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Manažeři, kteří nevědí, jak měřit to co chtějí, 

končí s tím, že chtějí to, co mohou měřit. 

Russel Ackoff 

ÚVOD 

Lidské zdroje jsou nejvýznamnějším a těţko kvantifikovatelnou výhodou kaţdé firmy. Je to 

obehraná písnička, klišé, které kaţdý podnik prezentuje. Proč tedy firmy nevyuţívají 

potenciálu svých zaměstnanců a manaţeři nejsou schopni motivovat své podřízené 

k očekávaným výkonům? Ve starověku přišli myslitelé s názorem, ţe lidé k dobrým výkonům 

potřebují cukr a bič. Ale skutečně to stačí? A proč se stále tento názor drţí? Hájek (2010) se 

domnívá, ţe příčinou je přílišná inteligence manaţerů. Píše: „Manažeři spoléhají na svou 

technickou inteligenci jako na primární zdroj řešení problémů a výzev. Jejich argumentace je 

bezvadná, jejich přesvědčovací logika excelentní, jejich prezentace omračující a jejich 

výsledky dosahované vedením lidí hrůzné“. 

Moţná ţe právě tento fakt byl příčinou zavedení hodnotících pohovorů v řadě firem. 

Manaţeři si díky nim uvědomí, ţe jejich názory a pravdy nejsou absolutní, jsou nuceni 

vyslechnout podřízené a na řešení problémů spolupracovat se svými kolegy.  Význam 

hodnotících pohovorů dokazuje řada publikací, které v poslední době vycházejí a řada 

tréninků a firem zabývajících se hodnocením pracovníků. 

K sestavení a pouţívání hodnotících pohovorů mě přimělo zeštíhlování podniku, ke kterému 

došlo před pěti lety. Tehdy bylo třeba vytipovat zaměstnance, kteří jsou pro firmu neuţiteční. 

Cílem pohovoru bylo zhodnocení přístupu zaměstnanců k firmě a jejich další setrvání 

na pozici. Ukázalo se, ţe pohovory měly velký význam nejen pro vedoucí pracovníky 

při zjišťování vztahu pracovníků k podniku, ale také pro pracovníky samotné. Vedoucí 

i podřízení zavedení hodnotícího pohovoru vítali a vyjadřovali se k němu velmi pozitivně. 

Proto jsme v pohovorech pokračovali i v dalších letech. Dnes jsou hodnotící pohovory v mém 

odvodu nedílnou součástí komunikace vedoucích s podřízenými pracovníky. 

Během pěti let se důvody pro vedení hodnotících pohovorů změnily. Na základě rozborů 

dosavadních hodnotících pohovorů s hodnotiteli vyplynulo, ţe sice jsou nástrojem 
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pro zlepšení komunikace mezi vedoucími a podřízenými mého obvodu, ale neplní funkci 

motivační a rozvojovou. Hodnotící pohovor se stal rozhovorem o plnění produktů aliančních 

partnerů (spořitelny a pojišťovny, s nimiţ ČP spolupracuje). Z tohoto důvodu jsem se rozhodl 

přehodnotit současné hodnotící pohovory a upravit je tak, aby odpovídaly současným 

potřebám podniku. 

Cílem diplomové práce je navrţení hodnotících pohovorů. Prostředkem k naplnění cíle je 

podrobná analýza současných hodnotících pohovorů, především jejich přípravné části. 

Zdrojem dat jsou formuláře hodnotících pohovorů z minulých let. Budu sledovat četnost a 

kvalitu vyplněných, resp. nevyplněných poloţek, jejich výpovědní hodnotu v návaznosti na 

cíle hodnotícího pohovoru. Pomocí dotazníků a rozhovorů s hodnocenými i hodnotiteli budu 

zjišťovat vnímání, dopady a účinnost hodnotících pohovorů pro vedoucí i zaměstnance. Chci 

zdokumentovat a analyzovat potřeby svých podřízených pro účelnější vedení hodnotících 

pohovorů. Při naplňování tohoto cíle budu vycházet z teoretických poznatků v oblasti 

motivace, hodnocení pracovníků a hodnotících pohovorů. V diplomové práci se nezabývám 

hodnotícím systémem podniku, ten představuje mantinely, kterými se musím řídit. Proto je 

zmiňuji jen okrajově a pro orientaci.  

Diplomová práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části shrnuji dosavadní vědecké 

poznatky týkající se uvedené problematiky. V praktické části charakterizuji podnik Česká 

pošta, s. p. s ohledem na přístup k zaměstnancům a podávám stručný pohled na systém 

hodnocení podniku. Dále analyzuji současný stav a vývoj hodnotících pohovorů v mém 

obvodu. Závěr práce je věnován návrhům na změnu hodnotících pohovorů. 

Předloţená práce má aplikační charakter. Výsledkem je návrh hodnotícího pohovoru, 

který bude pouţitelný pro můj obvod, ale pro celý podnik. Česká pošta chce v budoucnu 

zahrnout hodnotící pohovory do svého motivačního programu. Předpokládám, ţe má 

diplomová práce bude pro Českou poštu cenným zdrojem informací a inspirací.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

Potenciálem kaţdé firmy jsou zaměstnanci. Jejich pracovní výkon, sdílení firemních hodnot, 

dodrţování firemní kultury a naplňování cílů organizace ovlivňuje postavení firmy na trhu. 

Úkolem managementu je zajistit kvalitní pracovní výsledky. To je moţné pouze tehdy, pokud 

jsou stanoveny cíle, kterých má zaměstnanec dosáhnout, prostředky k jejich dosaţení, včetně 

motivace, přičemţ dosahování cílů je pravidelně kontrolováno a hodnoceno. Hodnocení 

pracovníků a řízení výkonnosti představují důleţité nástroje řízení lidských zdrojů. Scott-

Lennon (2007 str. 6) uvádí, ţe: „Nejlépe pracující podniky se vyznačují tím, že mají zavedený 

systém hodnocení výkonnosti nebo tento systém právě budují.“ Součástí hodnocení bývají 

hodnotící pohovory. 

V teoretické části se tedy zaměřím na řízení výkonnosti a jeho hodnocení, motivaci 

k pracovnímu výkonu a hodnotící pohovor jako nástroj řízení výkonnosti. 

1 Hodnocení pracovníků v kontextu řízení výkonnosti 

Řízení výkonnosti je proces, jehoţ úkolem je sladit cíle a poţadavky firmy se schopnostmi a 

moţnostmi pracovníka, resp. týmu a tak dosáhnout poţadovanou pracovní výkonnost. Podle 

Koubka (2004 str. 190) jde o „výraz zvyšující se participace každého pracovníka na řízení“. 

1.1 Řízení výkonnosti a pracovní výkon 

1.1.1 Pracovní výkon 

Pracovním výkonem rozumíme výsledek určité pracovní činnosti provedené za určitý čas 

při dodrţení určitých podmínek. Můţeme jej označit také jako výsledek práce. Za pracovní 

výkon je zodpovědný vedoucí pracovník a řídí jej na základě dohody o pracovním výkonu. 

Ovlivňování pracovního výkonu je hlavní náplní personální práce. Obecnější a dlouhodobější 

vyjádření pracovního výkonu vztaţené k určitému subjektu je označována jako pracovní 

výkonnost, coţ je schopnost pracovníka dosahovat pracovního výkonu s vyuţitím 

disponibilních pracovních schopností (znalostí, dovedností, zkušeností, osobních vlastností) 

(Koubek, 2004). 
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Výkonnost lze pohodlně kvantitativně měřit ve výrobní sféře, ale měřitelnost výkonu v oblasti 

sluţeb je problém. A co lze změřit, to lze i řídit. Hroník (2007)však takové uvaţování 

povaţuje za nesmyslné. Tento přístup totiţ vede k omezení vnímání pracovního výkonu 

na pouhé sledování kvantitativních ukazatelů. Nepostihuje schopnosti a potenciál pracovníků, 

jeho vztahu k firmě a můţe vést k volbě poţadavků na pracovníka na základě moţnosti 

číselného ohodnocení a tím odklonění od skutečných cílů firmy. Uvedené nedostatky 

odstraňuje nový přístup – řízení výkonnosti. 

1.1.2 Řízení výkonnosti 

Základem řízení výkonnosti je dohoda o pracovním výkonu, který je ovlivňován vhodnou 

motivací a komunikací. Podmínkou řízení výkonu je soustavná kontrola dosahovaných 

výsledků. Hodnocení výkonu je podkladem pro odměňování pracovníků a rozhodnutí o jeho 

dalším vzdělávání a rozvoji (viz Obr. 1.1). 

 

Obr. 1.1 Řízení pracovního výkonu (Koubek, 2004 str. 209) 

Řízení výkonu je mnohem náročnější pro manaţery i zaměstnance neţ běţné hodnocení 

pracovního výkonu. Manaţeři se musí naučit chápat své podřízené jako partnery 

pro komunikaci o pracovním výkonu a naopak zaměstnanci jsou nuceni přebrat zodpovědnost 
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za dodrţení stanovených cílů, na jejich vytyčení se podílí. Mašín
1
 tento přístup označuje jako 

„kolaborace spoluprací“. 

Pro úspěšné řízení výkonu je tedy důleţitá otevřená komunikace mezi vedoucím a 

podřízeným, hledání motivů pro kvalitní práci, znalost a přijetí cílů organizace na obou 

stranách, potřeba rozvoje ze strany zaměstnance. „Řízení výkonu je nutno pokládat prvořadě 

za proces sdílení cílů a hodnot firmy týkajících se výkonu, pochopení toho, čeho má být 

dosaženo, a rozvíjení lidí v duchu toho, aby byly dosaženy firemní cíle, a teprve poté 

za řízení“ (Bláha, a další, 2005 str. 133). 

1.1.3  Motivace pracovníků 

Motivaci
2
 lze charakterizovat jako proces mobilizace energie člověka a zaměření jeho chování 

na určitý cíl. Aktivizuje a organizuje chování i proţívání s cílem dosáhnout něčeho 

pro organismus uspokojivého. Jak uvádí Facová (2009 str. 5) jde o proces, kdy „chceme něco 

získat nebo se také něčemu vyhnout“.  

Definice a chápání pojmu motivace se v literatuře liší. Kromě motivace jako procesu bývá 

motivace definována jako souhrn činitelů, které představují vnitřní hnací sílu, které podporují 

nebo tlumí aktivitu člověka. Zdrojem motivace jsou potřeby, hodnoty, přání, návyky člověka.  

Ve většině zdrojů se vyskytují tři charakteristiky motivace (viz Nakonečný, 1997):  

- Směr: ten určuje cíl, motivace člověka orientuje určitým směrem nebo naopak 

od jiného směru odvrací. 

- Intenzita: ta ovlivňuje úsilí člověka, tedy kolik energie je ochoten vynaloţit 

pro dosaţení cíle. 

- Stálost: vytrvalost, s níţ se člověk snaţí dosáhnout cíle. Se stálostí souvisí také smysl 

činnosti.  

                                                 

 

1
 Doc. Dr. Ing. Ivan Mašín je předním odborníkem v oblasti průmyslového inţenýrství, zmíněnou formulaci 

pouţil při přednášce na UTB Zlín. 
2
 Z lat. moveo – pohybovat, hýbat, resp. movere loco – hnout se z místa (slovnik.cz) 
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Podnětem k procesu motivace je motiv. V literatuře se můţeme setkat s různým vysvětlením 

tohoto pojmu. Zpravidla je však motiv chápán jako vnitřní pohnutka pro určité chování nebo 

čin. Tyto pohnutky mohou být jak vědomé, tak nevědomé. Motivy dělíme na vnitřní a vnější, 

přičemţ vnější motivace je doprovázena stimuly. Stimuly jsou vnější podněty vyvolávající 

u člověka motivaci. Stimul má ţádoucí účinek pouze v případě, ţe je v souladu s motivačním 

profilem člověka. V opačném případě je neúčinný.  

Pojmy stimul a motiv bývají často zaměňovány. Je to dáno tím, ţe jejich obsah je velmi 

blízký a oba souvisí s chováním člověka. Zatímco motivace je vnitřní popud k jednání a 

chování člověka, stimulace je vnější působení na člověka prostřednictvím motivace. 

Jednoduše lze říci, ţe stimul představuje vnější pobídku, která má určitý motiv podnítit 

nebo utlumit.  

Popisem motivů a jejich vyuţití pro řízení lidských zdrojů se zabývá celá řada motivačních 

teorií. Lze je rozdělit do dvou základních skupin. Jedna se soustřeďuje na poznání 

motivačních příčin – otázka proč? (Maslow, Herzberger), ve druhé skupině jsou teorie 

zaměřené na průběh motivačního procesu – otázka jak?  (Teorie očekávání zvaná expektační 

nebo Teorie spravedlivé ceny). Není třeba je popisovat, neboť jejich charakteristika je v řadě 

publikací. 

Vliv motivace pracovníka na jeho výkon je neoddiskutovatelný. Rozpoznání motivačního 

profilu pracovníka je pro manaţera nebo personalistu nezbytným předpokladem pro volbu 

vhodných stimulů a řízení výkonnosti zaměstnanců. Kromě motivů a stimulů na výkon působí 

také vliv okolí. Přehledně jsou vztahy mezi motivy, motivací a stimuly v souvislosti 

s pracovním výkonem znázorněny na schématu (Obr. 1.2).  

 

Manažer
motivy

motivace

Pracovník

stimul
požadovaný

výkon

sebekontrola
kontrola

vlivy působící z okolí

  

Obr. 1.2 Vztah mezi motivací a stimuly (Machač, 2008) 
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Na první pohled by se mohlo zdát, ţe vhodnými stimuly můţeme zvyšovat motivaci 

zaměstnance. Nedostatečná motivace vede ke sníţení výkonu, paradoxně k němu však vede 

také přemíra motivace, tzv. přemotivování. Závislost mezi pracovním výkonem a motivací 

popisuje Yerkes-Dodsonův zákon. Pracovník podává maximální výkon při optimální úrovni 

motivace.  

Vztah mezi úrovní motivace a výkonem je znázorňován jako obrácené U
3
 (Obr. 1.3).  

 

Obr. 1.3 Yerkes-Dodsonův zákon závislosti výkonu a motivace 

(vlastní zpracování podle Shapiro, 2001-2010) 

Pro kaţdý úkol existuje určitá optimální úroveň motivace. Liší se podle náročnosti úkolů, 

kdy pro náročnější úkoly je vhodná niţší úroveň motivace a naopak pro úkoly snadnější je 

vhodná motivovanost vysoká. Nadmíra motivace totiţ zvyšuje vnitřní napětí, podráţděnost, 

neklid, můţe dojít aţ ke ztrátě výkonnosti. Nízká motivace můţe vést k nízkému výkonu a 

demotivaci (Wagnerová, 2005). 

Pro řízení výkonnosti je nezbytná znalost pracovní motivace zaměstnanců a volba vhodných 

stimulantů. Podle Gregara (1999 str. 56) „jsou přístupy k motivování lidí často vnímány 

zjednodušeně. Manažeři mají sklon redukovat motivaci jen na promyšlenou manipulaci 

s odměnami, či finančními postihy a vnímají její využívání velmi technokraticky“.  

