audit a následně mohly být specifikovány poţadavky na optimální 

zajištění kapacit pro výkon těchto procesů. Nezbytným předpokladem je tedy implementace 

„performance managementu“, tj. nastavení měřitelných ukazatelů a sledování účinnosti procesů. 
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V obecné rovině je moţné nastavení optimálních kapacit realizovat v následujících krocích: 

 

Ideálním přístupem k provedení procesně-personálního auditu pro dosaţení vyšší efektivity je 

vyuţití procesní analýzy.  

Důleţité je hodnocení procesů z hlediska času, doby jejich trvání. Správné posouzení efektivnosti 

lidských zdrojů závisí do jisté míry na kvalitě vytvořených procesních map. Měly by splňovat 

určitá kritéria, jako je aktuálnost, podrobnost (je třeba vytvořit kompromis mezi příliš podrobnou 

a málo podrobnou mapou). 

S vyuţitím procesních map potom dochází k přiřazení konkrétního typu (role) lidského zdroje 

dané aktivitě. V této souvislosti je pouţívána např. základní procesní veličina FTE (Full Time 

Equivalent) pro vyčíslení něčeho jako maximální „kapacity“ lidského zdroje, která se poté 

poměřuje k jeho skutečnému vyuţití, jeţ odpovídá součtu času trvání všech procesů, které 

provádí. 
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O tom jak dosáhnout tohoto stavu pojednávají následující kapitoly, 

které popisují metodické postupy pro provedení: 

 Procesního auditu 

 Personálně-kapacitního auditu 

 Organizačního auditu 

Optimální kapacity je moţné stanovit na základě výsledků 

těchto tří auditů, tj. vydefinovat správný počet FTE potřebných výkon procesů v rámci KÚ. 

 

 

3 Pouţité metody pro nastavení optimálních kapacit 

Metodiky vychází z předpokladu realizace tří, relativně nezávislých celků, které mohou být 

provázány z hlediska závěrů, ke kterým dospějí, nicméně jsou realizovány nezávisle. Zjištěná 

duplicita v závěrech je pak v důsledku ověřením správnosti faktů, zjištěných jinou předchozí 

metodou. Metodika vychází ze standardní struktury tří realizačních fází, jejich časové náročnosti a 

dále i personálně kapacitního zajištění jednotlivých prací. Metodika se zaměřuje na vyuţití 

dostupných auditech technik a na ověření konkrétních hypotéz. 

Cílem personálně procesního auditu je provedení analýzy existujících procesů. Analýza musí být 

prováděna s cílem identifikace potenciálu pro zvýšení kvality a efektivity vybraných procesů 

s ohledem na administrativní náročnost a úroveň poskytovaných sluţeb.  

Cílem analýzy zaměřené na personálně-organizační audit je vytvoření snímků pracovního dne na 

základě kombinace procesních aktivit transformovaných do aktualizovaných popisů práce. 

Následně musí dojít k vyhodnocení kapacitní náročnosti jednotlivých aktivit a celkové spotřeby 

času ve srovnání s disponibilním časovým fondem. Tato analýza můţe být realizována s dvěma 

základními cíli: 

 redukce počtu pracovníků 

 identifikace návrhů na případnou realokaci výkonu některých aktivit a následná 

optimalizace organizační struktury včetně přesunu souvisejících pracovníků 
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3.1 Procesní audit - metodický postup 

Analýzu procesů v organizaci lze pojmout různými způsoby, od dílčí analýzy jednotlivých 

procesů, které nejsou vzájemně logicky uspořádány, aţ po vyuţití referenční struktury a rozloţení 

procesů formou procesní mapy. Smyslem takové analýzy je nalézt nedostatky v jednotlivých 

procesech a najít moţnosti pro jejich zlepšení. Aby bylo moţné procesní analýzu provést, je 

bezpodmínečně nutné mít stávající procesy reálně a srozumitelně namodelované 

Obecně je proces definován jako soubor činností, které na sebe vzájemně navazují a vytvářejí 

hodnotu. Kaţdý proces je zahájen nějakou událostí, vyţaduje jeden nebo více vstupů a tvoří 

výstup, který má pro zákazníka (občana) hodnotu. Kromě tohoto primárního výstupu má většina 

procesů ještě další, sekundární výstupy, které většinou souvisejí s jeho řízením. Proces má vţdy 

jasně vymezený začátek (událostí, která ho spouští), určitý počet činností a jasně vymezený 

konec. Je to opakovaný a strukturovaný sled na sebe navazujících činností popisující tok práce 

postupující od jednoho zaměstnance k druhému a poskytující sluţbu nebo produkt internímu nebo 

externímu zákazníkovi.  

 

3.1.1 Cíle procesu a měřitelné ukazatele 

Definice cílů musí být stanovena na úrovni nejvyššího vedení dané organizace. Vedení organizace 

musí mít jasnou vizi čeho dosáhnout a musí určit strategii, tedy cestu pro dosaţení stanovených 

cílů. Výsledkem je skutečnost, ţe jednotliví pracovníci vědí, co a jak a proč dělají, co je cílem 

jejich úsilí. 

3.1.2 Vlastník procesu 
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Vlastníkem procesu je ten zaměstnanec, který zodpovídá za dosaţení cílů daného procesu, jeho 

monitorování, řešení problémů a systematické zlepšování procesu. 

3.1.3 Zákazník 

Zákazník procesu je subjekt, kterému jsou výsledky procesu určeny. Tím můţe být osoba, 

organizace nebo další proces. Zákazníky členíme na interní (v rámci dané organizace) a externí. 

Interní zákazník můţe vyuţít výsledky jiných procesů jako vstupy do vlastního procesu a je tedy 

také odběratelem výstupu procesu. 

3.1.4 Vstupy a výstupy procesu 

Vstupem do procesu mohou být výstupy předcházejících procesů nebo vstupy od dodavatelů. Za 

pomoci zdrojů (materiál, technologie, finanční prostředky, lidské zdroje, čas a informace) je 

vstupu procesu přidána hodnota a je zpracován (přeměněn) do výstupu procesu, který je 

výsledkem toho daného procesu a následně je předán zákazníkovi. Výstup můţe být ve formě 

výrobku nebo sluţby. 

3.1.5 Důleţitost procesů 

Nejčastěji uváděné a odborníky doporučované členění je z hlediska důleţitosti a účelu procesu. 

Při tomto členění jsou procesy rozděleny do tří kategorií: 

 Hlavní / klíčové procesy; 

 Řídící procesy; 

 Podpůrné procesy 
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3.1.6 Procesní mapa 

Z důvodu systematického členění procesů v organizaci je vhodné vytvořit mapu procesů, která 

umoţní zanalyzovat a zařadit veškeré činnosti v organizaci bez ohledu na jejich podstatu. Mapa 

procesů definuje procesní rámec – nepředstavuje tedy v ţádném případě konkrétní model 

organizace. Umoţňuje vytvořit systematický rejstřík všech procesů a činností, které organizace ke 

svému fungování potřebuje. 

3.1.7 Popis současného stavu procesů 

Cílem popisu současného stavu procesů je zjistit, jaké v organizaci probíhají procesy a kdo je za 

jejich průběh zodpovědný.  

3.1.8 Identifikace procesů 

Cílem tohoto kroku je definovat hlavní, řídící a podpůrné procesy v organizaci a definovat jejich 

vlastníky. Oblasti procesů rozdělujeme do kategorií podle jejich důleţitosti a na základě 

poskytovaných sluţeb, tedy výstupů, které mají konkrétního zákazníka. Identifikaci procesů je 

tedy vhodné začínat popisem procesů, které představují hlavní důvod existence organizace, tedy 

procesů hlavních.   

Jednotlivé procesy se dále dělí na subprocesy, coţ znamená, ţe při popisování daný proces 

rozloţíme do několika logických celků. Subproces můţe být vykonáván jednou či více 

organizačními jednotkami, můţe být upraven samostatným předpisem či mít jiného vlastníka.  
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Při detailním popisování procesu je nutné si nejprve určit procesy, které budou detailně 

popisovány. Vhodné procesy jsou ty, které se často opakují, a u kterých můţe mít chyba fatální 

důsledky pro fungování organizace. Dále je vhodné detailně popsat procesy, u kterých jsou 

dlouhodobě vykazovány zásadní chyby. Podpůrné procesy, které nepředstavují hlavní důvod 

existence organizace, a které nevykazují chyby, stačí popsat méně podrobně. 

3.1.9 Modelování procesů 

Modelování činností je metodou, která nám pomáhá porozumět tomu, jak jednotlivé procesy 

(subprocesy) fungují. Pouţíváme jej k popisu toho, jak věci (procesy či činnosti) vypadají a při 

následné optimalizaci jak chceme, aby vypadaly v budoucnu. 

3.1.10 Provedení analýzy procesů 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, smyslem procesní analýzy je nalézt nedostatky v procesech a moţnosti 

jejich zlepšení. Analýza a vyhodnocení stávajících procesů slouţí k identifikaci problémů a 

činností, které nepřinášejí ţádnou hodnotu, ke zjištění ztrátového času, apod. Cílem analýzy a 

vyhodnocení stávajících procesů je tedy zjistit, jaké změny a proč jsou nezbytné.  

