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1 Úvod 
  

Světová finanční krize pozměnila na prahu třetího tisíciletí tvář hospodářství na celém 

světě. Dosavadní postupy a strategie se mění a to se projevuje i v řízení lidských zdrojů. 

Většina společnosti dnes nepochybuje o tom, že je potřeba změnit postavení řízení lidských 

zdrojů tak, aby efektivně pomáhalo naplňovat strategické záměry v organizacích. 

 

Skutečným bohatstvím pro firmy je lidský kapitál. Lidský kapitál je základním 

předpokladem úspěchu organizace. Zaměstnanci se dnes stávají stěžejní konkurenční výhodou 

společnosti a proto je nutné se jim patřičně věnovat a pracovat s nimi. Své zdroje, a to jak 

finanční tak i lidské, by měly organizace efektivně využívat, přimět zaměstnance 

k maximálním výkonům, rozlišovat odměny zaměstnanců podle přínosu pro organizaci atd. 

 

Pravidelné hodnocení zaměstnanců přispívá k vytvoření motivačního firemního 

klimatu, zlepšuje komunikaci v podniku a vede k úspěšnému naplnění pracovních cílů.  

V minulosti manažeři a personalisté řešili otázku, zdali pravidelně hodnotit své zaměstnance. 

Nyní se zabývají otázkami: jakým způsobem efektivně hodnotit, jak často hodnotit, jak s 

výsledky naložit, jak implementovat systém hodnocení, jakých chyb se v hodnocení 

dopouštíme, kdo by měl hodnotit apod. 

 

Diplomová práce je rozdělena na dvě základní části, na teoretickou a praktickou část.  

V teoretické části diplomové práce se zabývám  teoretickými východisky problematiky řízení 

pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců. Konkrétně vysvětluji pojmy řízení pracovního 

výkonu, proces řízení pracovního výkonu, rysy a klíčové faktory řízení pracovního výkonu, 

význam hodnocení, hodnotící rozhovor, metody hodnocení, kritéria hodnocení, trendy 

v hodnocení apod. 

 
Praktickou část zahájím představením organizace, která mi umožnila spolupráci. Dále 

budu analyzovat současný systém hodnocení a řízení pracovního výkonu. 

 

Cílem diplomové práce je analyzovat systém hodnocení zaměstnanců, vyhledat 

nedostatky, doporučit návrhy a opatření pro zlepšení systému hodnocení ve Vsetínské 

nemocnici a.s. 
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Informace potřebné k tvorbě teoretické části, budu čerpat v odborné literatuře, 

odborných článcích a také z internetových zdrojů. Hlavní metoda výzkumu, která je 

v praktické části využita, je metoda dotazování pomocí dotazníku. V diplomové práci využiji i 

své zkušenosti, které jsem během plnění pracovních povinností a zaškolování získal, jelikož 

od 1.února 2010 ve Vsetínské nemocnici a.s. na poloviční úvazek pracuji. 

Doufám, že mými postřehy a nápady alespoň malou měrou dopomohu firmě k ještě 

vyšší efektivitě v této oblasti. 
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2 Teoretická východiska řízení pracovního výkonu a hodnocení 
zaměstnanců 
 

Řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců je nedílnou součástí řízení lidských 

zdrojů. Koubek [A3] definuje následující tři klíčové znaky, které charakterizují řízení 

lidských zdrojů a odlišují jej od personálního řízení:  

• strategický přístup k personální práci a ke všem personálním činnostem (tedy  

zaměření na dlouhodobou perspektivu a zvažování dlouhodobých důsledků všech rozhodnutí 

v oblasti personální práce) ;  

• orientace na vnější faktory formování a fungování pracovní síly organizace 

(především zájem o populační vývoj, vnější ekonomické podmínky, trh práce, hodnotové 

orientace lidí, jejich sociální rozvoj a životní způsob, osídlení a životní prostředí, legislativu 

apod.) ;  

• personální práce přestává být záležitostí odborných personalistů a stává se součástí  

každodenní práce všech vedoucích pracovníků (stále více výkonné personální práce, ale i stále 

více pravomocí v této práci přechází na vedoucí pracovníky všech úrovní, kteří přece jen mají 

k jednotlivcům blíže než personální útvar; personální útvar pak stále více plní koncepční, 

metodologickou, poradenskou, organizační a kontrolní roli). 

 
2.1 Pojetí řízení pracovního výkonu 

 
Hlavním smyslem práce řízení lidských zdrojů by měl být pracovní výkon, neboť 

právě proto organizace pracovníky najímá. Díky pracovníkům, kteří odvádějí žádoucí 

pracovní výkon, mohou organizace plnit své cíle.    

 
Moderní řízení lidských zdrojů klade důraz na vytváření pracovních úkolů a 

pracovních míst „na míru“ schopnostem a dovednostem každého zaměstnance.  

 

Armstrong [A4] cituje ve své knize Fletchera a Wiliamse, kteří uvádějí základní 

principy zabezpečující sdílení vize a cílů organizace a pochopení vlastního podílu na plnění 

těchto cílů všemi zaměstnanci. Jsou to principy efektivního řízení pracovního výkonu, které 

mají následující charakteristiky:   

• jsou věcí liniových manažerů, jsou prosazovány jimi a nikoliv útvarem 

lidských zdrojů, 

• je kladen důraz na sdílení podnikových cílů a hodnot, 
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• řízení pracovního výkonu není hotovým balíčkem řešení, je to něco, co musí 

být pro každou konkrétní organizaci specificky a individuálně vytvořeno,  

• mělo by být uplatněno u všech zaměstnanců, nejen u skupiny manažerů. 

 

Řízení pracovního výkonu představuje integrovanější přístup založený na principu 

řízení lidí na základě ústní dohody nebo písemné smlouvy mezi manažerem/nadřízeným a 

zaměstnancem o budoucím pracovním výkonu a osvojování si schopností potřebných 

k tomuto pracovnímu výkonu. Na základě zmíněné dohody či smlouvy tedy dochází 

k provázání vytváření pracovních úkolů, vzdělávání a rozvoje zaměstnance, hodnocení 

zaměstnance (hodnocení pracovního výkonu pracovníka) a odměňování pracovníka. Jde 

v podstatě o výraz zvyšující se participace každého pracovníka na řízení, jak tvrdí Koubek 

[A5]. 

 
Obr. 2. 1  Řízení  pracovního výkonu podle Koubka  [A5] 

  

 

Schéma řízení pracovního výkonu od Koubka [A5] ukazuje, že dohoda o pracovním 

výkonu a jemu odpovídajícím vzdělávání a rozvoji pracovníka se promítá do stanovení 

odměny za dohodnutý a posléze odvedený výkon a do oblasti vzdělávání a rozvoje 
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pracovníků v organizaci, kde je třeba zajistit, aby si pracovník skutečně mohl osvojit potřebné 

a dohodnuté znalosti a dovednosti. Dohoda či smlouva tedy obsahuje nejen závazky 

pracovníka na dané období, ale i závazky organizace a závazky vedoucího pracovníka, který 

s pracovníkem dohodu či smlouvu uzavřel. Právě na vedoucího pracovníka klade řízení 

pracovního výkonu požadavek zabezpečit motivující vedení pracovníka a průběžně mu 

poskytovat zpětnou vazbu týkající se jeho pracovního výkonu. Na závěr období dochází 

k prozkoumání a určité formě hodnocení výkonu pracovníka. To je vzájemně provázáno nejen 

s odměňováním pracovníka, ale i s jeho vzděláváním a rozvojem. 

 

2.2 Proces řízení pracovního výkonu a vedení zaměstnanců  
 

 
Způsob stanovení pracovního úkolu souvisí s charakterem činnosti  a se stylem vedení 

lidí. Tam, kde jsou předpoklady, mohou být stanoveny normy výkonu. Existuje široká škála i 

možnosti kombinací různých stylů vedení lidí. V praxi  má velký význam pro způsob volby 

stylu vedení i podniková tradice a zvyklosti v tomto úseku. Tato skutečnost však mívá 

negativní vliv na schopnost změn a inovace ve stylu vedení a také reakce na změny  

požadavků ekonomického i sociálního okolí. [A4] 

 

Vedení lidí je manažerskou funkcí, zdůrazňující psychologický a sociální aspekt 

managementu. Způsob vedení lidí zásadním způsobem ovlivňuje úspěšnost organizace. 

 

Manažeři využívají při vedení různé styly. Základní styly vedení podle Lednického 

[A9] jsou autokratický, demokratický a liberální.  

Pro autokratický styl vedení je typické, že vedoucí rozhoduje sám a sděluje svá 

rozhodnutí formou příkazů. Motivace je založena na autoritě a komunikace je jednoduchá a 

jednoznačná. Výrazně zde figuruje i hrozba trestů. Výhodou tohoto stylu je značná rychlost a 

plná koordinovanost. Tento styl je nezbytný v krizových situacích. 

Demokratický styl vedení je charakteristický tím, že vedoucí formuluje úkoly za 

účasti svých podřízených. Odpovědnost za rozhodnutí zůstává vedoucímu, ale na rozhodnutí 

se podílí celá řada lidí, kteří mají znalosti hlavně ve věcech dílčích, souvisejících s jejich 

vlastní činností. Naopak vedoucí má celkové znalosti.    

Liberální  neboli nezasahující styl vedení je takový, kde vedoucí pracovník je 

representant podřízeného kolektivu. Vedoucí často poskytuje svým podřízeným částečnou 

nebo úplnou volnost v činnostech. Nevýhodou tohoto stylu může být přehnaná pasivita 
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vedoucích, která povede až prosazování osobních zájmů podřízených, což může přejít až 

v anarchii.   

 
Definování role zaměstnance vytváří rámec pro řízení pracovního výkonu. Koubek 

[A5] rozlišuje definování smyslu role, základních povinností a hlavních schopností. Základ 

pro dohodu o pracovním výkonu se vytváří tím, že se definuje účel, smysl role. Výsledkem 

definování hlavních oblastí výsledků je seznam jednotlivých bodů či položek, u nichž se bude 

uzavírat dohoda o cílech a normách výkonu. Hlavní schopnosti naznačují, co musí být 

zaměstnanec v dané roli schopen dělat a jak se musí chovat, aby svou roli vykonával 

efektivně. Je to východisko pro plánování osobního rozvoje. 

 

 Dvořáková [A4] považuje dohody o pracovním úkolu (výkonu) za nový prvek 

charakterizující komplexní přístup k řízení pracovního výkonu. Smyslem těchto dohod je určit 

cíle, které je třeba ve stanoveném období dosáhnout, vymezit prostředky a kompetence 

potřebné k jejich dosažení a zpravidla stanovit i způsob odměňování v závislost na dosaženém 

cíli. Specifikace cílů i prostředků v dohodách se zaměstnanci vytvářejí předpoklad pro jejich 

objektivní a motivující hodnocení. Aby splnily tento cíl, musí obsah plnit některé požadavky, 

mezi něž patří:  

• náročnost a důležitost z hlediska cílů organizace ( role jednotlivce a skupiny), 

• reálná dosažitelnost splnění (ovlivnitelnost zaměstnancem), 

• časová přiměřenost, 

• měřitelnost nebo možnost hodnocení podle objektivních a předem určených kritérií 

(ukazatele a hodnoty dosažených výstupů, způsob a subjekt hodnocení), 

• podpora systémem řízení (okruhy navazujících podpůrných metod). 

 

Nejznámějším pravidlem pro stanovení cílů, často v i v praxi využívaným, je pravidlo 

SMART. SMART je složeno z počátečních písmen vlastností cílů. S jako specific, tudíž cíle 

musí být specifické. M jako measurable, neboť cíle musí být měřitelné. A ze slovíčka 

acceptable, které zdůrazňuje, že cíle musí být akceptovatelné hlavními rozhodovacími 

stranami. Písmeno R je z anglického realistic aneb reálný, protože cíle musí být realizovatelné 

silami organizace. A nakonec T ze slovíčka term, protože cílům by měly být určeny časové 

limity dosažení. 
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Samotné řízení pracovního výkonu v průběhu období obsahuje osvědčené manažerské 

postupy, jako je udávání směru, monitorování a měření výkonu a podnikání potřebných 

kroků. To, co přitom lze považovat za nově akcentovaný rámec či nástroj, je soustavná 

oboustranná komunikace a opravdové partnerství. Diskuze probíhající v souvislosti se 

závěrečným prozkoumáním a posouzením pracovního výkonu umožňují vytvoření 

jakéhosi obrazu dosavadnímu výkonu jako východiska pro vytváření plánů do budoucna. 

Získání přehledu o minulosti na základě analýzy je sice nezbytnou součástí zkoumání a 

posuzování pracovního výkonu, ale hlavně jde o dosažení dohody o tom, co by se mělo udělat 

v budoucnosti. Hodnocení nabízí manažerům i zaměstnancům příležitost  podívat se na 

dosavadní výkon jako na základnu pro vytváření plánů rozvoje a zlepšování. Účelem je 

umožnit oběma stranám dát se dohromady a vést dialog o pracovním výkonu a rozvoji daného 

zaměstnance a o podpoře a pomoci poskytovaných v této souvislosti manažerem. Tato 

podpora a pomoc je mimořádně důležitou, a lze říci základní a rozhodující, složkou ŘPV. 

[A5] 

 

2. 3 Charakteristické rysy a klíčové faktory řízení pracovního výkonu 

 

Řízení pracovního výkonu pomáhá cílům organizace přeměnit je na útvarové, týmové 

a individuální cíle. K dalším charakteristickým principům patří to, že jde o neustálý, 

soustavný a evoluční proces, během něhož se zlepšuje pracovní výkon. Koncept vytváří 

ovzduší vzájemného a všeobecného uvědomění si toho, co je nezbytné ke zlepšení pracovního 

výkonu a jak toho dosáhnout, povzbuzuje k samostatnému řízení individuálního pracovního 

výkonu, vyžaduje soustavnou a nepřetržitou zpětnou vazbu, a to oboustrannou , shora i zdola, 

vyžaduje otevřený a poctivý styl řízení a podporuje oboustrannou komunikaci mezi 

nadřízenými a podřízenými. Zpětná vazba zdola v ŘPV umožňuje, aby se zkušenosti a 

znalosti získané jednotlivými zaměstnanci při výkonu práce promítly do cílů celé organizace a 

vedly i ke zlepšení práce manažerů. ŘPV se vyznačuje tím, že měří a posuzuje celkový výkon 

na základě společně dohodnutých cílů, a je třeba tento systém uplatňovat  u všech 

zaměstnanců bez rozdílu a neměla by se prvořadě zaměřovat na vazbu výkonu na peněžní 

odměnu. [A5] 

 

Firma Toner Perrin provedla v roce 1999 průzkum, kterého se zúčastnilo 771 

severoamerických podniků. Část studie se zabývala i řízením pracovního výkonu. Autoři 

výzkumu zjistili sedm klíčových faktorů, které ovlivňují řízení pracovního výkonu.  
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Mezi identifikované klíčové oblasti patří tedy vazba k podnikové strategii, hodnocení a 

měření, trvalé zdokonalování, vazba k jiným systémům, zpevňování, zapojení pracovníků, a 

rozvoj.  

 

Obr. 2.2  Sedm faktorů, které je třeba vzít v úvahu při řízení pracovního výkonu podle Alfreda J. Walkera  [A5] 

 

Alfred J. Walker [A8] tvrdí, že dobře fungující systém řízení pracovního výkonu musí 

být propojen s podnikovými cíli a z jejich hlediska i pracovní výkon zvyšovat. K základním 

principům tedy patří, aby cíle stanovené při procesu plánování pracovního výkonu byly úzce 

svázány s podnikovou strategií. Hluboký zájem podniků o oblast hodnocení a měření 

podněcuje všeobecnou dychtivost po získání přesnějších a komplexnějších kritérií hodnocení 

zaměstnanců a pracovního výkonu. Mnoho organizací si osvojilo inovativní metody na 

zvýšení zainteresovanosti řadových pracovníků na svých systémech řízení pracovního 

výkonu. Příkladem může být proces určování cílů, kdy po náležitém zaškolení je sám 

zaměstnanec schopen učinit první návrh cílů. V oblasti rozvoje pracovníků řada organizací 

oprašuje svoje systémy podnikového rozvoje, aby si zajistila vyšší pravděpodobnost udržení 

nejnadanějších pracovníků. Zpevňováním systému autor považuje zesílenou vazbu mezi 

mzdovým systémem a podnikovými cíly a strategií. Podniky, které byly v průzkumu 

považované za nejlepší, používají strategie jako: vypracovávají pravidelné zprávy o zdraví 

systému řízení pracovního výkonu, hodnotí náklady na správu systému řízení pracovního 

výkonu a nepřestávají hledat způsoby,jak celkové náklady snížit, nepřetržitě hodnotí reakci 
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zaměstnanců na programy řízení pracovního výkonu, pravidelně kontrolují výstupy systému 

řízení pracovního výkonu a měří jeho efektivnost. Tyto firmy kladou důraz na trvalé 

zdokonalování svých systémů. Posledním klíčovým faktorem je propojení s jinými 

systémy. Široká integrace organizacím umožňuje převést část váhy systémů řízení pracovního 

výkonu jinam a uvědomit si, že více rozličných a provázaných systémů má i větší 

ekonomický smysl. 

Těchto sedm faktorů musí pracovat v souladu, aby vytvořily prvotřídní systém, a zřetelně 

odlišily dobré systémy řízení pracovního výkonu od špičkových systémů. 

 

2. 4 Význam hodnocení zaměstnanců 

 

Jak již bylo v předešlých kapitolách zmíněno, hodnocení zaměstnanců se stalo 

nezbytnou součástí konceptu řízení pracovního výkonu. Současní manažeři si plně uvědomují, 

že hodnocení zaměstnanců neslouží jako prostředek ke kontrole a monitorování svých 

podřízených, ale bývá často využíváno k jejich motivaci, k rozvoji zaměstnanců,  a plánování 

kariéry.  

Bláha a kol. [A2] tvrdí, že pracovní hodnocení má význam jak pro zaměstnance, tak 

pro organizaci. Poskytuje informace o pracovním výkonu zaměstnance, jeho potenciálu a 

budoucích potřebách. Pomáhá rovněž identifikovat potřeby školení a vzdělávání zaměstnanců 

a vzniká zde prostor pro jeho pochvalu nebo naopak nalezení podpory a pomoci v případě, 

kdy došlo ke snížení jeho výkonu. Umožňuje zpětný pohled na to, čeho zaměstnanec 

v průběhu období pracoval, a možnost dohodnout se na příštích cílech.   