                                                 

 

3
 Tvar křivky ve skutečnosti není ideální parabola, zpravidla je vrchol posunut k vysoké míře motivace a sklon 

křivky je prudší ve směru od optimálního výkonu k posedlosti cílem. Protoţe motivace a výkon úzce souvisí 

s pracovním stresem, často je míra motivace v grafu nahrazována mírou stresu. 
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Na motivaci pracovníků k výkonu se podílí celá řada faktorů. Kromě odměňování je to kvalita 

práce, pracovní zázemí, podnikové hodnoty. Výčet faktorů je na obrázku (Obr. 1.4). 

 

Obr. 1.4 Faktory ovlivňující motivaci zaměstnanců 

Moderní pojetí odměňování se neomezuje jen na hmotné odměny (stimulace mzdou či platem 

a odměnami za plnění úkolu, stimulace postihem za neplnění úkolů), ale zahrnuje povýšení, 

pochvaly a zaměstnanecké výhody poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci nezávisle na 

jeho pracovním výkonu, jen z titulu pracovního poměru. Kromě nich je nutné věnovat 

pozornost vnitřním (nehmotným) odměnám, které souvisí se spokojeností pracovníka 

s vykonávanou prací, s radostí, kterou mu práce přináší a s příjemnými pocity, které plynou 

z toho, ţe se můţe účastnit určitých aktivit, z pocitu uţitečnosti, úspěšnosti, uznání okolí, 

z postavení, kariéry. Odměny tohoto druhu korespondují s osobností pracovníka, jeho 

potřebami, hodnotami a normami. 

1.2 Hodnocení pracovníka 

Zkoumání a hodnocení výkonu pracovníka představuje podklad pro spravedlivou odměnu 

na základě objektivních informací. Díky hodnocení lze rozpoznat a racionálně vyuţít profesní 

i osobnostní způsobilosti pracovníků, vhodně usměrňovat jejich pracovní orientaci, stimulovat 
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je k vyšší výkonnosti a efektivnosti práce ve prospěch organizace (Vágner, 2004). Podle 

Bláhy (2005, s. 134) je „pracovní hodnocení účinným nástrojem pro monitorování situace 

ve firmě“.  

Pojem „hodnocení pracovníka“ je však zavádějící. Hroník (2007) upozorňuje na nevhodnost 

tohoto pojmu. Evokuje potřebu hodnotit osobnost, nikoliv vykonanou práci zaměstnance. Je 

to však natolik zaţitý pojem, ţe jej budu pouţívat. 

1.2.1 Proces hodnocení pracovníků 

Hodnocení je sociální a komunikační proces, který je postaven na zodpovězení otázek: proč – 

kdo – koho – co – jak – kdy – kde hodnotit (Bláha, a další, 2005 str. 135). 

Proč? 

Cílem pracovního hodnocení je především zjistit, do jaké míry pracovník zvládá nároky svého 

pracovního místa. Hodnocení má podat obraz o výsledcích a perspektivách posuzovaného 

pracovníka. Dále slouţí jako podklad pro rozhodování o rozmisťování pracovníků, jejich 

odměňování, přípravě a vzdělávání pracovníků. Důleţitým cílem je také zjistit účinnost 

personálního řízení a spokojenost pracovníka (Gregar, 1999). 

Hodnocení pracovníků má význam pro firmu, manaţery i samotné pracovníky: 

- Pro podnik je hodnocení nástrojem pro zvýšení výkonu, je dále důleţitým prvkem 

řízení, protoţe je významnou zpětnou vazbou uplatňovaného stylu řízení, zjistí se 

klima ve firmě a navíc získá přehled o moţnostech vhodného rozmísťování 

pracovníků. 

- Pro manaţery představuje hodnocení podklad pro diferenciaci odměňování, upřesnění 

informací spojených s procesy a pracovními místy, lépe pak zvládá motivaci 

pracovníků, a opět na základě toho volí systém řízení. 

- Pracovník získá prostřednictvím hodnocení kromě poţadované zpětné vazby o svých 

výkonech, schopnostech a způsobilosti k vykonávání svého povolání také moţnost si 

uvědomit, zda jsou přínosem pro firmu a naopak firma a práce pro ně, zda je práce 

uspokojuje a můţe být i podnětem pro rozhodnutí o změně pracovního místa.  
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Kdo?  

Tradiční přístup je hodnocení pracovníka liniovým vedoucím (hodnotitelem). Přímý vedoucí 

je klíčovou osobou při hodnocení, s podřízeným je v pravidelném kontaktu, zná jeho úkoly i 

způsob jejich plnění. Vzhledem k tomu, ţe během celého období provádí neformální 

hodnocení podřízených, je formální hodnocení na konci sledovaného období přirozeným 

vyústěním manaţerské práce. Nevýhodou je fakt, ţe je hodnotitel zároveň v roli soudce i 

poradce. Podle Bláhy (2005) je tato dvojrole kontrastní a její zvládnutí je sloţité.  

Další moţností je hodnocení spolupracovníky. Pouţívá se tam, kde je kladen důraz 

na týmovou práci. Výhodou je fakt, ţe spolupracovníci znají práci hodnoceného lépe 

neţ vedoucí, nevýhodou je moţná neupřímnost a neobjektivnost hodnocení. 

Sebehodnocení se stává běţnou součástí hodnocení pracovníka. Význam sebehodnocení 

souvisí s řízením výkonu, zvyšuje sebevědomí hodnoceného, odstraňuje jednostrannost a 

neobjektivnost hodnotitele a má pozitivní vliv na výkon zaměstnance. „Zkušenosti úspěšných 

firem ukazují, že je mnohem lepší, když je hodnocený vyzván, aby vyslovil soud o svém 

výkonu. Daný pracovník tak určitým způsobem dospěje“ (Scott-Lennon, 2007 str. 51). 

Nejčastěji má sebehodnocení formu zprávy o výsledcích činnosti za dané období (Koubek, 

2004). 

Hodnotitelem můţe být nadřízený přímého vedoucího. Jeho hodnocení, nebo přítomnost 

při hodnocení, zajišťuje objektivitu a jednotnost hodnocení. Koubek (2004) spatřuje význam 

také v překonání nedostatečné autority bezprostředního nadřízeného. 

V roli hodnotitele můţe být i podřízený. Bývá však zatím málo vyuţíván a většinou se týká 

spíše hodnocení přístupu nadřízených k podřízeným.  

Dalšími hodnotiteli mohou být pracovníci personálního útvaru, zákazníci, nezávislí experti. 

Výhodou je jejich objektivita, nevýhodou neznalost konkrétního pracovního prostředí.  

Kombinace sebehodnocení s hodnocením přímým nadřízeným spolu se specialisty, 

spolupracovníky a podřízenými se nazývá hodnocení 360
o
, pokud je v roli hodnotitele i 

zákazník a dodavatel, je takové hodnocení označováno jako hodnocení 540
o
 (Bláha, a další, 

2005).  
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Koho? 

Hodnocenými jsou pracovníci firmy. V systému hodnocení však nelze hodnotit všechny 

zaměstnance plošně. Hodnocení by mělo odlišovat různé pracovní pozice, úrovně řízení a 

odbornost (Bláha, a další, 2005). Hodnocené můţeme dělit do skupin na manaţery, dělníky, 

administrativní pracovníky, THP atd. 

Co? 

Oblasti hodnocení se liší podle potřeb podniku. Hroník (2007) uvádí tři oblasti hodnocení 

pracovníků (Obr. 1.5). 

 

Obr. 1.5 Tři oblasti hodnocení (Hroník, 2007) 

Výstup představuje měřitelné výkony a výsledky, procesem je myšlen přístup zaměstnance 

k firmě, úkolům, tedy pracovní chování a ochota. Vstupy představují předpoklady 

(tzv. kompetence) pracovníka pro pracovní výkon, tedy potenciál, způsobilosti a praxe. Kaţdá 

z uvedených oblastí je stejně významná a není moţné ji podcenit. Gregar (1999) místo pojmů 

výstup, proces a výstup pouţívá pojmy výsledky práce, pracovní chování a soulad pracovních 

schopností daného pracovníka s poţadavky daného míst. 

Oblasti 
hodnocení

Výstup 
(výkon)

Proces
(přístup)

Vstup
(předpo
klady)
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Hodnocení probíhá na základě kriterií pracovního výkonu
4

. Měření výkonu je závislé 

na systémových, situačních faktorech, faktorech vedení a lidských aspektech. Podle popisu 

práce pak volíme kriteria v oblasti výkonu (výsledků práce), sociálního a pracovního chování 

zaměstnance, osobních charakterových rysů, vlastností a dovedností zaměstnance (Bláha, a 

další, 2005). Přehled vybraných kriterií pracovního výkonu uvádí například Koubek (2004). 

Jak? 

Na otázku jak hodnotit existuje řada postupů a metod. Můţeme je klasifikovat podle různých 

hledisek (Obr. 1.6). 

 

Obr. 1.6 Metody hodnocení pracovníků (vlastní zpracování podle Bláha, a další, 2005;  Hroník, 2007; 

Koubek, 2004) 

                                                 

 

4
 Vhodnější by bylo pouţít pojem kriteria pracovní výkonnosti, protoţe se nejedná jen o výkon ve smyslu 

kapitoly 1.1.1, ale v literatuře se vyskytuje tento termín, nebo termín kriteria hodnocení, proto se jich budu drţet. 

Metody 
hodnocení

Podle míry 
formálnosti

formální

nefomální

Podle cíle 
hodnocení

m. zaměřené 
na minulost

m. zaměřené 
na přítomnost

m. zaměřené 
na budoucnost

Podle oblasti 
hodnocení

hodnocení 
výkonu

hodnocení 
kompetencí

Podle způsobu 
hodnocení

srovnávací

nesrovnávací

Základní

motivační 
pohovor

MBO

BSC
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Nejběţnější dělení metod hodnocení je na formální, resp. neformální. Rozdíl mezi nimi je 

v časové frekvenci, způsobu záznamu a účelu. Neformální je průběţné, příleţitostné, nebývá 

zaznamenáváno a je součástí kaţdodenního vedení lidí. Formální je periodické, 

standardizované, plánovité, systematické, zdokumentované a slouţí jako podklad pro další 

personální činnost (Gregar, 1999). Oba přístupy mají své opodstatnění. Neformální má 

významnou motivační hodnotu. Podle Bláhy (2005 str. 135) však „podporuje subjektivnost a 

nahodilost a navíc staví vedoucího mimo dosah kritiky ze strany zaměstnanců“. Kvůli 

objektivizaci procesu hodnocení řada firem upřednostňuje formální hodnocení, které slouţí 

jako podklad pro další personální činnosti.  

Při hodnocení si můţeme všímat toho, co se stalo (metody zaměřené na minulost, např. 

metoda kritické události), hodnotit aktuální situaci (metody zaměřené na přítomnost, např. 

Mystery shopping
5
) nebo se věnovat určité předpovědi toho, co se můţe stát (metody 

zaměřené na budoucnost, např. hodnocení potenciálu). Jednotlivé metody nejsou izolované, 

predikce budoucnosti není moţná bez znalosti minulosti, hodnocení minulosti v sobě zahrnuje 

i budoucnost. 

Hodnotit můţeme výkon, a to podle norem, podle cílů apod. nebo kompetence. Tedy 

předpoklady hodnoceného, pracovní a sociální chování. Hodnocení výkonu bývá vázáno 

na odměňování, hodnocení kompetencí spíše na rozvoj (Hroník, 2007). 

Hodnocení můţeme provádět srovnávacími nebo nesrovnávacími metodami. Srovnávací 

metody vyuţívají srovnávání zaměstnanců mezi sebou navzájem, podle Bláhy (2005) jsou  

spolehlivější a objektivnější neţ nesrovnávací metody, jsou však náročnější na čas a 

administrativu. Srovnávací metodou je například metoda stanovení pořadí, při níţ jsou 

zaměstnanci seřazeni od nejhoršího po nejlepšího podle předem daných kriterií. Nesrovnávací 

metodou je např. hodnocení pomocí stupnice (škály), volný popis aj. 

                                                 

 

5
 Mystery shoping – metoda, která pouţívá k hodnocení fiktivního zákazníka; pouţívá se ve sluţbách 

nebo obchodu 
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Výše uvedené metody bývají součástí obecných metod, které Hroník (2007) označuje jako 

základní. Patří mezi ně metoda MBO
6
 a BSC

7
  a motivační pohovor.  

Kdy? 

Kromě pravidelného hodnocení s danou frekvencí (čtvrtletní nebo roční hodnocení, nejméně 

však jednou za dva roky) bývá hodnocení prováděno po zapracování nového zaměstnance, 

v případě sníţení výkonu zaměstnance, na vyţádání samotného zaměstnance a z důvodů 

organizačních změn (Bláha, a další, 2005). 

1.2.2 Trendy v hodnocení pracovníků 

Způsob i výběr kriterií hodnocení pracovníků se vyvíjí. Moderní pojetí pracovního hodnocení 

zapojuje posuzovaného pracovníka do procesu hodnocení a posouvá způsob hodnocení. 

Přehledně tento posun popisuje Hroník (2007 str. 18): 

Posun hodnocení: 

- Od pouhé registrace k motivaci: efektivní hodnotící systémy se zaměřují 

na budoucnost prostřednictvím motivace. 

- Od známkování k řešení problémů: byrokratickým způsobem nelze zlepšit výkon, je 

třeba hledat řešení problémů. 

- Od papírového hodnocení „od stolu“ k hodnocení „tváří v tvář“: je potřeba s lidmi 

mluvit a svým zájmem o jejich problémy a práci je motivovat. 

- Od role učitele a ţáka k roli porodníka a rodiče: hodnotitel nesmí vystupovat v roli 

mentora, který všechno ví nejlépe. Hodnocený by měl být sám autorem návrhů cílů a 

způsobů jejich dosaţení. 

Rozdíl je také v jednotlivých zemích. Podle výzkumu realizováno v rámci projektu The 

Cranfield Project on European Human Resource Management (Němec, 2005) je v českých 

organizacích hodnocení zaměstnanců pouţívá méně často neţ ve vyspělých zemích. Stále 

                                                 

 

6
 MBO  - Management by object, řízení podle cílů; hodnocení je zaměřeno na budoucnost především v oblasti 

výstupů. Důleţitým prvkem je sebeřízení. 
7
 BSC – Balanced score card, systém vyváţených ukazatelů výkonnosti podniku 
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však narůstá počet firem zavádějících formální hodnocení. U nás i ve vyspělých zemích je 

nejčastěji hodnotitelem bezprostřední nařízený, méně se vyuţívá sebehodnocení. Také vyuţití 

výsledků hodnocení pro další personální práci je u nás v daleko menší míře neţ ve vyspělých 

zemích. Hodnocení zaměstnanců se u nás stále častěji pouţívá pro účely odměňování, rozvoj 

zaměstnanců je aţ na druhém místě, zatímco v rozvinutých zemích je to naopak. Srovnání 

vyuţití hodnocení našich organizací, vyspělých zemí a transformujících se ekonomik je 

na obrázku (Obr. 1.7). 