Při analýze procesů je vhodné se zaměřit na následující parametry a oblasti procesů: 

o Logika procesu - Smyslem je identifikovat, zda procesní činnosti navazují na sebe hladce 

bez větších zpětných smyček a zacyklení a postup procesu je logický. 

o Standardnost procesu - Smyslem je identifikovat varianty průběhu procesů se stejnými 

výstupy a potřebou zdrojů, která je výsledkem nestandardizace.  

o Činnosti nepřinášející hodnotu - Smyslem je identifikovat čas, který je v rámci procesu 

stráven na nadbytečné kontrole, schvalování, vyhledáváním v metodických pokynech, nad 

výstupy, které nejsou nijak v následujících krocích vyuţity.  

o Organizační přerušení - Smyslem je identifikovat v procesech místa, kde dochází k výkonu 

části procesů v jiné organizační jednotce, a tedy ke změně zodpovědnosti a obvykle i 

pravomoci rozhodovat. Jednotlivá přerušení budou hodnocena z hlediska nezbytnosti (stav 

můţeme/nemůţeme změnit). 

o Prostorová přerušení - Smyslem je identifikovat mnoţství prostorového přerušení procesu, 

kdy dochází k výkonu části procesu buď na detašovaných pracovištích organizace, nebo na 

jiných úřadech. Jednotlivá přerušení budou hodnocena z hlediska nezbytnosti (stav 

můţeme/nemůţeme změnit). 
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o Časová přerušení - Smyslem je identifikovat časová přerušení z důvodu nekoordinovanosti 

činností vyplývající z organizačního uspořádání pracoviště a s ohledem na mnoţství 

organizačních a prostorových přerušení. 

o Informační potřeby - Smyslem je porovnat skutečné informační potřeby jednotlivých 

procesů (potřeby pro výkon procesů i pro potřeby rozhodování) a jejich aktuální pokrytí. 

o Zákazník – Smyslem je popsat nespokojenost zákazníka s poskytovanou sluţbou. 

o Obsluha - Smyslem je popsat nespokojenost obsluhy s nástroji a podmínkami vytvořených 

v rámci procesu. 

o Chyby – Smyslem je popsat míru a příčiny chyb v procesu. 

o Duplicity – Smyslem je identifikovat duplicity v prováděných procesech / činnostech (výkon 

té samé činnosti různými útvary / pracovníky) 

o Úroveň manažerské kontroly – smyslem je posoudit, nakolik je proces pod kontrolou 

odpovědných manaţerů, resp. nakolik je míra této kontroly postačující 

o Posouzení míry přispění (efektivity) procesů a činností k poskytované službě – 

je nezbytné tuto činností dále vykonávat? 

o Identifikace silných a slabých stránek procesů 

o Analýza ICT podpory personální práce - Posouzení pouţívaných aplikací a jejich modulů 

z hlediska obsahu a funkčnosti s důrazem na moţnost plánování a řízení personálních zdrojů, 

analýza vhodnosti softwaru pro účely veřejné správy, analýza přidělených oprávnění a 

aktuálního vyuţívání jednotlivými personalisty a vedoucími pracovníky.  

o Přehled a posouzení vícenásobných a alternativních evidencí v oblasti řízení lidských 

zdrojů.  

3.1.11 Nastavení měřitelných ukazatelů procesu 

Vyuţití formuláře 

Název ukazatele: 
Krátké jméno ukazatele, např. "Míra chybovosti v procesu xxx" 

Jméno vlastníka: 
Jméno příslušného procesního 
vlastníka odpovědného za 

dosažení výsledků ukazatele  

Název procesu a výstup: 
Název příslušného procesu nebo 
podprocesu a výstup, ke kterému se 

vztahuje KPI, podle platné procesní 

struktury 

   



 

Název projektu: Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje; reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124 

 
 

 Strana 15 

Popis ukazatele: 
Detailní popis ukazatele 

 
Vzorec: 
Vzorec pro výpočet ukazatele pokud existuje (co nejdetailnější)  

 
Četnost reportování: 
Vyberte ze seznamu: Kontinuální/Každou 

hodinu/Denně/Týdně/Měsíčně/Čtvrtletně/Pololetně/Ročně 

Měrná jednotka: 
Jednotka: číslo, měna, %, 

metrické jednotky, časové 

jednotky 

Polarita: 
Rostoucí hodnota ukazatele je 

pozitivní či negativní (např. rostoucí 

přijmy - pozitivní / nárůst počtu 
pracovních úrazů - negativní) 

   
Zdroj dat: 
Zdroj dat pro výpočet ukazatele  

Kvalita dat: 
Spolehlivost dat (kvalita 

zdrojových dat, měření - 
automatické/manuální) 

Shromažďovatel dat: 
Osoba odpovědná za pravidelný sběr 

dat 

   
Hodnota ukazatele: 
1. Dlouhodobý průměr nebo poslední známá hodnota 

2. Hraniční (Minimální/Maximální) kritická hodnota 
3. Cílová hodnota, které chci dosáhnout 

Poznámky/Komentáře: 
Odborné připomínky, odkazy atd. 

  

Kapacitní náročnost v počtu FTE na výkon procesu: 
Definujte kapacitní náročnost k hodnocenému procesu, aby mohly být naplněny 

cílové hodnoty stanoveného ukazatele. 

 

Vypracováno / Datum: 
Navrhovatel ukazatele / Datum vypracování návrhu 

Schváleno / Datum: 
Osoba odpovědná za KPI / Datum, od kterého je KPI 

platné 

Legenda k formuláři: 

Název ukazatele:  Krátce a stručně vyjádřete název ukazatele 

Jméno vlastníka:  Doplňte jméno procesního vlastníka odpovědného za 

procesní skupinu 

Název procesu: Doplňte název procesu, ke kterému se vztahuje měřitelný 

ukazatel 

Popis ukazatele: 

 

Popište detailně ukazatel a pouţijte terminologii uvedenou 

v popisu procesu. Popis ukazatele slouţí k podrobnějšímu 

vyjádření a upřesnění pojmů pouţitých v názvu.  

Vzorec: 

 

Vyjádřete matematicky způsob výpočtu ukazatele. Vzorec 

by měl být srozumitelný a pochopitelný pro nezávislé 

čtenáře. 

Polarita: 

 

Vyjádřete se k ukazateli ve smyslu, jestli je pro drţitele 

KPI přínosem dosahování rostoucího trendu. Rostoucí 

hodnota ukazatele můţe být pozitivní či negativní (např. 

rostoucí příjmy - pozitivní / nárůst počtu pracovních úrazů 
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- negativní) 

Zdroj dat: 

 

Vyjmenujte zdroje dat, které jsou zapotřebí k vypočtení 

ukazatele.  

Kvalita dat: 

 

Rozlišujte, zda jsou data ze zdrojů získávány ručně nebo 

automaticky včetně názvů aplikací. 

Četnost reportování:  

 

Vyberte ze seznamu četnost reportování procesnímu 

vlastníkovi popřípadě internímu zákazníkovi: 

Kontinuální/Kaţdou 

hodinu/Denně/Týdně/Měsíčně/Čtvrtletně/Pololetně/Ročně 

Měrná jednotka: 

 

Zvolte měrnou jednotku tak, aby co nejlépe vypovídala o 

výkonnosti procesu.  

Jednotka můţe být: číslo, měna, %, metrické jednotky, 

časové jednotky. 

Poznámky/Komentáře: 

 

Doplňte KPI Formulář o odborné připomínky, odkazy atd., 

které mohou být přínosem při dalším vyuţívání KPI 

popřípadě vysvětlující důleţité skutečnosti (dle vlastního 

uváţení). 

Shromažďovatel dat:  Doplňte osobu odpovědnou za pravidelný sběr dat 

Hodnota ukazatele: 

 

Uveďte 1. hodnotu: dlouhodobý průměr nebo poslední 

známá hodnota. Uveďte hraniční (Minimální/Maximální) 

kritickou hodnotu. Cílová hodnota by měla být nastavena 

tak, aby co nejvíce vyhovovala zákaznickému pohledu 

a odráţela spíše přísnější poţadavky na výkonnost 

procesu.  

Současná úroveň výkonnosti ukazatele (výchozí hodnota), 

popř. očekávaný budoucí (cílový) stav. Hodnotu ukazatele 

nastavujeme dle současných moţností, ne budoucí 

optimální. 

Kapacitní náročnost v počtu 

FTE na výkon procesu: 

 

Definujte kapacitní náročnost k hodnocenému procesu, aby mohly 

být naplněny cílové hodnoty stanoveného ukazatele. 

 Vypracováno/Datum: 

 

Doplňte navrhovatele ukazatele (procesního experta)/ Datum 

vypracování návrhu (den workshopu) 

Schváleno/Datum: 

 

Nevyplňujte, bude dopsáno po schválení procesním vlastníkem na 

základě emailu, schůzky, zápisu) 
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3.1.12 Realizace procesní analýzy 

Procesní analýzu doporučujeme realizovat v následujících krocích: 

 Úvodní procesní workshop se vedením KÚ, identifikace klíčových výstupů a procesů, 

revize procesní struktury. 

 Příprava definičního standardu a úvodní komunikace s cílem sjednotit chápání pojmů 

proces, vlastník, klient, cíl, vstup, výstup. 

 Porovnání identifikovaných procesů se sektorovými standardními praktikami, identifikace 

chybějících, neidentifikovaných nebo nezařaditelných procesů – tzv. „gap analýza“ 

procesní struktury  

 Vytvoření „value streamů“, tedy toků procesů, které vytvářejí přidanou hodnotu pro 

klíčové výstupy 

 Identifikace aktivit v jednotlivých procesech 

 Odsouhlasení procesní struktury na úrovni aktivit 

 Porovnání existující dokumentace (směrnic, nařízení, metodických pokynů) s  procesní 

strukturou, identifikace míry shody. 

 Modelování/revize (v případě jiţ namodelovaných procesů) procesů 

 Analýza procesů včetně vyhodnocení nastavených měřitelných ukazatelů 

 Definice/revize potřeby FTE (full time equivalent) pro výkon procesu 

 Návrh opatření ke zlepšení fungování procesů 

 Implementace opatření 

 Monitoring účinnosti opatření (pravidelné vyhodnocení KPI ukazatelů procesů 

3.2 Personálně-organizační audit 

Provedení personálního auditu musí vycházet z personální strategie.  Personální strategie se týká 

dlouhodobých cílů v oblasti personální práce organizace, obsahuje metody, jak těchto cílů 

dosáhnout a je ovlivněna celkovou strategií organizace. Lze ji také charakterizovat jako základní 

záměr organizace v oblasti vyuţití lidských zdrojů slouţící k dosaţení dlouhodobých cílů, která 
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vychází ze strategického plánu organizace, protoţe je jedním ze základních nástrojů pro jeho 

dosaţení. Personální strategie definuje záměry organizace, pokud jde o to, co je třeba udělat a co 

je třeba změnit ve všech oblastech personálního řízení, aby se dařilo dosahovat cílů organizace. 

Formulování personální strategie vyţaduje odpovědět na tři základní otázky: kde se právě 

nacházíme - kde chceme být za rok, za dva, za tři - jak se tam dostaneme. K tomu, aby mohla 

vytýčených cílů dosáhnout, je třeba zajistit vedle finančních a materiálových zdrojů také lidské 

zdroje. Jejím cílem by mělo být mimo jiné získávání kvalifikované pracovní síly v souladu a s 

potřebami organizace - vytváření předpokladů pro maximální vyuţití schopností zaměstnanců. 

Na nastalý problém je v měřítku organizace velice dobře aplikovatelný tzv. personální audit. 

Personální audit lze definovat jako nástroj, který poskytuje nezávislou a objektivní analýzu, 

hodnocení činností a procesů v rámci organizace, které se týkají kvality optimálního mnoţství a 

efektivního vyuţití lidských zdrojů v návaznosti na strategii a cíle KÚ. Výsledky personálního 

auditu rovněţ pomohou efektivněji naplnit strategii organizace v oblasti plánování, rozvoje 

lidských zdrojů a personální politiky, coţ je v tomto případě hlavní cíl auditu. Komplexní 

personální audit se skládá ze zodpovězení odpovědí na tyto nejčastější otázky:  

• Kolik zaměstnanců je třeba mít v organizaci, aby zastali současný objem práce (případně 

plánované sníţení, či zvýšení objemu projektů)?  

