


Hodnocení  
jako součást motivace 

Jana Petrošová 



Představení společnosti Vema 

založena v roce 1990 

7 200+ zákazníků, z toho 1 100+ zákazníků v Cloudu 

650 000+ zaměstnancům zpracovává náš software mzdy 

v současnosti člen holdingu Solitea, a. s. 

 
 



Sídlo společnosti 
Obrat 

150+ mil. 

130 
pracovníků 

20 
dealerů 

ČR 
Brno, Praha, Plzeň,  
České Budějovice, Ostrava 

SR 
Bratislava, Banská Bystrica 



Vema  
produkty  
a služby 



Systemizace 

Hodnocení 

Dovolená 

Vzdělávání 

Benefity 

Personalistika 

Mzdy 

Docházka 

Cestovní příkazy 

Výběrová řízení 

Kmenová 

data 

Portál 

ELDP, RNP, ISP Účetnictví,… Banka, Pojišťovna… 
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LDAP 



Mzdy 

Aplikace Mzdy Vema je jedním z nejrozšířenějších 

programů na mzdy a výpočet platu  

v České republice a na Slovensku 

Personální systém 

Personální systém včetně portálu, který umožňuje 

pracovníkům přístup k vybraným osobním  

a firemním údajům přes internet.  

Komplexní řízení lidských zdrojů 

Ucelený HR systém s workflow usnadňuje hladký 

chod všech personálních procesů v organizaci. 

Ekonomický systém 

Je integrovaný ERP systém, který si poradí  
s kompletní agendou zejména rozpočtových  
a příspěvkových organizací všech velikostí. 



Služby Vema 

Implementační 

služby 

Operativní služby 

Školení 

Externí 

zpracování mezd 

Cloudové řešení 

Výplatní lístek  

do mobilu 



Výplatní lístek 

do mobilu 



Hodnocení 



• aplikace Personalistika 

• aplikace Vzdělávání 

• zakázkový modul pro konkrétního 

uživatele 

• portálové dynamické dokumenty 

Obecné principy 

Komponenty Pojmy 

• hodnotící akce 

• stav hodnocení 

• hodnotící proces 

• hodnocený 

• hodnotitel 



Příklad 
hodnocení 



  

Zákazníkem společnosti Vema od roku 1997 

Využívá produkty a aplikace 

• Personální systém 

• Systemizace 

• Vzdělávání 

• Hodnocení 





Stanovení kritérií a vah 

Bodové ohodnocení 

Výsledek přepočten na % 

základní mzdy 

Měsíční hodnocení 







Definice kritérií, stanovení vah 

hodnotitelem 

Hodnocení kritérií hodnotitelem 

Výpočet mzdového ohodnocení 

Potvrzení nadřízeným hodnotitelem 

Čtvrtletní hodnocení 









Zhodnocení předchozího období 

zaměstnancem (sebehodnocení) 

Zhodnocení předchozího období  

hodnotitelem 

Stanovení nových cílů 

Plán profesního rozvoje 

Roční hodnocení 















Děkuji 

Ing. Jana Petrošová 

petrosova@vema.cz / www.vema.cz 