 

Obr. 1.7 Srovnání pořadí výsledků hodnocení (vlastní zpracování podle Němec, 2005) 

Ve vyspělých zemích je kladen důraz na potřeby rozvoje zaměstnanců, zatímco u nás a 

v transformujících se ekonomikách je na prvním místě odměňování. Rozdíl je však v tom, 

ţe u nás dochází k hodnocení zaměstnanců pro účely individuálního rozvoje, kdeţto 

v rozvojových ekonomikách pro účely rozvoje organizace. 

Podle Fialové (2006) je trendem 21. století provádět hodnocení prostřednictvím personálních 

systémů, které umoţní přístup hodnotitele právě a jedině k jeho skupině podřízených 

pracovníků. Odpadá tak zdlouhavé vyplňování, shromaţďování a archivace materiálů 

v papírové podobě. 
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1.2.3 Hodnotící systém podniku 

Kvůli objektivizaci a spravedlnosti odměňování je v řadě firem zaveden systém hodnocení. 

Nemělo by však jít o izolovaný systém, ale měl by však zapadat do celé strategie podniku, 

respektovat firemní kulturu, personální strategii. Úzce by měl navazovat na motivační systém 

a náplň práce (viz Obr. 1.8). 

 

Obr. 1.8 Kontext systému hodnocení (Hroník, 2006, s.16) 

Zavedení hodnotícího systému trvá podle Hroníka (2007) 2 – 3 roky. Efektivní hodnotící 

systém musí být v souladu s firemní kulturou, podporovat cíle organizace, být nenáročný 

administrativně, být nepřetrţitý a musí mít podporu top managementu. Nutné je také 

vyhodnocování systému. Bláha (2005) poukazuje na neúčinnost systému hodnocení 

ve firmách, které nemají vyjasněný účel hodnocení. Zároveň je třeba systém neustále zkoumat 

a zdokonalovat, přičemţ na vylepšování se mají podílet všechny zúčastněné strany. 

Při stanovování hodnotícího systému je potřeba zodpovědět klíčové otázky, které tvoří 

zároveň pilíře systému hodnocení (Koubek, 2004 str. 198): 

1) Proč hodnotit pracovníky? 

2) Jaké sloţky a aspekty práce pracovníků hodnotit? 

3) Jak měřit pracovní výkony? 

4) Jaké metody hodnocení zvolit? 

5) Kdo by měl hodnotit? 

6) Kdy a jak často by se mělo hodnocení provádět? 

7) Jak sdělovat pracovníkům výsledky hodnocení a jak je s nimi projednávat? 

8) Jak vyuţívat výsledky hodnocení 

9) Jak uvést hodnocení do souladu se zákony? 

Firemní kultura

Personální strategie

Kompetenční model
Motivační 

systémSystém 
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Náplň práce



22 

 

Poţadavkem na efektivní hodnocení pracovníků je přesnost a spravedlnost hodnocení. To je 

moţné za předpokladu dodrţení následujících zásad (Koubek, 2004 str. 198): 

- Cíle systému hodnocení musejí být jasné, porovnatelné, dosaţitelné a akceptovatelné. 

- Do přípravy hodnocení musejí být zapojeny všechny strany. 

- Obsah a kritéria hodnocení musejí být zaloţeny na pečlivé analýze pracovních úkolů 

na pracovních místech. 

- Pracovní výkon musí být hodnocen objektivním a vyváţeným způsobem. 

- Organizace by měla prověřovat, zda předmět, obsah, kritéria a metody hodnocení 

pracovníků jsou v souladu se zákony a mezinárodními ujednáními (popř. zvyklostmi) 

a zabezpečovat tento soulad.  

- Organizace by měla zpracovávat písemné pokyny pro hodnotitele a proškolovat je. 

- Organizace by měla o účelu a všech okolnostech hodnocení informovat všechny 

pracovníky. 

- Výsledky hodnocení musejí být předloţeny hodnoceným k vyjádření a ti mají právo 

domáhat se změny hodnocení a argumentovat ve svůj prospěch. 

- Systém musí být soustavně zkoumán a vylepšován. 

Není moţné nalézt nejlepší systém hodnocení. Kaţdý má své výhody a svá úskalí. Podle 

Pilařové existují pouze principy, které je uţitečné při tvorbě systému hodnocení respektovat. 

U firem, které úspěšně vyuţívají hodnotící systém, má pracovní hodnocení má zpravidla tyto 

charakteristiky (Gregar, 1999): 

- Je vedeno formou hodnotících pohovorů s důrazem na stanovení cílů pro další 

hodnotící období. 

- Závěry pracovního hodnocení nemají přímou vazbu na základní mzdu, ale jen na 

pobídkovou sloţku mzdy. 

- Závěry pracovního hodnocení mají přímou návaznost na pracovní postup a rozvoj 

kariéry pracovníků. 

- Metodické postupy pracovního hodnocení v minimální míře pouţívají systémy 

bodového hodnocení pracovníků. 
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2 Hodnotící pohovor jako součást hodnotícího systému firmy 

Hodnotící pohovor je obecná metoda hodnocení, která má svá pravidla a zásady. Tato kapitola 

podává přehled o cílech, pravidlech, fázích a nedostatcích hodnotících pohovorů.  

2.1 Charakteristika metody hodnotících pohovorů  

Hodnotící pohovor je obvykle součástí hodnotícího systému firmy. Představuje finální krok 

při hodnocení pracovníků v daném období, kdy jsou pracovníkovi sděleny a projednány 

výsledky hodnocení. Je to oficiální, formální setkání, které má pevnou obsahovou strukturu a 

pevný časový plán 

2.1.1 Popis metody hodnotících pohovorů 

Hodnotící pohovor zahrnuje všechny oblasti hodnocení (vstupy, procesy i výsledky) 

z hlediska minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Zaměření na budoucí rozvoj pracovníka a 

jeho motivaci je důvodem, proč je často hodnotící pohovor označován jako motivační
8
 nebo 

motivačně – hodnotící, popř. rozvojový pohovor. Výhodou této metody je pokrytí všech 

oblastí hodnocení a celé časové osy, přitom můţe integrovat celou řadu dalších dílčích metod 

(Hroník, 2007). Měl být přínosný pro hodnotitele i hodnoceného. 

Hodnotící pohovor provádíme na konci sledovaného období. Hodnocený je písemně 

seznámen s hodnocením své pracovní výkonnosti v daném období a má moţnost se k němu 

vyjádřit. Výsledkem by měla být shoda hodnoceného a hodnotícího na hodnocení a vytyčení 

budoucích cílů. Pohovor je standardizovaný a strukturovaný.  

Skládá se ze dvou částí. V první části hodnotí pracovník sám sebe, druhá obsahuje vyjádření 

hodnotitele. Hodnotitelem je zpravidla přímý nadřízený. 

2.1.2 Cíl hodnotícího pohovoru 

Cílem je sladit schopnosti pracovníka, jeho motivaci a pracovní prostředí s vizí a potřebami 

podniku. V literatuře jsou cíle formulovány podobně. Lze je shrnout do pěti bodů (Gregar, 

1999; Koubek, 2004). 

                                                 

 

8
 Motivační pohovor je pojem uţívaný spíše v souvislosti s přijímacím pohovorem do zaměstnání. 
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Cíl hodnotícího pohovoru: 

1) Hodnocení výkonu pracovníka v uplynulém období. Hodnocení se musí opírat 

o relevantní podklady. Hodnotitel by měl vycházet z předchozího zápisu hodnotícího 

pohovoru, srovnat dosaţené výsledky s plánovanými. V případě nesouladu zjistit 

příčiny neplnění, tedy to, co bránilo zaměstnanci splnit stanovené úkoly. Na základě 

hodnocení navrhnout odměny. 

2) Formulovat plán směřující k zlepšení výkonu v budoucnu, včetně identifikace 

vzdělávacích potřeb a potřeb podpory pro zlepšení. 

3) Rozpoznat problémy a omezení, které negativně ovlivňují výkon pracovníka, najít 

nové příleţitosti týkající se práce. 

4) Zlepšit komunikaci mezi vedoucím a podřízeným pracovníkem, vysvětlit 

nedorozumění, odstranit komunikační bariéry, dát prostor pro náměty a připomínky 

hodnoceného. 

5) Odhalit potenciál pracovníka (silné a slabé stránky) a moţnosti jeho uplatnění 

na jiných pracovních pozicích. 

2.1.3 Přínos hodnotících pohovorů 

Většina teoretických prací zmiňuje přínos hodnocení pro organizaci, hodnotitele a 

hodnoceného. 

Hodnocený by měl mít pocit, ţe jsou jeho potřeby akceptovány, měl by mít moţnost 

prezentovat své názory na práci, pracovní podmínky a uvědomit si moţnosti osobního 

rozvoje. Hodnotitel naopak musí získat představu, co potřebuje podřízený pracovník k plnění 

úkolů, jaké jsou jeho očekávání ve vztahu k práci. Měl by odhalit negativní jevy na pracovišti 

a skryté problémy. Pro vedoucího je také hodnotící pohovor zpětnou vazbou o vlastních 

schopnostech vést lidi, protoţe platí, ţe selhání pracovníka je také selháním jeho vedoucího.  

Význam hodnocení má několik rovin (Gregar, 1999): 

1) Rovina poznávací: systematické a dlouhodobé sledovaní pracovníka a bilancování 

jeho výsledků umoţňuje hodnotiteli objektivně poznat a hodnotit výkonnost a 

kompetenci pracovníka. 
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2) Rovina motivační: spočívá v tom, ţe výstiţné, doloţené a přiměřené hodnocení 

představuje silnou zpětnou vazbu a významný nástroj ovlivňování pracovníků. Silný 

motivační účinek pracovního hodnocení dále vyplývá z jeho propojení se systémem 

odměňování. 

3) Výchovný a rozvojový význam: spočívá v podnětech sebehodnocení pracovníka a 

k sebezdokonalování ve vztahu k pracovnímu postupu a k řízení jeho odborného 

rozvoje. 

Podnikatelka roku a Vedoucí podnikatelka světa Olga Girstlová se k pravidelným hodnotícím 

pohovorům vyjadřuje takto: „řízení výkonnosti pracovníka jeho pravidelným hodnocením 

osobně považuji za účinnou manažerskou metodu, která vede k úspěšnému naplnění předem 

vyjednaných pracovních cílů pracovníka ve vydefinovaných řídících dokumentech podniku. Ty 

slouží především manažerům pro splnění vytyčených plánů a naplnění strategie“ (Hroník, 

2007). 

2.1.4 Styl hodnotícího pohovoru 

Podle Koubka (2004) se styl pohybuje od naprosté dominance hodnotitele 

aţ k rovnoprávnému postavení obou zúčastněných stran. Styl, v němţ dominuje hodnotitel 

(sdělovací typ rozhovoru) je zpravidla kontraproduktivní. Efektivnější je participativní styl, 

při němţ hodnocený i hodnotitel hledají společnou cestu zlepšení výkonu a tím odpovídá 

poţadavkům řízení výkonnosti.  

2.2 Fáze hodnotícího pohovoru 

Popis a kvalifikace fází hodnotícího pohovoru se liší u různých autorů podle toho, zda 

hodnotícím pohovorem rozumí vlastní rozhovor hodnotícího a hodnoceného nebo proces 

od vytváření hodnotícího pohovoru aţ po jeho evaluaci. Např. (Bláha, a další, 2005) uvádí tři 

fáze: příprava, vedení a ukončení hodnotícího pohovoru. Hroník (2007) uvádí čtyři fáze 

samotného rozhovoru. Nejobecnější popis uvádí Koubek (2004), který uvádí čtyři hlavní fáze, 

které následně dělí na devět částí. Přístup uvedených autorů jsem pouţil při stanovení 

vlastních fází hodnotícího pohovoru (viz Obr. 2.1). 
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Obr. 2.1 Fáze hodnotícího pohovoru (vlastní zpracováni) 

 

2.2.1 Příprava hodnotícího pohovoru 

Podle Koubka (2004) je pečlivá příprava hodnotitele a prostředí jedním z předpokladů 

úspěšného hodnotícího pohovoru. Připravit se však musí i hodnocený. Měl by mít k dispozici 

vyjádření hodnotitele, znát datum, místo a čas schůzky. 

Výčet poloţek přípravy pro hodnotitele a hodnocené je shrnut ve schématu (Obr. 2.2). 

• rozpoznání a stanovení předmětů hodnocení + vytvoření 

formulářů

•analýza pracovních míst

• formulace a výběr kriterií výkonu + volba metod hodnocení 

• inoformování pracovníků o hodnocení a účelu hodnocení 

Příprava hodnotících 
pohovorů

•zjišťování informací o pracovnících

•pořízení dokumentace o pracovním výkonu

•vyhodnocování pracovních výsledků, pracovního chování a 

schopností pracovníka

Příprava před 
vlastním pohovorem

•úvodní část, dohoda o proceduře

•zpětná vazba, hodnocení uplynulého období

• formulace cílů na další období

•závěr , ukončení
Vedení pohovoru

•následné pozorování pracovního výkonu, poskytování 

pomoci zlepšování pracovního výkonu

•zkoumání efektivnosti hodnocení

Hodnocení 
hodnotících 
pohovorů
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Obr. 2.2 Příprava účastníků a prostředí na hodnotící pohovor (vlastní zpracování) 

Hodnocený i hodnotitel se při vlastním hodnotícím pohovoru mohou opírat o následující 

podklady pro hodnocení (Koubek, 2004): 

- Hodnotící formulář 

- Záznamy o výkonu pracovníka v uplynulém období 

- Záznamy o absenci a dodrţování pracovní doby 

- Popis pracovního místa 

- Dohodu/smlouvu o pracovním výkonu a rozvoji 

- Seznam problémů, o nichţ bude nutné hovořit 

- Informace o perspektivní nabídce moţností vzdělávání a rozvoje. 

2.2.2 Vedení hodnotícího pohovoru 

Vlastní hodnotící pohovor by měl probíhat v příjemném prostředí, kde nebude hovor ničím 

rušen a účastníci se budou cítit dobře. Většinou se odehrává v zasedacích místnostech, 

kancelářích vedoucích. Koubek (2004) uvádí příklad z praxe, kde majitel podniku prováděl 

hodnotící pohovor (nazýval jej rozhovor o pracovních problémech) v blízké kavárně. Jiný 

příklad popisuje vedení pohovorů při pracovní večeři. Výhodou takových řešení je uvolněná 

atmosféra a otevřenost zúčastněných, nevýhodou je „sklouznutí“ od formálního 

k neformálnímu pohovoru.  

Příprava 
hodnotitele

• utřízení podkladů pro 
hodnocení

• vyhodnocení 
formulářů pro 
pracovní hodnocení

• příprava otázek k 
diskusi

• seznam problémů, o 
nich bude nutné 
hovořit

Příprava 
hodnoceného

• sebehodnocení 
(formulář, dotazník)

• seznámení se s 
hodnocením 
nadřízeného

• příprava námitek 
proti hodnocení 
nadřízeného

• ujasnit si představu o 
plánu budoucího 
rozvoje

Příprava 
prostředí

• vymezení data, času, 
místa setkání

• zabezpečení 
nerušeného 
rozhovoru

• ergonomické zásady 
(uspořádání 
místnosti, teplota, 
tekutiny)
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Vedení pohovoru začíná přivítáním. Hroník (2007) mluví o zahřívací části, při níţ se má 

navodit příjemná atmosféra a měl by být vysvětlen cíl setkání včetně procedurálních kroků. 