• Kdo ze zaměstnanců je ideálním pro danou pracovní pozici? Coţ je v tomto případě primárním 

cílem. Avšak nebudou opomíjeny ani ostatní návrhy na personální změny.  

• Jak je nastavený personální systém v rámci KÚ?  

Realizace personálního auditu probíhá v následujících krocích: 

• Identifikace cíle – obsahuje rozhory s vedením KÚ, dochází ke stanovení cílů.  

• Analýza současného stavu – popisuje procesy, kvalitu a počty lidí - vyuţívá tvrdé i měkké 

techniky, k popsání procesů, development centra a individuální rozhovory pro zmapování úrovně 

dovedností, shadowing – sledování konkrétních pracovníků na pracovišti k zjištění rozsahu 

pouţívaných dovedností, testy, workshopy ke zjištění úrovně potřebných znalostí.  

• Identifikace slabin – popsání a upozornění na nedostatky v procesech, vyuţívání potenciálu 

lidí, vyuţívání lidí s nesprávnými dovednostmi, vlastnostmi a znalostmi, nedostatečné 

komunikace apod.  
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• Návrh opatření ke zlepšení – závěrečná zpráva obsahuje kromě popisu a konstatování stavu i 

návrhy na zlepšení.  

• Implementace – podpora v implementaci (obsahuje návrh způsobu zapojení pracovníků do 

změn, pomoc při vedení rozhovorů s pracovníky apod.).  

Metodika vychází z předpokladu, ţe KÚ uplatňuje standardní praktiky anticipované zákoníkem 

práce v platném znění a na tomto základě staví kapacitní mapu KÚ. Metodika porovnává míru 

efektivity vyuţití disponibilních zdrojů s nominálním časovým rámcem. 

Klíčovým prvkem pro provedení analýzy této oblasti je existence sledovaných 

a vyhodnocovaných parametrů výkonnosti, řízení odborností a kompetencí a návazné zhodnocení 

míry účinnosti řízení.  

Při kalkulaci disponibilního časového fondu vychází metodika z následujícího předpokladu: 

kategorie hodnota jednotka 

počet dnů v roce nominálně 365 dnů 

počet pracovních dnů průměrně 261 dnů 

počet státních svátků průměr 9 dnů 

nominální pracovní fond 252 dnů 

nominální pracovní fond v hodinách 2142 hod/rok 

dovolené 212,5 hod/rok 

nemocnost 82,3 hod/rok 

porady 100,8 hod/rok 

přestávky na oběd 108,7 hod/rok 

ostatní přestávky 54,3 hod/rok 

reálný pracovní fond 1583,4 hod/rok 

Disponibilní měsíční časový fond 160 hodin se tak redukuje na necelých 132 hodin skutečně 

odpracovaných.  

Efektivita procesního cyklu (PCE) je parametrem, který reflektuje skutečnou spotřebu času ve 

srovnání s tzv. plýtváním, které se projevuje v servisních sluţbách, jakými jsou i sluţby veřejné 

např. čekáním na schválení, čekáním na podpis, čekáním na doručení, odvolání atd. Výsledkem je 

pak poměrně dlouhý čas procesního cyklu, ovšem skutečný čas práce, která přidává hodnotu 

výsledku, je mnohem niţší. 

Při realizaci personálního auditu doporučujeme postupovat dle následujících kroků: 
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3.2.1 Vytvoření dotazníků pro hodnocení pracovních činností 

 Dotazník pro vedoucí zaměstnance, kteří hodnotí své podřízené 

V rámci tohoto kroku hodnotí nadřízení pracovníci své podřízené. Cílem této aktivity je 

provést zhodnocení časové náročnosti činností, které vykonávají podřízení pracovníci. 

Níţe uvádíme návrh dotazníku, který lze vyuţít a který byl zároveň pouţit při realizaci 

personálně-kapacitní analýzy. 

 

1. I

Identifikace 
 

Jméno a příjmení  

Odbor  

Oddělení   

Pracovní pozice  

Nadřízená funkce  

Podřízená funkce  

Zastupuje (pozice + jméno)  

Je zastupován (pozice + 

jméno) 
 

Hmotná odpovědnost  

 

2. S

Stručný popis periodických pracovních činností 

Vyplňte prosím následující tabulku periodických činností, jejich název, stručný popis, časovou 

náročnost a požadované výstupy. Periodické činnosti jsou prováděny opakovaně a v pravidelných 

intervalech v rámci pracovní pozice. 

Činnost Popis činnosti 
Časová náročnost  

(%) 
Výstupy 
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3. S

Stručný popis neperiodických pracovních činností 

Vyplňte prosím následující tabulku neperiodických činností, jejich název, stručný popis, časovou 

náročnost a požadované výstupy. Neperiodické činnosti jsou prováděny nepravidelně v rámci pracovní 

pozice. 

Činnost Popis činnosti 
Časová náročnost  

(hodiny, dny, aj.) 
Výstupy 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

4. K

Kvalifikační předpoklady 

 

Zaškrtněte, prosím, požadované minimální vzdělání na tuto pozici. 

Požadované minimální vzdělání: 

    základní 

    střední 

    střední s maturitní zkouškou 

    vyšší odborné 

    vysokoškolské bakalářské 

    vysokoškolské magisterské 

 

Zaškrtněte, prosím, požadovanou minimální praxi na tuto pozici. 

Požadovaná minimální praxe: 

    Bez praxe 

    Méně než dva roky 

    Více než dva roky 

 

Zaškrtněte, prosím, jazykové požadavky pro tuto pozici. 

Požadované jazykové schopnosti: 

    Angličtina 

    Němčina 
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    Francouzština 

    Ruština 

    Španělština 

    Jiné 

 

Uveďte, prosím, jaká řidičská oprávnění jsou nutná pro vykonávání této pozice. 

Řidičské oprávnění (jaké): 

 

 

Vyplňte, prosím, požadovanou znalost práce na PC a její požadovanou úroveň. 

Požadovaná znalost počítačových programů : 

     MS Word  

     MS Excel  

     MS Outlook  

     MS PowerPoint  

     Jiné (Uveďte prosím jaké)           

 

Jsou pro tuto pozici zapotřebí specifické znalosti a dovednosti? Jaké? 

 

 

 

Hlavní problémy, které se vyskytují při práci na této pozici: 

 

 

 

 Dotazník pro zaměstnance, kteří hodnotí sami sebe 

V rámci tohoto kroku hodnotí zaměstnanci sami sebe. Cílem této aktivity je provést 

zhodnocení časové náročnosti činností, které vykonávají. Níţe uvádíme návrh dotazníku, 

který lze vyuţít a který byl zároveň pouţit při realizaci personálně-kapacitní analýzy. 
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Dotazník pro popis pracovního místa 

Tento dotazník slouží pro vytvoření popisu a specifikace pracovních míst zaměstnanců. Jeho 

vyplnění trvá asi 40 minut. U „zaškrtávacích“ otázek je možné označit i více odpovědí najednou. 

 

1. I

Identifikace 

   

Jméno a příjmení  

Odbor  

Oddělení   

Pracovní pozice  

Nadřízená funkce  

Zastupuje (pozice + jméno)  

Je zastupován (pozice + 

jméno) 
 

Hmotná odpovědnost  

 

2.  

 Popis funkce 
Stručný popis pozice: 
 

 

 

 

Úkoly, které dostává od nadřízeného: 
 

 

 

 

Doplňte prosím hlavní odpovědnosti, povinnosti a úkoly: 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 Časová náročnost periodických činností 
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Vyplňte prosím následující tabulku periodických činností, jejich název, časovou náročnost a 

požadované výstupy. Periodické činnosti jsou prováděny opakovaně a v pravidelných intervalech 

v rámci pracovní pozice. 

Činnost 
Popis 

činnosti 

S kým 

spolupracujete při 

dané činnosti 

Časová 

náročnost 

(%) 

Výstupy 

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 

4.  

Časová náročnost neperiodických činností 
Vyplňte prosím následující tabulku neperiodických činností, jejich název, časovou náročnost a 

požadované výstupy. Neperiodické činnosti jsou prováděny nepravidelně v rámci pracovní pozice. 

Činnost Popis činnosti 

S kým 

spolupracujete při 

dané činnosti: 

Časová 

náročnost 

(hodiny, dny, 

aj.) 

Výstupy 
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5.  

Kvalifikační předpoklady 

 

Zaškrtněte, prosím, Vaše nejvyšší dosažené vzdělání. 

Požadované minimální vzdělání: 

    základní 

    střední 

    střední s maturitní zkouškou 

    vyšší odborné 

    vysokoškolské bakalářské 

   vysokoškolské magisterské 

 

Zaškrtněte, prosím, délku Vaší praxe v oboru při nástupu na Vaši pozici. 

Vaše praxe: 

    Bez praxe 

    Méně než dva roky 

    Více než dva roky 

 

Zaškrtněte, prosím, které cizí jazyky ovládáte. 

Vaše jazykové schopnosti: 

    Angličtina 

    Němčina 

    Francouzština 

    Ruština 

    Španělština 

    Jiné 

 

Uveďte, prosím, která řidičská oprávnění vlastníte. 

Řidičské oprávnění (jaké): 

 

 

Zaškrtněte, prosím, které programy ovládáte. 

Znalost práce s PC :    

     MS Word    

Uživatelská 
  Pokročilá   Expert 

     MS Excel    

Uživatelská 
  Pokročilá   Expert 

     MS      Pokročilá   Expert 
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Outlook Uživatelská 

     MS 

PowerPoint 
   

Uživatelská 
  Pokročilá   Expert 

     Jiné (Uveďte prosím jaké)   

Uživatelská 
  Pokročilá   Expert 

 

Využíváte k Vaší práci specifické znalosti a dovednosti? Jaké? 

 

 

 

Hlavní problémy, které se vyskytují při práci na této pozici: 

 

 

 

Vaše poznámky a připomínky: 

 

 

3.2.2 Sběr a analýza dotazníků 

Po vyplnění dotazníků je nutné provést jejich analýzu, které je zaměřena zejména na: 

 Hledání nesrovnalostí v rámci vykázaných časových jednotek mezi nadřízenými pracovníky a 

jejich přímými podřízenými. 

 Identifikace aktivit ve vazbě na organizační strukturu, které by měly příslušet jiné organizační 

jednotce. 