Z hodnocení zaměstnanců může organizace vytěžit následující informace a poznatky: 

• zjistit schopnosti a dovednosti zaměstnanců,  

• zjistit zájmy a potřeby zaměstnanců, jejich očekávání, 

• zmapovat nedostatky v organizaci, jež jsou bariérou rozvoje zaměstnanců a tudíž i 

firmy, 

• stanovit slabé a silné stránky sociálního potenciálu organizace a to by mělo vést ke 

zlepšení výkonu organizace, 

• zachytit signál případného sociálního napětí v organizaci, 

• sdělit zaměstnancům svá očekávání vycházející ze strategie organizace, na níž by 

zaměstnanec měl aktivně participovat, 

• zjistit nedostatky ve výběru při přijímání nových zaměstnanců, 
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• lépe ohodnotit kvalitní zaměstnance 

• odstranit informační nepřesnosti, aktualizace údajů o zaměstnanci, 

•  napravit nedostatky v rozvržení práce (projektování práce), 

• zjistit porušování legislativy a úmluv, diskriminace (nenaplňování politiky rovných 

pracovních příležitostí), 

• zjistit úroveň sociálního zázemí zaměstnance a jeho vlivu na pracovní jednání, 

• zjistit nedostatky u zaměstnanců ve sdílení firemních hodnot aj.  

 

2. 5 Implementace systému hodnocení 

 

Efektivní systém hodnocení musí naplňovat určité předpoklady. Systém hodnocení 

musí mít důslednou a přesvědčenou podporu top managementu, musí být v souladu s firemní 

kulturou, podporuje cíle organizace a odpovídá jejím potřebám, je akceptovaný pracovníky, je 

administrativně nenáročný, existuje návaznost na systém odměňování a systém rozvoje, je 

nepřetržitý a je vyhodnocován.  

Ideální je, když jde top management příkladem a zavedení systému hodnocení absolvuje 

v první vlně. Hodnocení pak postupuje kaskádovitě dál, každý v roli hodnotitele má za sebou 

zkušenost hodnoceného a může například vnášet zpětnou vazbu k samotnému systému. 

Již při koncipování a zavádění systému hodnocení je třeba komunikovat se všemi, kterých se 

hodnocení bude týkat. Nepřípustná je situace, kdy se pracovník dozví o hodnocení pár dní 

předtím, než se má dostavit k hodnotícímu pohovoru. Při prezentaci systému hodnocení 

můžeme od zaměstnanců získat řadu cenných podnětů, jejichž přijetím zvyšujeme akceptaci. 

Postavit pracovníky před hotovou věc s argumentem typy „komu se to nelíbí…“ je obvykle 

kontraproduktivní a snižuje akceptovatelnost systému a jeho efektivitu. [A10] 

 

K nečastějším důsledkům nevhodné implementace patří podle Pilařové [A12] potíže s postoji 

účastníků hodnocení, zejména formální (byrokratický) přístup, neochota k otevřené zpětné 

vazbě a nepoužívání hodnocení. 

Jestliže hodnotitelé neměli možnost podílet se na tvorbě nebo implementaci hodnocení, 

nedostali informace o smyslu hodnocené o jeho užitku pro svou práci, nebyli proškoleni ve 

správném užívání systému hodnocení a ve vedení hodnotícího rozhovoru nebo došlo k jiných 

chybám v procesu tvorby a implementace, je logické, že k novému systému hodnocení 

přistupují s nedůvěrou. Jsou-li nadřízenými „donuceni“ k realizaci hodnotících rozhovorů, 
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často se v těchto případech setkáváme s formálním přístupem.  Formální přístup hodnotitelé 

přenášejí na hodnocené a tak se celý proces hodnocení „smrskne“ na pouhé vyplnění, 

podepsání a odeslání formuláře na personální útvar. 

Problém neochoty k otevřené zpětné vazbě se nejčastěji vyskytuje v organizacích, v nichž se 

lpí na dodržování hierarchických postupů, respektování pokynů nadřízeného a v nichž 

převažuje direktivní styl řízení. Při volbě metod a postupů hodnocení zaměstnanců v takovéto 

firmě je potřeba respektovat specifika firemní kultury a postupně pracovat na zkvalitnění 

manažerských dovedností současných manažerů.  

Nesprávná implementace nového systému hodnocení může vést k tomu, že se mohou objevit 

objektivní překážky (špatně nastavená kritéria hodnocení, nefunkční softwarová podpora 

atd.), které brání efektivnímu používání systému hodnocení a proces hodnocení musí být 

přerušen nebo úplně zastaven. 

Pro organizace, které se zavedením systému hodnocení zaměstnanců nemají zkušenosti, se 

většinou doporučuje konzultovat problém s externí poradenskou firmou. 

 

2. 6 Kritéria hodnocení zaměstnanců 

  

 Základem pro správně fungující systém hodnocení jsou objektivita metody a nastavené 

správné kritéria hodnocení zaměstnance. Při rozhodování o volbě kritérií by se mělo vycházet 

z analýzy pracovní pozice a popisu pracovního místa. 

 

Armstrong a Baron [A2] uvádějí, že měření výkonu je v závislosti na těchto faktorech:  

• Lidské aspekty: dovednost, kvalifikace, motivace, identifikace zaměstnance s firmou. 

• Systémové faktory: informační technologie, správní a komunikační systémy a další 

prostředky poskytované firmou. 

• Faktory vedení: podpora, poradenství a povzbuzování poskytované vedoucími. 

• Situační faktory : tlaky a změny ve vnitřním a vnějším prostření včetně tržního a 

ekonomického rozvoje, profesních příležitostí. 

 

Podle Koubka [A3] musíme zvážit spolehlivost kritérií, jejich citlivost na náhodné vlivy nebo 

rozdílné podmínky práce. Autor uvádí, že základními a univerzálními kritérii jsou kvantita, 

kvalita a včasnost plnění, ale zpravidla s nimi při hodnocení pracovního výkonu nevystačíme 

a snažíme se nalézt a uplatnit i kritéria další a detailnější. Protože hodnocení pracovního 
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výkonu zaměstnance je zaměřeno nejen na výsledky práce, ale i na pracovní a sociální 

chování, schopnosti a další vlastnosti jedince, jsou uváděna další možná kritéria pro každou 

součást pracovního výkonu. 

Typická kritéria pro oblast  výsledků jsou: prodej výrobků či služeb (realizované výsledky 

práce), množství vyrobených výrobků (množství práce), kvalita výrobků (kvalita práce), 

odpadovost (zmetkovitost), úrazovost, množství obsloužených zákazníků, spokojenost 

zákazníků a množství reklamací.  

V oblasti chování mohou být kritéria pracovní i sociální. K pracovním patří ochota přijímat 

úkoly, úsilí při plnění úkolů, dodržování instrukcí, ohlašování problémů, hospodárnost, 

zacházení se zařízením, vedení potřebných záznamů, dodržování pravidel, řádná docházka, 

podávání návrhů (např. zlepšovacích), kouření, požívání drog či alkoholu na pracovišti aj. 

Sociálními kritérii rozumíme ochotu ke spolupráci, jednání s lidmi, vztahy ke 

spolupracovníkům, vztahy k zákazníkům, chování k nadřízeným nebo podřízeným a styl 

vedení. 

Odolnost vůči zatížení a stresu, smysl pro osobní odpovědnost, schopnost vést lidi, tvořivost, 

čestnost, loajalita, znalost jazyků, verbální schopnosti, organizační schopnosti, 

přizpůsobivost, vytrvalost, spolehlivost, samostatnost, sociální potřeby, ctižádostivost, 

cílevědomost, podnikavost, diplomy a osvědčení, vzdělání, schopnost koordinace činností, 

fyzická síla, dovednosti či znalost práce jsou kritéria pro hodnocení dovedností, znalostí, 

potřeb a vlastností. 

Z předcházejícího výčtu kritérií si můžeme všimnout, že některá kritéria umožňují měření, 

některá jsou neměřitelná a umožňují tudíž subjektivní přístup k hodnocení. Ale ani v případě 

měřitelných kritérií není hodnocení pracovního výkonu bezproblémové. Je totiž třeba 

výslovně definovat jaký výkon je žádoucí, přijatelný a nepřijatelný. Je třeba stanovit normy 

výkonu. Je pochopitelné, že normy musejí být šity na míru jednotlivým povinnostem práce a 

měly by pamatovat na rozdílnost prací vykonávaných v různých podmínkách.  

 

 

2. 7 Kompetenční modely 

 

Stále více firem využívá tzv. kompetenčních modelů. Tyto modely je možné využít 

v mnoha oblastech řízení lidských zdrojů. Bývá základem pro hodnocení zaměstnanců, je 

užitečný při výběru nových pracovníků, při návrhu tréninkových a rozvojových programů a je 

vodítkem při plánování kariéry a výchově rezerv na manažerské pozice. Podle Kubeše, 
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Spillerové a Kurnického [A17] kompetenční model popisuje konkrétní kombinaci vědomostí, 

dovedností a dalších charakteristik osobnosti, které jsou potřebné k efektivnímu plnění úkolů 

v organizaci. 

 

Tab. 2. 1  Ukázka kompetenčního modelu PMI  [A10] 

 

Efektivní kompetenční model vychází z očekávaného a pozorovatelného chování, nikoli 

z vlastností či rysů, obsahuje nanejvýše 10-12 jednotlivých kompetencí, vytváří most mez 

firemními hodnotami na jedné straně a job description na straně druhé, platí pro všechny nebo 

alespoň pro klíčové pozice ve firmě, je sdílený, což znamená, že byl vytvořený nejen shora, 

ale i zdola a  po jeho vytvoření je neustále oživován. Budeme- li vycházet z toho, že 

kompetenční model je soubor uspořádaných kompetencí, můžeme ve stávající praxi rozlišit 

několik typů kompetenčních modelů. Například kompetenční model PMI je kompetenčním 

modelem, který je zaměřen na měkké faktory, pozorovatelné chování a je plošným modelem. 

Firmy Conoco Philips a Skanska využívají model, který v sobě kombinuje  měkké a tvrdé 

faktory a je zaměřen na pozorovatelné chování a jedná se o hierarchický model. [A10] 

 

Pracovní 

schopnost 

Výstupy Pozorovatelné chování 

Orientace na 

výsledky 

Dokončuje věci lépe a rychleji, je zaměřen/a na stabilně vysokou 

výkonnost a odstraňování byrokracie.  

-vytyčuje si náročné, ale realistické cíle. 

-udělá co je potřeba, i když je postaven před 

obtížná rozhodnutí. 

-vyvíjí iniciativu vedoucí k odstranění 

nepřiměřených či nadbytečných procesů nebo 

byrokratických překážek. 

Týmová práce Odstraňuje interní a externí bariéry, přijímá kvalitnější 

rozhodnutí na základě nápadů a podnětů druhých. 

-bere v úvahu nápady stanoviska druhých. 

-sdílí s ostatními znalosti, informace a proces 

učení. 

-cení si pokroku druhých a těší se z jejich úspěchů. 

-podporuje spolupráci jako preferovaný pracovní 

styl. 

- přijímá osobní zodpovědnost za úspěchy a 

neúspěchy týmu. 

Integrita Jedná v plném souladu se směrnicemi a pravidly chování 

přijatými firmou, uznává její záměry a hodnoty, je čestný a 

důvěryhodný, vnitřně integrovaná osobnost. 

-plně uznává směrnice a pravidla chování přijatá 

firmou. 

-jeho/její názory, slova a jednání jsou ve 

vzájemném souladu. 

-řídí se vždy jednoznačně pravou ve veškerém 

svém jednání. 

-bere na sebe odpovědnost za vlastní chyby. 



 14 

Doplnění hodnotících a rozvojových systémů o posouzení kompetencí se ukazuje jako 

vynikající nástroj k dosahování nadprůměrných výkonů a jejich neustálé vylepšování. Systém 

hodnocení založený na kompetencích  se vytváří v následujících krocích: 

• Prvním krokem je identifikace kompetencí potřebných k vynikajícímu výkonu v dané 

pozici. Zároveň je třeba definovat i očekávanou míru rozvoje kompetencí. 

• Následuje vytvoření modelu, ve kterém se definuje celková koncepce, způsob 

hodnocení, záznamové formuláře a ostatní podklady potřebné pro celkovou funkčnost 

systému. 

• Pak přijde na řadu zaškolení manažerů a ostatních pracovníkův používání hodnotícího 

formuláře a v jednotném chápání hodnocených kompetencí, tedy trénink dovedností 

potřebných pro realizaci hodnotícího pohovoru. [A17] 

 

 

2. 8 Frekvence hodnocení 

 

Hodnocení zaměstnanců provádíme vždy v nějaké periodě, která v nějakém ročním  

období začíná či končí. Časový cyklus závisí na volbě metody. Nejrozšířenějším je jednoroční 

cyklus, který ovšem neznamená, že se hodnocení provádí jednou za rok. V daném cyklu 

probíhají průběžná, dílčí hodnocení, při kterých si hodnocený a hodnotitel nachází cíle. 

Obecně platí, že cyklus je kratší u výkonných lidí, zaměstnanců v poli je ideální cyklus 

jednoměsíční až čtvrtletní. Ideální doba na ukončení hodnotícího cyklu se nabízí konec roku, 

popřípadě začátek roku nebo začátek či konec finančního roku, kdy uzavíráme jedno 

hodnotící období a zahajujeme nové, tvrdí Hroník [A10]. 

Hodnocení závisí na stanovených cílech, na jejich charakteru a na termínu do kdy se mají 

splnit. Proto by frekvence hodnocení měla být s cíly provázána a sjednocena. 

 

2. 9 Metody hodnocení zaměstnanců 

 

Rozlišuje dvě základní formy hodnocení. Hodnocení zaměstnanců může být 

formálního i neformálního charakteru. V následujícím textu se zabývám především formálním 

hodnocením. Za neformální hodnocení považujeme náhodné situační hodnocení, pochvaly 

nebo výtky. 
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Hroník [A10] metody hodnocení roztřídil podle toho, jaké oblasti pokrývají a na jaký časový 

horizont se orientují. 

 

 Hodnocení vstupů Hodnocení procesů Hodnocení výstupu 

Metody zaměřené 

na minulost 

Zhodnocení praxe 

(certifikáty) 

Metoda klíčové 

události 

Záznam výsledků, 

Srovnání výsledků 

 

Metody zaměřené 

na přítomnost 

Assessment Centre, 

Development Centre, 

Manažerský audit, 

Zkouška 

 

Sociogram, 

360 ˚ zpětná vazba 

 

Pozorování na místě, 

Mystery shopping 

Metody zaměřené 

na budoucnost 

Hodnocení 

potenciálu 

Supervize, Intervize MBO,BSC 

 

Tab.2. 2  Matice metod hodnocení podle Hroníka  [A10] 

 

Někteří autoři odborné literatury, včetně Hroníka, považují za metodu hodnocení hodnotící 

rozhovor. Svým způsobem se jedná o zvláštní metodu hodnocení, ve které spíše než o 

samotné hodnocení jde o získání zpětné vazby od zaměstnanců. Proto hodnotící rozhovor 

mezi metody hodnocení nezařazuji a zabývat se jím budu až v dalších kapitolách. 

 

2. 9. 1 Management by Objectives 

 

MBO je metoda, která se zaměřuje na budoucnost. Podle Hroníka [A10] se systém 

MBO skládá ze čtyř prvků: stanovení cílů, plánování akcí, úkolů, sebeřízení a průběžná 

pravidelná kontrola. 

Stanovení cílů je jádrem procesu MBO. Tento proces začíná formulováním dlouhodobých 

cílů a kaskádovitě spadá dolů přes cíle organizace, cíle menších organizačních jednotek až 

k individuálním cílům. Důraz je kladen na měřitelnost. Plánování akcí specifikuje, jak má 

být cíle dosaženo. Důležitou součásti je i sebeřízení, neboť předpokladem úspěchu  MBO je 

kvalitní motivace, znalost MBO a úsilí, které jsou nenahraditelné pro samostatné plnění 

úkolů. Průběžná pravidelná kontrola, respektive koučování zabezpečuje sledování 

zpětnou vazbu k plnění dílčích cílů, úkolů. Nelze se spoléhat jen na kvalitní sebeřízení, je 

třeba průběh naplňování úkolů a cílů konzultovat, povzbuzovat a usměrňovat. 
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MBO v současném chápání vnesl do managementu P.Drucker již v 50.letech minulého 

století. Zlatá éra MBO nastala zejména v 70. a 80. letech minulého století. Objevují se však 

také negativní stránky MBO. Z procesu hodnocení se stává administrativně náročná záležitost. 

Filozofická východiska se taktéž stávala stále méně únosná: „co nejrychleji a nejsnadněji se 

dostat z jednoho bodu do druhého budu“. Ztrácel se tak ze zřetele složitější kontext, byla tu 

řada cílů bez zakotvené ve smyslu. Tak je obtížné určit, co je vlastně úspěchem. MBO ztratilo 

své výsadní postavení a je jednou z metod hodnocení. Už není jen přísně logickou metodou, 

kontrola je nahrazována koučováním, stále více jsou brány v úvahu emoce, synergie apod. 

S různou volností je pojatá metodika MBO je často integrována do hodnotícího rozhovoru. 