Pak následuje část označovaná jako jádro hodnotícího pohovoru (Obr. 2.3). Zahrnuje zpětnou 

vazbu, kdy se hodnocený i hodnotící vyjadřují k uplynulému období a pak formulují cíle 

pro další období. Třetí, závěrečná část, slouţí k zopakování dohodnutých cílů, poděkování a 

vyjádření víry, ţe cílů bude dosaţeno. 

 

Obr. 2.3 Jádro hodnotícího pohovoru (upraveno podle Hroník, 2007)) 

Strukturu jádra hodnotícího pohovoru jednoduše popisuje Townsend (2006). Mluví 

o principech vedení pohovoru
9
 a označuje jej jako přístup NCS + 5 (Obr. 2.4). Tento přístup 

zajišťuje snazší průběh pohovoru, objektivitu (NCS) a poskytuje vodítko pro vedení dobrého 

hodnotícího pohovoru (5 bodů, které představují podle autora ideální strukturu pohovoru). 

                                                 

 

9
 Místo „vedení pohovoru“ uţívá pojem „prezentace hodnocení“. 

Vyhodnocení 
plnění cílů a 

úkolů

Vyhodnocení vlivu 
kompetencí a 

přístupu

Dohoda o nových 
cílech a rozvoji

Co bylo 

podporující, 

na čem bylo 

moţno stavět, 

co nedovolilo 

dosáhnout 

vyšší 

efektivity 

Na základě shody 

s vyhodnocením 

navrhne hodnocený své 

nové pracovní a 

rozvojové cíle, 

hodnotitel je potvrzuje 

či upřesňuje 

Vyhodnocení 

zadaných cílů a 

úkolu 

v předchozím 

hodnotícím 

pohovoru 
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Obr. 2.4 Principy vedení hodnotících pohovorů (Townsend, 2006) 

Autoři se nemohou shodnout na tom, zda je vhodné v rámci hodnotících pohovorů diskutovat 

o odměnách. Někteří hodnotící pohovor spojují přímo s odměňováním a hodnocení výsledků 

má být završeno návrhem odměn (např. (Gregar, 1999). Tam, kde je silnější provázání 

výsledků hodnocení s oblastí odměňování, tím přínosnější je rozhovor a tím úspěšnější bude 

náprava problémů (Koubek, 2004). Jiní naopak poukazují na nevhodnost tohoto postupu, 

protoţe pak jsou potlačeny ostatní sloţky hodnocení. Například Hroník (2007 str. 105) píše: 

„Povětšinou není vhodné do hodnotícího rozhovoru zakomponovávat jednání o odměnách. 

Tomu by mělo být vyhrazeno separátní jednání. Alespoň v českých či slovenských 

podmínkách. Jinak je hodnotící rozhovor redukován na vyjednávání o odměně a obtížně se 

do něj vpravují další cíle“. 

 Tento přístup ilustruje i případová studie: „Setkali jsme se ovšem i s odvrácenou stranou 

(vedení pohovoru, pozn. autora). Ve společnosti se provádělo pravidelně hodnocení 

zaměstnanců, klíčovým výstupem bylo zvýšení platu. Hodnocení bylo vedeno stále stejným 

způsobem a bylo tedy možné velmi rychle predikovat, komu se díky výstupům plat zvýší a 

komu ne. Manažeři si před hodnocením nejdříve určili osoby, kterým chtějí plat zvýšit 

(bohužel šlo pouze o vyrovnání úrovní bez skutečné kvality práce a výsledků). Tyto osoby pak 

manažeři hodnotili nejvýše na úkor kvalitnějších lidí. Několik let tento systém fungoval jako 

nepsané pravidlo. Problém nastal v okamžiku, kdy nejvyšší vedení rozhodlo o výrazné redukci 

pracovních míst, a pro rozhodování byly použity výstupy z hodnocení. Na "seznamu" se tak 

vyskytli výborní pracovníci, kterým nebylo nutné v minulých letech přidávat. Manažeři 

nedokázali tyto své podřízené obhájit, protože hodnocení hovořilo jinak“ (Šimáková, 2010). 

NCS

•Normy

•Cíle

•Sebehodnocení

5

•Úspěchy

•Omezení

•Zlepšení

•Potenciál

•Vývoj

Principy vedení 
HP
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Všichni autoři se však shodují na základních zásadách vedení úspěšného pohovoru: 

- Pohovor musí mít oficiální charakter, jde o formální rozhovor. 

- Stanovit a drţet se cíle hodnotícího pohovoru. 

- Hodnotit výkon a kompetence, ne projev a charakter hodnoceného. 

- Nevytahovat staré prohřešky.  

- Musí jít o dialog, kde má hodnocený prostor pro vyjádření se, resp. moţnost se obhájit 

či vysvětlit příčiny neúspěchu.  

- Cílem není kritika, ale podpora ze strany vedoucího. 

- Pohovor vede vedoucí, nesmí však být dominantní. 

- Nenechat se vtáhnout do konfliktu a nezavdat mu příčinu. 

- Uplatňovat pozitivní myšlení.  

- Dodrţovat čas stanovený pro hodnotící pohovor.  

- Při rozhovoru nesmí docházet k překvapení a znejistění hodnoceného neočekávanou 

kritikou. 

Zajímavý je jev, který popisuje Hroník (2007) a nazývá jej paradox hodnocení. Při hodnocení 

má hodnocený tendenci zdůrazňovat úsilí vynaloţené na dosaţení cílů, kdeţto hodnotící se 

zaměřuje spíše na výsledky. A to i v případě, kdy hodnoceným je člověk, který bývá 

hodnotitelem. 

Z nerespektování těchto pravidel a výše uvedených zásad plynou časté chyby hodnotitelů 

(Bláha, a další, 2005; Hroník, 2007; Koubek, 2004):  

- Pohovor se změní na neformální rozhovor. 

- Hodnotitel je neobjektivní, buď příliš shovívavý, nebo naopak příliš kritický.  

- Nebezpečný je haló efekt, tedy generalizování vlastností pracovníka na základě nějaké 

výrazné vlastnosti nebo zastínění výkonů a práce na základě jedné výrazné události, 

resp. události, která se stala v nedávné době a zastíní všechny předchozí výsledky 

práce.
10

 

- podle subjektivních měřítek (sebeprojekce). 

                                                 

 

10
 Tady není míněn halo efektem první dojem 
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- Nízká diferenciace hodnocení jednotlivých zaměstnanců (centrální tendence). 

- Osobní sympatie a antipatie, předsudky. 

- Efekt nedávnosti (jinde označený jako kumulativní zátěţ, nebo zátěţ minulosti) kdy 

hodnotitel přenáší závěry předchozího hodnocení do současného. 

- Alibismus.  Vedení hodnotících pohovorů není formalitou, měl by být veden 

s ohledem na cíle. 

- Předpojatost hodnotitele. Hodnotitel hodnotí člověka, ne jeho výkon. Stuchlík 

(Stuchlík, 2008) říká, ţe při řešení problému je třeba „nejít po hráči, ale po míči“. 

Dalším problémem můţe být zaujatost kvůli postoji nebo konfliktu v minulosti. Tento 

přístup můţe vést aţ ke stavu, který bývá označován jako „vnitřní výpověď“. 

Hodnotící pohovor je úspěšný tehdy, kdyţ kromě zásad obě strany respektují běţná pravidla 

diskuse, jako je projevování zájmu, naslouchání druhé straně, respekt k člověku a jeho 

názorům a snaha nalézt řešení a dohodu. Obě strany musí mít „dobrý pocit“ z pohovoru. 

(Koubek, 2004). Jiţ výše jsem několikrát zmínil nutnost participace zaměstnance na procesu 

hodnocení. Pozitivní motivační postupy a zdůraznění toho, ţe hodnocení a rozhovor mají 

slouţit především k rozvoji pracovníka, zvyšuje spokojenost hodnoceného s rozhovorem. 

Hodnocený je spokojenější tím víc, čím větší je prostor pro vyjádření vlastních názorů. 

Maister (2005) říká: „Mluv se mnou o mně, a máš mou plnou pozornost. Mluv se mnou 

o něčem jiném a je pravděpodobné, že můj výkon bude klesat“. Pokud si lidé stanovují své 

cíle sami, je pravděpodobnější, ţe budou více usilovat o dosaţení těchto cílů. 

Nepříjemnou částí pohovoru je kritika. Jakmile totiţ začneme člověka kritizovat, automaticky 

se začne hájit. Meister (2005) uvádí, ţe kritika není cesta ke zlepšení a nemá cenu říkat to, co 

obě strany vědí. Existují lepší způsoby jak přimět hodnoceného se zlepšit, aniţ by ztratil tvář. 

V literatuře můţeme najít řadu doporučení. Někteří autoři doporučují vyuţít metodu sendviče, 

tedy kritiku „obalit“ pozitivním začátkem a závěrem (viz např. (Townsend, 2006)), jiní autoři, 

např. (Hroník, 2007) upozorňuje na nevhodnost této metody, protoţe dochází ke sniţování 

váhy pozitivních informací i kritiky. Při výtkách je nutné být konkrétní, všeobecná diskuse a 

náznaky mají za následek nejistotu pracovníka a nevedou k výraznější nápravě. V oblastech 

pracovního výkonu, které jsou nejvýrazněji kritizovány, dojde nejpravděpodobněji k menšímu 

zlepšení, neţ kdyţ jsou kritizovány méně důrazně.  
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Na konci hodnotícího pohovoru by se měly obě strany shodnut na budoucích cílech a úkolech. 

Výsledky hodnocení a dohoda o budoucích cílech mají být zaznamenány v hodnotícím 

dokumentu.  Souhlas obě strany stvrzují podpisem. Hodnotící dokument by měl být součástí 

osobního spisu zaměstnance. 

Hodnotící by měl po ukončení rozhovoru se zaměstnancem aktualizovat údaje o zaměstnanci, 

vyhodnotit výsledky pohovoru a stanovit opatření umoţňující realizaci závěrů. Po provedení 

pohovorů se všemi zaměstnanci by měl získat přehled o vzdělávacích a rozvojových 

potřebách a určit, které firemní hodnoty jsou u hodnocených zaměstnanců problematické. 

Bláha (Bláha, a další, 2005) v souvislosti s těmito procedurami hovoří o ukončení hodnotícího 

pohovoru směrem k zaměstnanci a směrem k organizaci. 

Právě ukončení pracovního pohovoru směrem k organizaci je často zanedbáváno. 

Nedostatečná práce s výsledky hodnotících pohovorů je jednou z příčin selhání hodnotících 

pohovorů. Šimáková (2010) konstatuje, ţe: „pokud se s výstupy nepracuje a nestane se nic, 

důvěra v tento systém klesá a stává se pouze splněnou aktivitou pro HR. Hodnotící pohovor 

tak často slouží jen k podpisu formuláře, vytrácí se kontakt se zaměstnancem a možnost 

otevřené zpětné vazby“. 

2.2.3 Hodnocení hodnotících pohovorů 

Hodnotící pohovory by měly být neustále vylepšovány a podrobovány hodnocení. Hodnotitelé 

by měli v závěru hodnotících pohovorů vyhodnotit celkové výsledky hodnocení, způsob 

formulování závěru objektivitu pouţitého postupu (rozptyl výsledných hodnot, náročnost 

hodnocení, konkretizaci závěru). Na základě zjištěných nedostatků navrhnout změny 

v pouţité metodice, jednotlivých kriteriích pro příští hodnotící období (Němec, 2005). 

Často právě chybějící hodnocení hodnotících pohovorů vede k jejich formalizaci a dochází 

ke ztrátě důvěry v uţitečnost hodnocení.  

2.3 Metodika hodnotících pohovorů 

Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, hodnotící pohovor je součástí pracovního hodnocení, 

resp. hodnotícího systému firmy. Proto metodický postup přípravy a vedení pohovoru se 

v řadě bodů shoduje s metodikou hodnocení pracovníků. 
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Metodiku můţeme rozdělit do čtyř částí, které odpovídají fázím hodnotícího pohovoru 

(viz kap. 2.2 Fáze hodnotícího pohovoru): 

1) Metodika přípravy hodnocení 

2) Metodika přípravy hodnotitelů 

3) Metodika realizace pohovorů 

4) Metodika k naplňování závěrů 

2.3.1 Metodika přípravy pohovorů 

Příprava musí sledovat cíle organizace a jednotlivých středisek. Důleţité je respektovat nejen 

personální strategii podniku, ale celkovou firemní strategii. Navíc musí hodnotící pohovory 

navazovat na motivační systém podniku. Následuje analýza poţadavků na pracovní pozice, ta 

tvoří podklady ke stanovení poţadavků na výkon. Nutné je zvolit způsob jeho měření. 

V tomto kroku je vhodné také vytvořit slovník pojmů, vymezit cílovou skupinu hodnocených, 

vybrat hodnotitele.  

Příprava dokumentů zahrnuje tvorbu formulářů pro hodnocení, volbu způsobu sběru dat 

pro hodnocení. 

 

2.5 Postup při přípravě hodnotících pohovorů (vlastní zpracování) 

Cíl a strategie podniku

Cíl  a poţadavky středisek

Analýza pracovních pozic

Vymezení poţadavků na vstup, proces a výstup hodnocení

Volba kriterií + nastavení stupnice hodnocení

Příprava dokumentů (formulářů)

Nastavení procesuální stránky hodnotících pohovor

Metodické pokyny



34 

 

Volba počtu a náplně hodnotících kriterií závisí na pracovní náplni pozice a musí být 

diferencovaná. Není moţné hodnotit pracovníka podle kompetencí, které nejsou v relaci 

s popisem jeho pracovní pozice. Počet kriterií nemá ţádné formální omezení. Důleţité je, aby 

se kriteria nepřekrývala a nedocházelo ke zmatení v rámci hodnotícího pohovoru. 

Jednotlivým kriteriím je moţno přiřadit váhy, které umoţní jemnější rozlišení poţadavků 

na pracovní výkon. 

Nastavení hodnotící škály představuje určení počtu stupňů. Obvykle se vyuţívají 5 aţ 

7 stupňové škály. Volba sudého, resp. lichého počtu stupňů má svá úskalí. Ke kaţdému stupni 

je třeba slovně formulovat úroveň výkonu.  

Výsledkem by měly být metodické pokyny pro hodnotitele, kde bude uveden detailní popis 

kriterií hodnocení, způsob vedení hodnotícího pohovoru, způsob řešení rozporů apod. Postup 

hodnotitelů by měl být jednotný, aby bylo moţno porovnat výsledky mezi jednotlivými 

hodnotiteli. To znamená definovat tolerovatelné rozpětí mezi hodnocením jednotlivými 

hodnotiteli (Němec, 2005).  

Neefektivnost hodnotících pohovorů plyne často z chybné konstrukce hodnotících pohovorů a 

celkového zasazení hodnotících pohovorů do systému hodnocení. Chyby vznikají kvůli špatné 

metodice hodnocení, chybně nastaveným kriteriím a měřítkům výkonu (hodnocení není 

diferencované, kriteria nejsou přiměřená), formálnosti a nedostatečné účasti pracovníků 

na procesu hodnocení. Dalšími nedostatky jsou formální zpracování metodiky a její direktivní 

uplatňování. 