 Porovnání vykázaných časových jednotek s výkazy docházky a přesčasů 

 Porovnání definovaných výstupů činností s reálnými (produkční data) 

 Porovnání délky trvání činností v přepočtu na FTE s procesní oblastí, tj. analýza oproti 

měřitelným ukazatelům procesů a jejich kapacitní náročnosti 

 Doplnění odpovědností za jednotlivé procesy do existující organizační struktury 

 Případný návrh nové organizační struktury na základě sběru podnětů a benchmarku s cílem 

určení jednoznačných, vymahatelných a občansky orientovaných odpovědností vedoucích 

pracovníků 

 

3.2.3 „Shadowing“ – stínování 

Dotazníkové šetření je vhodné podpořit tzv. stínováním, kdy jsou údaje uvedené v dotazníku 

ověřovány nezávislým auditujícím, který monitoruje osobně pracovní den hodnoceného 
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zaměstnance a výsledky následně validuje oproti vyplněným dotazníkům. Stínování 

doporučujeme z důvodu nadměrné kapacitní zátěţe provést na statisticky věrohodném vzorku 

zaměstnanců, tzn. minimálně na 30%. 

3.2.4 Rozhovory s vedoucími pracovníky 

Jednotlivá zjištění z předchozích aktivit jsou následně konzultována s vedoucími pracovníky a 

vzniklé nesrovnalosti jsou řešeny formou nápravných opatření. 

3.2.5 Utilizační analýza (proces x lidské zdroje) 

V rámci této aktivity vznikne kapacitní mapa, která bude zobrazovat míru kapacitní utilizace 

pracovníků ve vztahu k vykonávaným procesům.  

Výpočet míry utilizace pracovníků vůči vykonávanému procesu je dán následujícím vzorcem: 

 * 100 v % 

V návaznosti na tuto aktivitu je moţné přijmout vhodná nápravná opatření z pohledu zajištění 

kapacit, aby míra utilizace se pohybovala v rozmezí znázorněném zelenou barvou v následující 

tabulce: 

Míra utilizace vůči procesu Nedostatečné využití kapacit Přetížení kapacit 

Optimální míra utilizace 85% - 100% 100% - 115% 

Uspokojivá míra utilizace 65% - 80% 115% - 130% 

Neuspokojivá míra utilizace < 65% > 130 % 
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B.Metodika provádění pravidelných hodnocení zaměstnanců a 

stanovení optimální vazby mezi hodnocením a motivačním 

systémem 

 

1 Úvod 

Tento dokument je výstupem aktivity E. Vzdělávání personalistů na Krajském úřadě Karlovarského 

kraje v rámci projektu „Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje“.  

Cílem této metodiky je popis hodnocení zaměstnanců KÚKK. Hodnocení zaměstnanců je zaměřeno 

jak na hodnocení jednotlivých výkonových ukazatelů, tak i příslušných kompetencí přiřazených 

zaměstnancům KÚKK. Proto lze za kritéria hodnocení povaţovat skutečný pracovní výkon 

zaměstnance nebo kompetence (způsobilosti).  

 

2 Cíl a smysl pracovního hodnocení a plánování rozvoje zaměstnanců 

Cílem pracovního hodnocení a plánování rozvoje zaměstnanců KÚKK je zajistit zvyšování jejich 

výkonu z hlediska jeho kvality a kvantity. Pracovní hodnocení a plánování rozvoje zaměstnanců je 

východiskem pro rozvoj pracovní způsobilosti zaměstnance z hlediska zastávaného pracovního místa. 

Specifikuje podmínky a předpoklady, které si hodnocený s hodnotitelem pro splnění stanovených 

úkolů dohodnou. 

Smyslem pracovního hodnocení a plánování rozvoje zaměstnanců je především jejich motivace, 

kvalifikační a osobní rozvoj a dále jejich efektivní rozmisťování na pracovní místa. 

Hodnocení pracovních výsledků a plnění pracovních povinností podřízených zaměstnanců je 

povinností všech vedoucích. Vedoucímu zaměstnanci umoţňuje hodnotit přímé podřízené podle 

skutečných výsledků jejich práce tj. konkrétního příspěvku k dosaţení cílů, zjistit potřeby dalšího 

rozvoje zaměstnanců a získat tak podklady pro plánování jejich kvalifikačního a osobního rozvoje. 

Hodnocenému zaměstnanci dává moţnost vyjádřit se ke své práci a jejím výsledkům a uplatnit náměty 

a připomínky, umoţňuje mu znát názor přímého nadřízeného na jeho práci. 

Pracovní hodnocení a plánování rozvoje zaměstnanců KÚKK je permanentní proces završený 

hodnoticími rozhovory na konci hodnoticího cyklu. 
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2.1 Systém hodnocení zaměstnanců ve vztahu k výkonu a jednotlivým 

kompetencím 

Pro nastavení systému hodnocení zaměstnanců KÚKK jsou pouţity následující přístupy k řešení: 

2.1.1 Výkonové hodnocení 

Výkonové hodnocení zaměstnanců je zaloţeno na principu, kdy hlavní pracovní úkoly zaměstnanců 

plynou z jejich zapojení do probíhajících procesů. Mezi výkonností zaměstnanců a jejich finančním 

ohodnocením (zejména ve formě odměn, resp. nenárokových sloţek platu obecně) by měla být přímá 

úměrnost.  

U procesů je hlavním kritériem úspěšnosti a kvality dosaţení plánovaných cílů, tj. dosaţení 

spokojenosti externího a interního zákazníka (fyzické či právnické osoby), při dodrţení míry spotřeby 

alokovaných zdrojů (lidských, finančních, informačních, materiálních). Jednotlivé činnosti a 

odpovědnosti za jejich realizaci a výstupy jsou jednoznačně přiděleny konkrétním pracovním pozicím 

a rolím, tj. reálně i konkrétním zaměstnancům. Kaţdý pracovník má přidělené jasně definované 

činnosti, úkoly a oblasti odpovědnosti a za jejich splnění odpovídá. Na tomto základě je hodnocena 

výkonnost jednotlivých zaměstnanců. 

2.1.2 Hodnocení profesní a kompetenční způsobilosti 

Hodnocení profesních a kompetenčních schopností a dovedností zaměstnanců je na KÚKK 

uskutečňováno formou pravidelného sebehodnocení zaměstnance, hodnocení zaměstnance přímým 

nadřízeným a následným hodnotícím pohovorem zaměstnance s jeho přímým nadřízeným. 

 

 



 

Název projektu: Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje; reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124 

 
 

 Strana 30 

 

Efektivního fungování systému hodnocení zaměstnanců KÚKK bude dosaţeno pomocí dokonalého 

informování všech zaměstnanců o zaváděném systému celkového hodnocení a jeho cíli. Toto 

seznámení bude provedeno pracovníky oddělení Personálních věcí a vzděláváním společně 

s příslušnými vedoucími pracovníky, tj.: 

 Jasné definování hodnotitelů, tj. nadřízených zaměstnanců; 

 příprava hodnotitelů (přímých nadřízených zaměstnanců), tzn. seznámení s cíli a metodou 

hodnocení, stanovenými organizačními postupy a termíny hodnocení, seznámení s obsahem 

hodnotitelských dokumentů; 

 metodická instruktáţ, jakým způsobem vést hodnotící rozhovor, jak formulovat závěry 

z hodnocení apod. 

Nástroje hodnocení zaměstnanců  

1) Sebehodnocení zaměstnance - Sebehodnocení je nejúčinnější formou hodnocení, které vychází 

z podstaty koncepce řízení výkonu, pouţívá se jako příprava zaměstnance na hodnotící rozhovor. 

Zlepšuje vztah hodnoceného k hodnocení obecně a napomáhá osobnímu rozvoji. 
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2) Hodnocení zaměstnance přímým nadřízeným  - Hodnocení zaměstnance přímým nadřízeným je 

nejčastější formou hodnocení, nadřízený zná nejlépe pracovní místo, které podřízený zastává, zná 

výkonová kritéria pro pracovní místo a zná především zaměstnance. 

Základní metoda hodnocení zaměstnanců: 

Motivačně-hodnotící pohovor  

Jeho struktura můţe být mírně odlišná. Hlavní výhodou motivačně-hodnotícího pohovoru je to, ţe 

můţe pokrýt všechny oblasti a časové horizonty hodnocení. Navíc můţe integrovat řadu dílčích metod 

– např. metodu klíčové události. Hodnotící rozhovor je formální, předem naplánované a připravené 

setkání pracovníka s přímým nadřízeným, kde jsou zaměstnanci sdělovány výsledky a závěry procesu 

hodnocení. 

Fáze hodnocení: 

Přípravná fáze hodnocení 

Příprava zahrnuje:  

 Školení a instruktáţe hodnotitelů i hodnocených, jejichţ obsahem je trénink dekompozice a 

formulace cílů v celé škále jejich hierarchie 

 Přiřazování ukazatelů k cílům, jejich vyhodnocování 

 Vyplňování formulářů hodnocení 

 Jednání a chování účastníků v roli hodnotitele a hodnoceného při pohovoru a po něm 

Oddělená příprava na pohovor hodnoceného a hodnotitele:  

 Základem přípravy je vyplnění formuláře, který vede hodnoceného i hodnotitele k zamyšlení a 

formulaci svého pohledu na stejné prvky hodnocení. Oba účastníci hodnocení si svá 

vyhotovení předběţně vyplní 

Hodnotitel pohovoru vţdy zváţí, jaká atmosféra panuje v prostředí a týmu, jehoţ členy chce hodnotit. 

Atmosféra určuje, jak se hodnotitel připraví na navázání vztahu při rozhovoru. Průběh rozhovoru je do 

jisté míry dán rozdíly v pojetí obsahu jednotlivých odstavců formuláře hodnocení, které vznikly při 

jeho vyplňování hodnotitelem a hodnoceným.  

Cílem je vyjasnit si rozdílná stanoviska a dosáhnout dohody. Při vedení pohovoru je nezbytné 

zachovat otevřenost, objektivitu, věcnost a konkrétnost, má-li být dosaţeno dohody. 



 

Název projektu: Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje; reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124 

 
 

 Strana 32 

Celý hodnotící pohovor je orientován na podporu rozvoje zaměstnance. 

V ročním mezidobí hodnotících – spíše rozvojových – pohovorů hodnotitel průběţně sleduje a 

podporuje: 

a) Postupnou realizaci cílů;  

b) Rozvoj motivace; 

c) Rozvoj vzájemné komunikace; 

d) Rozvoj vztahů. 