 
Obr. 2..3  Model procesu MBO podle Hroníka  [A10] 

 

 

2. 9. 2 Metoda klíčové události 

 

 Metoda klíčové události (kritických případů) je zaměřena na proces a časově se 

zabývá minulostí. Podle Dvořákové [A4] hodnotitel stručně zaznamenává kritické události, 

které se zaměstnanci staly při plnění pracovních úkolů v určitém období. Jedná se hlavně o 

případy vysoce efektivního nebo výrazně neefektivního jednání (např.nedodržení termínu na 

odevzdání žádosti o projekt, vyřešil situaci s rozzlobeným zákazníkem). Záznamy, např.v 

deníku dokumentují projevy jednáním které jsou jedinečné. Je velice vhodná k hodnotícímu 

rozhovoru a jako podklad k dalšímu školení. Nevýhodou je, že slovní popis nedovoluje 

porovnávat jednotlivé zaměstance nebo organizační jednotky. Dalším problém je, že 

hodnotitelé považují denní i týdenní záznamy za časově náročné a nakonec je doplňují až na 

Plánování úkolů Pravidelné 
koučování 
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konci období; tehdy se může stát posudek výrazně ovlivní jen případy z poslední doby. Na 

druhou stranu Hroník [A10] tvrdí, že tento problém nastává  jen při prvním hodnocení, které 

hodnotitelovi trvá déle než při dalších hodnoceních. Po prvním kole totiž už bedlivě sleduje, 

jaké chování by mohl později zapsat, aby nemusel pátrat, vzpomínat, co to bylo. To pak má 

dvojí efekt. Jednak příslušné hodnocení vyplňuje daleko rychleji, ale především pozorněji 

sleduje chování svých podřízených a vyhodnocuje jej na místě. Autor považuje za hlavní 

výhodu této metody to, že spojuje neformální hodnocení s formálním, protože je orientována 

na konkrétní situace a vede hodnotitele k tomu, aby v dané situaci reagoval a poskytl zpětnou 

vazbu.  

 

 

2. 9. 3 Assessment Centre  

 

Assessment centre je komplexní metoda hodnocení, realizovaná prostřednictvím 

souboru metod (pozorování,psychologické testy a dotazníky, strukturované rozhovory, 

zadávání individuálních úkolů a cíl, zadávání skupinových úkolů a cílů, hraní rolí aj.) a 

užívaná k hodnocení jednotlivců i skupin. Hodnocení provádí několik speciálně proškolených 

interních a externích hodnotitelů. Skupinu externích hodnotitelů obvykle tvoří psycholog, 

specialista z oblasti řízení lidských zdrojů a specialista pro určitou odbornou oblast 

hodnocení. Skupina interních hodnotitelů bývá složena z přímého nadřízeného, vedoucího 

organizační jednotky, kolegů, podřízených a specialistů pro hodnocenou oblast. Obvyklý 

počet hodnotitelů je 3-6, hodnocených 1-10. Assesment centre po poměrně časově náročné 

(příprava metod, školení hodnotitelů, vlastní realizace AC od 0,5 dne po několik dní, 

vyhodnocení a interpretace výsledků), organizačně (časové sladění individuálních a týmových 

úkolů, sladění časových možností hodnotitelů, zajištění vhodných prostor, pomůcek) i 

finančně (cena se pohybuje mezi 10 000 Kč – 22 000 Kč na osobu). K výběru této metody 

proto přistupujeme v odůvodněných případech (hodnocení manažerů, hodnocení klíčových 

zaměstnanců, hodnocení kandidátů na vysokou pozici atd.), jak tvrdí Pilařová [A12]. 

 

V literatuře se málokdy rozlišuje mezi pojmy assessment centre a development centre. 

Zatímco hlavní podstatou Assesment centre je výběr kandidáta na určitou pozici s ohledem na 

kvalitu schopností a dovedností potřebných pro optimální výkon obsazované pozice, 

výstupem Development centre je souhrn doporučení zaměřených na další rozvoj schopností a 

dovedností jednotlivce. Development centre umožňuje porovnání a hodnocení aktuální úrovně 
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dovedností a schopností účastníků, ale také identifikace jejich potenciálu pro další rozvoj 

Development centre je možné využít i pro zhodnocení již fungujícího rozvojového plánu 

jednotlivců. [B4] 

 

 Charakteristické rysy 

Assessment Centre 

Charakteristické rysy 

Development Centre 

Personální rozhodnutí Po skončení Před zahájením 

Těžiště srovnání Interindividuální srovnávání Intraindividuální srovnávání 

Časování zpětné vazby Zpětná vazba po skončení 

AC 

Průběžná zpětná vazba 

 

Tab. 2.2  Rozdíl mez i assesment centre a development centre podle Hroníka   [A10] 

 

 

2. 9. 4 Hodnocení prostřednictvím 360 ˚  zpětné vazby 

 

 Jedná se o metodu hodnocení, kde je hodnotící subjekt hodnocen „ze všech stran“, a to 

jednak přímým nadřízeným, jinými nadřízenými (specialistou na lidské zdroje), podřízenými, 

spolupracovníky a zaměstnancovým sebehodnocením. [A2]  

 

Většina firem, pokud má formální systém pracovního hodnocení zaměstnanců, hodnotí 

zaměstnance pouze tradičním přístupem a tím je hodnocení zaměstnanců přímým 

nadřízeným. Výhodou je, že přímý nadřízený obvykle nejlépe zná úkoly, které zaměstnanec 

vykonával a jak dobře je provedl.  

Hodnocení spolupracovníky bývá přínosem zejména tam, kde jde o týmovou práci, neboť 

spolupracovníci mají jasnější představu o efektivnosti každého jednotlivce. Vzniká tím 

ucelenější představa a spolehlivější obraz o přínosech jedinců. Nevýhodou je, že 

spolupracovníci nemusí být ochotni vyjádřit upřímný názor na kolegu, aby to nevypadalo jako 

donášení. Stejně tak se může do hodnocení promítnout špatný vztah mezi pracovníky, rivalita, 

žárlivost.  

Sebehodnocením se odstraní jednostrannost a subjektivnost z pohledu vedoucího. 

V některých firmách je forma sebehodnocení součástí přípravného hodnotícího rozhovoru. 

Výsledky jsou porovnávány s hodnocením přímého nadřízeného a jsou využity v hodnotícím 

rozhovoru. Nevýhodou je, že někteří se mohou nadhodnotit, popřípadě podhodnotit. Forma 
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sebehodnocení je v praxi stále více využívána neboť pomáhá vylepšit výkon zaměstnance 

prostřednictvím zvýšené odpovědnosti vůči organizačním cílům. 

 

 
 

Obr. 2.4  Pracovní hodnocení 360˚ podle Bláhy   [A2] 

 

 

Forma hodnocení personálním manažerem se používá v případě, když si personální útvar 

monitoruje důslednost, objektivnost a funkčnost hodnotícího procesu. Tento přístup je však 

poměrně obtížný a výsledek je rovněž závislý na schopnostech personalisty. Je zde malá 

pravděpodobnost, že zná hodnoceného tak dobře jako přímý vedoucí a proto pochopitelně 

bude využívat poznatky přímého vedoucího. 

Především v progresivních firmách, které mají zájem o své sebezdokonalování se uplatňuje 

hodnocení podřízeným. Je však třeba dodržovat určité zásady: dobrovolnost (podřízený má 

možnost odmítnout vedoucího), anonymnost, diskrétnost (získané informace nejsou 

zveřejňovány), opatření proti zneužití, negativní hodnocení vedoucího není důvodem k jeho 

odvolání, ale ke zlepšení jeho stylu vedení, zamezení přístupu k získaným informacím 

(informace slouží vedoucímu, aby zjistil své silné a slabé stránky při vedení lidí). 

 

Za základní výhodu 360 ˚ zpětné vazby považuje Dvořáková [A4] koncentrovanost 

vícezdrojových informací a jejich setříděnost. Na druhé straně však jeho zavedení přináší 

nové nároky a nelehké problémy, které je nutno řešit před jeho zavedením. Především je 

výrazně administrativně náročnější než standardní formy hodnocení. Napomoci může i 

vhodný software, který je specializovanými společnostmi k tomuto účelu vyvinut a který 

Přímý nadřízený 

Spolupracovníci Podřízení 

Jiný nadřízený 
(specialista na LZ) 

 
Zaměstnanec - sebehodnocení 
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může pomoci řešit problémy s malou zkušeností zúčastněných na systému hodnocení. 360 ˚ 

zpětná vazba vyžaduje vysokou úroveň podnikové kultury a mezilidských vztahů. 

 
Obr. 2.5  Pracovní hodnocení 540˚ podle Bláhy   [A2] 

 

360 ˚ hodnocení může být rozšířeno o hodnocení zákazníky a dodavateli, v tomto případě se 

jedná o 540˚ hodnocení. Některé firmy využívají různé varianty vícestupňového hodnocení 

 

2. 9. 5 Sociogram 

 

Sociogram umožňuje studium interpersonálních vztahů ve skupině založených na 

sympatiích a antipatiích. Výsledky mohou napomáhat při určování neformálních vůdců, 

sestavování pracovní skupiny a odhalování struktury neformálních vztahů ve skupině. [B2] 

 

V klasickém sociogramu se obvykle používají otázky, které mají kladnou nebo zápornou 

podobu, které jsou formulovány buď přímo (Kdo je Vám nejvíce sympatický?, kdo má mezi 

vámi nejmenší autoritu?) nebo projektivně (S kým byste se určitě nevydal na nebezpečnou a 

náročnou cestu za polární kruh?). Administrace klasického sociogramu trvá okolo 10 minut. 

Výstupem je grafické znázornění sítě vztahů a určení sociometrické pozice. Klasický 

harmonogram umožňuje definovat, kdo má ke komu blíže, kdo jsou ti, kteří spolu mluví apod.  

Metoda je vhodná tam, kde potřebujeme velmi rychle popsat a vyhodnotit vzájemné vztahy na 

pracovišti nebo zjistit, kdo je neformální autoritou, která používá respekt druhých. Sociogram 

může představovat pro hodnoceného  velmi účinnou zpětnou vazbu o postavení v daném 

týmu.[A10] 

Přímý nadřízený 

Spolupracovníci Podřízení 

Jiný nadřízený 
(specialista na LZ) 

 
Zaměstnanec - sebehodnocení 

Dodavatel 

Zákazník 
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2. 9. 6 Manažerský audit 

 

Personální, resp. manažerský audit je používán především jako nástroj hodnocení 

odborných a manažerských schopností a předpokladů (nejčastěji pomocí psychologického 

zhodnocení, business esejí nebo hloubkovým interview) osob v důležitých pozicích firmy, 

jako nástroj personálního a kariérového plánování a jako prostředek identifikace rozvojových 

potřeb zaměstnanců, velmi často v souvislosti s novými cíli a firemními úkoly, které před 

manažerským týmem či jednotlivými manažery a zaměstnanci stojí. Cílem personálního 

auditu je získání hlubšího a nezávislého (ověřujícího) pohledu na úroveň personálních zdrojů 

a managementu firmy, a to na základě určitého ověřeného standardu, jejich srovnání s jinými 

podniky v daném oboru a nalezení nejúčinnějších cest k jejich dalšímu zdokonalování. 

Personální/manažerský audit může být v některých případech zakončen i certifikací.[B6] 

 

2. 9. 7 Mystery shopping 

 

Podle Newhouseové [A13] se jedná o akt, kdy anonymní pozorovatel (falešný 

zákazník) sleduje a hodnotí chování zaměstnanců. Nejznámější firmy, která tímto způsobem 

v USA  hodnotí své zaměstnance je McDonalds a Burger King. Metoda se používá tehdy, 

když jsou pracovníci přímo v kontaktu se zákazníky (kasina, banky, hotely apod.). Je třeba 

dodat, že ne ve všech státech je mystery shopping legální např. Nevada, Florida. 

Na českém trhu existuje stále více firem, které se na mystery shopping specializují. 

V České republice se často tato metoda využívá v sektoru financí a telekomunikačních služeb. 

Špatný zákaznický servis je častým důvodem, proč firmy ztrácí zákazníky. Metoda umožňuje 

najít nedostatky v chování personálu, indetifikovat slabé stránky prodej a objektivněji 

hodnotit zaměstnance.  

 

2. 9. 8 Supervize a intervize 

 

Supervizí a intervizí setkání jsou více metodami rozvoje než hodnocení. Ovšem jejich 

podstatnou částí je reflexe a zpětná vazba.  

Reflexy a zpětnou vazbu poskytují kolegové, kteří nejsou ve vztahu přímé 

podřízenosti a nadřízenosti. Supervize a intervize obvykle probíhá tak, že jeden z účastníků 

prezentuje problém, ve kterém hraje důležitou roli. Přitom účastníkovi není až tak jasné, co 

bylo dobře a co ne. Po prezentaci následují otázky, které kladou druzí účastníci a někdy 
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poskytují zpětnou vazbu a tímto zabezpečuje pohled nezávislých, relativně nezatížených 

kolegů. Takto poskytnutá zpětná vazba může být účinnější než zpětná vazba od nadřízeného 

či spolupracovníka. Protože supervize svých charakterem má blízko k méně formálním 

metodám, „změkčuje“ celý systém hodnocení, když je do něj zařazena, jak tvrdí Hroník 

[A10]. 

  

2. 9. 9 Hodnotící stupnice (škály) 

 

 Jedná se o jednu z nejčastěji uplatňovaných metod. Hodnotící stupnice mohou být 

sudé, liché, numerické, slovním popisem nebo grafem.  

Hodnotitel oceňuje pracovní výkon a jednání zaškrtnutím stupně (škály) plnění kritéria. 

Každý stupeň je obodován,  popř. slovně definován. Suma dosažených bodů za všechna 

kritéria udává celkové hodnocení. Někdy jsou kritéria vážena, aby se jejich váhou posílila 

důležitost vybraných aspektů pracovního výkonu. Výhody této metody jsou zejména: náklady 

na její vytvoření a administrativu jsou nízké, vyplnění formuláře není časově náročné, 

stupnice jsou použitelné pro velký počet zaměstnanců. 

Stupně hodnotící stupnice mohou být např. nedostatečný, uspokojivý, dobrý, velmi dobrý, 

výborný nebo u frekvence výskytu kompetence, vždy, velmi často, obvykle, málokdy, nikdy. 

Typickými stupni pro dvoustupňové hodnocení jsou splnil-nesplnil, pro třístupňovou škálu 

nadstandardní, standardní, podstandartní.  

 

2. 9.10 Metody srovnávání, nucené distribuce a zařazování 

 

Pilařová ve své knize [A12] popisuje tři nejznámější srovnávací metody: metodu 

nucené distribuce, zařazování a srovnávání. 

 

Metoda srovnávání je metoda párová, kdy výkony nebo kompetence hodnoceného se 

všemi ostatními zaměstnanci z dané pracovní skupiny. Při každém srovnání přidělíme 

„vítěznému“ zaměstnanci bod. Součtem bodů ve všech srovnáních získáme pořadí 

hodnocených.  

 

Metoda zařazování je založena na principu seřazení hodnocených zaměstnanců podle 

vybraného kritéria od nejlepšího zaměstnance po nejhoršího. Tato metoda je vhodná pro méně 

početné pracovní skupiny (maximálně 15 lidí). U většího počtu přímých podřízených lze 
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metodu modifikovat tak, že vytvoříme podskupiny, v rámci nichž hodnocené seřazujeme. 

Vybrané kritérium by mělo být jasně čitelné, např. počet prodaných výrobků. 

 

Metoda nucené distribuce umožňuje rozdělit hodnocené zaměstnance do 

„výkonnostních skupin“ na základě Gausovy křivky.  

 

 

 

 

Obr. 2.6  Gausova křivka vytvořena na základě Turčana a kol. [A14] 

 

 

Toto členění je založeno na předpokladu, že rozdíly mezi zaměstnanci odpovídají 

statisticky normálnímu rozložení v populaci. To znamená, že v případě pěti skupin by do 

skupiny nejlepších zaměstnanců bylo zařazeno 10% hodnocených, nadprůměrných 20%, 

průměrných 30%, podprůměrných 20% a nejhorších 10%. Hodnotitelé jsou při hodnocení 

instruováni, aby všechny své podřízené rozdělili do jednotlivých skupin podle zásad 

normálního rozdělení. 

 

 

 

 

 

 

Nejhorší Podprůměrní Průměrní 
pracovníci 

Nadprůměrní Nejlepší 

Výskyt jevu 
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2. 9. 11 Behaviorally Anchored Rating Scales 

 

BARS (Behaviorally Anchored Rating Scales) je v překladu klasifikační stupnice pro 

hodnocení pracovního chování. Smysl této metody spočívá v tom, že se hodnotící stupnice 

rozdělí na několik částí (např. výjimečný, dobrý, průměrný, špatný) a ke každému stupni se 

připojí slovní popis, který se váže hodnocenému žádanému pracovnímu jednání (např. znalost 

práce – dobrá – zaměstnanec má nadprůměrné znalosti hlavních aspektů práce, potřebuje 

pouze minimální dozor v komplexních otázkách, pravidelně překonává standarty práce). 

Zaměstnanci jsou řazení do škál, kterým nejvíce vyhovují. Výhodu je poměrně rychlé 

ohodnocení, ale nejdříve tento systém musí někdo poměrně složitě vypracovávat. [A3] 

 

 

2. 10 Hodnotící rozhovor 

 

Hodnotící rozhovor má vést k hledání motivace u zaměstnance. Proto hodnotící rozhovor 

v některých  organizacích nazývají jako motivační rozhovor. Provádíme ho na konci 

sociálního procesu pracovního hodnocení. Hodnoceného zaměstnance seznamujeme 

s výsledky pracovního hodnocení a usilujeme o jeho souhlas s budoucími cíli. Nemá to být 

příležitost ke kázání vedoucího. Samotný hodnotící rozhovor má tři fáze. Jedná se o 

přípravnou fázi, samotný průběh a ukončení, jak tvrdí Bláha [A2]. 

 

V přípravné fázi se připravuje jak vedoucí, tak i zaměstnanec podle pokynů vedoucího. 

Příprava vedoucího spočívá ve vyhodnocené formulářů pro pracovní hodnocení zaměstnanců, 

v dodržení souměřitelnosti výsledků, ve sdělení hodnocenému 2 -3 dny předem, místa, data, 

hodiny schůzky pro vyhodnocení a otázky, na které se má zaměstnanec připravit pro 

vzájemnou diskuzi. Dále si vedoucí připraví otázky, kterými zjistí zpětnou vazbu zaměstnance 

na sdílení a znalost firemní strategie a kultury. 

 

V průběhu hodnotícího pohovoru by měly být dodržovány určité pravidla. Je třeba si 

stanovit cíl motivačního rozhovoru a držet se ho. Nenechat se vtáhnout do konfliktu, případně 

mu nezavdat příčinu, neboť cílem není kritika, ale povzbuzení. Zaměstnanec má mít pocit 

podpory ze strany vedoucího. Vedoucí by měl zdůrazňovat ochotu podpory a pomoci 

zaměstnanci, pokud ji potřebuje.  Prostředí, ve kterým se pohovor uskutečňuje, by mělo být 

klidné a neformální (prosvětlené, nehlučné prostředí, kde nezvoní telefony) a při vstupu 
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hodnoceného vstát a přivítat ho. Důležitým pravidlem je vést otevřenou komunikaci: klást 

otevřené otázky, kterými se diskuse rozvíjí. Vést komunikaci na horizontální úrovni (jednat 

s hodnoceným jako s rovným, kde není třeba připomínat funkční nerovnost). Využívat 

znalostí z verbální a neverbální komunikace. Chválit a udržovat dialog, nepoužívat 

uzavřených otázek, kde má hodnocený možnost odpovídat pouze stroze „ano“ nebo „ne“. 