2.3.2 Metodika přípravy hodnotitelů 

Pokud firma nezvolí pro hodnocení externí firmu, musí proškolit hodnotitele pro vedení 

pohovorů. Proškolení by se mělo týkat obsahu a cíle hodnotícího pohovoru, techniky vedení 

hodnotících pohovorů, zvládání obtíţných situací při pohovoru, práce s rozdílným 

hodnocením vedoucího a sebehodnocením pracovníka a práce se závěry.  

Důleţité je upozornit hodnotitele na nejobvyklejší chyby. 

2.3.3 Metodika realizace pohovorů a práce se závěry 

Metodika realizace pohovorů je uvedena v předcházející kapitole. Při přípravě je nutné 

definovat způsob výstupu z hodnotícího pohovoru, jak budou závěry dokumentovány, 

prezentovány a realizovány.   
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3 Shrnutí teoretické části  

Hodnotící pohovor je součástí řízení pracovní výkonnosti. Neslouţí jen k zhodnocení daného 

období, tedy o konstatování, zda pracovník plní pracovní dohodu, ale jde o významný nástroj 

pro motivaci zaměstnanců, nasměrování pracovníka poţadovaným směrem, je zpětnou 

vazbou pro hodnoceného i vedoucího.  

Hodnocení, resp. hodnotící pohovor musí odpovídat poţadavkům firmy a pracovního místa. 

Ve větších firmách je důleţitým poţadavkem srovnatelnost výsledků hodnocení jednotlivých 

hodnotitelů. Podstatnou částí je příprava hodnotícího pohovoru, především vymezení cíle 

hodnocení, hodnotících kriterií a měřítek, protoţe do způsobu vedení se promítá postoj 

účastníků k procesu hodnocení, kompetence účastníků. Při nepochopení významu hodnotících 

pohovorů a jejich zařazení do kontextu celkového hodnotícího systému dochází k neúčinnosti 

a nevyuţití potenciálu pohovorů. Pilařová (2008) upozorňuje, ţe „žádný systém hodnocení 

(jakkoliv dokonalý) nemůže (a není to ani jeho cílem) nahradit každodenní neformální 

hodnocení. Není možné čekat měsíce nebo rok na příležitost, abychom svému podřízenému 

sdělili, že něco nedělá dobře a že jsme s jeho výsledky práce nespokojeni, že by měl zvolit jiný 

postup nebo způsob chování.“ 

Vzhledem k tomu, ţe hodnotící pohovory jsou sloţitým procesem, nelze jednoduše a 

jednoznačně definovat postup. Z toho důvodu se v literatuře mluví o principech, zásadách, 

které je nutné při sestavování hodnotících pohovorů dodrţovat. Autoři také často ilustrují 

zavádění hodnotících pohovorů příklady z praxe. Velmi dobře je zdokumentována metodika 

vedení pohovorů, ale příprava hodnotících pohovorů, sestavování formulářů a způsob práce se 

závěry je v literatuře uváděna pouze v obecné rovině nebo v příkladech z praxe. 
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ANALYTICKÁ ČÁST 

4 Česká pošta, s. p. 

Česká pošta (dále jen ČP) je státní podnik poskytující sluţby občanům v oblasti doručování 

zásilek a balíků, v oblasti veřejné zprávy (CzechPoint), finančních produktů (bankovnictví, 

pojištění) a v obstaravatelské činnosti (dálniční známky, filaterie). 

4.1 Charakteristika podniku 

4.1.1 Historie ČP  

Podnik byl zaloţen 1. ledna 1993 Ministerstvem hospodářství České republiky. S účinností 

od 1. června 2003 vydalo Ministerstvo informatiky zakládací listinu státního podniku Česká 

pošta, přizpůsobenou novému zákonu o a změněnou několika dodatky (Výroční zpráva, 

2008).  

Dlouholetá tradice podniku se odvíjí od zavedení státní dopravy na našem území a sahá 

aţ do poloviny 16. století. Se vznikem Československého státu vzniká i ministerstvo pošt a 

telegrafů. Státní podnik Československá pošta je vytvořen roku 1925. Funguje aţ do 50. let 

(s výjimkou doby okupace, kdy byla pošta zcela pod řízením říšského ministerstva pošt). 

V padesátých letech minulého století bylo ministerstvo pošt přejmenováno na ministerstvo 

spojů a poštovní provoz se dostává do pozadí. Přednost mají telekomunikace a 

radiokomunikace. V roce 1993 dochází k rozdělení státního podniku Správa pošt 

a telekomunikací. Vzniká samostatně hospodařící podnik Česká pošta (dále jen ČP) a SPT 

Telecom (cpost.cz, 2009). 

Dlouhá tradice však vede ke zkreslenému vnímání podniku zákazníkem. Mluvčí ČP 

Václavíková (2006) k tomu říká:“ Česká pošta bojuje s předsudky, které ji staví do role 

zkostnatělého dinosaura přežívajícího jen díky monopolním výhodám. Nové služby, 

přizpůsobení se potřebám trhu a lidé s vizemi - to jsou hlavní protiargumenty České pošty“.   
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V současnosti je ČP jedním z mála státních podniku v České republice. Oddalování 

privatizace, odmítnutí vstupu zahraničních partnerů, o kterých se v minulosti uvaţovalo, 

svědčí o strategické pozici podniku v rámci státu. Častým omylem je tvrzení, ţe jako státní 

podnik čerpá ČP prostředky ze státního rozpočtu. Jde o podnik, který je financován výhradně 

z vlastního zisku. Podle Výroční zprávy z roku 2008 (Výroční zpráva, 2008) měl být rok 2009 

rokem přechodu na akciovou společnost se stoprocentní účastí státu, stále však zůstává 

státním podnikem.  

Změny v návycích zákazníků, změna právní formy, liberalizace poštovního trhu a pokles 

ekonomiky vede top management k modernizaci podniku. V posledních letech jsme svědky 

významných změn v organizaci podniku, v přístupu k zákazníkům i zaměstnancům. Mění se 

poţadavky na kvalifikační předpoklady pracovníků, na vnímání podnikové kultury, 

na výkonnost.  

4.1.2 Předmět podnikání ČP 

Hlavním předmětem činnosti je provozování poštovních sluţeb a provozování zahraničních 

poštovních sluţeb. Předmět podnikání podniku je uveden v Obchodní rejstříku (Obchodní 

rejstřík, 2010). 

Poštovními sluţbami je myšleno podání, přeprava a dodání listovních, balíkových a peněţních 

zásilek jak ve vnitrostátním, tak v mezinárodním styku. Další sluţby jsou obstaravatelské, 

coţ jsou bankovní, pojišťovací, sázkové a loterijní sluţby. Novou sluţbou jsou datové 

schránky. 

V současnosti také podnik spolupracuje s aliančními partnery (ČSOB, Česká pojišťovna, 

Stavební spoření).  

4.1.3 Organizace a vedení 

Od roku 2003 podnik hledá vhodnou organizační strukturu. Od této doby proběhla několikrát 

centralizace a decentralizace. S tím souvisí také nové poţadavky na řízení. Současná 

organizační struktura je platná od 1. 3. 2009 (Obr. 4.1). 
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Obr. 4.1 Organizační struktura ČP, s. p. ke dni 1. 3. 2009 (Výroční zpráva, 2008) 

V čele podniku stojí generální ředitelka Ing. Marcela Hrdá. Její pravomoci podléhají 

jednotlivé úseky a divize. Úseky jsou děleny na obory a sekce. Obchodní divize a poštovní 

provoz je pak členěn podle regionů. Kaţdý region má na starosti ředitel regionu. Region je 

rozdělen na obvody. Členění koresponduje se státoprávním uspořádáním ČR, obvody 

odpovídají dřívějším okresům. Obvody řídí manaţeři obvodu a jsou tvořeny řídícími, 

samostatnými a satelitními poštami.  

Obvod, kterého se týká má práce, je Obvod Vsetín, spadá do regionu Jiţní Morava. Je 

zde  8 řídících, 4 samostatné a 32 satelitních pošt. Struktura obvodu je na schématu (Obr. 4.2). 

V obvodu pracuje 313 zaměstnanců, 44 vedoucích pošt a 8 vedoucích oddělení. 
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Obr. 4.2 Organizační schéma Obvodu Vsetín (vlastní zpracování) 

4.2 Mzdy a zaměstnanci ČP  

ČP je po státní správě druhým největším zaměstnavatelem v České republice. Průměrný 

evidenční počet zaměstnanců v roce 2008 byl 36 332 přepočtených osob
11

. Velkým 

problémem podniku je flukturace zaměstnanců, především ve velkých městech. Důvodem 

jsou mzdové podmínky, náročnost práce a více pracovních příleţitosti v jiných profesích.  

4.2.1 Vývoj mezd 

Mzdy jsou jednou z příčin fluktuace zaměstnanců podniku. Ačkoliv kaţdým rokem rostou, 

stále zůstávání pod celostátním průměrem (Obr. 4.3). Průměrná vyplacená měsíční mzda 

v roce 2008 dosáhla 20 565 Kč (Výroční zpráva, 2008). 

                                                 

 

11
 Údaje za rok 2009  nejsou v tuto chvíli k dispozici. 

Vsetín

Roţnov 1

Dolní Bečva

Hutisko

Vidče

Stříteţ

Val.Bystřice

Val.Mez. 1

VM 3

VM 4

VM 5

VM 6

Lešná

Choryně

Kelč

Loučka

Branky

Vsetín 1

Vs 4

Vs 5

Vs 6

Vs 7

Jablůnka

Ratiboř

Hošťálková

Liptál

Hovězí

Halenkov

Huslenky

Zděchov

Karolinka

Velké 
Karlovice

Horní Lideč

Francova 
Lhota

Lidečko

Val. Polanka

Prlov

Horní Bečva

Prostřední 
Bečva
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Obr. 4.3 Vývoj průměrných mezd na ČP ve srovnání s průměrnou mzdou v ČR (vlastní 

zpracování s využitím ČSÚ, 2009; Výroční zpráva, 2007, 2005) 

4.2.2 Struktura zaměstnanců 

Více neţ polovinu zaměstnanců tvoří doručovatelé a přepáţkoví pracovníci. Malou část 

pracovníci přepravy, správní zaměstnanci, školitelé a další pracovníci. Struktura sloţení 

zaměstnanců je uvedena v grafu (Obr. 4.4).  

 

Obr. 4.4 Struktura zaměstnanců ČP, s. p. v roce 2008 (vlastní zpracování podle Výroční 

zpráva, 2008)) 
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4.2.3 Systém odměňování ČP  

Mzdová politika je zaloţena na zjednodušení systému odměňování s cílem sjednotit, 

zjednodušit a zprůhlednit odměňování a tím motivovat vedoucí pracovníky (Výroční zpráva, 

2007). Na mzdovou politiku mají nezanedbatelný vliv odbory, které omezují moţnost 

odměňovat zaměstnance podle výkonů a kvality práce. Odměňování je snahou o sociální smír.  

Odměňování se řídí Podnikovou kolektivní smlouvou české pošty, s. p. na rok 2006 – 2010 a 

Zásadami pro odměňování zaměstnanců. Tyto dva dokumenty jsou doplněny o směrnice, 

upravující postup při uplatňování zásad odměňování (Podniková kolektivní smlouva, 2009). 

Odměny jsou finanční i nefinanční povahy. 

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci pošty mzda. Mzdy jsou tarifní a smluvní. Smluvní 

mzdu dostávají manaţeři na středním a vrcholovém managementu. Při popisu systému 

odměňování se budu věnovat tarifním mzdám
12

, protoţe se týkají mých podřízených. 

K 1. dubnu 2008 došlo k aktualizaci zásad odměňování, byl aktualizován systém typových 

pozic.  

Mzda zaměstnance je tvořena tarifní mzdou, doplňkovými mzdovými formami, příplatky a 

naturální mzdou: 

- Tarifní mzda je dána Přílohou č. 1B PKS Přehled typových pozic a rozpětí tarifních 

mezd podle profesních skupin (Podniková kolektivní smlouva, 2009). Část tarifní 

mzdy (10 % - 20% podle pozice) je vázána na plnění úkolů vyplývajících z popisu 

pracovní činnosti. Výši tarifní mzdy upravuje liniový vedoucí k 1. 4. daného roku. 

- Doplňkovými formami jsou odměny za výkon a kvalitu, operativní odměny, odměny 

za přesčas a zástup. Odměna za výkon a kvalitu představuje 10 % tarifní mzdy 

u řadových zaměstnanců a 20 % u vedoucích pracovníků. Je přiznávána automaticky. 

Pokud se liniový vedoucí rozhodne neudělit odměnu za výkon a kvalitu, musí toto 

rozhodnutí vysvětlit a dokumentovat. Operativní odměny jsou poskytovány za splnění 

jednorázových pracovních úkolů, za výjimečné zásluhy při záchraně ţivota, ochraně 

                                                 

 

12
 Tarifní mzdou je v podniku označen jednak způsob určení mezd a jednak část mzdy. V dalším textu pouţívám 

označení tarifní mzda jako sloţku mzdy zaměstnance. 
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bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, ochraně majetku podniku apod., za iniciativní 

přístup k pracovnímu výkonu. Navrhuje ji manaţer obvodu po konzultaci s přímým 

nadřízeným. Výše objemu rozdělovaných operativních odměn je omezena objemem 

celkových mezd obvodu (maximálně 4 % z celkových mezd obvodu). Odměny za 

zástup: poskytuje se při zastupování chybějícího zaměstnance. Odměny za zástup 

představují 60 – 80 % ze mzdy zastupovaného pracoviště. 

- Dalšími odměnami jsou odměny při významných pracovních a ţivotních výročích 

nebo při prvním odchodu do důchodu. Odměny navrhují linioví vedoucí. 

- Odměny související s pracovním výkonem jsou provize z produktů aliančních 

partnerů, cílové odměny za počet doručených zásilek, hmotné odměny při vypsaných 

soutěţích. 

Česká pošta v rámci motivačního programu poskytuje svým zaměstnancům řadu benefitů. 

Součástí tradice pošty je firemní ošacení.  Podporuje firemní kulturu, zvyšuje důvěru klientů a 

zaměstnancům slouţí jako prostředek ke splnění cílů. V oblasti pracovního prostředí a 

ochrany při práci nad rámec zákona podnik poskytuje zaměstnancům mycí a ochranné 

prostředky, ochranné nápoje. Pro stravování mají zaměstnanci k dispozici jídelny. 

Zaměstnanci, kteří nemohou vyuţívat jídelen, dostávají stravenky.    

Spolupráce s aliančními partnery
13

 umoţňuje zaměstnancům vyuţívat slevy u nabízených 

produktů.  

Finanční benefity představují např. příspěvky na penzijní připojištění, ţivotní pojištění, 

stravování, rekreaci, sportovní aktivity apod. Většinou jsou hrazeny z nákladů Fondu 

kulturních a sociálních potřeb. 

Pro relaxaci a posílení sounáleţitosti s firmou pošta pořádá kulturní a sportovní akce. 

Oblíbené jsou sportovní dny, plesy, návštěvy divadel. Díky síti školících středisek mají 

zaměstnanci moţnost se levně ubytovat v celé republice. Pošta vlastní také rekreační objekty. 