Fáze hodnotícího pohovoru 

Pohovor má 2 části: 

 Hodnocení plnění cílů a ukazatelů minulého období (KPI) a stanovení cílů a ukazatelů pro 

následné období   

 Hodnocení pracovní způsobilosti (kompetencí) 

ad a) hodnocení pracovního výkonu, tj. porovnání skutečného pracovního výkonu s poţadovaným 

(posuzuje se výkon a způsobilost tento výkon zlepšit nebo udrţet, nikoliv osoba hodnoceného 

nebo jeho vlastnosti) 

ad b) hodnocení pracovní způsobilosti zaměstnance z hlediska zastávaného pracovního místa, tj. 

rozpoznání jeho silných a slabých stránek vzhledem k poţadavkům pracovního místa, 

potenciálu - rezerv a moţností (posuzuje se osoba hodnoceného) 

Současně dochází i k plánování osobního rozvoje hodnoceného zaměstnance, tj.: 

 stanovení konkrétních cílů a úkolů včetně dohodnutých termínů k jejich splnění 

 případných návrhů - na změnu pracovního zaměření v rámci pracovní pozice, na změnu 

pracovní pozice, na změnu pracoviště, na zařazení do personálních záloh aj. 

 stanovení podmínek k dosaţení stanovených cílů a úkolů (vzdělávací aktivity, materiální 

podmínky aj.). 

Rozsah a realizace pracovního hodnocení a plánování rozvoje zaměstnanců 

2.1.3 Proces hodnocení zaměstnanců 
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Hodnotitel zpracuje časový harmonogram hodnoticích rozhovorů jednotlivých podřízených 

zaměstnanců. Konkrétní termín hodnoticího rozhovoru sdělí hodnocenému alespoň s týdenním 

předstihem. Poţádá ho o přípravu na hodnoticí rozhovor, případně se s ním dohodne na 

sebehodnocení, které hodnocený provede podle závěrů a úkolů minulého hodnocení na formuláři 

„Pracovní hodnocení “ (příloha č. 1) 

Záznam o hodnoticím rozhovoru 

Záznam o hodnoticím rozhovoru se provede na formuláři „Pracovní hodnocení“, který se po vyplnění 

stává písemností se stupněm důvěrnosti „DISKRÉTNÍ“. V případě, ţe se v průběhu povinného 

hodnoticího cyklu provede více hodnoticích rozhovorů, vyplní se nový formulář nebo se doplní 

záznam stávající. 

V části I. „Pracovní hodnocení za období ...“ se: 

a) V části I./A. „Vyhodnocení plnění cílů, úkolů stanovených na minulé období“ hodnotí plnění cílů 

a úkolů stanovených na minulé období 

b) V části I./B. „Hodnocení úkolů podle stanovených kritérií“ hodnotí pracovní výkon pracovníka za 

uplynulé období podle jednotlivých stanovených kritérií (KPI).  

Hodnocení se provádí slovně s tím, ţe ze zápisu by měly být patrné nejen silné stránky hodnoceného, 

ale i rezervy, které má pro zlepšení 

c) V části I./C. „Hodnocení pracovní způsobilosti podle stanovených kritérií“ posoudí pracovní 

způsobilost (kompetence) pracovníka podle jednotlivých stanovených kritérií. Nároky na pracovní 

místo se porovnají se znalostmi, dovednostmi a osobními dispozicemi pracovníka s cílem odhalit 

nedostatečný potenciál a nevyuţitý potenciál hodnoceného jako východisko pro stanovení cílů a 

úkolů pro další období.  

 Specifické poţadavky na znalosti a dovednosti (všichni zaměstnanci KÚKK) 

 Specifické poţadavky na schopnosti a vlastnosti pro výkon pozice (zaměstnanci daného 

odboru) 

 Podmiňující poţadavky - s ohledem na pracovní pozici 

Kaţdá kompetence je dále členěna na příslušné projevy chování a jednání. Tyto příslušné projevy jsou 

pak hodnoceny dle stupnice: 



 

Název projektu: Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje; reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124 

 
 

 Strana 34 

1 – Nesplňuje 

2 – Většinou splňuje 

3 – Splňuje 

4 - Převyšuje 

Přímý nadřízený pak hodnotí danou kompetenci příslušného zaměstnance v hodnotícím formuláři 

podle hodnotící stupnice s ohledem na pozorovatelné chování zaměstnance.  

V části II. „Plán rozvoje pracovníka na období ...“ se dohodne plán rozvoje hodnoceného zaměstnance 

na následující hodnoticí období. Nejprve se stanoví (po dohodě s hodnoceným) cíle, úkoly, kritéria a 

termíny jejich splnění.  

Je moţné navrhnout další opatření (změna zaměření v rámci pracovní pozice, změna pracovní pozice, 

změna pracoviště, zařazení do personálních záloh apod.). 

 Při stanovení návrhů cílů, úkolů a opatření (dále jen „cíle“) pro další hodnoticí cyklus 

hodnotitel vychází zejména ze strategických záměrů, plánů, úkolů a potřeb řízeného pracoviště 

a potřeb cílené motivace hodnoceného. Pokud je ţádoucí stanovit cíle s termínem splnění 

kratším, neţ je dvanáctiměsíční hodnoticí cyklus, musí být dohodnut způsob kontroly (dílčí 

hodnocení, případně více hodnocení v průběhu povinného hodnoticího cyklu). 

 Stanovené cíle musí být konkrétní, jasné, měřitelné, realistické, dosaţitelné. Musí být 

zaměřeny do klíčově důleţitých oblastí práce hodnoceného. Je třeba, aby hodnocený věděl 

nejen jaká je standardní úroveň práce, ale co představuje nejniţší, ještě přijatelnou úroveň, a 

co vynikající úroveň splnění. Formulovat cíle je nezbytné v rovině výsledků (výstupů), nikoliv 

v rovině činností. Tam, kde je výsledek těţko měřitelný, musí hodnotitel jasně popsat ţádoucí 

konečný výsledek a kritéria, podle kterých bude jeho dosaţení hodnotit. 

 Hodnotitel společně s hodnoceným formulují podmínky k dosaţení cílů a úkolů a k realizaci 

přijatých opatření. Zde budou uvedeny dohodnuté vzdělávací aktivity, materiální, organizační 

a jiné podmínky. 

V části III. „Závěr pracovního hodnocení“ se uvede, zda hodnoticí rozhovor proběhl ve shodě a v 

případě námitek hodnoceného se připojí jeho vyjádření (s čím nesouhlasí, proč nesouhlasí). Oba 

účastníci hodnoticího rozhovoru potvrdí svými podpisy provedení hodnocení. 
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Výsledky hodnocení 

 Jedno vyplněné a podepsané vyhotovení „Pracovního hodnocení“ se předá hodnocenému, 

druhé vyhotovení si ponechá hodnotitel a třetí se zaloţí do osobního spisu hodnoceného 

(hodnotitel zašle toto vyhotovení oddělení Personálních věcí a vzdělávání nejpozději do 15ti 

dnů po ukončení hodnoticího rozhovoru). Hodnotitel svého vyhotovení vyuţívá ke sledování 

hodnoceného v dalším hodnoticím cyklu a pro potřeby plánování vzdělávacích aktivit 

(poţadavky na vzdělávací akce). 

 Hodnotitel je povinen předat, v případech organizačních změn a z toho vyplývajících přesunů 

zaměstnanců, záznam „Pracovní hodnocení“ svému nástupci. Jestliţe zaměstnanec skončí 

pracovní poměr, je hodnotitel povinen všechny u něho uloţené záznamy „Pracovního 

hodnocení“ předat oddělení Personálních věcí a vzdělávání. 

Okruhy zaměstnanců pro hodnocení 

Vazba hodnocený – hodnotitel: 

Hodnocený: Hodnotitel: 

Vedoucí odborů  Ředitel KÚKK 

Vedoucí oddělení Vedoucí odborů 

Ostatní kategorie zaměstnanců Vedoucí oddělení 

 

Hodnoticí rozhovory se povinně provádějí u všech zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru déle 

neţ 6 měsíců, a to 1x ročně (zpravidla v průběhu 2. čtvrtletí) za období posledních 12 měsíců v 

termínu vyhlášeném ředitelem KÚKK Ředitel KÚKK, případně hodnotitel, mohou stanovit, ţe v 

rámci povinného dvanáctiměsíčního hodnoticího cyklu bude provedeno více hodnoticích rozhovorů. 

Hodnoticí rozhovory se provádějí v zásadě sestupným způsobem podle řídicí hierarchie. 

Hodnotí vţdy přímý nadřízený (dále jen „hodnotitel“). V případě změny pracoviště hodnotí 

zaměstnance ten nadřízený, u kterého hodnocený odpracoval větší část období. Plán rozvoje 

zaměstnance však stanoví nadřízený současný. 

3 SW zpracování hodnocení zaměstnanců 

Softwarové zpracování hodnocení zaměstnanců lze rozdělit do několika etap: 
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 Přípravná fáze hodnocení 

 Hodnocení 

 Závěrečné zpracování hodnocení 

3.1 Přípravná fáze hodnocení 

V rámci přípravných prací se provede: 

 Stanovení hodnotících kritérií hodnocení na základě provedené analýzy a zaloţení hodnotících 

kritérií do systému Fluxpam5 (provede se jednorázově při startu hodnocení) 

 Zaloţení hodnocení pro stanovené období (Hodnocení 2012) 

 Vygenerování dotazníků pro hodnocení a sebehodnocení jednotlivých zaměstnanců 

s automatickým přiřazením hodnotitelů podle nadřízenosti v ORS 

 Ruční přiřazení hodnotitele, nebude-li hodnotitelem přímý nadřízený 

 Zveřejnění hodnotících dotazníků pro vyplňování hodnotiteli 

Přípravné práce provádí zaměstnanec oddělení Personálních věcí a vzdělávání. 

3.2 Hodnocení 

Hodnocení zaměstnanců probíhá přes webovou aplikaci. 

Přihlášený zaměstnanec vidí pouze ty hodnotící dotazníky, pro které je stanoven hodnotitelem. 

Hodnotitel můţe ukládat i rozpracované hodnocení; pokud má hodnocení definitivně zpracované, 

uzavře ho.  

Aţ budou uzavřeny všechny hodnotící dotazníky, umoţní systém uzavření celého hodnocení. 

V průběhu hodnocení probíhá: 

 Sebehodnocení 

 Hodnocení zaměstnance hodnotitelem 

3.2.1 Sebehodnocení 

Zaměstnanec hodnotí sám sebe v hodnotícím formuláři. 

3.2.2 Hodnocení zaměstnance hodnotitelem 
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Hodnocení přiřazeným hodnotitelem, zpravidla přímým nadřízeným (jednostupňové hodnocení). 