Hodnotitel  se nesmí nechat ovlivnit vzhledem a projevem zaměstnance, neměl by vzpomínat 

na prohřešky z minulých hodnocení.  V průběhu hodnocení musí být uplatňováno pozitivní 

myšlení a vytvořit zaměstnanci prostor pro vysvětlení svého pracovního jednání.  

 

Hodnotící rozhovor by měl být přibližně po třiceti minutách ukončen, přičemž 75 % 

celkového času má hovořit zaměstnanec. Na závěr je zapotřebí znovu zopakovat hlavní body, 

na kterých se vedoucí a zaměstnanec dohodli. Hodnotící rozhovor by měl být prováděn 

citlivým způsobem. Hodnocený by ze schůzky měl odcházet spokojený s tím, že kritika byla 

konstruktivní a hodnocení proběhlo objektivně.  

 

Nejčastější chybami při hodnocení je špatná volba kritérií a silná subjektivita, neboť tam kde 

pracuje lidský faktor se určité subjektivitě nelze vyhnout. Hodnotící kritéria musíme stanovit 

na základně analýzy práce.  

Za další vyskytující se chyby považuje Koubek [A3]: 

 

• Přílišnou shovívavost. Jde o případ, kde při hodnocení zaměstnanců jsou hodnocení 

zaměstnanci výrazně koncentrováni na pozitivním konci stupnice, místo aby byli 

rozptýleni po celé stupnici hodnocení. 

• Opačným příkladem je přílišná přísnost. 

• Tendence k hodnocení zaměstnanců hodnotami ze středu stupnice (všichni jsou 

průměrní). 

• Tendence hodnotitele hodnotit zaměstnance podle svých vlastních měřítek (preferovat 

u hodnocených ty stránky pracovního výkonu a ty způsoby a přístup k práci, které sám 

preferuje). 

• Tendence nechat se ovlivňovat  svými osobními antipatiemi, předsudky nebo 

sympatiemi. 
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• Tzv. halo efekt, kde se hodnotitel nechá unést některým pozitivním nebo negativním 

rysem hodnoceného (první dojem, vystupování, vzhled) a pod tímto vlivem hodnotí i 

ostatní vlastnosti či složky  pracovního výkonu zaměstnance. 

• Přihlížení k sociálnímu postavení, sociální příslušnosti, etnickým či rasovým znakům, 

pohlaví atd. 

• Přílišné přihlížení k hlavnímu účelu hodnocení ( např. snaha nepoškozovat podřízené 

v případě, že hodnocení je nástrojem snižování počtu zaměstnance, snaha vylepšit 

jejich tvář v případě, že hodnocení je nástrojem změn v odměňování atd.). 

 

V literatuře se odborníci shodují na tom, že je zapotřebí vhodnou formou hodnotitele 

proškolit, aby počet špatně vedených  hodnotících rozhovorů v organizaci klesl, a aby se 

zvýšila motivační účinnost rozhovorů. Hodnotící rozhovor je snad nejvyužívanější hodnotící 

nástroj u současných firem, a patří k nejefektivnějším metodám.  

 

 

2. 11  Provázanost metod 

 

Existuje celá řada dalších metod, jak už srovnávacích nebo nesrovnávacích (checklist, 

MFO, metoda pozorování apod.). 

 Je důležité si uvědomit, že neexistuje žádná „správná“ metoda hodnocení. Jednotlivé metody 

na sebe navazují, doplňují se, mohou se lišit i malými rozdíly. Organizace by měly zvolit 

metodu citlivě a při jejím rozhodováním brát v úvahu i firemní kulturu. Současným trendem 

je určité promísení metod, např. zařazení 360 stupňové vazby nebo sociogramu do DC, 

zařazení hodnotícího pohovoru do manažerského auditu apod. 

 

2. 12 Role vedoucích a personalistů 

 

Metodický vedoucí či personalista participuje při vyhodnocování a stanovování rozvojových 

cílů. Pakliže se personalista podílí na hodnocení, Hroník [A10]  doporučuje, aby hodnocení 

probíhalo odděleně, protože účast dvou hodnotitelů by mohla vést k vytvoření koalice dvou 

proti třetímu. Hodnotitelem je takřka vždy přímý nadřízený, který je zodpovědný za 

výkonnost svých lidí, a který musí být vždy informován o závěrech, které byly při hodnocení 

personalistou formulovány. Když se nepodílí na hodnocení svých lidí a jeho lidé jsou 

hodnoceni někým jiným, důvody musí být velmi specifické a vážné. 
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Ertl [B3] tvrdí, že pokud je příslušný nadřízený dostatečně kompetentní a zvládne celý proces 

sám, ponechal by zodpovědnost na něm (příp. mu nabídnul konzultaci před vlastním 

spuštěním hodnocení. Důležité je posouzená aktuální situace a podle toho je třeba zvolit míru 

„intervence“ personalisty. Např. při prvních pohovorech po spuštění nového systému 

hodnocení je účast zkušeného personalisty v celém procesu žádoucí a přínosná – obvykle pro 

obě strany, při opakovaném hodnocení by měli být manažeři čím dál více soběstační.  

 

  

2. 13 Trendy v hodnocení zaměstnanců 

 

Hroník [A10] považuje za trendy v současných systémech hodnocení určité posuny a 

předpovídá skvělou budoucnost e-assessmentu. 

 

 
Obr. 2.7  Posuny v hodnocení zaměstnanců  [A10] 

 

Od registrování toho co se stalo a hodnocení minulosti s pečlivě vychytanými chybami se 

efektivní hodnotící systémy zaměřují na budoucnost prostřednictvím motivování a řešení 

problému. Cílem je především zlepšit výkon v budoucnosti, a to se nemůže dít byrokratickým 

způsobem. Je třeba s lidmi mluvit a motivovat je, aby i oni sami byli autory různých návrhů 

cílů a způsobů jejich dosažení. Hodnotitel si nehraje na učitele, který nejlépe ví. Hodnocený 

se stává aktivním subjektem hodnocení, nikoli jeho pasivním objektem. 

 
Od registrace 

 
Od známkování 
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hodnocení „od stolu“ 

 
Od role učitele a žáka 

k roli porodníka a 
rodiče 
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Dalším trend souvisí s rozvojem informačních technologií. Mluví se o e-assesmentu, neboť se 

zdá, že papírovému hodnocení je odzvoněno. Jde však o to, aby e –assessment či jiné způsoby 

hodnocení, které využívá elektronické prostředí, nebylo pouhým přepisem papírového 

hodnocení. Elektronické prostředí umožňuje hodnocení chování a výkonu posunout na novou 

kvalitativní úroveň. Inspiraci můžeme hledat například ve finančním řízení, logistice a 

podobně. Zde vývoj směřuje ke sledování on-line. Elektronické prostředí umožní, aby se 

hodnocení stalo permanentním procesem. 

Na základě výzkumu [A11], který byl prováděn ve firmě GE, a který se zabýval 

vyhodnocením hodnocení, byly zjištěny následující závěry: 

• kritičnost má negativní dopad na dosahování cílů; 

• pochvala má malý účinek; 

• konkretizace cílů zvyšuje výkonnost; 

• kritické hodnocení vede k defenzivě a snižuje výkonnost; 

• vedení cílu je vhodnější provádět každodenně než jednou ročně; 

• týmové formulování vede ke zvýšení výkonnosti; 

• projednávání cílů a zvýšení výkonnosti nemá být spojováno s projednáváním zvýšení 

platu; 

• formulování cílů hodnoceným činí vyšší výkonnost pravděpodobnější, než jaký cíl 

hodnocenému určen. 

 

 Mezi další trendy moderní doby řadí Dvořáková [A4] systém 360 ˚ zpětné vazby (viz. strana 

18), rozšíření zdrojů pro jiné získání informací o zaměstnanci a princip trvalého hodnocení.  

 

Nové přístupy v hledání způsobu hodnocení zaměstnanců a zvyšování jeho objektivity i 

efektivnosti organizace vycházejí v současné době z poznatku, že zvýšení jeho  objektivity, a 

tím i zvýšení pocitu spravedlnosti pro hodnocené, spočívá v rozšíření zdrojů pro získání 

informací o hodnoceném zaměstnanci. Existence jediného zdroje, kterým je nadřízený 

hodnoceného, přináší určitá rizika spojená s možností subjektivního zkreslení nebo i možné 

zaujatosti. Ale i v případě individuálně vysoce etického přístupu k hodnocení zaměstnance 

není možno vyloučit skutečnost, že nadřízenému pracovníkovi zůstanou skryty některé 

aspekty pracovníkova jednání a výkonu, zejména ty, které souvisí s jeho rolí v pracovním 

týmu, vtahem ke spolupracovníkům nebo rezervami v pracovním výkonu. Proto se snaží 
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základnu pro získání informací o pracovníkovi rozšířit o další zdroje (např. hodnocení dalšími 

subjekty). 

Dalším prvkem, který vnáší do požadavků na uplatňování systému hodnocení zaměstnance, je 

snaha odstranit nárazovitost a kampaňovost a nahradit je principem trvalého průběžného 

hodnocení, které se stává součástí řízení pracovního výkonu a je založeno na vzájemné 

interakci hodnoceného s hodnotitelem, zejména pak na důsledném uplatňování zásad 

koučinku ve vedení lidí. 

 

2. 14 Vztah hodnocení zaměstnanců k jiným personálním činnostem 

 

Hodnocení pracovníků je provázáno v celou řadou dalších firemních procesů, z čehož  

jsou nejvýznamnější vazby na systém odměňování, na personální plánování, získávání a výběr 

zaměstnanců, vzdělání a rozvoj zaměstnanců, rozmísťování zaměstnanců a popisy pracovních 

pozic. 

 

Odměňování zaměstnanců, zejména pak pohyblivá část mzdy, bývají často považována za 

hlavní, nebo dokonce jediný účel hodnocení. Hodnocení by se však spíše mělo zaměřit na 

rozvoj výkonnosti zaměstnance a odstranění nedostatku. Odměna za práci sice odráží 

pracovní výkon, musí však respektovat řadu jiných faktorů, uvádí Bělohlávek [B1]. 

Vztah a vazby mezi cíly, hodnocením a dalšími činnostmi může znázornit i následující 

schéma. 

Obr. 2.8  Vztah mezi strategickými cíli organizace, hodnocením a rozvojem zaměstnance podle Pilařové [A12] 
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O výsledky hodnocení zaměstnanců se může opřít personálního plánování. Měly by být 

brány v úvahu nejen při plánování personálního rozvoje zaměstnanců, ale i při plánování 

jejich potřeb (informace o výkonu stávajících zaměstnanců jsou důležitým podkladem pro 

úvahy, jaké a kolik zaměstnanců bude organizace ke splnění plánovaných úkolů potřebovat) a 

zvažování pokrytí této potřeby z vnitřních zdrojů. Potřeby personálního plánování je pak třeba 

vzít v úvahu jak při tvorbě kritérií a metod hodnocení zaměstnanců, tak v závěrečných fázích 

procesu hodnocení při směřování hodnocených zaměstnanců na plnění budoucích úkolů. 

Pokud jde o rozmísťování zaměstnanců, je hodnocení nejdůležitějším podkladem pro 

rozhodování o povýšení, převedení na jinou práci, přeřazení na nižší funkci či propuštění. 

Hodnocení zaměstnanců samozřejmě ovlivňuje oblast pracovních vztahů a může 

signalizovat i nedostatky v oblasti péče o zaměstnance.[A3] 

 

2. 15 Zvláštnosti zdravotnických systémů 

 

Zdravotnické organice mají řadu specifických zvláštností, kterými se od běžných 

průmyslových podniků liší. Dané specifika se musí promítnout i do systému hodnocení. Mezi 

nejvýznamnější rozdíly podle Gladkijho [A18] patří: 

• Definování a měření výstupů a výsledků léčebně preventivní činnosti je spojeno 

s mnoha obtížemi. Tyto obtíže vyplývají z toho,že dosud neexistuje vyhovující 

definice pojmu „zdraví“ a dále z toho, že měření úrovně zdraví je možno provádět 

pouze nepřímo. Velký problém je i v hodnocení tzv. atributivní účinnosti, kdy 

pozorovatelné zlepšení zdravotního stavu může být skutečně způsobeno léčením, nebo 

k tomuto zlepšení došlo spontánně či v důsledku jiných příčin. 

• Skutečné potřeby zdravotní péče se velmi těžko zjišťují a neustále se mění. Potřeby 

zdravotní péče se nemohou ztotožnit s poptávkou po péči. 

• Spotřeba péče (práce) při léčení týchž chorob u různých jedinců je variabilní a péče 

musí být často komplexní, vyžadující aktivity různých odborníků. 

• Velký podíl činností ve zdravotnictví má neodkladný charakter. 

• Práce klade mimořádné nároky na přesnost a spolehlivost. 

• Pracovní aktivity jsou vysoce specializované a vyžadují vysoký stupeň koordinace 

mezi různými profesně specializovanými týmy. 

• Pacienti (klienti) bez odborné erudice, nejsou většinou schopni posoudit účelnost a 

užitečnost použitých léčebných postupů. 
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• Výsledky léčby řady nemocí přes vysokou profesionalitu lékařů a zdravotnických 

pracovníků nemusí být úspěšné (nádory, AIDS apod.) 

• Účastníci zdravotnických organizací jsou vysoce profesionalizovaní a jejich primární 

loajalita směřuje spíše k profesi než k organizaci, ve které působí. 

• Existuje relativně nízký stupeň objektivní kontroly výsledků práce lékařů a 

zdravotnických týmů ze strany manažerů zdravotnických zařízení.  

• V mnoha zdravotnických organizacích existuje dvojí podřízenost, některých 

pracovníků, zvláště nemocnicích, což vytváří problémy koordinace, odpovědnosti. 

• Poruchy ve fungování systému jsou veřejností velmi citlivě vnímány. 

• Bylo-li dosaženo určité standardní péče, potom vztah mezi vstupy a výstupy je velmi 

vstupy nemusí být spojeny s měřitelnými přínosy. 

 

2.16 Použité metody v praktické části 

 

Jak jsem ji ž zmínil v úvodu, ve Vsetínské nemocnici a.s. od února roku 2010 pracuji na 

poloviční úvazek. Cenné informace jsem získal statistickým zpracováním hodnotících 

formulářů. Proto jsem využíval osobního dotazování formou nestandardizovaného rozhovoru. 

Hlavní metodou, kterou jsem využil je dotazníkové šetření.  

 

Nestandardizovaný (nestrukturovaný, volný) rozhovor nemá předem určeny závazné 

formulace a pořadí otázek. Neznamená to, že není předem připravený a promyšlený, ale 

záměrně je veden tak, aby se formulace co nejvíce přiblížil volnému rozhovoru.  

Dotazník je nejpoužívanějším nástrojem při sběru primárních údajů. Představuje formulář s 

otázkami, na něž respondenti odpovídají, případně také obsahují varianty jejich odpovědí. 

Výhoda dotazníku je, že ulehčuje zpracování údajů, zajišťuje standard pro zapisování 

odpovědí a jednoduše získává informace od respondentů. V dotazníku se využívají otevřené 

otázky (problém zpracování), uzavřené otázky (uzavřená možnost variant), polozavřené 

otázky (možnost variant a popřípadě možnost jiné odpovědi), škálové otázky (, které jsou 

nejvhodnější pro měření názorů a postojů) a bateriové otázky (více otázek, které mají stejný 

princip odpovědí a věnují se stejnému tématu, sloučeny do jedné otázky). [B5] 

 

 

 

 



 32 

3 Charakteristika organizace 

Praktickou část mé diplomové práce jsem vypracoval ve Vsetínské nemocnici a.s.  

 

Obr. 3. 1 Logo Vsetínské nemocnice a.s. [C1] 

Vsetínská nemocnice je zdravotnické zařízení, které poskytuje ambulantní, lůžkovou, 

specializovanou, diagnostickou, léčebnou, preventivní a lékárenskou péči a další služby 

související s poskytováním zdravotní péče ve Zlínském kraji. Jednotlivá oddělení sledují 

moderní trendy v medicíně, mají k dispozici náročné a účinné léčebné programy a moderní 

přístrojové vybavení. Kvalifikovaní specialisté, lékaři, zdravotní sestry i pomocný personál 

pomáhají  zákazníkům nemocnice – pacientům při navrácení zdraví a zmírnění utrpení. 

Nemocnice zabezpečujeme lékařskou a ošetřovatelskou péči pro celou spádovou oblast 

Vsetínska. Spolupracuje se zdejšími institucemi, ať už jde o vsetínskou radnici nebo Střední 

zdravotnickou a Vyšší zdravotnickou školu. 

 

Počet všech hospitalizovaných 13 840 

Počet ambulantně ošetřených pacientů 86 600 

Počet uskutečněných operací 4 735 

Počet narozených dětí 670 

Počet ošetřovacích dnů 97 466 
Průměrný denní stav obsazených 

lůžek v % 65,30% 

Tab. 3. 1 Počet ošetřených pacientů Vsetínské nemocnice a.s za rok 2008. [C1] 

 

Vsetínská nemocnice je akciovou společností, jejímž zakladatelem je Zlínský kraj. Se svými 

téměř sedmi stovkami zaměstnanců patří mezi největší zaměstnavatele v regionu. Jménem 

společnosti jedná představenstvo. Na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování 

podnikatelské činnosti společnosti dohlíží dozorčí rada. 
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Nemocnice Vsetín se snaží o trvalé zlepšování v oblasti kvality. V roce 2005 nemocnice 

získala mezinárodně uznávaný certifikát kvality ISO 9001-2000. V  roce 2006 a následně pak 

v listopadu 2007 byl certifikát obhájen při tzv. dozorovém auditu, jehož závěrem bylo zjištění, 

že procesy řízení kvality v nemocnici jsou udržovány a neustále rozvíjeny. V listopadu 2008 

nemocnice znovu prošla úspěšně recertifikačím auditem podle normy ČSN EN ISO 

9001:2001 a certifikát je platný do 31. 10. 2011. 