                                                 

 

13
 Aliančními partnery jsou ČSOB, Česká pojišťovna, stavební spoření Liška. 
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4.3 Uplatňování motivačních nástrojů na ČP 

V kaţdé z výročních zpráv je zmiňována nutnost motivace zaměstnanců prostřednictvím 

mzdy, finančních i nefinančních odměn, důraz je kladen na investice do vzdělávání 

zaměstnanců a sociální smír. Skutečné uplatňování takové vize však naráţí na několik 

problémů. Jednak je to významný vliv odborových organizací, které znemoţňují odměňování 

na základě kvality odvedené práce. Dalším velmi důleţitým faktorem znesnadňujícím 

objektivní hodnocení a odměňování pracovníků, je problém s hodnocením výkonnosti 

zaměstnanců. Podnik poskytuje sluţby a z toho důvodu nelze pouţít jednoduché systémy 

uplatňované v průmyslové výrobě (hodnocení na základě plnění norem, hodinová mzda). 

Proto dochází k plošnému a formálnímu vyplácení odměn bez vazby na skutečný výkon a 

kvalitu práce. Výsledkem je demotivace kvalitních pracovníků, kteří zcela oprávněně 

poukazují na to, ţe výše odměn neodráţí jejich skutečné nasazení a je stejná, jako u méně 

výkonných kolegů.  

Motivaci pracovníků ovlivňuje i přístup k benefitům. Řadu vyjmenovaných výhod 

zaměstnanci vnímají jako samozřejmost (ošacení, příspěvky, rekreace).  

Chybí jeden z důleţitých motivačních faktorů uplatňovaných v jiných podnicích a tím je 

kariérní postup. Podnik má plochou organizační strukturu. Vedoucí zastávají svůj post 

zpravidla do důchodu, naděje na povýšení je tedy nízká a v dlouhém časovém horizontu. 

Přesun v rámci typových pozic nebývá častý. Pokud pracovník získá dovednosti na určitou 

typovou pozici, je nepraktické jej přeřadit jinam. Dochází k tomu většinou jen při sniţování 

stavů zaměstnanců. 

Nejsilnější motivací tak pro zaměstnance zůstává mzda. Tvrdí to zaměstnanci i jejich 

nadřízení. Ale Stuchlík ve své knize Tým snů (Stuchlík, 2008) vysvětluje, ţe potřeba peněz je 

jen zmatení pojmů. Uvádí, ţe: „ve skutečnosti lidé hledají odbornost, autonomii (nebýt robot 

a dělat si věci po svém), chtějí být tvůrčí a tvořiví, učit se nové věci, poznávat, dělat věci, které 

mají smysl.“ Také Khelerová (2006) finanční odměnu řadí mezi stimuly, ale nejsou jediným 

způsobem, jak dojít k výkonům. Je potřeba dát dohromady tři pilíře – schopnosti pracovníka, 

motivaci a organizační podmínky.  
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5 Analýza hodnotících pohovorů 

5.1 Cíl a metodika analýzy 

5.1.1 Cíl analýzy 

Cílem analýz je zjistit nedostatky a chyby v současném vedení hodnotících pohovorů (HP) 

z hlediska jejich významu pro podnik i zúčastněné strany. Provedením analýz bych měl získat 

přehled o vnímání HP svými podřízenými, jejich účinnost, efektivitu a motivační charakter. 

Oblasti zjišťování: 

1) Znalost cíle a dodrţování metodických pokynů pro vedení HP. 

2) Motivační charakter HP, jejich vliv na spokojenost zaměstnanců. 

3) Rozvojová funkce HP. 

4) Výpovědní hodnota formulářů. 

5) Způsob hodnocení  kompetencí a výkonu, kriteria, měřitelnost. 

Výsledkem budou podklady pro nové hodnotící pohovory, tedy aktualizaci formulářů tak, 

aby byly méně časově náročné, přehlednější, zahrnovaly rovnoměrně všechny sledované 

oblasti a měly větší vypovídací hodnotu. Dále úprava metodiky pro hodnotitele, školení apod.  

5.1.2 Metodika analýzy 

Výzkum jsem rozdělil do čtyř částí (Obr. 5.1).  

 

Obr. 5.1 Proces výzkumu (vlastní zpracování) 
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Při analýze pracovních míst a poţadavků na výkon se budu opírat o vnitropodnikové směrnice 

a vlastní zkušenosti, resp. poţadavky mého obvodu. Cílem je zhodnotit profil pracovního 

místa a nastavení kriterií pro hodnocení.  

V další části analyzuji dosavadní hodnotící pohovory. Tato analýza je zaměřena na přípravu, 

průběh HP a soulad cílů HP v návaznosti na otázky, které má zodpovědět. Pro analýzu vedení 

rozhovoru jsem pouţil videonahrávku, kterou jsem pořídil před dvěma lety v rámci přípravy 

hodnotících pohovorů. Dále pouţiji metodu rozhovoru s hodnotiteli. Rozhovory jsou 

nestrukturované, cílem je získat postřehy a připomínky z pohledu hodnotitelů.  

Dalším prvkem analýzy je kvantitativní a kvalitativní analýza vyplněných formulářů 

pro hodnocení a sebehodnocení pracovníků z roku 2009. Sledovat budu četnost vyplněných, 

resp. vynechaných poloţek formulářů, způsob odpovědí (obecné, konkrétní), formulaci 

hodnocení nadřízeného (do jaké míry pouţívá fráze). Pouţiji jednoduchou jednorozměrnou 

statistiku (četnost), komparativní srovnávání odpovědí, kvalitu a obsah odpovědí.  

Čtvrtá část výzkumu bude realizována dotazníky. Dotazníky budou rozdány mezi 

reprezentativní vzorek zaměstnanců z řad podřízených i hodnotitelů. Cílem dotazníkového 

šetření je zjistit, do jaké míry splňují hodnotící pohovory poţadavky a zásady uvedené 

v teoretické části. 

5.2 Analýza pracovních (typových) pozic 

Zaměstnanci jsou rozděleni podle pracovního zařazení do profesních skupin. Kaţdá profesní 

skupina obsahuje typové pozice, které jsou tvořeny na základě hodnocení kritérií náročností 

práce, nároků na kvalifikační poţadavky a osobnostní předpoklady. Pro typovou pozici je 

stanovena úroveň mzdy a je přiřazena pracovním místům se stejnou nebo podobnou náplní 

práce, čímţ je zajištěna rovnost v odměňování.  

Pracovní náplň je dána interními předpisy podniku, kaţdý pracovník má definovaný popis 

pracovní činnosti. Popis má dvě části – obecný popis činnosti určuje personální útvar 

podniku, zpřesnění nebo doplnění poţadavků podle potřeby provádí vedoucí pošty.  

Kontrolu plnění povinností zajišťuje bezprostřední nadřízený, kontrolní orgány ČP a externí 

kontrolní orgány.  
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V obvodu Vsetín jsou obsazeny následující typové pozic: listovní doručovatel pěší, listovní 

doručovatel motorizovaný, balíkový doručovatel, administrátor, přepáţkový pracovník, 

pracovník vnitřní sluţby, vedoucí oddělení (pošty). 

5.2.1 Listovní doručovatel pěší 

Hlavní náplní práce listovního doručovatele pěšího je zajištění doručování všech druhů 

poštovních zásilek do všech odevzdacích míst listovní pěší pochůzkou. Přebírá a zapisuje 

do dodacích dokladů. Před doručováním se podílí na třízení zásilek podle doručovacích 

okrsků, zapisuje, předává a přebírá poukázky, důchody, neadresné zásilky apod. Jeho úkolem 

je také zajistit řádný výběr poštovních schránek, odpovídá za jejich čistotu a stav. Vede a 

aktualizuje pomůcky určené k doručování. 

Vedlejší náplní práce je aktivní nabídka poštovních produktů, sluţeb, doplňkového zboţí a 

produktů smluvních partnerů s cílem zvyšování výnosů a plnění stanoveného plánu výnosů a 

produktů. 

Dalšími poţadavky na pracovníka jsou dodrţování klientského přístupu při výkonu sluţby, 

poskytování kvalifikovaných informací a konzultací o charakteru jednotlivých sluţeb a 

produktů, zvyšování odborné úrovně a úrovně znalostí produktů, resp. obchodních dovedností 

pravidelnými předepsanými školeními. Získává a předává vedoucímu pošty informace 

o změnách u stávajících zákazníků, o nových potenciálních zákaznících, o konkurenci v rámci 

doručovacího okrsku. 

Přehled činností, poţadavků a způsob kontroly, resp. hodnocení je uveden v příloze 

(PŘÍLOHA I).  

 

5.2.2 Listovní doručovatel motorizovaný 

Náplň práce i kriteria hodnocení kvality práce je stejná jako u listovního doručovatele pěšího. 

Rozdíl je v tom, ţe doručuje balíky a řídí motorové vozidlo. Kvalifikační předpoklady navíc 

zahrnují řidičský průkaz skupiny B a musí ročně absolvovat školení a přezkoušení řidiče. 

Zodpovídá za drobnou údrţbu vozidla. 
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5.2.3 Doručovatel balíkový 

Doručovatel balíků zajišťuje doručování balíků, zásilek a svozy
14

. Kriteriem kvality práce je 

počet doručených zásilek, počet stíţností. Za celou poštu se sleduje mnoţství doručených 

zásilek (pokud pošta jako celek doručí 70 % zásilek, mají hmotnou odměnu. Odměňování 

probíhá měsíčně). Další poţadavky jsou stejné jako u listovního doručovatele pěšího. 

5.2.4 Pracovník přepážky 

Obsluhuje zákazníky v budově pošty. Přístup pracovníka přepáţky ovlivňuje spokojenost 

zákazníka, s nímţ přichází do kontaktu nejvíce ze všech popisovaných typových pozic. Navíc 

musí umět pracovat se systémem pro zpracování zásilek APOST
15

. Popis činnosti a 

poţadavků na pracovní pozici je v příloze (PŘÍLOHA II).  

5.2.5 Vedoucí pošty (oddělení) 

U popisu této typové pozice je potřeba rozlišit jednotlivé typy vedení (viz schéma Obr. 5.2). 

 

Obr. 5.2 Systém vedoucích pozic obvodu (vlastní zpracování) 

Vedoucí řídící pošty a oddělení jsou zodpovědní za kvalitu a výkon více podřízených. 

Vedoucí satelitních pošt většinou pracují sami
16

, vedoucí samostatných pošt mají v průměru 

tři podřízené. Proto i nároky na jednotlivé vedoucí se liší podle počtu podřízených 

pracovníků. Poţadavky na vedoucí satelitních pošt jsou shodné s poţadavky na pracovníky 

přepáţky, vedoucí oddělení a samostatných pošt mají podobnou náplň práce (PŘÍLOHA III). 

                                                 

 

14
 Svozem je nazýván proces, při němţ jsou vybírány zásilky od smluvních podavatelů (firmy, které mají větší 

objem zásilek)  
15

 APOST – automatizovaný poštovní systém, počítačový systém, v němţ jsou uloţeny informace o zásilkách 
16

 Beţné označení vedoucích satelitních pošt je „jednokoňka“. 
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5.2.6 Administrátor 

Administrátor je zaměstnanec, který zastupuje vedoucí pošt v případě jejich nepřítomnosti. 

Poţadavky jsou stejné jako u pracovníků přepáţky s tím, ţe navíc musí zvládat povinnosti 

vedoucího pošt. Tento pracovník by měl být kreativní, mít schopnost operativního řešení 

problémů a samostatnost. 

5.2.7 Shrnutí analýzy pracovních míst 

Popis činnosti pro jednotlivé pozice je detailní, neobsahuje však poţadovanou úroveň výkonu 

ani kriteria hodnocení. U řady poţadavků analýza ukázala, ţe jsou jen obtíţně kontrolovatelné 

a měřitelné (viz přílohy). Při hodnocení se pak můţe odráţet subjektivní názor hodnotícího. 

Některé typové pozice jsou poţadavky na výkon a chování podobné. 

5.3 Analýza dosavadních hodnotících pohovorů 

5.3.1 Analýza cíle, významu a metodiky hodnotícího pohovoru 

V metodice pro hodnotící pohovor 2009 jsem definoval cíl hodnotícího pohovoru jako 

uzavření, bilancování jednoho roku, jakýsi „druh očisty“. Při přípravě hodnotitelů jsem pouţil 

formulaci: „Někdy se člověku nedaří, při hodnotícím pohovoru se udělá tlustá čára a 

zaměstnanec pak má čistou hlavu a netrápí ho svědomí, netáhnou se problémy, nenabalují 

se“. To, co mělo být skutečným cílem hodnotících pohovorů, jsem označil jako „Význam 

HP“ pro zaměstnance (motivační efekt – splnění plánu, diskuse o poţadavcích, moţnost 

vyjádřit svůj názor a poţádat o pomoc), resp. pro vedoucí (přehled schopností podřízených, 

nalezení rezerv pracovníků, moţnost zjistit jak motivovat konkrétního pracovníka, na co slyší, 

zjištění skrytých problémů na pracovišti).  

Je zřejmé, ţe díky takto obecně definovanému cíli a záměně cílů s významem dochází 

k špatnému pochopení a přístupu k hodnotícím pohovorům ze strany jak hodnotitelů, 

tak hodnocených a sníţení významu hodnotících pohovorů. Dokládá to vyjádření jednoho 

z hodnotitelů: „Pokud budu dělat HP jako vedoucí, který je denně v provozu se svými 

zaměstnanci, tak je dobře znám a oni znají mě. Já vím, jak na ně a oni na mě. Takže HP může 

být takový kamarádský pokec. Kde mi zaměstnanci vyloží možná ještě to, co ještě nevím, ale je 

toho málo. Já jim můžu nastínit, jak je vidím a v čem se mají zlepšit. Jakým jsou přínosem 

pro firmu. Vzhledem k tomu, že se vidíme každý den, necítím tam nějaký důraz. Možná je to 
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můj subjektivní pocit. V momentě, kdy by se dělaly HP třeba s manažerem, byly by jistě 

důraznější. Ale v momentě, kdy tam přijde někdo cizí, budou mít zaměstnanci strach a 

nebudou upřímní”. 

Pro vedoucí je současně vymezený cíl a význam prakticky nepouţitelný. Většina vedoucích je 

se svými podřízenými v tak úzkém kontaktu, ţe informace, které mohou získat z hodnotícího 

pohovoru, mají k dispozici i bez něj. Z vyjádření vedoucí: „Na každého zaměstnance se 

snažím najít čas, tak abych s každým prohodila alespoň pár slov. O práci i o jeho soukromém 

životě. U osobních pohovorů mě už málo co překvapí“.  

5.3.2 Organizace současných hodnotících pohovorů 

Hodnotící pohovory probíhají jednou ročně, zpravidla na konci března. Tento termín byl 

zvolen kvůli návaznosti na změnu tarifů v podniku, ke kterému dochází vţdy 1. dubna daného 

roku. Hodnotiteli jsou přímí nadřízení hodnocených, tedy vedoucí pošt a oddělení.   