Hodnotitel provádí hodnocení v hodnotícím formuláři a má k dispozici: 

 Náhled na aktuální sebehodnocení zaměstnance (před hodnocením nadřízeným by mělo být 

uzavřeno sebehodnocení) 

 Náhled na historii elektronicky zpracovaných hodnocení zaměstnance (po hodnocení v roce 

2012 a dále) 

 

 

 

3.3 Závěrečné zpracování hodnocení 

V rámci závěrečného zpracování hodnocení probíhá: 

 Uzavření probíhajícího hodnocení  

Uzavření probíhajícího hodnocení pro další editaci po kontrole na uzavřenost všech 

hodnotících dotazníků. 

 Vyhodnocení výsledků hodnocení dle potřeb organizace 

Zpracování manaţerských výstupu (např. porovnání výsledků hodnocení mezi odbory).  

4 Závěr 

 

Tento dokument je výstupem Aktivity E Vzdělávání zaměstnanců.  

Obsahuje především navrţenou metodiku hodnocení zaměstnanců a její provázání na další personální 

činnosti.  
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5 Příloha č. 1 

Pracovní hodnocení v roce ........ 

 

5. Identifikace  

Jméno a příjmení  

Odbor  

Oddělení   

Pracovní pozice  

 

 

I. PRACOVNÍ HODNOCENÍ ZA OBDOBÍ .................................. 

 

A. Vyhodnocení plnění cílů (úkolů) stanovených na minulé období 

 

 

 

 

 

 

B. Hodnocení výkonu podle stanovených kritérií 

 

1. Pracovní výkon (hodnotí se u všech zaměstnanců): 

 

 

2. Pracovní výkon v oblasti řídicí práce (hodnotí se u vedoucích zaměstnanců): 
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C. Hodnocení pracovní způsobilosti podle stanovených kritérií 

 

1. Znalosti a dovednosti: 

 

 

 

 

2. Osobní dispozice: 

 

 

 

 

II. PLÁN ROZVOJE ZAMĚSTNANCE NA OBDOBÍ ........................... 

 

1. Stanovení cílů (úkolů): 

Název Termín splnění 

 

 

 

 

 

2. Další návrhy: 

2.1 Změna pracovního zaměření v rámci pracovní pozice, v případě změny jaká: ANO/NE 

 

2.2 Změna pracovní pozice (funkce), v případě změny do jaké: ANO/NE 

 

2.3 Změna pracoviště, v případě změny, na které: ANO/NE 
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2.4 Zařazení do personálních záloh:  ANO/NE 

2.5 Jiné návrhy: 

 

 

 

 

 

3. Podmínky k dosažení cílů a úkolů a k realizaci opatření (vzdělávací aktivity, materiální podmínky a jiné): 

 

 

 

III. ZÁVĚR PRACOVNÍHO HODNOCENÍ A PLÁNU ROZVOJE ZAMĚSTNANCE 

 

1. Pracovní hodnocení a plán rozvoje proběhly ve shodě, v případě neshody vyjádření 

hodnoceného: 

ANO/NE 

 

 

2. S pracovním hodnocením a plánem rozvoje jsem byl/a seznámen/a 

Dne:  Podpis hodnoceného: 

 

3. Hodnotitel (jméno a funkce):  

Dne:  Podpis: 

 



 

Název projektu: Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje; reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124 

 
 

 Strana 41 

 

4. Vyjádření hodnotitelova nadřízeného v případě neshody (jméno a funkce): 

 

 

Dne:  Podpis: 
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C.Metodika vyhodnocení kompetenční a profesní způsobilosti 

  

1 ÚVOD 

Tento dokument je výstupem aktivity E. Vzdělávání personalistů na Krajském úřadě Karlovarského kraje 

v rámci projektu „Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje“.  

1.1 PRINCIP A ÚČEL 

Principem této metodiky je vytvořit přehled procesu tvorby poţadavků a nároků pracovníka 

vyplývající z pracovní pozice, včetně kvalifikačního potenciálu = tvorby kompetencí a následně 

kompetenčních modelů. Tato metodika je nejen návodem tvorby procesu, ale také přináší přehled 

aktivit nutných pro zachování kontinuity a aktualizace celého procesu práce s kompetencemi.  

Účelem identifikace kompetencí a tvorby kompetenčních map je objektivně zajistit přehled ve 

struktuře poţadavků a schopností na jednotlivé pracovní pozice napříč organizací a tím připravit 

stabilní platformu pro navazující personální procesy. 

1.2 Struktura 

Metodika tvorby kompetencí je rozdělena do čtyř samostatných kapitol a dvou příloh. První kapitola 

se věnuje účelu metodiky, definicím a pomologii. Následné dvě kapitoly pojednávají o dvou 

samostatných procesech a to zjišťování, analýze a validizaci kompetencí a následně tvorbě 

kompetenčních modelů. Závěrem jsou uvedeny konkrétní příklady pouţitých dotazníků. 

 

 

 

1.3 Platnost a závaznost 

Platnost metodiky je neomezená a metodika je závazná pro tvorbu procesů, kompetencí a kompetenčních modelů 

včetně moţností vyuţití pro celý KÚKK. 

1.4 Pojmy uţité v metodice 
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 Kompetence je pracovní způsobilost pro vykonávání pracovní činnosti, schopnost chovat se 

způsobem odpovídajícím poţadavkům dané pracovní pozice a organizace, schopnost a ochota 

plnit úkoly a pracovní postoje ovlivňující pracovní výkon.  

Kompetence je tedy soubor osobnostních předpokladů, znalostí, dovedností a schopností k 

určité pracovní činnosti a vyjadřuje určitý potenciál člověka, který ještě ovšem nezaručuje 

výkonový standard. 

 Pracovní způsobilost zahrnuje všechny stránky pracovníka, které souvisí s připraveností 

zvládat pracovní úkoly v rámci jeho pracovního zařazení. Do pracovní způsobilosti jsou proto 

zahrnuty znalosti, zkušenosti a dovednosti, ale i osobní vlastnosti a postoje. 

 Pracovní kvalifikace pracovníka je souhrn praktických předpokladů pro výkon pracovní činnosti, tzn. 

vzdělání, praxe, absolvované školení apod. 

 Pracovní místo označuje zařazení pracovníka do struktury KÚKK. Zároveň mu přiřazuje určité 

povinnosti a odpovědnosti. 

 

2 Pracovní způsobilost a kompetence pracovníků 

Vytvoření stupnice pracovních a sociálních kompetencí vyjadřuje dle výše uvedených definic reálnou úroveň 

zvládnutí úkolů spojených s pracovním zařazením člověka. Daná kompetence je vţdy spojena s konkrétním 

pracovním úkolem nebo pozicí. Proto, aby mohla být daná kompetence stanovena a popsána, je nutné určit 

nezbytné poţadavky a nároky, které dané pracovní místo klade na pracovníka. Při posuzování pracovní 

způsobilosti je pak nutné brát v potaz, ţe mezi lidmi jsou značné individuální rozdíly a ţe popis předpokladů 

pracovníka je vţdy značně limitován.  

2.1 V rámci tvorby kompetencí pro pracovní místo je vhodné si definovat: 

 Dovednosti a schopnosti - umoţňují uskutečňovat konkrétní činnost. Dovednosti a schopnosti jsou 

dány především vrozenými předpoklady, okolím ale i vzděláním, tréninkem. 

 Znalosti -  související s určitými oblastmi, jsou to poznatky, které vychází z vykonávané práce a jsou 

tedy dány především praxí a ţivotní vyzrálostí.  

 Chování pracovníka – projev a postoj při vykonávání pracovní činnosti. Jedná se především o: 

 přístup k pracovním úkolům, činnostem a kultuře organizace 

 vztah k druhým lidem (interním a externím zákazníkům, kolegům a nadřízeným), 
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 sebeřízení a emoční stabilita. 

 

                 MĚŘITELNÝ VÝKON                ZPŮSOB PRÁCE 

 

 

 

„ČÍSLA“, VÝSLEDKY KOMPETENCE (způsobilosti), kterými 

dosazují „čísla“ 

2.2 Druhy kompetencí  

2.2.1 Organizačně nutné kompetence 

Jedná se o schopnosti, dovednosti, pracovní chování a postoje, které jsou společné pro všechny pracovníky 

KÚKK bez ohledu na pozici v organizační struktuře. Takové kompetence je vţdy nutné nastavit v souladu s 

posláním, vizí a hodnotami KÚKK. Doporučujeme, aby v rámci popisů pracovního místa a specifikace 

předpokladů pro celé KÚKK byly tyto kompetence zastoupeny v počtu min. dvou. 

2.2.2 Funkčně nezbytně nutné kompetence 

Jedná se o znalosti vztahující se k odbornosti na dané pozici a dále schopnosti a dovednosti nezbytně nutné pro 

poţadovaný výkon na dané pozici. Tuto skupinu kompetencí je také vhodné standardizovat a drţet průběţně 

konzistenci napříč horizontální úrovní jednotlivých odborů či oddělení KÚKK s pohledu 

 

 

 

 Manažerských kompetencí 

Kompetencí, které jsou jednoznačně interpretovány pro všechny vedoucí pracovníky nehledě na jednotlivé 

pracovní činnosti a odbornost. Tyto kompetence zajišťují jednotný způsob práce s podřízenými pracovníky, 

včetně způsobu vytváření vztahů mezi pracovníky KÚKK. 

CO 
JAK a ČÍM 
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 Odborných kompetencí 

Kompetencí, které jsou jasně definovány pro specifické rezorty KÚKK s ohledem na oblast vykonávaných 

činností, nehledě na organizační strukturu KÚKK. Tyto kompetence jsou dány nejen vzděláním, odborným 

školením a tréninkem, ale i praktickými zkušenostmi. 

2.2.3 Funkčně podmiňující nebo specifické kompetence 

Jedná se o kompetence, které jsou předpokladem pro vyšší výkon na dané pozici, či zvyšují moţnost rozvoje 

oddělení nebo organizace. Jinými slovy jsou to schopnosti, dovednosti či znalosti, které nejsou nezbytně nutné 

pro výkon dané pozice, avšak zaručují vyšší přidanou hodnotu pro organizaci. Toto jsou jednoznačně 

kompetence, které je vhodné systematicky rozvíjet a při dosaţení poţadované úrovně mohou být rozhodující pro 

kariérní či osobní růst pracovníka KÚKK. 

2.3 Úrovně kompetencí 

Nastavení úrovně kompetencí vychází z očekávaných, tedy jednoznačně definovaných předpokladů pro 

standardní pracovní výkon na dané pracovní pozici, následně také pozorovatelných schopností, dovedností, 

chování a postojů.  Úroveň kompetencí pak vyjadřuje stupnice, jejíţ interpretace odpovídá projevům 

jednotlivých kompetencí v pracovní praxi. V rámci obvyklé praxe se objevují škály 1 – 10, případně pro ulehčení 

orientace 1 - 5.  Škálování úrovně kompetencí napomáhá určit poţadovanou úroveň jednotlivých dovedností, 

schopností a znalostí tak, aby bylo na dané pozici dosaţeno poţadovaného výkonu a byly v rámci celé 

organizace efektivně splněny cíle. Standard určité kompetence můţe být pro různé pracovní pozice nastaven na 

jiné úrovni. Standardem se rozumí: 

 Standardní úroveň kompetence nutná pro přijetí na danou pozici. Zde se jedná o tzv. minimální úroveň, 

která je někdy označována jako minimální kvalifikační poţadavky. 