V lednu 2007 zdravotnické zařízení získalo akreditaci, kterou uděluje Spojená 

akreditační komice ČR a zařadilo se tak mezi prvních deset nemocnic v ČR, které získaly tuto 

národní akreditaci. V prosinci 2007 akreditačním šetřením prošla nemocnice znovu, tentokrát 

už jako akciová společnost. Platnost certifikátu o akreditace je až do prosince 2010. [C1] 

 

  3. 1 Historie Vsetínské nemocnice, a. s. 

 

Historie Vsetínské nemocnice se začala psát 16. května 1911, kdy přijala první 

pacienty. V roce 2010 tedy nemocnice oslaví 99 let své existence. Při otevření měla k 

dispozici v hlavní budově 62 lůžek (jednolůžkové, tří až čtyřlůžkové a dvanáctilůžkové 

pokoje) a 10 lůžek v infekčním pavilonu se šesti pokoji. V průběhu let si přistavovaly nové 

budovy a nemocnice se rozšiřovala.  

Po listopadu 1989 se uvažovalo o vybudování nové nemocnice, projekt ale skončil kvůli 

finanční nákladnosti celého projektu. A tak zůstává i nadále ve stávajících prostorách, se 

všemi zápory, které k tomu náleží. Stav některých budov již neodpovídá potřebám moderního 

zdravotnictví, neexistuje jiná než venkovní přeprava pacientů mezi jednotlivými pavilony.  

Roku 1995 byla dokončena nová přístavba k chirurgickému pavilonu a byla zřízena oddělení 

centrální operační sály, centrální sterilizace. Oddělení centrálních operačních sálů je 

pracovištěm s pěti operačními sály pro gynekologii a porodnictví, chirurgii, traumatologii, 

urologii, ortopedii a ušní, nosní a krční oddělení. Pracoviště centrální sterilizace zabezpečuje 

přípravu sterilních pomůcek pro celou nemocnici. 

Zatím poslední rekonstrukce nemocničního objektu skončila v roce 2007, kdy byl předán 

pavilon, který děti pojmenovaly jako Čtyřlístek. Sídlí v něm dětské oddělení a infekční 

oddělení, poskytuje také zázemí pro oddělení lékařské mikrobiologie. V letech 2003 – 2007 

byla nemocnice příspěvkovou organizací, jejímž zakladatelem byl Zlínský kraj. Akciovou 

společností Vsetínská nemocnice a.s. je od 1. května 2007. 
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3. 2 Organizační struktura Vsetínské nemocnice a.s. 

 

Pod pojmem nemocnice si celá řada lidí představí lékaře, zdravotní sestry a primáře. 

Avšak je důležité si uvědomit, že v nemocnici pracují v pozadí i lidé jiných profesí, bez 

kterých by nemocnice nefungovala. Ve Vsetínské nemocnici je to konkrétně 17% 

zaměstnanců (THP, dělníci a provozní pracovníci), kteří pracují v nemocnici a nejsou 

zdravotničtí pracovníci. Jak je zřejmé z grafického znázornění, dominantní kategorie 

zaměstnanců jsou všeobecné sestry a porodní asistentky. Významný podíl mají s 13% lékaři a 

se 17% zdravotní pracovníci nelékaři pod odborným dohledem. 

 

Strukutra zam ěstnanc ů podle kategorií
13%

1%

40%
9%

3%

17%

0%0%
8%

9%

Lékaři

Farmaceuti

Všeobecné sestry a porodní asistentky

Ost. zdrav. nelékaři s odb. způsobilostí

Zdrav. prac. nelékaři s odb. a spec. způsobilostí

Zdrav. prac. nelékaři pod odb. dohledem

Jiní odb. prac. nelékaři s odb. způsobilostí a dentisté

Pedagogičtí pracovníci

THP

Dělníci a provozní pracovníci

 

 Graf. 3. 1 Struktura zaměstnanců podle kategorií za rok 2008[C1] 

 

Ve Vsetínské nemocnici a.s. je organizační struktura rozdělena na dvě základní větve, 

na úsek odborné péče a úsek vnitřních služeb.  
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Úsek vnitřních služeb odpovídá  za chod nemocnice. Na tomto úseku pracují 

nezdravotničtí zaměstnanci na ekonomicko – obchodním, provozním, technickém odboru a 

odboru řízení lidských zdrojů. Vedoucí jednotlivých odborů jsou zodpovědní za svá oddělení 

a jsou podřízeni náměstku pro vnitřní služby. 

 

 

Obr. 3. 2 Základní schéma organizační struktury Vsetínské nemocnice a.s. [C1] 

Hlavním úkolem odboru řízení lidských zdrojů je zajistit nemocnici, která patří mezi 

největší zaměstnavatele regionu, dostatek kvalifikovaných a vzdělaných pracovníků. Odbor se 

zabývá systemizací pracovních míst, vymezuje náplň činnosti jednotlivých zaměstnanců. Pod 

křídla odboru patří i problematika vzdělávání. Vsetínská nemocnice se přímo zapojuje do 

vzdělávací činnosti. Pořádá odborné semináře na jednotlivých odděleních a celoústavní 

semináře pro registrované sestry. Vsetínské nemocnici se podařilo získat akreditaci 

ministerstva zdravotnictví, takže dvakrát ročně je pořádán kurz Všeobecný sanitář.  

Zaměstnanci nemocnice jsou v rámci zvyšování své kvalifikace pravidelně vysíláni na různá 

školení do krajských a fakultních nemocnic i na další odborná pracoviště. Při získávání 
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nejnovějších poznatků z oblasti medicíny a ošetřovatelství se využívá spolupráce s Institutem 

postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků v Praze a s Národním centrem 

ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně.  

 

Druhou základní větví v organizační struktuře Vsetínské nemocnice je úsek odborné péče pod 

vedením náměstka pro odbornou péči. Úsek je rozdělen do čtyř oborů: operační obor, obor 

následné péče, obor komplementu a interní obor. Jednotlivé obory mají na starosti jejich 

vedoucí. Jednotlivá pracoviště oborů vedou primáři – lékaři, v jejichž funkci se spojují 

odbornosti medicínské a manažerské. Jsou to vzdělaní lidé se specializací v oboru, mají 

zodpovědnost za organizaci a chod celého oddělení. Řídí své kolegy lékaře na lůžkových 

odděleních a v ambulancích, kteří poskytují péči v rozsahu odpovídajícím jejich způsobilosti 

k výkonu povolání, v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy. Vhodným a 

srozumitelným způsobem podávají pacientovi, popřípadě jeho blízkým osobám, informaci o 

jeho zdravotním stavu a potřebných zdravotních výkonech. 
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4 Analýza procesu řízení pracovního výkonu a systému hodnocení zaměstnanců 

Ve Vsetínské nemocnici a.s. se při hodnocení zaměstnanců vychází z interní směrnice 

IJ-SPP – 1-0200/08. [C1] Systém hodnocení je poměrně nový, poprvé se použil v hodnocení 

za rok 2007. 

Hodnocení zaměstnanců probíhá každoročně v období měsíců září až listopad, 

přičemž hodnotitel může hodnotit své podřízené pouze v případě, že se podrobil on sám 

hodnotícímu pohovoru. Hodnocení zaměstnanců může probíhat i v kratších časových 

intervalech na základě zkráceného pohovoru, a to na základě potřeby vzniklé náhlou změnou 

v chování, pracovní výkonnosti, aktivity apod. 

Cílem systému hodnocení ve Vsetínské nemocnici a.s. je : 

 

• zhodnocení současné úrovně kvality výkonu zaměstnance, jeho pracovního a 

sociálního chování, 

• motivace zaměstnanců k vyššímu výkonu, 

• určení předností a rezerv daného zaměstnance, 

• rozhodnutí o pracovním zařazení a plánování pracovního postupu, určení potenciálu,  

• odhalení potřeb rozvoje a odborné přípravy, vyhodnocení plán školení/výcviku a jeho 

účinnosti, 

• odhalení chyb při organizaci i při výkonu práce, odhalení slabých míst v informačních 

kanálech, získání informací o zaměstnanci pro personální informační systém,  

• odhalení nedostatků v personální práci, tj. výběru, adaptaci a dalším vzdělávání, 

• podklad pro hodnocení potenciálu zaměstnance. 

 
 

4. 1 Průběh hodnotícího procesu 

 

 Průběžné celoroční hodnocení zaměstnanců je ukončeno hodnotícím pohovorem. 

Hodnocený je pozván na k pohovoru prostřednictvím písemné pozvánky. K pozvánce je 

připojen formulář Kriteria hodnocení (pro zdravotnické zaměstnance, zaměstnance vnitřních 

služeb nebo pro vedoucí zaměstnance) dle pracovního místa hodnoceného. Formulář 

pozvánky a Kritéria hodnocení jsou v příloze. 
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Hodnocený si samostatně před hodnotícím pohovorem provede sebehodnocení a vyplní 

sloupec ve formuláři hodnocení označený jako „hodnocený“. 

 

K hodnotícímu pohovoru přinese hodnocený pozvánku, kterou podepíše, čímž stvrdí, že byl 

předem pozván a že hodnotící pohovor skutečně proběhl. 

 
 

Obr. 3. 3 Schéma průběhu hodnotícího procesu, vytvořeno na základě vnitřní směrnice [C1] 

Hodnotitel provede hodnotící pohovor, který by měl podle směrnice trvat alespoň 30 minut. 

Během pohovoru hodnotitel vyplní formulář Kriteria hodnocení zaměstnance ve sloupci 

označeném „hodnotitel“ . Současně si se zaměstnancem vyjasní případné nesrovnalosti a 

vzniklé rozdíly mezi hodnocením hodnotitele a sebehodnocením zaměstnance. Tyto rozdíly 

mají být odstraněny během hodnotícího pohovoru a hodnocení hodnotitelem bude konsensem 

mezi názorem zaměstnance a jeho hodnotitele. Současně při tomto rozhovoru je vyplněn 

Formulář hodnocení (viz. přílohy). Formulář hodnocení vyplní hodnotitel třikrát – jedno 

vyhotovení obdrží zaměstnanec, druhé vyhotovení si zakládá hodnotitel do složky 

hodnoceného zaměstnance a třetí vyhotovení se předává do osobního spisu na odbor řízení 

lidských zdrojů. Tento formulář musí být podepsán zaměstnancem i hodnotitelem. 

Aby byla zajištěna vazba mezi formulářem Kriteria hodnocení zaměstnance a Formulářem 

hodnocení, doplní se do Formuláře hodnocení článku V. výsledná známka, která se určí jako 

aritmetický průměr známek stanovených hodnotitelem v jednotlivých kriteriích ve Formuláři 

hodnocení zaměstnance. Tato výsledná známka bude zaokrouhlena na 2 desetinná místa. 

 

Po provedení hodnotících pohovorů u všech zaměstnanců řízeného organizačního celku 

zpracuje hodnotitel formulář Souhrnné hodnocení zaměstnanců za jím řízený organizační 
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celek (viz. přílohy). Takový formulář vyplní každý hodnotitel a uvede v něm zaměstnance, 

kteří jsou mu dle organizačního schématu přímo podřízeni a u kterých je tedy povinen 

hodnotící pohovor vést. Souhrnný formulář hodnocení zaměstnanců dále zpracovává každý 

vedoucí zaměstnanec na vyšším stupni řízení – tedy vedoucí oddělení za jednotlivé části 

svého oddělení (např. stanice), vedoucí odborů – oborů za jednotlivá oddělení a náměstci za 

jednotlivé odbory – obory. Výsledný souhrnný formulář hodnocení za celou nemocnici 

zpracovává odbor řízení lidských zdrojů.  

Po předání všech Formulářů hodnocení zaměstnanců i všech Souhrnných formulářů 

hodnocení zpracuje odbor řízení lidských zdrojů souhrnnou zprávu o hodnocení 

zaměstnanců, kterou předloží ke schválení poradě vedení. Součástí této zprávy je : 

• celkové vyhodnocení za nemocnici, 

• srovnání výsledků hodnocení dle jednotlivých organizačních celků - oddělení a 

oborů (odborů) případně úseků, 

• návrhy v oblasti vzdělávání a personálního rozvoje, 

• návrhy na změny rozdělení osobních příplatků případně odměn mezi jednotlivé 

organizační celky, 

• návrhy na  zařazení zaměstnanců do personálních rezerv , 

• přehled návrhů na přeřazení zaměstnanců (platové třídy, pracovní místa, 

organizační celky …), 

• seznam připomínek a návrhů zaměstnanců. 

 

Po schválení této zprávy připraví vedoucí odboru řízení lidských zdrojů prezentaci výsledků, 

závěrů hodnocení a řešení zjištěných problémů a tuto představí vedoucím zaměstnanců 

nemocnice na  poradách. 

 
4. 2 Návaznost hodnocení zaměstnanců na systém odměňování  

 

Výsledkem hodnocení ve Vsetínské nemocnici a. s. je stanovení výše osobního hodnocení. 

Pokud by zaměstnanec byl v některém z kriterií hodnocen stupněm 5, pak je povinností 

vedoucího zaměstnance vystavit hodnocenému zaměstnanci v souladu s pracovním řádem 

upozornění na porušení povinností vyplývajících z právních předpisů a uplatnit všechny 

postupy definované pracovním řádem při neplnění povinností zaměstnance. V případě 

hodnocení stupněm 3 – 4 je vedoucí zaměstnanec povinen provést revizi náplně práce – 
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kompetencí zaměstnance v popisu pracovního místa a případně i v návaznosti na změnu 

kompetencí provést změnu mzdového zařazení zaměstnance.  

 

4. 3 Identifikace a role hodnotitele  

 

Hodnotitelé ve Vsetínské nemocnici a.s. jsou vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci pověřeni k 

vedení práce. Vedoucími zaměstnanci jsou ředitel nemocnice, náměstek pro odbornou péči a 

náměstek pro vnitřní služby, vedoucí oborů nebo odborů a vedoucí oddělení. 

Zaměstnanci pověřeni vedením se rozumí konkrétně: vedoucí ambulance (ordinace), vrchní 

sestra, staniční sestra, vedoucí laborant, vedoucí účtárny, vedoucí směny, vedoucí čety, 

garážmistr, vedoucí donáškové služby, vedoucí nutriční terapeut, šéfkuchař, vedoucí provozu, 

vedoucí farmaceutický asistent, vedoucí JIP, vedoucí laborant, vedoucí radiologický asistent, 

vedoucí fyzioterapeut, vedoucí skladu a mistr. 

 
Hlavní role hodnotících zaměstnanců je zajistit motivaci a zájem hodnoceného, umožnit 

přípravu na hodnocení a provést s hodnoceným zaměstnancem hodnotící pohovor, jehož 

cílem je zjistit názor hodnoceného zaměstnance, seznámit zaměstnance s vlastním 

hodnocením, sladit vzájemná očekávání. Tento postup by měl vyústit v dohodu o stanovených 

cílech  pro další období, které nejvíce mohou ovlivnit osobní rozvoj zaměstnance, zkvalitnit a 

zefektivnit práci jeho i práci celého pracoviště i nemocnice jako celku.[C1] 

 

4. 4 Vypracování souhrnné zprávy 

 

Jak již bylo zmíněno souhrnnou zprávu z oblasti hodnocení vypracovává odbor řízení 

lidských zdrojů. Jelikož na poloviční úvazek na tomto odboru pracuji, jedním z mých úkolů, 

bylo tuto  zprávu zpracovat. 

Vypracování této zprávy spočívalo především ve zpracování téměř sedmi set hodnotících 

formulářů, které se ze všech oddělení sesbíraly v papírové podobě. Na straně jedné to byla 

zajímavá zkušenost a možnost nahlédnout blíže do hodnotícího systému, zjistit jaké cíle 

bývají stanoveny, o jaké oblasti vzdělávání mají zaměstnanci zájem apod. Na straně druhé se 

jednalo o téměř týden dlouhé papírování, kompletování statistik a zakládání hodnotících 

formulářů do osobních spisů zaměstnanců. 
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Souhrnná zpráva se zabývala nejen známkováním kritérií, jejich srovnáním, ale i oblastí 

vzdělávání a porovnáním s předešlým obdobím. V následujících odstavcích na ukázku 

předkládám jaké informace jsem zpracovával. 

 

 V oblasti vedoucích zaměstnanců došlo ke známkovému zlepšení. Průměrně za rok se u 

vedoucích zaměstnanců zlepšilo hodnocení o 22%. V roce 2009 ani jedna organizační složka 

nepřesáhla průměrnou známku 2.  Nejhorší známky měli v oblasti ekonomických výsledků: 

průměrná známka 1,76. Nejlepších výsledků, se známkou 1,11, dosáhli v kritériu loajálnost.  

 

Zaměstnanci nevedoucích pozic se oproti roku 2008 zhoršili z průměrné známky 1,51 na 1,73. 

Většina hodnocených kritérií se pohybuje okolo průměrné známky 1,7. Mírně vyčnívá 

„přístup ke klientovi“ se známkou 1,43. Ohodnocení známkou 2 téměř dosahují zaměstnanci 

v kritériích odbornost  a organizační schopnosti. 

 

Součástí hodnotícího formuláře bylo i zhodnocení potřeby rozvoje, který byl definován šesti 

oblastmi: manažerské dovednosti, ekonomické znalosti, komunikační dovednosti, personální 

práce, jazykové znalosti, počítačové dovednosti, popřípadě mohli zaměstnanci sami 

navrhnout oblast, ve které se chtějí rozvíjet. Současně s rozvojovou oblastí bylo nutné uvést, 

zda je jedná o zisk dovedností formou interní (zaměstnancem Vsetínské nemocnice a.s.) nebo 

externí (nákupem služby). 

Graf 3. 2 Schéma průběhu hodnotícího procesu, vytvořeno na základě vnitřní směrnice [C1] 

 

Ve srovnáním s předešlým obdobím, rokem 2008, se projevil 44% nárůst zájmu o rozvojové 

oblasti. 
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Nejvyšší zájem je o oblast počítačových dovedností, kde by 2/3 zaměstnanců preferovalo 

interní školení. Nejčastěji uváděnými okruhy pro získání dovedností jsou v uživatelském 

prostředí MS Office, konkrétně pak především Excel, Word a Powerpoint a dále pak 

dovedností ve specializovaném softwaru v nemocnici. Druhou nejžádanější oblastí jsou 

jazykové dovednosti, kde nejvyšší zájem je o anglický jazyk. 