Hodnotící pohovor se skládá ze čtyř částí: 

1. V přípravné části hodnotitel (liniový vedoucí) a hodnocený zkoumají výsledky práce 

hodnoceného za uplynulé období. Hodnotitel shromáţdí podklady týkající se 

schopností, dovedností a pracovního nasazení podřízeného pracovníka. Vodítkem je 

formulář Hodnotící pohovor – Část 1 Hodnocení vedoucího (viz PŘÍLOHA IV
17

). 

2. Hodnocený při přípravě vyplňuje formulář Hodnotící pohovor Část 2 Hodnocení 

zaměstnance (viz PŘÍLOHA V).  

3. Před samotným rozhovorem musí mít k dispozici i hodnocení vedoucího, aby mohl 

opravit, případně se ohradit vůči hodnocení. Tyto podklady mají slouţit k identifikaci 

problémů, se kterými se hodnocený potýká, k restropekci, uvědomění si vlastní pozice 

v podniku a moţnost dalšího rozvoje.  

4. Po provedení vlastního pohovoru vedoucí hodnotitel shrne závěry z rozhovoru ve 

formuláři Hodnotící pohovor Část 3 Závěr (viz PŘÍLOHA VI).  

                                                 

 

17
 Uvedené formuláře mají upravené formátování (menší písmo, vynechané místo na odpovědí) kvůli rozsahu 

příloh. Obsah nebyl nijak změněn. 



50 

 

Hodnotitelé před prováděním hodnotícího pohovoru jsou seznámeni na poradě vedoucích 

pracovníků s cílem hodnotícího pohovoru, metodikou a zásadami hodnotícího pohovoru.  

Ad 1: Příprava hodnotících pohovorů ze strany vedoucích vykazuje nedostatky plynoucí 

z nejasných kriterií hodnocení a spoléhání se na vlastní sledování pracovníků v průběhu 

hodnoceného období. 

Ad 2: Nejlépe zvládnutou částí v současnosti je vedení pohovorů. Videozáznam i rozhovory 

s hodnotiteli potvrzují, ţe při vedení hodnotitelé dodrţují zásady vedení pohovorů a 

metodické pokyny. Pohovor probíhá v příjemné atmosféře, vedoucí mají připravené poklady a 

vědí, o čem budou s pracovníkem hovořit. Daří se jim zvládat námitky, nedochází 

ke konfliktům. Chybí však návaznost na minulé hodnotící pohovory (srovnání současného 

stavu s původním plánem a dohodou) a výhled do budoucnosti (dohoda o budoucím výkonu, 

zohlednění připomínek a potřeb hodnoceného).  

Ad 3: Příprava hodnocených (vyplnění formuláře) je časově náročná. Podle vyjádření jednoho 

z hodnocených mu příprava trvá 2 hodiny. Uţitečnost a plnění cílů této přípravy ukáţe 

dotazování. 

Ad 4: Největší slabinou současných hodnotících pohovoru je nedostatečná práce se závěry. 

Chybí shrnutí, výstup z rozhovoru a další práce se skutečnostmi zjištěnými při rozhovoru 

s podřízeným, podklady pro řízení a rozmisťování pracovníků.  

5.3.3 Závěr analýzy organizace hodnotících pohovorů 

V definování současného cíle hodnotících pohovorů chybí základní funkce – hodnocení 

výkonu pracovníka a kriteria pro hodnocení (je v obecné rovině, nebezpečí subjektivního 

pohledu hodnotícího), pohled do budoucna, identifikace problémů na pracovišti, moţnost 

rozvoje pracovníka, posílení loajality zaměstnanců. Je tedy nutné znovu definovat cíl 

hodnotících pohovorů. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat práci se závěry. 
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5.4 Analýza formulářů 

Formuláře hodnotících pohovorů byly vybrány ze tří největších pošt obvodu – Vsetín 1, 

Roţnov pod Radhoštěm a Valašské Meziříčí od pěti hodnotitelů. Kriteriem pro výběr bylo 

mnoţství hodnocených a zkušenost hodnotitelů. Dalším poţadavkem je zastoupení formulářů 

od hodnocených všech typových pozic. 

Analyzoval jsem 62 formulářů z roku 2009 a porovnával je s formuláři z let 2008 a 2007. 

Porovnání s minulými roky není systematické, slouţilo k ověření návaznosti pohovorů. Počet 

analyzovaných formulářů podle typových pozic a hodnotitelů je uveden v tabulce (Tab. 5.1).  

Hodnotitelé a pošty:  

- Roţnov pod Radhoštěm (v tabulce RpR): hodnotící je vedoucí oddělení doručovatelů. 

- Valašské Meziříčí (VM): hodnoticími jsou vedoucí řídící pošty a vedoucí oddělení 

doručovatelů (většinu pohovorů vedli společně). 

- Vsetín: na Vsetíně jsou tři hodnotitelé – vedoucí oddělení doručovatelů (VS1 – 

DO1
18

), vedoucí oddělení přepáţek (VS1 – DO2) a vedoucí řídící pošty (VS1). 

V některých případech jsem přítomen u hodnotících pohovorů VS1. 

Tab. 5.1 Přehled počtu formulářů podle hodnotitelů a typových pozic (vlastní zpracování) 

Typová pozice RpR VM VS1 VS1 - DO1 VS1-DO2 
Celkový 

součet 

Administrátor    4  4 

Doručovatel 1    3 4 

Doručovatel balíkový 1    2 3 

Doručovatel listovní motorizovaný 1 2   3 6 

Doručovatel listovní pěší 7 3   6 16 

Pracovník přepáţkový    5  5 

Pracovník vnitřní sluţby    5  5 

Vedoucí pošty  3 11   14 

Vedoucí řídící pošty   5   5 

Celkový součet 10 8 16 13 14 62 

 

                                                 

 

18
 VOD, resp. DO je zkratka pro vedoucí oddělení (dodejny), číslo označuje druh oddělení. Způsob dělení 

pravomocí a jednotlivých oddělení se liší v obvodech podle potřeb a specifik obvodu. Pro tutéţ funkci se 

pouţívají dvě označení (VOD jako typová pozice, DO pro systemizaci). 
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Zastoupení jednotlivých typových pozic ve zkoumaných formulářích ukazuje graf (Obr. 5.3). 

 

Obr. 5.3 Zastoupení typových pozic v analyzovaných formulářích (vlastní zpracování) 

5.4.1 Analýza formulářů pro hodnotitele (Část 1) 

Dosavadní formuláře pro hodnotitele obsahují tři části: 

1. Identifikační údaje hodnoceného: jméno a příjmení, údaje týkající se pracovní pozice. 

2. Hodnocení minulého období: zahrnuje plnění plánu, hodnocení výkonu, pracovního 

chování, souladu schopností pracovníka s poţadavky daného místa (poslední tři 

poloţky jsou kvůli objektivnosti bodovány, kaţdá má obsahovat součet bodů v dané 

oblasti). 

3. Celkové hodnocení pracovníka liniovým vedoucím a oblasti, které je nutno při 

pohovoru prodiskutovat: jde o stručný slovní popis. 

Ad 1: Jméno, pracovní zařazení, organizační jednotka, datum hodnocení a jméno hodnotitele 

vyplňují všichni hodnotitelé. Datum nástupu do podniku a současnou tarifní mzdu vyplňují tři 

hodnotitelé, odměny ţádný. 

Ad 2:  Plnění produktů za minulé období vyplňují čtyři hodnotitelé. Jeden hodnotitel vyplňuje 

i procento splnění plánu a částku, o kolik překročil plán. Tento způsob je názornější. 
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Počet dnů nemoci a důvod je vyplněn nebo proškrtnut. Pouze u jednoho hodnotitele je 

nemocnost proškrtnuta a u jednoho formuláře dopsáno „zbytečně nemarodí“. Po ústním 

dotazu mi bylo sděleno, ţe skutečně ve váţných důvodech nemoc nevypisuje a poloţka by 

byla vyplněna jen v případě podezření na zneuţívání nemocenské. 

Poloţka týkající se znalosti počtu přepáţek (rajónů) je vyplněna u většiny hodnocených. 

Nemá smysl ji vyplňovat u vedoucích pošt, administrátorů a pracovníků vnitřní sluţby. 

Školení vyplňuje jen jeden hodnotitel.  

Výsledky práce, pracovní chování a soulad schopností pracovník s poţadavky daného místa 

má být bodováno (1 – 5 bodů), u kaţdé poloţky má být součet bodů a výsledné hodnocení. 

Hodnocení není jednotné, někdo pouţívá 5 jako nejlepší, jiný má hodnocení jako ve škole. 

Rozdíly jsou také v pouţití rozsahu škály. Vsetínská hodnotitelka se omezuje na body 4 a 5, 

přičemţ vyplňuje bodově jen pracovní chování (průměrný počet bodů je 4,7), kaţdou poloţku 

doplňuje slovním hodnocením. Roţnovská hodnotitelka vyuţívá celou stupnici hodnocení 

(polovina bodů je 1, třetina 2), slovně se však k jednotlivým poloţkám nevyjadřuje. 

Hodnotitelé z Valašského Meziříčí pouţívají hodnocení jako ve škole, výsledné hodnocení 

známkou a hodnocení doplňují poznámkami. (Zastoupení škály je stejné jako u roţnovské 

hodnotitelky). Vedoucí oddělení VS1 – DO1, resp. DO2 pouţívá slovní hodnocení, resp. body 

(v 60 % hodnocení 4, ve 20 % hodnocení 5). Slovní obraty pouţívané hodnotiteli budou 

pouţity v novém formuláři. 

Ad 3: Celkové hodnocení pracovníka (slovní popis) je vyplněn u všech hodnocených. 

Hodnocení je věcné, stručné, výstiţné. Oblasti, které je třeba prodiskutovat při ústním 

pohovoru, jsou vyplňovány podle potřeby hodnotitelů. Někde jsou uvedeny body z části 

o výsledcích práce, někde slovně (např. „začlenění do kolektivu“). Velmi často se tento bod 

redukuje na plnění plánu AP.  

5.4.2 Analýza formulářů pro hodnocené (Část 2) 

Dosavadní osobní dotazník má stejnou první část s formulářem pro hodnotitele (identifikační 

údaje).  Sebehodnocení se skládá z 27 otázek ze čtyř oblastí. 
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Oblasti hodnocení: 

1. Hodnocení uplynulého období z hlediska soukromého i pracovního ţivota. 

2. Hodnocení osoby pracovníka, jeho silných a slabých stránek, jeho práce a pracovní 

pozice, kompetencí. 

3. Hodnocení pracovních podmínek zahrnuje hodnocení kolektivu, vedení, zlepšení 

pracovního prostředí. 

4. Otázky týkající se obchodů, plnění plánu a návrh plánu na následující období. 

Počet vyplněných poloţek nezávisí na hodnotiteli (v průměru na kaţdé poště bylo 

zodpovězeno 75 % poloţek dotazníku). Analýzou počtu vyplněných poloţek jsem zjistil, 

ţe více se vyplňováním dotazníku zabývají vedoucí, administrátoři a pracovníci přepáţek 

(vyplnili osobní dotazník z více neţ 80 %), doručovatelé vyplňovali přibliţně 60 % poloţek 

dotazníku.  10 % zaměstnanců uvádělo v otázkách odpovědi typu „nic“, „nevím“, „nijak“, 

zvaţoval jsem vynechání těchto hodnocených z analýzy, ale i tyto odpovědi vypovídají 

o vztahu k poště, resp. k hodnotícímu pohovoru. Do statistiky jsem započítal jako 

zodpovězené i otázky, na něţ odpovídali pracovníci obecně (nevím, nic). Statistika je uvedena 

v příloze (PŘÍLOHA VII). 

Ad 1: Hodnocení se vyjadřují spíše k tomu co, se jim povedlo (62 % v soukromém ţivotě, 

73 % v práci), o neúspěších se vyjadřují méně (soukromý ţivot 32 %, práce 53 %). Rok 

na poště zhodnotilo 71 % hodnocených, většinou se však omezují na jednoslovné obecné 

odpovědi. 

Ad 2: Hodnocení vlastní osoby, práce, pozice na poště bylo vyplněno u většiny hodnocených. 

Pracovníci neradi hodnotí sami sebe, o slabých stránkách se raději nevyjadřují (66 % 

vyplněných odpovědí). Mezi nejčastěji uváděné silné stránky patří pracovitost, zkušenost, 

pečlivost. Řada z nich však má problém s vyslovením vlastního soudu (téměř 20 % uvádí „to 

musí posoudit jiní“, „hodnocení mi nepřísluší“). Většina hodnocených se vyjadřuje pozitivně 

v souvislosti s prací, baví je práce s lidmi (32 pracovníků). Naopak jim vadí nutnost plnění 

produktů. Co představuje pro dotyčné práce a zda je baví, vyplnilo 98 % hodnocených, co jim 

vadí 87 % hodnocených. Z toho lze usuzovat, ţe zaměstnanci tuto otázku povaţují 

za důleţitou a chtějí se vyjádřit k práci. Z hlediska motivace je jistě zajímavé, ţe nikdo 

na dotaz „co mi vadí na práci“ neuvedl nízké finanční ohodnocení. U hodnocení vlastního 
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přínosu podniku se vyskytují především fráze typu: „budu plnit produkty; budu pracovat tak, 

aby byl zaměstnavatel spokojený; budu plnit své povinnosti“.  

Ad 3: Velké procento (nad 85 %) hodnocených má potřebu se také vyjádřit ke kolektivu a 

pracovnímu prostředí. Hodnocení je ve většině případů kladné, nesmyslné je však u pošt, kde 

je jeden nebo dva zaměstnanci (jednokoňky). Většina hodnocených si uvědomuje vliv 

kolektivu na pracovní výkon. Shoda je v otázce postupu proti zaměstnancům neplnícím své 

povinnosti. Hodnocení často uvádí, ţe by měl s nimi být rozvázán pracovní poměr. Vedoucí 

volí mírnější postup, začínají pohovorem a rozborem problému. Návrhy na zlepšení se týkají 

organizace práce (16 % odpovědí
19

) a pracovního prostředí (28 % odpovědí). K vedoucím, 

vlastnostem a přímému nadřízenému se vyslovilo 78 % hodnocených. Vlastnosti, 

které očekávají, jsou vstřícnost, motivace, ochota pomoci, ohleduplnost, profesionalita. Tato 

otázka je však chybně poloţena. Zahrnuje vlastnosti, jaké by měl vedoucí mít a zároveň jaké 

postrádá přímý nadřízený. U odpovědí není jasné, zda vypisují obecné vlastnosti, 

nebo vlastnosti, které jejich vedoucímu chybí. Také je zajímavé sledovat rozdíly v zastoupení 

jednotlivých vlastností podle hodnotitele (např. ve VM se nejčastěji objevuje pochopení, 

kdeţto na VS1 vstřícnost). Většina pracovníků je spokojená na svém místě, o jiné práci 

neuvaţuje (33 % odpovědí), pokud by práci měnili, nejčastějším důvodem by byly finance. 

Problém je s moţností jiného pracovního zařazení v rámci podniku. Zaměstnanci nejsou 

ochotni měnit svou pozici. Nikde se neobjevilo, ţe by někdo chtěl dělat vedoucího. Spíše se 

objevuje, co by určitě dělat nechtěli. Tato otázka pracovníkům činí potíţe. Dokazují to 

odpovědi, které zlehčují dotaz (např. „chci být podnikovou psycholožkou, protože na poště 

každý potřebuje psychologa“, „tisková mluvčí – děkuji“). 

