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Meranie v personálnych procesoch 

 

V personálnych procesoch môžeme toho málo merať. 

Viac javov môžeme pomerovať, prisudzovať im nejakú číselnú 

hodnotu a veľmi ľahko sa môžeme mýliť. 
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Oblasti hodnotenia 
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Odmeňovanie zamestnancov 

 Hodnotenie výkonu je previazané na: 
– Systém výkonových odmien (prémie, bonusy). 

 Hodnotenie kompetencií je previazané na: 
– Pevnú zložku platu a rozvoj zamestnancov. 

 

 Hodnotenie výkonu a pohyblivá zložka platu 
– Pracovné ciele majú vplyv na pohyblivú zložku platu. 

– Skladba pohyblivej zložky platu sa viaže na pracovnú pozíciu. 

– Pomer medzi pohyblivou a pevnou zložkou platu sa viaže na pracovnú 

pozíciu. 

 Hodnotenie kompetencií a pevná zložka platu 
– Rozvojové ciele súvisia s kompetenciami a majú vplyv na pevnú zložku 

platu. 

– Robí sa raz ročne a odpovedá to aj zmene pevnej zložky platu. 

– Organizácia by mala mať platový systém navrhnutý v súlade 

s Gausovou krivkou (JW).  
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Kritéria hodnotenia 

 Štandardy výkonnosti musia byť vyvinuté a povedané 

zamestnancom.  

 Musia byť založené na požiadavkách pracovnej činnosti 

a odvodené z analýzy pracovnej činnosti a stanovené v popise 

práce. 

 Kritéria by mali byť objektívne.  

 Kritérium je ukazovateľ  
– výkonu - KPI - výsledok činnosti - množstvo vykonanej práce alebo 

– výkonnosti - pripravenosti podávať výkony, podľa ktorého hodnotíme 

úspešnosť zamestnanca. 
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Popisy pracovných pozícií 

 Kvalitné popisy pracovných pozícií + stanovenie požiadaviek na 

danú pozíciu sú: 
– základným stavebným kameňom personálnej práce. 

– základom pre tvorbu vhodného systému hodnotenia a odmeňovania. 

– zmeny je nevyhnutné aktuálne zaznamenávať do popisov pracovných 

pozícii. 

 Chyby popisov: 
– detailné 

– všeobecné 

– vysoká úroveň požadovaných kompetencií 

– chýbajúce vzťahy nadriadenosti a podriadenosti 

– rôzne názvy pozícií na rovnakú pracovnú náplň 
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Rozvoj zamestnancov 

 Z hodnotenia kompetencií vyplývajú dva druhy rozvojových 

plánov: 
– Rozvoj kompetencií, ktoré zamestnanec na danej pozícii nemá na 

dostatočnej úrovni. 

– Rozvoj kompetencií, ktoré zamestnanec bude potrebovať pre plnenie 

budúcich cieľov a úloh v súlade s kariérnym plánom, zmenou pracovnej 

pozície, zmenou pracovnej náplne. 

– Odvíja sa od biznis cieľov organizácie. 
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Rozvoj a motivácia 
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Mzdový systém 

 Mzdový systém musí byť:  
– spravodlivý 

– motivujúci 

– diferencujúci 

 Systém odmeňovania by mal: 
– Pružne reagovať na zmenu trhovej hodnoty pracovných pozícií. 

– Trhovú hodnotu zamestnancov nám pomôžu zistiť benchmarkingové 

štúdie a analýzy trhu práce. 

– Oceniť úroveň požadovaných kompetencií. 

– Informácie o rozdieloch vo výkonoch a kompetenciách by nám mali 

priniesť interné systémy hodnotenia. 
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RNDr. Marta Krajčíová 

konzultantka Business Process Management 

e-mail: mail@krajciova.sk 

web: www.krajciova.sk 
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blog: martaknihy.blogspot.com 

blog: martaznalosti.blogspot.com 

blog: martaseminare.blogspot.com 

blog: martasloboda.blogspot.com 

mobil: +421 911 556 331  
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