 

Během zpracování výsledků jsem narazil na řadu problémů. Základním problémem je vysoká 

administrativní činnost. Dlouhotrvající zpracování formulářů ještě umocňovalo 

nestandardizované vyplňování formuláře. K vyplnění formuláře se přistupovalo zcela 

různorodě. Někteří formulář vyplňovali ručně, někteří pomocí výpočetní techniky, některé 

cíle byly stanoveny velice konkrétně, některé cíle pak příliš obecně, někteří do rozvojové 

oblasti uváděli odborné kurzy a formy vzdělávání, různil se i způsob vyplnění ostatních 

tabulek a způsob vyškrtávání různých možností. Jelikož nebyl vydán žádný pokyn, jakým 

způsobem formulář vyplňovat, zaměstnancům nemůže být nic vytknuto, avšak  v případě 

ručního zpracování se musí přistupovat ke každému formuláři zvlášť a celý proces se 

prodlužuje.     

 

Zákony č. 95/2004 Sb. a č. 96/2004 Sb. [B7] upravují podmínky získání způsobilosti 

k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním 

zdravotní péče a dále upravují celoživotní vzdělávání zdravotnických a jiných odborných 

pracovníků. Celoživotním vzděláváním se rozumí průběžné obnovování, zvyšování, 

prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků a 

jiných odborných pracovníků v příslušném oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími 

vědeckými poznatky. Celoživotní vzdělávání je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky 

a jiné odborné pracovníky. Proto účast na certifikovaných kurzech, inovačních kurzech, 

odborných stážích, školících akcích, odborných kongresech, konferencích nebo sympoziích a 

specializačním vzdělávání patřily k nejčastějším cílům.  

K dalším častým cílům patřilo plnění ekonomických ukazatelů. Během zpracování formulářů, 

jsem narazil i na špatně formulové nebo dokonce i zbytečné cíle. Někteří zaměstnanci měli za 

cíl „sledovat dění na intranetu“, „dodržovat normy a směrnice“ nebo „provést hodnocení 

podřízených“. Definování těchto cílů jsou zbytečné, neboť plnění těchto cílů je uvedeno již ve 

směrnicích . 



 43 

Dalším problémem byla obecnost cílů. Cíle formulovány např. „zdokonalování pracovních 

postupů“, „aktivní přístup ke vzdělávání“ nejsou dostatečně konkrétní, aby zaměstnanec věděl 

jakým způsobem změnit své chování k lepšímu. 

 

Přístup některých hodnotitelů, především z úseku odborné péče, k hodnotícím pohovorům 

nebyl zodpovědný. Bohužel, ač se jednalo o hodnocení za rok 2009 a ohodnocení mělo 

proběhnout v období mezi listopadem a prosincem 2009, stalo se, že některá oddělení 

hodnotily až  v březnu roku 2010.  

 

4. 5 Výsledky dotazníkového šetření 

 

Pro získáni informací o současném systému hodnocení ve Vsetínské nemocnici a.s. jsem 

zvolil metodu dotazníků. Zaměstnanci vyplňovali dva typy dotazníků. Jeden dotazník byl 

určen pro hodnotitele, druhý typ pro hodnoceného. Dotazník se podařilo rozdistribuovat téměř 

po celé nemocnici, jak na úseku vnitřních služeb, tak na úseku odborné péče. Z celkového 

počtu 30 dotazníků pro hodnotitele a 60 dotazníků pro hodnocené se vrátilo ke zpracování 20 

dotazníků pro hodnotitele a 44 dotazníků pro hodnocené.  

 

Dotazník pro hodnotitele obsahoval celkem 25 otázek, přičemž otázka č.25 byla dobrovolná, 

protože díky této otázce by teoreticky šlo odkrýt anonymitu dotazovaného – dotaz na místo, 

kde dotazovaný pracuje. Otázku jsem zařadil do dotazníku, protože v případě problému 

v určité oblasti hodnocení může zaměstnanec odboru řízení lidských zdrojů reagovat 

opatřeními cíleně a přímo na daném oddělení, odboru, oboru apod. Pokud by byl problém jen 

na určitém úseku bylo by zbytečné řešit problém oddělení v celé nemocnici. V tomto 

dotazníku mají zaměstnanci celkem 7x možnost se k otázkám vyjádřit otevřeně, 6 otázek je 

uzavřených, jedna otázka polouzavřená a ostatní otázky jsou škálové. Škála je rozdělena na 5 

částí: rozhodně souhlasím, spíše souhlasím, neutrální, spíše nesouhlasím, rozhodně 

nesouhlasím. 

 

Dotazník určený pro hodnocené zaměstnance obsahoval 24 otázek, včetně poslední, opět 

dobrovolné otázky. V tomto dotazníku mají zaměstnanci celkem 5x možnost se k otázkám 

vyjádřit otevřeně, 5 otázek je uzavřených, jedna otázka polouzavřená a ostatní otázky jsou 

škálové. Škála je opět pětistupňová. Oba typy dotazníků jsou součástí přílohy.  
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4. 5. 1 Identifikace respondentů 

 

Pro popis zkoumaného souboru respondentů byly v dotazníku uvedeny otázky týkající se 

pohlaví, věku a organizační složky. 
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  Graf 3. 3 Věková struktura a pohlaví „hodnotitelů“ 

 

Mezi hodnotiteli bylo 59% zastoupeno ženské pohlaví, 41% byli muži. Většina respondentů 

se věkově pohybuje mezi 31- 45 let (41%) a 46-60 lety (47%). Ze 17-ti respondentů celkem 6 

uvedlo, na jakém organizačním útvaru pracuje (náměstkyně, infekční oddělení, neurologie, 

technické oddělení, interní a dětské oddělení). 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

méně než
18

19-30 31-45 46-60 více než 60

Věková struktura a pohlaví "hodnocených"

muž

žena

  
Graf 3. 4 Věková struktura a pohlaví „hodnocených“  
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V případě hodnocených zaměstnanců tvořily většinu respondentů ženy (78%). Muži byli 

zastoupeni jen 22%. Jak z grafu vyplývá, téměř polovina dotázaných patřila do věkové 

skupiny 31-45 let. V devíti případech hodnocení uvedli, kde pracují (2x interní oddělení, 2x 

chirurgie, 2x neurologie, 1x technické oddělení, infekční a obor následné péče). Je třeba 

podotknout, že v jednom případě nebyl v dotazníku uveden ani věk, ani pohlaví.  

 

4. 5. 2 Vyhodnocení dotazníku pro hodnotitele 

 

Otázky se týkaly obsahu hodnotících pohovorů, přípravy na pohovor, spokojenosti se 

systémem, návaznosti systému na jiné vazby apod. 

 

Otázka č. 1: Vyhovuje Vám hodnocení 1x ročně? 

Otázka byla zaměřena na frekvenci hodnocení. Systém hodnocení ve Vsetínské nemocnici a.s. 

stanovuje hodnocení jednou ročně. Spokojenost s touto periodou vyjádřilo 88% dotázaných.  
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Graf 3. 5 Otázka č. 1  

 

V případě odpovědi ne, otázka pokračovala polouzavřenou otázkou, jak často byste chtěli 

hodnotit. Dva respondenti by si přáli, aby hodnocení probíhalo jiných intervalech: 2x ročně a 

podle potřeby. Hodnocení zaměstnanců může probíhat i v kratších časových intervalech na 

základě potřeby a v závislosti na povaze stanovených cílů. 
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Otázka č. 2 : Na jaké oblasti je hodnocení zaměřeno? (i více odpovědí)  

 

Na tento dotaz většinou respondenti reagovali tím, že zakroužkovali všechny možnosti. Tedy, 

že se v procesu hodnocení nezaměřují na jednu oblast, ale zabývají se jak přístupem k práci, 

pracovním výkonem tak i předpoklady k práci hodnoceného. Výstupy, tedy pracovní výkony, 

které jsou většinou dobře měřitelné, se nejčastěji využívají i dělnických profesí. Mezi vstupy 

jsou velmi často zařazovány kompetence. Přístup k práci je to, jak se zaměstnanec při práci 

chová. Přístup k práci je důležité hodnotit u zaměstnanců, kteří přichází do kontaktu s klienty, 

zákazníky. Je jen dobře, že se hodnotitelé zabývají všemi oblastmi hodnocení.   
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Graf 3. 6 Otázka č. 2  

 

Otázka č. 3: Sdělujete s dostatečným předstihem (alespoň týden) pracovníkům termín a 

náplň hodnotícího rozhovoru?  

První ze škálových otázek ze týkala pozvánek na hodnotící pohovor. Dominantní většina 

tvrdí, že minimálně s týdenním předstihem oznamuje hodnoceným, že se pohovor uskuteční a 

dává tak dostatečný prostor pro přípravu jak sobě, tak podřízeným. 
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Sdělujete s dostatečným předstihem (alespoň týden) pracovníkům termín a náplň 
hodnotícího rozhovoru? 
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Graf 3. 7 Otázka č. 3  

 

 

Otázka č. 4: Kde se hodnotící pohovor koná? 

Téměř 90% hodnotitelů hodnotí ve svých kancelářích, ostatní pohovory se konají na 

neurálním místě. Žádný z dotázaných hodnotitelů nehodnotí u podřízeného. Téměř každý 

hodnotící rozhovor probíhá u nadřízeného. Rozhovor by měl být veden tam, kde by oba 

zaměstnanci nebyli rušeni (od návštěv, telefonátů apod.). Místnost, kterou obývá další osoba 

se považuje taktéž za nevhodnou. Vhodnou místností může být například jednací místnost, 

kterou je třeba předem rezervovat.  
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Graf 3. 8 Otázka č. 4  
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Otázka č. 5 : Jak dlouho průměrně trvá jeden hodnotící rozhovor? 

Vnitřní směrnice uvádí, že minimální doba trvání kvalitního hodnotícího pohovoru by měla 

být 30 minut. Podle 94% hodnotitelů se daného času drží, respektive jej i několikanásobně 

překonávají. Pokud hodnotící pohovor trvá déle než 45 minut, hodnocený i hodnotitel se 

méně soustředí a kvalita hodnotícího pohovoru klesá. Nedoporučuje se, aby pohovor trval 

déle než 45 minut. 
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 Graf 3. 9 Otázka č. 5 

 

 

Otázka č. 6 : Na každý hodnotící rozhovor se pečlivě připravuji: 

Tato otázka měla za cíl zhodnotit vlastní přístup k přípravě na hodnotící rozhovor. Všechny 

odpovědi spadají do kladného pásma odpovědí. Tedy hodnotitelé se podle svého názoru na 

pohovory pečlivě připravují. 

Na každý hodnotící rozhovor se pečlivě připravuji:
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 Graf 3. 10 Otázka č. 6 
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Otázka č. 7 : Jak dlouhá je průměrně Vaše příprava na hodnotící rozhovor?   
 

V souvislosti na předešlou otázku navazuje otázka sedmá. Čas okolo jedné hodiny by měl 

stačit k tomu, aby si hodnotitel předem připravil ohodnocení podle kritérií, zhodnocení cílů za 

minulé období, připravit návrhy cílů pro nové období apod. Většina hodnotitelů uvádí, že se 

pečlivě připravuje na rozhovory, a tak danému zjištění by odpovídalo, že hodnotitelům stačí 

k přípravě okolo půl až celé hodiny.  
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 Graf 3. 11 Otázka č. 7 

Otázka č. 8 : Hodnocení zaměstnanci bývají na hodnotící rozhovory připraveni: 

Další otázkou měl výt zjištěn názor hodnotitelů na přípravu podřízených. Zda-li si myslí, že 

chodí na pohovory připraveni nebo ne. Obdobně jako u své přípravy, i zde přes 70% 

dotázaných tvrdí, že spíše nebo rozhodně bývají podřízení připraveni.  

 

Hodnocení zaměstnanci bývají na hodnotící rozhovory připraveni:
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 Graf 3. 12 Otázka č. 8 
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Otázka č. 9 : Během hodnotícího rozhovoru je komunikace oboustranně otevřená a 

hodnocený může vyjádřit svůj názor:  

Hodnotitelé si stojí za tím, že během hodnocení dávají dostatečný prostor i druhé osobě a tedy 

nejedná se o monolog hodnotícího, ale o otevřený dialog. 

 

Během hodnotícího rozhovoru je komunikace oboustranně otevřená a hodnocený může vyjádřit 
svůj názor: 
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Graf 3. 13 Otázka č. 9  

 

Otázka č. 10 : Systém hodnocení je administrativně nenáročný: 

První z otázek, kde převládá negativní názor. Daná statistika může být ovlivněna i tím, že ne 

všichni vedoucí musí nějakým způsobem administrativně zpracovávat výsledky hodnocení. 

Tato administrativní zátěž spočívá spíše na bedrech středního a vyššího managementu, kteří 

posílají určité podklady na odbor řízení lidských zdrojů. Existuje je tu možnost, že v případě 

dotazování jen středního a vyššího managementu  by byl výsledek byl ještě horší. 

Systém hodnocení je administrativně nenáročný:
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Graf 3. 14 Otázka č. 10 
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Otázka č. 11: Struktura hodnotícího formuláře se mi jeví jako vyhovující :   

Rozležení názorů na strukturu formuláře, který se vyplňuje na pohovoru, je relativně 

rovnoměrné. Součástí této otázky byla i otevřená otázka na konkrétní problémy ve formuláři. 

Nejčastěji uváděnými problémy byly: přílišná obsáhlost, velký rozsah, složitost a 

komplikovanost formuláře. Jedna výtka směřovala i ke kritériím, která nejsou aplikovatelná 

na některé zaměstnance. 

Struktura hodnotícího formuláře se mi jeví jako vyhovující :  
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Graf 3. 15 Otázka č. 11 

 

Otázka č. 12 :Závěry z hodnocení se promítají do odměňování zaměstnanců:  

Různorodé odpovědi na provázanost systému hodnocení s odměňováním souvisí 

pravděpodobně s tím, že ve směrnicích  je souvislost s odměňováním jen  v případě známek 5, 

4 a 3. U lepších známek návaznost chybí. 

 

Závěry z hodnocení se promítají do odměňování zaměstnanců: 
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Graf 3. 16 Otázka č. 12 

 
Otázka č. 13 : Výsledky hodnocení využívám při rozhodování o dalším vzdělávání 

zaměstnanců:  

Otázka zaměřená na další návaznost systému hodnocení, tentokrát na vzdělávání. Jak jsem již 

uvedl, z vlastních zkušeností vím, že oblast vzdělávání a rozvoje byla nejčastějším cílem pro 

hodnotící období. I proto mne překvapil výsledek této otázky. Možná příčina může být v tom, 
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že o části vzdělávání direktivně rozhoduje legislativa, popřípadě nemocnice. A tedy prostor 

pro využití výsledků hodnocení a společného konsensu se nepatrně zmenšil.  

 

Výsledky hodnocení využívám při rozhodování o dalším vzdělávání zaměstnanců: 
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Graf 3. 17 Otázka č. 13 

 

Otázka č. 14: Cíle a úkoly definované pro další hodnotící období jsou v souladu s 

pravidlem SMART (specifické, měřitelné, akceptovatelné zaměstnanci, reálné, 

termínované): 

Podle hodnotitelů jsou cíle většinou v souladu s pravidlem SMART. Avšak podle mé 

zkušenosti toto tvrzení není až tak pravdivé. Jak jsem již uváděl, při vypracování souhrnné 

zprávy jsem se setkával s řadou špatně formulovaných cílů. Tento nesoulad mezi mou 

zkušeností a výsledku z otázky č.14 může spočívat v tom, že hodnotitelé úplně nerozumí této 

metodě stanovení cílů. 

 Cíle a úkoly definované pro další hodnotící období jsou v souladu s pravidlem SMART:
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Graf 3. 18 Otázka č. 14 

  

 

Otázka č. 15:Kritéria, podle kterých hodnotím, dostatečně odrážejí povahu a náročnost 

práce, kterou hodnoceni vykonávají: 

Úroveň hodnotících kritérií jsou hodnoceny spíše kladně. I když několik dotázaných reaguje 

negativně. Na základě otázky č.22, kde psali respondenti své návrhy na změny jsem zjistil, že 
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problémovou skupinou jsou sanitáři a řidiči. Dané kritéria na tyto zaměstnance nesedí. Dané 

rozložení vystihuje to, že ne každý hodnotitel tyto „problémové“ pracovní místa hodnotí. 

 

Kritéria, podle kterých hodnotím, dostatečně odrážejí povahu a náročnost práce, kterou 
hodnoceni vykonávají:
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Graf 3. 19 Otázka č. 15 

 

Otázka č. 16 : Byl/a jste proškolen/a jak efektivně hodnotit své zaměstnance?  

Cílem této otázky bylo zjistit jestli vůbec jsou a byli hodnotitelé proškoleni o hodnocení. 

Přibližně tři čtvrtiny zaměstnanců na tématicky zaměřeném školení bylo. 
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Otázka č. 17 : Měl/a bych zájem o školení zaměřeno na hodnocení zaměstnanců: 

Nadpoloviční většina hodnotitelů by si rádi své znalosti z oblasti hodnocení připomněla a 

prohloubila. 

Měl/a bych zájem o školení zaměřeno na hodnocení zaměstnanců:
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Graf 3. 21 Otázka č. 17 
 

 

 

Otázka č. 18: Dáváte možnost sebehodnocení ?  

Na základně vnitřního předpisu by měl každý zaměstnanec, jdoucí na hodnotící pohovor, mít 

připraveno své sebehodnocení. Možnost vyjádřit se ke svému výkonu dává většina 

hodnotitelů. K této otázce se jeden z hodnotitelů nevyjádřil. 

 

Dáváte možnost sebehodnocení ? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

rozhodně souhlasím

spíše souhlasím

neutrální

spíše nesouhlasím

rozhodně nesouhlasím

 
Graf 3. 22 Otázka č. 18 

 

 

Otázka č. 19: Vadilo by vám hodnocení podřízenými ?  

