E-hodnocení zaměstnanců
Jedná se o intranetovou aplikaci, která slouží pro realizaci hodnocení zaměstnanců v
časových etapách daných personálním oddělením. Systém nahrazuje papírovou agendu
průběžného hodnocení zaměstnanců, realizovanou vedoucími středisek či vedoucími
pracovních skupin. Aplikace se opírá o databázovou platformu, která je snadno
zálohovatelná. Systém je velmi jednoduše ovladatelný a nasaditelný, jeho další rozšíření a
úpravy na míru jsou možné.

U technickohospodářských pracovníků je možné na konkrétních dotazníkových formulářích
definovat konkrétní osobní cíle zaměstnance. Tímto cílem může např. být „výběr, koupě a
zavedení nového manažerského informačního systému“. Každý THZ zaměstnanec může
těchto cílů mít několik na jednom formuláři hodnocení.
Systém je široce otevřený importům dat z hlavního personálního systému, např. lze
importovat nově příchozí či odchozí zaměstnance bez nutnosti ručního znovuzadávání
těchto dat.
Aplikace je schopná importovat hierarchickou strukturu zaměstnanců podniku či firmy
z hlavního personálního systému. Dělení spočívá ve stromové struktuře jednotlivých
středisek a k nim přiřazených vedoucích a zaměstnanců. Průběžně je možné aplikaci
aktualizovat o nově příchozí či odchozí zaměstnance. Každé středisko má přiřazeno
vedoucího, který vyplňuje svým podřízeným hodnotící formuláře v pevně daných časových
intervalech. Takto získaná data se dají zobrazovat v klasické formě pomocí tzv. devítibloku
(nine-block) nebo jiným způsobem. Devítiblok je možné zobrazit i pro celé středisko a tím
získat představu o aktuálním stavu střediska z pohledu personálního oddělení.
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Komu je e- hodnocení určeno?
Elektronické hodnocení zaměstnanců je určeno středním a velkým podnikům, které chtějí
systematicky realizovat proces hodnocení zaměstnanců s provázaností na organizační
strukturu a údaje o zaměstnancích. Velmi užitečným může být pro společnosti, které již
realizují hodnocení zaměstnanců v papírové či excelovské podobě s velkým
administrativním zatížením a malou datovou výtěžností.

Základní fáze procesue- hodnocení:
1. Příprava na hodnocení
Stanovení koncepce hodnocení – metodika, definice dotazníků dle profesních kategorií,
informování zaměstnanců o hodnocení a motivace, příprava a zaškolení hodnotitelů, pilotní
ověření.

2. Realizace vlastního hodnocení
Dialog mezi hodnoceným a hodnotitelem, vyplnění připravených dotazníků v elektronické
podobě vedoucím pracovníky.

3. Uzavření a kontrola hodnocení
Personální oddělení ukončí etapu hodnocení a provede kontrolu celkového počtu a
správnosti vyhodnocených dotazníků.

4. Vyhodnocení a prezentace získaných dat
Vyhodnocení s možnou návazností na personální rozvoj a odměňování; prezentace výsledků
hodnocení.

Jaké jsou cíle a přínosy e- hodnocení zaměstnanců?
-

-

Převedení či nahrazení papírové či excelovské agendy hodnocení zaměstnanců do
systému, který uchovává získaná data v podnikové struktuře (od středisek, přes
vedoucí, po zaměstnance)
Úspora administrativní práce spojené s hodnocením zaměstnanců, včetně prezentací
výsledků.
Systematičnost a vymahatelnost, hodnocení přes celou podnikovou strukturu.
Provázanost s organizační strukturou podniku a údaji o zaměstnanci umožňují
automatické generování hodnotících formulářů.
Vysoká datová výtěžnost – získaná data lze analyzovat daleko efektivněji, než ta samá
data uchovaná na papírovém nosiči.
Systémové prvky – transparentní historie a archivace dat, evidence kdo, kdy a co
vytvořil.
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Ukázky řešení:

DATAMIX Solutions s.r.o., Dolní Hejčínská 47/25, 779 00 Olomouc
www.datamix.eu
tel.: +420 773 555 607, e-mail: datamix@datamix.eu

Hodnotící formulář a následné vyhodnocení pomocí pavučinového grafu:
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