 Standardní úroveň kompetence nutná pro efektivní plnění nastavených cílů a hodnocená v rámci 

hodnotícího schématu. Takto nastavený kompetenční profil, odpovídá-li hodnocenému, se někdy 

nazývá optimální standard. 

 Standardní úroveň pro kariérní rozvoj a zařazení do programu Talent managementu. 

Rozlišení způsobu práce pomocí jednotlivých úrovní a následně výsledků napomáhá daleko cíleněji řídit výkon. 

Optimálně nastavená škála úrovní jednotlivých kompetencí je umoţňuje efektivně rozvíjet a následně, byť se 

zpoţděním, zvyšovat výkonnost. V návaznosti na vzdělávání je také vhodné škálování a posun na této škále 

určitým vyjádřením úspěšnosti nastaveného individuálního plánu rozvoje a měřítkem jeho realizace. 

Klíčová pro určení správných úrovní je plnohodnotná obecná interpretace kompetencí, na které je shoda napříč 

organizací, a následně interpretace škály a projevů jednotlivých kompetencí v jednotlivých úrovních dané škály. 
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Vynikajícím pomocníkem pro optimální interpretaci jsou příklady projevů schopností, dovedností či chování 

a postojů.  

 

Příklad úrovně kompetencí.: 

KOMPETENCE – VEDENÍ LIDÍ 

ÚROVEŇ 1 -  Nezvládá, i na jednodušší záleţitosti potřebuje dohled/pomoc. 

Projev kompetence „vedení lidí“ na „úrovni 1“ = informuje svůj tým a poskytuje mu „technické“ vedení – 

předává informace týmu, aniţ by je byl schopen zdůvodnit či zařadit do širšího rámce a souvislosti. Radí lidem 

kolem sebe a předává zkušenosti velmi neorganizovaně, pouze pokud je tomu vyzván. Nepřijímá zodpovědnost 

za poskytnuté rady, nepředává konstruktivní zpětnou vazbu a s lidmi manipuluje. Vyuţívá pouze finanční 

motivaci. 

 

ÚROVEŇ 2 -  Samostatně zvládá základní věci, sloţitější pouze s dohledem/pomocí. 

Projev kompetence „vedení lidí“ na „úrovni 2“ = připravuje rozvojové plány pro lidi ve svém týmu. 

Individuálně, avšak většinou formálně. Není schopen formalizovat svou práci leadera a většinu zadaných úkolů 

předává s vlastní radou bez návaznosti zpětné vazby nebo průběţné kontroly. Nemotivuje svůj tým podle jejich 

skutečných potřeb a stimulů. Nerozlišuje styly vedení dle situace a různorodosti členů týmu. 

ÚROVEŇ 3 -  Samostatně zvládá/pouţívá, a to i ve sloţitějších případech/situacích. 

Projev kompetence „vedení lidí“ na „úrovni 3“ = vybízí členy týmu ke sdělování zkušeností a názorů, vytváří 

pozitivní a motivační prostředí a vyuţívá různé styly vedení. Nechává zodpovědnost za individuální a týmový 

výsledek na jednotlivých členech týmu.  Aktivně spolupracuje se svým týmem na rozvojovém plánu, který 

efektivně řídí. Vyuţívá aktivní naslouchání a své podřízené motivuje dle jejich potřeb.  

ÚROVEŇ 4 -  Samostatně zvládá/pouţívá ve všech případech a situacích. Navíc sám tuto oblast rozvíjí a 

navrhuje zlepšení. 

Projev kompetence „vedení lidí“ na „úrovni 4“ = pěstuje roli vůdce týmu, podporuje svoje podřízené a kolegy 

k vedení týmu. Jeho model chování slouţí jako pozitivní vzor. Aktivně vyuţívá různé styly vedení – především 

koučování a delegování. Přichází s novými návrhy a efektivně formalizuje práce celého týmu.  

ÚROVEŇ 5 -  Samostatně zvládá/pouţívá ve všech případech/situacích. Kromě rozvoje a navrhování zlepšení v 

této oblasti své schopnosti a dovednosti „předává“ dalším. 
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Projev kompetence „vedení lidí“ na „úrovni 5“ = přijímá roli vůdce a mluvčího i mezi svými kolegy na stejné 

úrovni organizační struktury. Oplývá neformální a přirozenou autoritou. Rozvoj lidí aktivně a úspěšně pouţívá 

jako motivační nástroj. Dokáţe předejít nebo vyřešit situaci, kdy hrozí odchod klíčové osoby z týmu.  

 

3 Kompetenční model 

Kompetenční model je způsob, kterým jsou kompetence uspořádány. Kompetenční model obsahuje jednotlivé 

kompetence, které jsou vybrány ze všech v rámci celého KÚKK a uspořádány podle určitého klíče. V širším 

pojetí je kompetenční model souhrn kompetencí odpovídající jak: 

 Vertikální integraci - od poslání, vize a hodnot organizace se odvíjejí kompetence organizace, které 

napomáhají efektivně naplňovat nastavené strategické cíle. Kompetence organizace se následně 

„rozpadají“ do týmových kompetencí a individuálních kompetencí.  

 Horizontální integraci – soubor jednotlivých kompetencí je sladěn s personální strategií, resp. 

jednotlivými personálními procesy. 

V obou případech je kompetenční model praktickým nástrojem spojení mezi Strategií organizace a personální 

strategií. 

 

 

 

 

 

3.1 Tvorba kompetenčního modelu 

KOMPETENČNÍ MODEL 

Strategie organizace Personální stragie 
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Tvorba kompetenčního modelu můţe mít několik přístupů. Pro KÚKK je vhodný hybridní přístup, který zajistí 

jak vertikální, tak i horizontální integraci, ale také bude efektivně pracovat s velkým počtem jednotlivých pozic, 

kde rozlišuje u Funkčně podmiňujících nebo Specifických kompetencí především jejich projevy a vyjádření. 

Takto vytvořený kompetenční model reflektuje to, ţe stejné věci mohou být prováděny různými způsoby, a 

přitom je to v pořádku a prospěšné. Kompetenční model tedy není cestou tvorby standardu, ale je jedním 

z plnohodnotných nástrojů (ne jediným – viz dále) k efektivnímu řízení divezity a výkonu. 

Zásadami, nebo jakýmsi rámcem pro tvorbu kompetenčního modelu je především: 

 Transparentnost 

 Efektivita 

 Korektnost 

3.2 Zjišťování kompetencí pro tvorbu kompetenčního modelu 

Identifikace kompetencí vychází u velkých organizací jednoznačně ze snímků dne jednotlivých pracovníků, či 

pozorování a validizace zjištěných informací např. pomocí rozhovorů s externím pracovníkem.  

Proces identifikování kompetencí lze rozdělit do následujících fází: 

 Přípravná fáze 

 Fáze získávání dat 

 Fáze analýzy a validizace dat 

 Tvorba seznamu kompetencí vhodných pro KÚKK včetně popisu interpretace formou jednotlivých 

projevů 

3.2.1 Přípravná fáze  

Zahrnuje především zajištění efektivního způsobu získávání dat, informovanost a připravovaném získávání dat a 

zajištění komplexnosti následujících kroků. Komplexnost spočívá především v tom, ţe jsou do získávání dat 

zahrnuty všechny pozice KÚKK, nehledě na organizační strukturu či odbornost. 

3.2.2 Fáze získávání dat 

Cílem této fáze je získat podrobné informace o příslušném pracovním místě a pozici. Úkolem je zaznamenat 

soupis činností, které zaměstnanec na dané pracovní pozici vykonává. Vedle určení místa v organizační struktuře 

je nutné činnosti doplnit o časové určení trvání těchto činností. Ideální je pohled z několika úhlů pro zajištění 

objektivity. Tato fáze je vhodným podkladem pro Popis pracovního místa, kde jsou činnosti zobecněny do 

následující struktury: 
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 celkový účel – jaký je očekávaný přínos drţitele, 

 obsah – povaha práce, vykonávané úkoly, 

 zodpovědnost – výsledky, za které drţitel pracovního místa odpovídá, 

 odpovědnost – rozsah svěřené pravomoci při rozhodování či mnoţství zdrojů, které spravuje 

 technické parametry pracovního místa (vybavení apod.) 

 

Efektivní metoda sběru informací je dotazníková forma, kterou je nutné doplnit o validizaci. Elektronická forma 

dotazníku (viz přílohy A, B) je efektivní nejen svou úsporou času, ale zajišťuje i okamţité vyhodnocení a 

v rámci jednoho pracovního místa je moţné mít zaznamenány minimálně dva pohledy – nadřízeného 

a podřízeného. 

3.2.3 Fáze analýzy dat a validizace 

Vhodná validizace je banchmark (oborové porovnání z obdobné instituce) nebo strukturovaný rozhovor 

nezaujatého člověka např. pracovníkem Personálních věcí a vzdělávání nebo s externím konzultantem. 

Strukturovaný a formální rozhovor napomáhá ujasnit všem stranám (nadřízený vs. podřízený vs. ext. pracovník 

či personalista) správně interpretovat dané činnosti a objektivně vyhodnotit časovou náročnost vč. periodicity 

těchto činností. Seskupením jednotlivých činností do různých skupin z pohledu časové náročnosti, z pohledu 

místa v organizační struktuře (např. vedoucí oddělení vs. vedoucí odboru), z pohledu očekávaných minimálních 

kvalifikačních poţadavků (např. Právník vs. Úředník), tak stejně jako odborné příslušnosti (např. Odbor Ţivotní 

prostředí vs. Odbor Kultura) a podobnosti charakteru práce (např. asistentka nehledě na odbor aj.) je moţné 

jednotlivé činnosti důkladně zanalyzovat. Metodou analýzy, zde můţe být např. bodování v rámci jednotlivých 

skupin či přidělování pořadí, vah aj. 