Moderním trendem v hodnocení je 360 stupňová zpětná vazba nebo alespoň částečná 360 

stupňová vazba s hodnocením svými podřízenými. V dotazu zda-li by nadřízeným tento 

způsob vadil, uvedlo 94% dotázaných, že ne. V této otázce jeden z hodnotitelů nevyjádřil. 
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Graf 3. 23 Otázka č. 19 

Otázka č. 20 : Hodnocení mé osoby podřízenými bych považoval/a za přínosné: 

Přínos tohoto typu hodnocení hodnotí kladně nadpoloviční většina. Přes 20 % neví, a ostatní 

dotázaní spíše považují tento způsob hodnocení za nepřínosný. 

 

Hodnocení mé osoby podřízenými bych považoval/a za přínosné:
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Graf 3. 24 Otázka č. 20 

 
 

Otázka č. 21 : Jste spokojeni s dosavadním systémem hodnocení? 

Analýza spokojenosti se aktuálním systémem hodnocení dopadla relativně nerozhodně. Část 

je spokojená, druhé části je to lhostejné, popřípadě se systémem hodnocení nesouhlasí. 

Součástí této otázky byla i otevřená otázka, která se zajímala o příčiny nespokojenosti. 

Odpovědi byly tři: administrativní zátěž, rozsáhlost hodnocení a poslední, že v hodnocení 

nevidí smysl. 
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Jste spokojeni s dosavadním systémem hodnocení?
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Graf 3. 25 Otázka č. 21 

 

Otázka č. 22 

Co byste na systému hodnocení změnili?  

Závěrečná otázka byla otevřená a dávala možnost respondentům vyjádřit své názory a návrhy. 

Nejčastějšími radami bylo radikálně zjednodušit celý systém a poupravit kritéria hodnocení 

některých profesí. Některé návrhy se týkaly i změny struktury hodnotícího formuláře. Tyto 

postřehy budou zahrnuty do kapitoly doporučení a návrhy. 
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4. 5. 3 Vyhodnocení dotazníku pro hodnocené 

 
Otázky byly v dotazníku pro hodnocené zaměřeny obdobně jako u hodnotitelů. Ve většině 

případů otázky byly položeny tak, aby se odpovědi obou respondentů mohly srovnat. 

 

Otázka č. 1 : Vyhovuje Vám hodnocení 1x ročně? 

V úvodní otázce se hodnocení naprosto shodli se svými hodnotiteli. 84% dotázaných uvedlo, 

že je spokojeno s hodnocením 1x ročně. 
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Graf 3. 26 Otázka č. 1a  

V případě odpovědi ne, otázka pokračovala polozavřenou otázkou, jak často byste chtěli 

hodnotit. 2 respondenti by si přáli, aby hodnocení probíhalo v delších intervalech než 1x 

ročně, ostatní by si přáli hodnotit častěji něž ročně. 
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Graf 3. 27 Otázka č. 1b 
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Otázka č. 2 : Na jaké oblasti je hodnocení zaměřeno? (i více odpovědí) 

Hodnocení potvrdili odpovědi hodnotitelů, že hodnocení je zaměřeno na vstup, výstup i 

proces. Poměr podílů těchto oblastí se lišil nepatrně. 
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Graf 3. 28 Otázka č. 2 

 

Otázka č. 3 : Během provádění výkonu dostáváte od Vašeho vedoucího kvalitní zpětnou 

vazbu na Váš pracovní výkon: 

Kladná orientace na první škálovou otázku tykající se zpětné vazby naznačuje, že zaměstnanci 

jsou docela spokojení se zpětnou vazbou, kterou jim vedoucí poskytují. 

 

Během prohádění výkonu dostáváte od vašeho vedoucího kvaltiní zpětnou vazbu 
na Váš pracovní výkon: 
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Graf 3. 29 Otázka č. 3 
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Otázka č. 4 : O tom, kdy bude probíhat hodnotící rozhovor, vím dostatečně předem 

(alespoň týden): 

Hodnocení potvrdili názor svých vedoucích, a tudíž mají dostatečně dlouhý čas na přípravu 

k pohovoru. Zdá se, že v oblasti pozvání na pohovor není ve Vsetínské nemocnici problém. 

O tom, kdy bude probíhat hodnotící rozhovor, vím dostatečně předem (alespoň týden):
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Graf 3. 30 Otázka č. 4 

 

 

Otázka č. 5 : Před každým hodnotícím rozhovorem  vím, o jakých tématech se bude 

hovořit: 

S pozváním na hodnotící pohovor souvisí to, aby hodnocený věděl o čem se bude mluvit a na 

co se připravit. Tyto informace v dostává zaměstnanec při pozvání v písemné formě v rámci 

pozvánky. Proto většina respondentů odpověděla kladně. 

 

Před každým hodnotícím rozhovorem  vím, o jakých tématech se bude hovořit:
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Graf 3. 31 Otázka č. 5 
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Otázka č. 6 : Kde se hodnotící rozhovor koná? 

Téměř každý hodnotící rozhovor probíhá u nadřízeného. Ve výjimečných případech se koná 

na jiných místech. 
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Graf 32.  Otázka č. 6 

 

Otázka č. 7 : Jak dlouho hodnotící pohovor trvá? 

První otázka, kde se odpovědi hodnocených a hodnotitelů rozbíhají. Hodnotitelé tvrdí, že 

jejich hodnocení trvá minimálně půl hodiny. Avšak podle hodnocených téměř 60% rozhovorů 

trvá méně než 30 minut. Šest dotázaných na otázku neodpovědělo.  
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Graf 3. 33  Otázka č. 7 
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Otázka č. 8 : Na každý hodnotící rozhovor se pečlivě připravuji: 

Kvalitní přípravu na hodnotící pohovor provádí pře 30% dotázaných. Dalších necelých 30% 

se připravuje, avšak ne nikterak pečlivě. Ostatní se buď vůbec nepřipravují nebo mají 

lhostejný přístup. Výsledek této odpovědi je obdobný, jak názor hodnotitelů na hodnocené a 

jejich přípravu. 

 

Na každý hodnotící rozhovor se pečlivě připravuji:
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Graf 3. 34 Otázka č. 8 

 

 Otázka č. 9 : Jak dlouhá je Vaše příprava na hodnotící rozhovor? 

Ve srovnání s hodnotiteli je evidentní slabší příprava na rozhovory. Polovina dotázaných se 

buď vůbec nepřipravuje nebo jejich příprava netrvá déle než půl hodiny. 
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Graf 3. 35 Otázka č. 9 
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Otázka č. 10 : Hodnotitel je připraven k hodnotícímu rozhovoru: 

Hodnocení jsou spokojeni  přípravou svých nadřízených a tvrdí, že hodnotitelé jsou téměř 

vždy výborně připraveni. Hodnotitelé se obdobně ohodnotili ve své otázce zabývající se jejich 

vlastní přípravou. 

Hodnotitel je připraven k hodnotícímu rozhovoru:
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Graf 3. 36 Otázka č. 10 

 

Otázka č. 11: Komunikace s nadřízeným je oboustranně otevřená a mohu vyjádřit svůj 

názor: 

Hodnotitelé tvrdí, že během hodnocení dávají dostatečný prostor i hodnoceným. Hodnocení 

s tímto absolutně souhlasí.  

Komunikace s nadřízeným je oboustranně otevřená a mohu vyjádřit svůj názor:
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Graf 3. 37 Otázka č. 11 

 

 

Otázka č. 12:Výsledky hodnocení mají vliv na výši odměny: 

Polovina respondentů uvedla, že s tímto tvrzením rozhodně nesouhlasí nebo spíše nesouhlasí. 

Podobný poměr byl i u hodnotitelů. Z daných výsledků vyplývá, že návaznost hodnocení na 

odměňování je ve Vsetínské nemocnici problém. 
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Výsledky hodnocení mají vliv na výši odměny:
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Graf 3. 38 Otázka č. 12 

 

Otázka č. 13 : Součástí hodnocení je plánování osobního rozvoje a vzdělávání: 

Plánování osobního rozvoje a vzdělávání je ve většině případů součástí hodnocení. Pouze 2 

respondenti uvedli, že se s těmito oblastmi u hodnocení nesetkali.  

 

Součástí hodnocení je plánování osobního rozvoje a vzdělávání:
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Graf 3. 39 Otázka č. 13 

 

Otázka č. 14 : Hodnotící rozhovory s vedoucími Vás motivují k lepšímu pracovnímu 

výkonu: 

V této otázce často respondenti uváděli možnost neutrální. Pokud systém hodnocení, potažmo 

hodnotící rozhovor, není opravdu motivující, postrádá svůj hlavní účel. 

Graf 3. 40 Otázka č. 14 

Hodnotící rozhovory s vedoucími Vás motivují k lepšímu pracovnímu výkonu:
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Otázka č. 15 : Cíle a úkoly definované pro další hodnocení nejsou direktivně nařízeny, 

nýbrž společně prokonzultovány a mnou akceptovány: 

Kladná orientace odpovědí potvrzuje odpovědi s předešlých otázek, které se zabývaly 

oboustrannou komunikací. Hodnotitelé s hodnocenými cíle konzultují a společně vytvářejí.  

Cíle a úkoly definované pro další hodnocení nejsou direktivně nařízeny, nýbrž společně 
prokonzultovány a mnou akceptovány:
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Graf 3. 41 Otázka č. 15 

 

Otázka č. 16 : Kritéria, podle kterých nadřízený hodnotí můj výkon, jsou mi dobře známy: 

Více než 90% dotázaných ví docela dobře jaké jsou kritéria, podle kterých jsou hodnoceni. 

Podmínka znalosti kritérií, dle kterým je zaměstnanec hodnocen, umožňuje hodnoceným 

orientovat svůj pracovní výkon správným směrem.   

 

Kritéria, podle kterých nadřízený hodnotí můj výkon, jsou mi dobře známy:
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Graf 3. 42 Otázka č. 16 

 

Otázka č. 17 : Kritéria, podle kterých jsem hodnocen, dostatečně odrážejí povahu a 

náročnost práce, kterou vykonáváte: 

Relativně kladné reakce na tuto otázku může být způsobena tím, že pravděpodobně velkou 

část dotazníků vyplňovali lékaři a zdravotní sestry, pro které byly kritéria hodnocení 

připravena primárně. Jak se objevovalo v otevřených otázkách: problémové místa jsou 

sanitáři a řidiči. 
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Graf 3. 43 Otázka č. 17 

 

Otázka č. 18 : Mám možnost sám sebe hodnotit:  

Podle tohoto výsledku takřka všichni hodnotitelé dávají možnost hodnoceným 

k sebehodnocení.  

 

Graf 3. 44 Otázka č. 18 

 

Otázka č. 19 : Považujete sebehodnocení za přínosnou formu hodnocení?  

Předchozí otázka potvrdila, že zaměstnanci možnost sebehodnocení mají.  Problémem je, že 

ne každý zaměstnanec tuto možnost vítá a považuje jí za přínosnou.   

Považujete sebehodnocení za přínosnou formu hodnocení? 
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Graf 3. 45 Otázka č. 19 

 

Mám možnost sám sebe hodnotit:
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Otázka č. 20 : Jste spokojeni s dosavadním systémem hodnocení?: 

Analýza spokojenosti s aktuálním systémem hodnocení dopadla podobně jako u hodnotitelů 

relativně nerozhodně. Součástí této otázky byla i otevřená otázka, která se zajímala o příčiny 

nespokojenosti. Odpovědi ale nebyly žádné. 

 Jste spokojeni s dosavadním systémem hodnocení?:
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Graf 3. 46 Otázka č. 20 

 

Otázka č. 21: Co byste na systému hodnocení změnili?  

Hodnocení si nejčastěji stěžovali na finanční motivaci. Navrhují, že by bylo více motivující, 

kdyby zaměstnanec po absolvování hodnocení a po splnění úkolů byli odměněni.  Na tento 

problém poukazovala většina respondentů, kteří na danou otázku odpověděli. Za další 

problémy považují špatnou strukturu formuláře na hodnocení, nevhodná kritéria hodnocení. 

Někteří zaměstnanci uvedli, že nechápou vůbec smysl a princip celého hodnocení. Objevily se 

i názory, že je to zbytečné a že nejlepší řešení je celý systém hodnocení zrušit.  

 

3. 5. 4 Silné a slabé stránky hodnocení 

Mezi silné stránky zavedeného systému hodnocení patří to, že je prováděno systematicky a 

v pravidelných intervalech. Součástí systému hodnocení je hodnotící rozhovor. Podle 

hodnocených vedoucí zaměstnanci poskytují kvalitní zpětnou vazbu během provádění 

pracovního výkonu. Dále hodnotitelé zaměstnance dostatečně předem informují o místě a o 

tématech hodnotícího rozhovoru. Téměř každý hodnotící rozhovor probíhá u nadřízeného. 

Rozhovory by měly být vedeny tam, kde by oba zaměstnanci nebyli rušeni (od návštěv, 

telefonátů apod.). Místnost, kterou obývá další osoba považuji taktéž za nevhodnou. Většina 

hodnotitelů potřebné prostory má, a v případě nouze existuje možnost rezervovat si jednací 

místnost v knihovně nemocnice. Hodnotící rozhovory trvají podle hodnotitelů minimálně půl 

hodiny. Hodnocení mají pocit, že rozhovor bývá kratší než třicet minut. Otázkou je, kolik 
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času hodnotícímu rozhovoru věnovat. Doporučení v různých literaturách se liší, ale 

třicetiminutový rozhovor by měl stačit, aby probrali všechna žádoucí témata. Hodnotitelé a 

hodnocení se na rozhovory připravují různorodě, někteří pečlivě, někteří vůbec. Zlepšení 

přípravy je žádoucí z obou stran. Vyloženě silnou stránkou je otevřená a oboustranná 

komunikace během rozhovorů mezi hodnoceným a hodnotitelem. Stejně tak stanovení cílů 

bývá správně společně prokonzultovány.  

 

Za slabé stránky hodnotícího systému považuji vysokou administrativní zátěž, kritéria, která 

jsou příliš obecná a nehodí se ke všem profesím, nedokonalá návaznost na odměňování a 

nízká akceptace systému hodnocení zaměstnanci. Doporučeními a návrhy v další kapitole se 

zabývají odstraněním těchto slabých stránek. 
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5 Doporučení a návrhy 

Na základě analýzy systému hodnocení ve Vsetínské nemocnici a.s. byly formulovány 

návrhy a doporučení, které by měly celý systém zefektivnit.  

5. 1 Administrativní náročnost 

Jedním ze základních problémů v systému hodnocení je jeho vysoká administrativní 

náročnost. Jedna z příčin této náročnosti je ta, že veškeré hodnocení probíhá v papírové 

formě. Starosti s papírováním mají především vedoucí zaměstnanci, kteří musí se známky ze 

svých hodnocení zpracovávat do tabulek a hlavně odbor řízení lidských zdrojů, kde ručně 

veškeré hodnoty z formuláře zpracovávají do souhrnných statistik. Řada zaměstnanců si přála 

radikálně zjednodušit systém hodnocení. 

Administrativní zátěž by se mohla odstranit tím, že by se veškeré hodnocení přeneslo do 

počítačové podoby. Software pro hodnocení zaměstnanců je nabízen celou řadou firem. Ceny 

za vytvoření daného softwaru se liší v závislosti na tom, do jaké míry by musel být software 

vyvíjen a upravován organizaci na míru. Ceny se pohybují od 70 000 Kč výše. Hlavními 

výhodami by bylo nahrazení papírové agendy, zjednodušení celého systému hodnocení, 

zavedla by se systematičnost v procesu hodnocení, existovala by snadný kontrola, zda-li jsou 

všichni ohodnoceni za dané období, možnost zálohy dat, odstranění rizika chyb způsobených 

lidským  faktorem apod. Softwarové systémy většinou přehledně uchovávají získaná data, což 

umožňuje s daty efektivně pracovat a vytvářet celou řadu variabilních výstupů doslova 

zmáčknutím klávesy. Pro hodnotitele a odbor řízení lidských zdrojů by odpadla většina 

neproduktivních zdlouhavých postupů jako vyplňování, systemizace, zpracování apod. 

Softwarová podoba hodnocení má ale i své nevýhody. První je poměrně vysoká cena. I když 

návratnost investice by byla v určitém horizontu velká. Dalším problémem je že, dvě oddělení 

nemají pro svou potřebu k dispozici počítač. Daná situace by se dala řešit zapůjčením 

notebooku, nebo jiným operativním řešením. 

 

5. 2 Význam hodnocení a kritéria hodnocení 

Řada zaměstnanců uvedlo, že nevidí a nechápe význam systému hodnocení. Tento problém 

vznikl již při koncipování a zavádění systému hodnocení. Od začátku při tvorbě systému 
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hodnocení je potřeba komunikovat se zaměstnanci, získávat od nich zpětnou vazbu a zajistit 

tak jejich angažovanost na vytváření systému. Navrhuji, aby hodnotitelé před dalším 

hodnotícím cyklem hodnoceným vysvětlili a objasnili význam systému hodnocení. Někteří 

zaměstnanci považují hodnocení pouze za nutné zlo, které je potřeba zvládnout, aby si 

nemocnice udržela certifikát ISO. Přitom je hodnocení velmi účinný nástroj řízení, díky 

kterému lze získat zpětnou vazbu, můžeme přesně orientovat zaměstnance, posilovat loajalitu, 

motivovat hodnoceného atd. 

Aktuální systém hodnocení rozlišuje tři typy hodnotících kritérií. Jedná se o kritéria 

pro zdravotnické zaměstnance, vedoucí zaměstnance, a zaměstnance vnitřních služeb. Během 

dotazníkové šetření, ale i během rozhovorů s manažery vyplynulo na povrch, že tyto kritéria 

neodpovídají pro některé pracovní místa. Za nejproblémovější se považují sanitáři, dělníci a 

řidiči. Ale určitě existují i další pracovní místa jako např. kuchařka, uklízečka, psycholog, na 

které kritéria přímo nepadnou. Myslím, že problém volby kritérií souvisí s problémem, který 

jsem nastínil v předešlém odstavci – systém hodnocení byl vytvořen bez angažování 

zaměstnanců. Tři typy kritérií, která se dokonce často překrývají, jsou pro organizaci 

s takovýmto počtem různorodých pracovních pozic nedostatečná. Pravděpodobný záměr 

těchto kritérií bylo, aby byly natolik obecné, aby zahrnuly co nejvyšší počet pracovních pozic, 

a aby administrativní zátěž byla co nejmenší. Výsledkem toho je, že některá pracovní místa 

jsou těmito kritérii špatně hodnotitelná. 

Navrhuji, aby v dalším cyklu hodnocení vedoucí zaměstnanci se svými podřízenými 

probrali téma kritérií, podle kterých by měli být hodnoceni. Například měsíc předem na 

provozní poradě oznámit, že se na hodnotícím rozhovoru budou probírat nová hodnotící 

kritéria, a zaangažovat zaměstnance k přípravě konkrétnějších kritérií odpovídající přesně 

jejich práci.  

Specifikace hodnotících kritérií může dopomoci i ke správnému stanovení správných 

cílů pro další období. Hodnotitelé měli problémy s definováním cílů, pokud se nejednalo o 

hospodářské výsledky a vzdělávání. Za cíl se může zvolit např. zmírnění počtu uznaných 

reklamací o určitý počet procent, nebo zvýšit poměr včas splněných úkolů v termínu vůči 

nesplněným úkolům v termínu oproti předešlému období apod. 

Samozřejmě oblast zdravotnictví je velmi specifická, ve které nemůže být kritérium 

počet uzdravených pacientů. Ale určitě i zde existuje cesta jak některé kritéria konkretizovat. 

Počet nevhodných postupů při léčbě, počet špatně diagnostikovaných pacientů, počet stížností 

na chování sester apod. 
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Základem pro vytvoření nových, pro každou pracovní pozici specifických, kritérií je 

akceptace těchto kritérií zaměstnanci. Vedoucí musí daná kritéria probrat, prokonzultovat a 

společně vytvořit se svými podřízenými. Tímto se zajistí vytvoření přesných kritérií, které 

však budou zaměstnanci akceptovány. Tento krok povede k tomu, aby zaměstnanci hodnocení 

přijali a nepovažovali jej za nutnou přítěž. 

V případě různých kritérií by se pro potřebu srovnání výsledků známek musela využít 

celková průměrná známka. Aby celková průměrná známka byla co nejvíce reprezentativní, 

doporučil bych, aby se k jednotlivým  kritériím přidaly jejich váhy. Zaručilo by se tím to, že 

extrémní výsledek v některém z méně podstatných kritérií neovlivní v takové míře průměrnou 

známku. Ne všechna kritéria jsou stejně důležitá. 

Důležitým předpokladem pro to, aby každá kategorie zaměstnanců měla své vlastní 

hodnotící kritéria je elektronizace celého procesu. Je naprosto nemyslitelné, aby se v případě 

takového množství dat vše zpracovávalo v papírové podobě. Zavedení vah k jednotlivým 

kritériím by v elektronické podobě nebyl žádný problém. 

  Jediné kritérium, které bych navrhl jako univerzální pro všechny zaměstnance, je 

„iniciativa a angažovanost“. Každá organizace, včetně nemocnic, musí maximálně využívat 

potenciál svých zaměstnanců. Zaměstnanci mají specifické znalosti, zkušenosti s procesy, 

které vykonávají. Návrhy a doporučení na zlepšení, zrychlení, zefektivnění, zjednodušení a 

zkvalitnění jakéhokoliv postupu, procesu jsou velice cenné. Je potřeba tuto iniciativu v co 

nejvyšší míře podporovat. Iniciativa  zaměstnanců se může stát hnacím motorem pro růst 

organizace.   

5. 3 Návaznost na odměňování  

 Za silný nedostatek systému hodnocení považuji chybějící návaznost do odměňování 

při kladném výsledku hodnocení. V případě špatných výsledků zaměstnanec může klesnout 

ve mzdové třídě. Opačný postup ale neexistuje.  

 Vytvoření návaznosti odměňování na hodnocení by byl nejsilnějším motivačním 

faktorem zaměstnanců. Angažovanost zaměstnanců, jejich zaujetí pro plnění úkolů se zvýší, 

pokud po celoroční práci po hodnotícím pohovoru dostanou za svůj výkon odměnu. 

Samozřejmě možnost zvýšení objemu finančních prostředků v oblasti osobních nákladů a 

jejich přímé použití pro výstupy hodnotícího procesu by byl nejefektivnější stimul.  

 Dodatečné finanční prostředky by se, alespoň z krátkodobého hlediska, na zvýšení 

pohyblivé složky mzdy hledaly velmi těžce. Přesto zaměstnanci musí vnímat vazbu 
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hodnocení a odměňování. Nadřízení zaměstnanci na základě průběžného měsíčního 

hodnocení odměňují své podřízené tzv. osobním hodnocením, tedy nenárokovou motivační 

složkou mzdy. Vedoucí zaměstnanec má k tomuto účelu stanoven vedením společnosti 

měsíční limit finančních prostředků, jejichž rozdělení je výhradně v jeho kompetenci. 

V kolektivní smlouvě Vsetínské nemocnice [C1] je doložka, která umožňuje v případě, že 

vedoucí zaměstnanec nerozdělí celý finanční limit, převést nerozdělené finanční prostředky 

do následujících měsíců.  

Navrhuji, aby část této odměny vedoucí zaměstnanec nevyplatil a takto ušetřil finanční 

prostředky, které by pak vyplatil později na základě celoročního hodnocení. Vazba mezi 

hodnocením a odměňováním musí být jednoduchá a srozumitelná. Nejlepší možnost by byla, 

aby hodnocený nejpozději po konci hodnotícího rozhovoru věděl jak se jeho ohodnocení 

promítne do odměny. I v této oblasti se nabízí využití výhod elektronického systému 

hodnocení, který by na základě navržené známky automaticky přepočítal na skutečnou 

odměnu.  

Výše uvedené návrhy pro zlepšení by přispěly ke spokojenosti se systémem hodnocení, 

zvýšila by se  akceptovatelnost zaměstnanci. 

 

5. 4 Nefinanční motivace 

Systém hodnocení se potýká se s malou motivací zaměstnanců. Přestože nejúčinnější motivací 

je pomocí finančních prostředků, existují i jiné motivy, které by mohly více zainteresovat 

zaměstnance do splňování cílů a zlepšování se v rámci hodnocení. 

Zaměstnance podle mého názory motivuje i samotný fakt, že není organizaci lhostejný,  že má 

její důvěru a jeho práci se dostává uznání. Prostor pro toto uznání zaměstnanci se nabízí 

během hodnotícího rozhovoru. Veřejná pochvala motivační účinek může zvýšit ještě více. 

Součástí pracovního prostředí by mohly být nástěnky s fotografiemi a jmény nejlepších 

zaměstnanců. Vedoucí by na základě shody zvolili, popřípadě podle nejlepšího ohodnocení 

určili v jednotlivých oborech nejlepší zaměstnance. Pro úsek vnitřních služeb by vzhledem 

k počtu zaměstnanců stačil jeden zaměstnanec. Těchto pět zaměstnanců by bylo veřejně 

pochváleno za příkladnou práci, kvalitní výkon, iniciativu apod. Pokud by tito „premianti“ 

byli ještě navíc ohodnoceni i finančně, popřípadě jinými bonusy, celý proces by se zprestižnil. 

Zaměstnanci by se přesvědčili o funkčnosti hodnotícího systému a přišli by na to, že 

hodnocení není jen přítěž, kterou musí projít kvůli certifikátu, ale že má svůj význam. 
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5. 5 Aplikace vícestupňové zpětné vazby 

Metoda hodnocení pomocí vícestupňové zpětné vazby je moderním trendem 

hodnocení. Hodnocení i jinými subjekty než nadřízenými zajišťuje vícestranné informace o 

hodnoceném. Čím více informací z různých pohledů o pracovním výkonu, tím se stává 

hodnocení přesnější. Cílem každého hodnotícího systému by měla být co nejvyšší 

objektivnost, která může být docílena i rozšířením spektra hodnotitelů. 

Na základě dotazníkového šetření jsem zjistil, že by 94% hodnotitelům nevadilo být 

hodnocení podřízenými. Další otázky, zda –li by tento způsob hodnocení považovali za 

přínosný, dopadla taktéž kladně. Tedy zájem o tento druh hodnocení by v organizaci byl. 

Konkrétně hodnocení podřízeným zaměstnancem může vyvolat zvýšenou míru sebereflexe u 

vedoucích.   

 

Sebehodnocení v organizaci už probíhá. Hodnocení a hodnotitelé shodně potvrdili, že 

možnost sebehodnocení mají, respektive dávají. Přínos v sebehodnocení spíše vidí, i když 

objevilo se okolo 20% nespokojených respondentů. Sebehodnocení je bezesporu velice účinná 

technika k sebeřízení. Když zaměstnanec pravidelně hodnotí svou vlastní činnost a její 

výsledky, lépe si uvědomuje, co při práci dělá, jakým způsobem dosahuje pracovního výkonu. 

Lépe vidí, v čem byl úspěšný, v čem neúspěšný a jaká by tomu příčina. Sebehodnocení by 

mělo podněcovat zaměstnance k nepřetržitému sledování vlastní činnosti. Pokud někteří 

zaměstnanci mají problém se sebehodnocením, je na vedoucím, aby mu pomohl, aby jej 

dokázal cílenými otázkami při sebehodnocení vést. 

 

Ve Vsetínské nemocnici se sleduje hodnocení spokojenosti pacientů na jednotlivých 

odděleních. Tudíž by se i tato možnost teoreticky mohla zařadit vícestupňové vazbě 

v hodnocení. Přesto bych tuto možnost hodnocení klienty, tedy pacienty nepovažoval za 

vhodnou. Praktická implementace tohoto hodnotícího pohledu by byla problémová. Buď by 

pacienti museli zvlášť hodnotit každého zaměstnance, se kterým by přišli do styku, nebo by se 

sledovalo hodnocení celého oddělení (jak to funguje nyní) a celkové ohodnocení oddělení by 

padlo na hlavy všech, tedy i těch, kteří s daným pacientem do styku nepřijdou. Další problém 

souvisí se specifikem ve zdravotnictví, kdy klienti v drtivé většině nedokáží posoudit 

vhodnost léčby. Pacienti nemají vzdělání a znalosti, aby objektivně posoudili a ohodnotili 
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správné počínání zdravotnického personálu. Jediné kritérium, které by mohli hodnotit jsou 

ochota personálu, etické chování, bezproblémová komunikace atd. V tomto případě bych 

doporučil využít metodu BARS, která se na přístup k práci zaměřuje. 

 

Implementaci dalších hodnotících subjektů bych organizaci doporučil, avšak v delším 

časovém období. V první řadě je potřeba odstranit nedůvěru v dosavadní systém hodnocení. 

Jakmile zaměstnanci pochopí význam hodnocení a akceptují jej, teprve pak se může začít se 

zaváděním dalších zpětnovazebních prvků. Jedná se o běh na dlouhou trať. Nutností, 

v případě zavedení dalších hodnotících prvků, je elektronizace systému hodnocení.  

 

5. 6 Formulář hodnocení 

V otevřených otázkách se zaměstnanci vyjadřovali k hodnotícímu formuláři, který se 

vyplňuje během hodnotícího rozhovoru. Nejčastěji se objevovala přání jako zkrátit a 

zjednodušit formulář.  

Na základě mých zkušeností s vyplněnými formuláři bych doporučil zrušit část III a)., tedy 

oblast odborné kvalifikace. Tato kolonka byla často vůbec nevyplněná. Oblasti odborné 

kvalifikace hodnotitelé zaznamenávají do části I, stanovení cílů pro další období. Jak jsem již 

několikrát zmiňoval, právě cíle z oblasti zvyšování odborné kvalifikace patřily k nejčastějším. 

Někteří hodnotitelé duplicitně vypsali odbornou kvalifikaci do obou částí I i III a). 

V části III b). si volí zaměstnanci rozvojové oblasti, ve kterých by se rádi vzdělávali a 

prohlubovali své dovednosti. V této části bych odstranil položku úhrada nákladů (celá nebo 

částečná), neboť opět zřídka kdy byla kolonka vyplněna. Tato položka je nadřazená všem 

kurzům a tedy pokud si hodnocení zvolí více rozvojových kurzů, měla by tato možnost být u 

každé z nich. Tuto položku bych odstranil i z důvodu, že je nesmyslné tázat se na 

zaměstnancovo finanční zapojení, když ani neví, zda-li kurz, o který má zájem opravdu 

proběhne. V opačném případě, pokud se rýsuje možnost účasti na vzdělávacím kurzu, a 

organizace bude vědět finanční nároky, je na místě se dotazovat zaměstnance na finanční 

angažovanosti. V části III b). jsem chtěl navrhnout zrušení možnosti volby kurzu interní nebo 

externí  formou z podobných důvodů. Avšak zjistil jsem, že tato informace se musí sledovat 

z toho důvodu, že tyto rozvojové oblasti jsou financovány z „evropských peněz“ a tento faktor 

se musí pro potřeby získání dotace sledovat. 
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Další problematickou částí je IV. a odpověď  na otázku: Jakou podporu zaměstnanec 

v příštím období poskytne nemocnici? Odpovědi byly neustále stejné: kvalitní práci, plnění 

cílů, loajálnost. Až na výjimky byly tyto klišé na všech formulářích. Na hodnotícím 

rozhovoru by tato otázka měla zaznít, avšak nepovažuji za důležité odpověď na tuto otázku 

zaznamenávat do hodnotícího formuláře.  

5. 7 Zajištění kvalitního hodnocení vedoucími 

Akceptace systému hodnocení je bezesporu ovlivněna způsobem realizace hodnotícího 

rozhovoru. Je třeba neustále zvyšovat kvalitu  hodnotících pohovorů, čímž se může změnit 

postoj účastníků k procesu hodnocení.  

Většina hodnotitelů ve Vsetínské nemocnici byla proškolena jakým způsobem hodnotit. 

Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že mají i zájem o další školení a zdokonalování svých 

dovednosti v dané oblasti.  

Navrhl bych tedy, aby před začátkem každého hodnotícího cyklu, bylo vedoucím 

připomenuto jak postupovat v motivačních rozhovorech, na co se zaměřit, a jakým chybám se 

vyvarovat. Proškolení by mohlo probíhat formou prezentace zaměstnance odboru řízení 

lidských zdrojů nebo vypracováním manuálu pro hodnocení zaměstnanců.  

Publikace stručného manuálu by jednoduchým a nenáročným způsobem orientoval vedoucí 

jakým způsobem vést své hodnocené během rozhovoru. Příručka by obsahovala pravidla, rady 

a pomoc při hodnocení. Manuál by se rozdal vedoucím před cyklem hodnotících rozhovorů a 

udržoval by se v aktuální formě.  

Všiml jsem si, že ve Vsetínské nemocnici a.s. se pracuje s termínem „hodnotící pohovor“, a to 

jak v běžné komunikaci, tak ve směrnicích. Pojem hodnotící pohovor ve člověku vyvolává 

asociace jako zkoušení, kontrola, monolog, komunikace mezi „nerovnými“ apod. Pojem 

„motivačně - hodnotící rozhovor“ by lépe odrážel smysl hodnocení, neboť vedoucí i 

podřízený by se měli rozcházet s pocitem, že je jasné, jak na výkon oba nahlíží a že je 

zaměstnanec podporován vedoucím, který se snaží i díky hodnotícímu rozhovoru zlepšit 

podmínky pro ještě lepší výkon hodnoceného. K tomuto stavu by se mělo dojít vzájemnou 

„rovnou“ komunikací, tedy rozhovorem a ne pohovorem. 
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6 Závěr  
 

Ve své diplomové práci jsem se věnoval tématu řízení pracovního výkonu a hodnocení 

zaměstnanců. Toto zajímavé téma jsem zpracoval ve dvou hlavních částech, tedy teoretické a 

praktické části. 

 

V teoretické části jsem s pomocí odborné literatury popsal problematiku řízení 

pracovního výkonu, metody hodnocení, způsob správné implementace systému, vztah 

k ostatním činnostem a metody, které jsem použil v praktické části. Zaměřil jsem se na trendy 

v hodnocení, zvláštnosti zdravotnických systémů, na kompetenční modely a kritéria 

hodnocení zaměstnanců.   

 

V praktické části jsem se zabýval analýzou hodnocení zaměstnanců ve Vsetínské 

nemocnici a.s. Na základě této analýzy jsem se pokusil navrhnout několik opatření. 

Analytickou část jsem zpracovával na základě prostudované literatury, zkoumáním 

dostupných dokumentů, konzultací a dotazníkovým šetřením. Dotazníky byly rozdány 

hodnotitelům a hodnoceným zvlášť. Přestože ve stejném období ve Vsetínské nemocnici a. s. 

probíhalo jiné dotazníkové šetření zaměřeno na spokojenost zaměstnanců, návratnost 

dotazníků byla poměrně velká. 

 

 Součástí praktické části bylo i představení a určitá charakteristika organizace, u které 

jsem diplomovou práci zpracovával. Snažil jsem se, aby mé návrhy a doporučení vedly 

ke zvýšení efektivnosti. Doporučil jsem řešení k problémům souvisejících s vysokou 

administrativní náročností, obecnými kritérii, návaznosti systému hodnocení na odměňování a 

se strukturou formuláře pro hodnocení. Navrhl jsem provázanost i na nefinanční motivaci a do 

budoucna doporučil, aby se organizace zaměřila na aplikaci vícestupňového hodnocení.  

 

Veškeré předložené návrhy a doporučení mají za cíl zvýšit ackeptovatelnost, 

pochopení a důvěru v hodnocení jako takové. Odstranění této bariéry umožní dále rozvíjet, 

zlepšovat a propracovat systém hodnocení. Možná právě dotazníkové šetření bylo prvním 

signálem pro zaměstnance, aby přispěli ke zlepšení systému hodnocení, aby se angažovali a 

jejich iniciativa se zpětnovazebně projevila.  
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Významnou roli při analýze a navrhování příslušných opatření představoval fakt, že 

jsem vycházel z vlastních zkušeností, které jsem získal od 1.února 2010, neboť v nemocnici 

pracuji na poloviční úvazek. 

Zpracování diplomové práce mě obohatilo o další znalosti i zkušenosti s touto 

problematikou, které určitě ve svém budoucím profesním životě uplatním.  

Cílem mé diplomové práce bylo zanalyzovat systém hodnocení ve Vsetínské 

nemocnici a. s. a navrhnout opatření, která by tento systém zefektivnila a zlepšila. Myslím, že 

diplomová práce splnila svůj cíl a  doufám, že bude pro organizaci přínosem.  
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