 

3.2.4 Tvorba kompetencí a interpretace projevů 

Dle výše uvedeného způsobu získávání dat, analýzy a validizace je moţné zpracovat seznam organizačně 

nutných kompetencí, které jsou většinou stejné pro všechny pozice v rámci KÚKK. Jak bylo výše uvedeno, 

jedná se o kompetence, které napomáhají naplňovat poslání a hodnoty organizace a tím plnit strategické cíle 

KÚKK. Zde doporučujeme maximální počet kompetencí 2 – 3. Dále je moţné tímto způsobem získávat data pro 

tvorbu kompetencí Funkčně nezbytně nutných, které v případě KÚKK doporučujeme dále rozdělit na 

manaţerské a odborné (či odborně technické). Tyto jsou, jak bylo výše uvedeno, tzv. minimálními 

kvalifikačními poţadavky. U funkčně podmiňujících kompetencí je vhodné se soustředit na jejich moţné 

seskupení a rozlišovat mezi jednotlivými pozicemi především pomocí projevů a vyjádření: 
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Funkčně podmiňující kompetencí můţe být např. Orientace na interního a externího zákazníka s následujícím 

výčtem interpretace projevů: 

 Identifikace příleţitostí a potřeb zákazníků 

 Efektivní spolupráce s interním zákazníkem 

 Orientace na kvalitu 

 Budování důvěry 

Projevy a diverzifikace „standardních“ úrovní jednotlivých projevů v rámci různých pozic napomáhají 

„sjednotit“ více správných odpovědí v případě hodnocení této způsobilosti napříč různými pozicemi, které danou 

kompetenci vyuţívají.  

U všech druhů kompetencí je nezbytně nutné seznam zvolených kompetencí pro KÚKK doplnit o detailní 

interpretaci kompetencí viz např. interpretace v kapitole 2.3. Důsledkem tvorby kompetencí je Specifikace 

pracovního místa resp. identifikace poţadavků na pracovníka.  

3.3 Tvorba kompetenčního modelu dle Popisu a Specifikace pracovního 

místa 

Díky výše uvedeným fázím je moţné vytvořit „uţivatelsky přátelský“ kompetenční model, který je jednotný 

napříč KÚKK a jeho uţivatelem je, díky propojení jednotlivých personálních činností, v zásadě kaţdý 

zaměstnanec KÚKK. Kompetenční model, který zahrnuje více jak dvanáct kompetencí (nehledě na počet 

různých projevů) je nesnadné uchopit, i kdyţ je přehledně koncipován, a dává prostor pro lehkou záměnu jedné 

kompetence za druhou či vlastní interpretaci různými uţivateli. Nutné je také podotknout, ţe neexistuje 

universální kompetenční model, resp. přejímání kompetenčního modelu z jiné organizace bude následně vţdy 

méně adresné neţli tvorba modelu vlastního.  



 

Název projektu: Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje; reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124 

 
 

 Strana 51 

Finalizace kompetenčního modelu vychází z výše popsaných důsledků jednotlivých  

tvorby kompetenčního modelu a tím jsou Popis pracovního místa a Specifikace pracovního místa (viz. Příloha 

C). Jednotlivé Popisy a Specifikace je nutné shrnout do skupin pozic, které jsou zastoupeny na KÚKK. 

V návaznosti na tyto pozice pak vznikají dílčí kompetenční modely, v rámci nichţ jsou klasifikovány jednotlivé 

kompetence uţitím jedné z výše uvedených škál (viz kapitola 2.3.).  

3.4 Vyuţití kompetenčního modelu v rámci organizace 

Kompetenční model a jeho hodnocení není samoúčelné. Ve spolupráci se správným nastavováním cílů formou 

SMART (S-specifické, M-měřitelné, A-akceptovatelné, R-realizovatelné, T-termínované) a formálním 

hodnocením klíčových ukazatelů výkonu (KPI´s) je hodnocení kompetenčního modelu vynikajícím nástrojem 

pro efektivní řízení výkonu zaloţeném na tzv. Management by Objectives (MBO – vedení podle cílů) a 

Management by  Competancies (MBC – vedení podle kompetencí). Výstupem efektivního řízení pracovního 

výkonu můţe být i následující nástin práce s jednotlivými skupinami v návaznosti na hodnocení: 
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3.5 Výsledky činnosti, plnění cílů 

Vedle nástroje pro různé styly vedení je kompetenční model nástrojem vyuţívaným napříč většinou personálních 

činností: 

 Nábor a výběr vhodných pracovníků 

o Cílená inzerce, v které se objevují klíčové kompetence z kompetenčního modelu 

o Podklad pro výběrové metody jako je behaviorální pohovor (pohovor zjišťující otevřenými 

otázkami projevy kompetencí v simulacích reálných situací), případně Assesment centrum 

(kombinace různých technik simulujících reálné situace a psychodiagnostiky) 

 

 

 Hodnocení pracovníků 

o Měřítko pracovní způsobilosti napříč organizace, vzhledem ke Specifikaci pracovního místa, 

resp. podklad pro objektivní konfrontace aktuální úrovně kompetencí a očekávané, resp. 

poţadované úrovně kompetencí. 
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o Podklad pro nastavení kritérií či vhodné poloţení otevřených otázek při získávání 360stupňové 

zpětné vazby. 

 Rozvoj pracovníků 

o Podklad pro metodu analýzy vzdělávacích potřeb Development centrum (kombinace různých 

technik simulujících reálné situace a psychodiagnostiky) 

o Měřítko pro vyhodnocování rozvoje pracovníků v jednotlivých kompetencích 

o Podklad pro zařazení a práci v Talent managementu a systematické práci na kariérovém 

rozvoji pracovníka 

o Pomocný nástroj pro volbu vhodné formy vzdělávání  

 E-learning apod. 

o Podklad, z kterého je nutné vycházet při kaţdoroční přípravě individuálního plánu rozvoje pro 

zaměstnance 

 Odměňování 

o Podklad pro porovnání jednotlivých pracovníků v rámci jednotlivých pozic a efektivní 

přerozdělení finančních prostředků určených na odměňování (především navyšování platu 

v rámci platové třídy). Zde je nutné podotknout, ţe kompetenční model není podkladem 

pro přerozdělování variabilní sloţky odměny (zde by to mělo být vyhodnocení KPI´s) ale pro 

efektivní a motivační úpravu fixní části odměny = platu.  

 

 

 

4 Závěr 

Tento dokument je výstupem aktivity E. Vzdělávání personalistů na Krajském úřadě Karlovarského kraje 

v rámci projektu „Personální audit Krajského úřadu Karlovarského kraje“. Metodika je obecným návodem 

tvorby procesu kompetenčního modelu včetně variantních řešení jednotlivých kroků a návodných příkladů 

z praxe. 
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5 Příloha A 
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6 Příloha B 

 

 

6. Identifikace  

Jméno a příjmení  

Odbor  

Oddělení   

Pracovní pozice  

Nadřízená funkce  

Podřízená funkce  

Zastupuje (pozice + jméno)  

Je zastupován (pozice + 

jméno) 
 

Hmotná odpovědnost  

 

7. Stručný popis pracovních činností 

Vyplňte prosím následující tabulku činností, jejich název, stručný popis, časovou náročnost a 

požadované výstupy.  

Činnost Popis činnosti Časová náročnost Výstupy 

    

Dotazník pro popis pracovního místa - nadřízení 

Tento dotazník vyplňují vedoucí zaměstnanci (pro „svoji“ pozici) a jako nadřízení zaměstnanci nad 

danou pozicí. Slouží pro vytvoření popisu a specifikace pracovních míst. Jeho vyplnění trvá asi 55 

minut. U „zaškrtávacích“ otázek je možné označit i více odpovědí najednou. 
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8. Kvalifikační předpoklady 

 

Zaškrtněte, prosím, požadované minimální vzdělání na tuto pozici. 

Požadované minimální vzdělání: 

    základní 

    střední 

    střední s maturitní zkouškou 
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    vyšší odborné 

    vysokoškolské bakalářské 

    vysokoškolské magisterské 

 

 

 

Zaškrtněte, prosím, požadovanou minimální praxi na tuto pozici. 

Požadovaná minimální praxe: 

    Bez praxe 

    Méně než dva roky 

    Více než dva roky 

 

Zaškrtněte, prosím, jazykové požadavky pro tuto pozici. 

Požadované jazykové schopnosti: 

    Angličtina 

    Němčina 

    Francouzština 

    Ruština 

    Španělština 

    Jiné 

 

Uveďte, prosím, jaká řidičská oprávnění jsou nutná pro vykonávání této pozice. 

Řidičské oprávnění (jaké): 
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Vyplňte, prosím, požadovanou znalost práce na PC a její požadovanou úroveň. 

Požadovaná znalost počítačových programů : 

     MS Word  

     MS Excel  

     MS Outlook  

     Navision  

     MS PowerPoint  

     Jiné (Uveďte prosím jaké)           

  

  

  

  

 

Jsou pro tuto pozici zapotřebí specifické znalosti a dovednosti? Jaké? 

 

 

 

 

Hlavní problémy, které se vyskytují při práci na této pozici: 

 

 

 

 

Poznámky a připomínky: 
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7 Příloha C 

 

 
POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA (náplň práce) 

Název pracovního místa 

(sjednaný druh práce): 

 

Pracovní místo zařazeno 

v odboru (název):  

 

Pracovní místo zařazeno 

v oddělení (název):  

 

Odpovídající platové zařazení 

(platová třída): 
 

Hmotná odpovědnost:  

Pracovní místo je  

podřízeno (název nadřízeného 

pracovního místa): 

 

Zastupuje: *)  

Je zastupován: *)  

Pracovní místo je aktuálně obsazeno: 

Titul:  Jméno:  Příjmení:   

* Vzájemné zastupování se uskutečňuje pouze v činnostech, které odpovídají platovému zařazení zastupujícího zaměstnance. 

Poslání funkce: 

 

Specifikace nosných činností: 

-  

Hlavní odpovědnosti, povinnosti a úkoly: 

-   

Pracovní pravomoci: 

-  

Kvalifikační požadavky: 

Poţadované vzdělání:  

Nejvyšší dosaţené vzdělání:  

Poţadovaná praxe:   
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Poţadovaná ZOZ na úseku:  

Dosaţená ZOZ na úseku:  

 

Specifické požadavky na znalosti a dovednosti: 

-  

Specifické požadavky na schopnosti a vlastnosti pro výkon pozice: 

-  

Podmiňující:   

-  

Pracovní náplň ze dne ……………………………. se tímto ruší v celém rozsahu.  

Nová pracovní náplň nabývá účinnosti dnem ………………………….………….. 

 

V Karlových Varech dne:      

 

Zpracoval: ……………………………………. 
     (hůlkovým písmem) 

 

Podpis: ……………………………………….            

 

 

Zaměstnanec byl seznámen s pracovní náplní a převzal jedno písemné vyhotovení.    

 

Dne:  

 

Převzal:  ………………………………… 
(hůlkovým písmem) 

 

Podpis:   ………………………………….. 

 