Ad 4: Z odpovědí na dotazy týkající se obchodu a nabídky produktů je patrná nechuť 

pracovníků k obchodní činnosti. Poloţky vyplnilo 58 % lidí. Pracovníci navrhují vyčlenit 

jednoho pracovníka na produkty, upozorňují na nedostatek času. Třetina by uvítala, kdyby byl 

plán rozepsán na jednotlivé zaměstnance, více neţ 60 % by uvítalo měsíční sledování plnění 

plánu (k tomu byl i návrh na týdenní pětiminutové porady k zhodnocení plnění), co se týká 

zveřejňování plánu, je zde shodné zastoupení odpovědí ano a ne, 20 % poloţku nevyplnilo. 

                                                 

 

19
 Základem pro výpočet procent je v tomto případě počet lidí, kteří odpovídali na otázku, nikoliv celkový počet 

hodnocených. 
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Kromě sledovaných poloţek z analýzy formulářů vyplynulo nízké sebevědomí zaměstnanců a 

neochota moc přemýšlet nad svou prací. Důleţitým poznatkem je oblast týkající se motivace. 

U otázky „Co je pro vás největší motivace k výkonu“ je nejčastější odpovědí finanční 

odměna, ale ve zbytku formuláře se vyskytují motivační faktory jako zajímavá práce, 

pochvala či zájem vedoucího, seberealizace, spokojenost zákazníka, dobrý pocit z vykonané 

práce (nejčastěji v souvislosti s hodnocením vedoucího). Podle hodnocených „vstřícnost 

nadřízených motivuje k lepším výkonům“, „pochvala potěší a lépe se pracuje, není dobré 

neustálé vyhrožování a strhávání peněz“. Jeden hodnocený uvádí „finanční hodnocení potěší, 

ale určitě to není to nejdůležitější, plnění plánu je tou největší motivací“. To souhlasí 

s názorem Stuchlíka o zmatení pojmů (viz kap. 4.3). V odpovědích v roce 2009 se na rozdíl 

od předchozích pohovorů také projevila obava z hospodářské krize. 

5.4.3 Analýza formuláře Hodnotící pohovor – Část 3 

Tento formulář opět obsahuje identifikační údaje shodné s údaji v částech 1 a 2. Shrnutí 

hodnotícího pohovoru má obsahovat průběh pohovoru, výčet oblastí, v nichţ se zaměstnanec 

zlepší a jakou pomoc ze strany vedoucího k tomu potřebuje, jaké má skryté rezervy a 

moţnosti dalšího rozvoje, jaké motivační nástroje můţe vedoucí pouţít. 

Průběh pohovoru nejpřesněji zaznamenávají hodnotitelé z Valašského Meziříčí (průběh je 

shrnut bodově a dává dobrou představu o tom, co bylo projednáno). Ostatní hodnotitelé uvádí 

zpravidla „produkty AP, kolektiv zaměstnanců, plnění plánu“. U oblastí zlepšení je zaráţející 

poznámka „není co zlepšovat“, podobný přístup k zváţení moţností pracovníka se vyskytuje 

v poloţce skryté rezervy. Vyskytují se poznámky „nemá“ nebo skryté rezervy „vyčerpané, 

nic neskrývá“. Motivační nástroje se omezují na vyjádření „finanční“, u jednoho formuláře 

byl u této poloţky otazník. Potřebu školení často hodnotitelé spojují s poloţkou pomoci 

ze strany vedoucího, kde uvádí konkrétní školení. Velmi často je uvedeno školení „dle 

potřeby“ bez uvedení konkrétního typu. Počet vyplněných poloţek nezávisí na pozici 

hodnoceného. 

Plán na nové období je stanovován nejednotně, nenavazuje a nereflektuje výsledky minulých 

období. Plán je stanovován paušálně, neexistuje diferenciace podle schopností pracovníka. 

V jedné třetině případů není plán stanoven vůbec (32,26%), v 15 % pouţívají hodnotitelé 
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vyjádření „ano“, v 16 % počtem produktů, ve 20 % vyuţívají určení plánu peněţní částkou, 

v jednom případě vyjádření procenty. 

Jak ukazuje graf četnosti vyplněných poloţek (Obr. 5.4), vedoucí nepovaţují za nutné některé 

z nich vůbec vyplňovat. Pokud je vyplní, málokdy mají vypovídací hodnotu. Příkladem je 

vyjádření vedoucí na oblast zlepšení zaměstnance: „ne“, pomoc ze strany vedoucího: „ano“. 

 

Obr. 5.4 Výsledky analýzy vyplnění položek v Části 3 hodnotícího pohovoru (vlastní zpracování) 

Analýza formuláře (Hodnotící pohovor – část 3) ukázala jeho nepouţitelnost. Není sestaven 

tak, aby ukázal konkrétní poţadavky ze strany hodnotícího a hodnoceného. Nemůţe slouţit 

ani jako dohoda o výkonu na následující období. Někteří hodnotitelé proto k hodnotícím 

pohovorům přidávají Úkolový list zaměstnance a Hodnocení pošty – firemní hodnoty
20

. Také 

zároveň dokazuje, ţe hodnotitelé neprovádí zhodnocení pracovního pohovoru. Je to další 

důkaz toho, ţe vedoucí nechápou správně význam a cíl hodnotícího pohovoru a 

„kamarádským pokecem“ pro ně hodnotící pohovor končí. 

                                                 

 

20
 Navazuje na školení Firemní kultura a obsahují hodnocení pracovníka v pěti oblastech, týkající se klientského 

přístupu, kvality a výkonu, odpovědnosti, hledání nových cest a týmové spolupráce. Hodnocení je čtyřbodové 

podle procenta plnění dané poloţky. 
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5.4.4 Závěry analýz formulářů 

Analýza formulářů představovala nejpracnější a časově nejnáročnější část průzkumu. Kromě 

statistiky vyplněných poloţek jsem si všímal kvality odpovědí. Četnost a způsob vyplňování 

mi pomůţe v redukci rozsahu formulářů, kvalita odpovědí bude slouţit k formulaci otázek 

v nových formulářích. 

Formuláře jsou špatně sestaveny, nerespektují zásady uvedené v teoretické části, nevedou 

k získání informací nutných pro rozvoj a řízení pracovníků a oddělení (pošt). Nevyhovující 

nebo nevhodně formulované poloţky hodnotitelé a hodnocení nevyplňují, nebo je vyplňují 

příliš obecně. Současné formuláře nemohou být vodítkem pro hodnotitele při hodnocení 

výkonu. Chybí kriteria hodnocení, hodnotitelé nerespektují předepsaný způsob vyplňování 

(mění hodnoty škály, plány vyplňují podle svého uváţení, pouţívají počty, částky, procenta), 

hodnocení pracovníků je nesrovnatelné. Někteří hodnotitelé si přizpůsobují formuláře podle 

svých potřeb (vynecháním části 3 a vloţením plánu do druhé části hodnocení, přidáním 

dalších formulářů).  

Navíc ukázaly nepochopení funkce hodnotících pohovorů ze strany hodnotitelů. Kromě 

způsobu vyplňování, přístupu k závěrům o tom svědčí následující poznámka k vymezení 

oblastí pro diskusi při pohovoru: „Oblasti prodiskutování – žádné, pokud by všichni 

pracovníci ČP byli na takové úrovni, nemusely by hodnotící pohovory probíhat.“ A přitom 

v sebehodnocení má hodnocená výtku na adresu kolegů a jejich přístupu k práci, věc, která se 

dá řešit. Samozřejmě, ţe se jedná o způsob pochvaly dotyčného hodnoceného, ale měl by být 

formulován jinak (např. oblasti k prodiskutování – vynikající práce zaměstnance). 

Mnohé z otázek jsou nevyhovující, zaměstnanci je ignorují. Buď ji vůbec nevyplní, nebo 

vyplní slovy nic, nevím, všechno apod. Otázky, které jsou vyplněny pečlivě, se týkají důvodů 

pro práci na poště, důvodů pro změnu firmy, hodnocení kolektivu. Mnoho odpovědí nemá 

pro hodnotící pohovor vypovídací hodnotu, často jsou pouţívány fráze. Většina hodnocených 

neví, jak by mohla zlepšit svůj výkon v budoucnu. 
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Analýzou formulářů byly zjištěny následující nedostatky: 

- Nesrovnatelnost výsledků, plynoucích z různého způsobu vyplňování: V případě bodů, 

které je nutno prodiskutovat, to není na závadu, protoţe jde o podklad pro vedení 

rozhovoru hodnotitelem. V případě celkového hodnocení, popř. u počtu produktů jde 

o problém. Tyto údaje by měly být srovnatelné v rámci celého obvodu. 

- Nedostatečná práce se závěry. V jednom roku je napsaná produkce, ale nikde 

v následujícím není srovnání, zda svůj závazek pracovník splnil, zda byly jeho 

připomínky řešeny a jak. K závěrům se hodnotitelé nevracejí, při přípravě pohovorů 

nenavazují na závěry předchozího období. 

- Nenaplnění poţadavku na přehled o kompetencích zaměstnanců vzhledem 

k rozmisťování.   

- Nedostatečné údaje. Vedoucí se spoléhají na znalost svých podřízených, z toho 

důvodu neuvádějí údaje týkající se např. tarifní mzdy, délky zaměstnání, školení.  

- Nevhodné a obecné otázky ve formuláři pro hodnocené. 

- Chybějící jasná a srovnatelná kriteria výkonu. 

- Není provázanost mezi body jednání a připomínkami hodnocených (např. zmínka 

o studiu, nikde v bodech se však neobjevuje, ţe by mělo být projednáno). 

Na druhou stranu je však třeba říci, ţe současné formuláře jsou výborným výchozím 

podkladem pro návrh nových formulářů. Mají sice řadu nedostatků, ale při sestavování jsme 

vycházeli z jiných předpokladů a cílů neţ nyní (chtěli jsme prostřednictvím hodnotících 

pohovorů dát zaměstnancům najevo, ţe si jejich práce váţíme a všímáme si jich, znát jejich 

názor na podmínky práce a zlepšit komunikaci mezi vedoucími a podřízenými). Nelze tedy 

říci, ţe by byly zbytečné nebo špatné. Je však nutné je nyní upravit. 
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5.5 Dotazníkové šetření 

Dotazník je vypracován zvlášť pro hodnotitele a zvlášť pro hodnocené. Cíl a postup sestavení 

dotazníků a zpracování dat je podobný. Dotazníky se liší typem otázek. 

5.5.1 Cíl dotazníkového šetření 

Cílem dotazníku je zjistit, zda současné HP splňuje význam podle kapitoly 2.1.2., tedy jestli 

vyuţívají hodnotitelé HP jako nástroj pro zvýšení výkonu, zda jim poskytuje zpětnou vazbu a 

zlepšuje komunikaci mezi vedoucím a podřízeným, zda slouţí jako podklad pro diferenciaci 

odměňování apod. Z hlediska hodnocených sleduje, do jaké míry jsou pro ně hodnotící 

pohovory motivační, průběh pohovorů, zda má pro ně význam. 

5.5.2 Sestavení a zpracování dotazníku 

Dotazník pro hodnotitele, resp. hodnocené obsahuje 23, resp. 24 otázek, které mají zmapovat 

přístup účastníků k hodnotícím pohovorům (PŘÍLOHA VIII, PŘÍLOHA IX). Forma odpovědí 

je škála, na které respondenti označovali kříţkem moţnosti od „určitě ano“ po „určitě ne“. 

Tato forma byla zvolena ze dvou důvodů. První je ohled na časové vytíţení respondentů a 

druhý je snadnost zpracování. V případě nejasností v odpovědích hodnotitelů je moţné 

zpřesnit odpověď rozhovorem s respondentem. U dotazníků pro hodnocené to není moţné, 

protoţe dotazník je anonymní. Kvůli zajištění anonymity hodnocených nejsou v dotazníku 

zahrnuty poloţky týkající se věku, pohlaví a délky praxe, které by mohly mít na odpovědi 

vliv. 

Otázky jsou rozděleny do 5 oblastí: 

1) Cíl a metodika HP (hodnotitelé), motivace (hodnocení) 

2) Organizace a průběh HP 

3) Zpětná vazba poskytovaná HP a komunikace mezi vedoucím a podřízeným 

4) Vliv na výkon, resp. rozvoj podřízených 

5) Práce se závěry HP 

Dotazník pro hodnotitele navíc obsahuje také otázku na formu hodnotících pohovorů (čtyři 

moţnosti). Všichni dotazovaní mohli připomínky k HP vypsat slovně. 
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Respondenty jsou vedoucí pošt s více neţ 5 zaměstnanci, protoţe tito hodnotitelé mají více 

zkušeností s vedením HP. Respondenti z řad hodnocených byli vybráni tak, aby bylo 

zastoupení jednotlivých typových pozic proporciálně rozloţeno podle struktury zaměstnanců 

na nejniţší linii vedení celého podniku. 

Při sestavování dotazníku byla provedena pilotáţ, které se zúčastnili dva hodnotitelé a tři 

hodnocení. Poté byl dotazník upraven. 

Dotazovaní volili odpovědi – rozhodně ano, spíše ano, spíše ne, rozhodně ne. Těmto 

odpovědím bylo přiřazeno bodové hodnocení od 4 (rozhodně ano) – 1 (rozhodně ne). 

Zpracování dat zahrnuje dvě části. Kvantitativní analýza obsahuje četnost jednotlivých 

odpovědí v daných oblastech a průměrnou hodnotu odpovědí na jednotlivé otázky. Dále 

četnost označených forem HP. Druhá část zahrnuje komparaci odpovědí na otázky a 

kvalitativní rozbor písemných připomínek v dotazníku. Ke zpracování dat byl pouţit Excel. 

5.5.3 Výsledky dotazníku pro hodnotitele 

Dotazník byl rozdán mezi 14 vedoucích pošt s průměrným počtem 19 podřízených 

pracovníků. Nejvíce respondentů jsou vedoucí, kteří vedou pohovory s deseti aţ dvaceti 

podřízenými (Obr. 5.5).  

 

Obr. 5.5 Zastoupení respondenů podle počtu podřízených pracovníků (vlastní zpracování) 
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Vztah mezi počtem podřízených a způsobem odpovědí nebyl prokázán. Návratnost dotazníků 

je 100 %. Ţádný z vyplněných dotazníků nebyl vyřazen. 

Nejčastěji volili respondenti odpověď „spíše ano“, a to ve 42 %. Nejméně často volili 

odpověď „určitě ne“ (7 %). Tomu odpovídá i průměr všech odpovědí 3,03.  

Z grafu (Obr. 5.6) je vidět, ţe největší shoda odpovědí u respondentů je v oblasti vlivu 

na výkon a práce se závěry. Nejmenší shoda je v oblasti cíle a metodiky.  

 

Obr. 5.6 Počet odpovědí podle oblastí otázek (vlastní zpracování) 

Graf ukazuje, v jakých oblastech mají respondenti stejný nebo podobný názor, ale nevypovídá 

o tom, jak odpovídali na otázky. To ukáţe aţ rozbor jednotlivých otázek. 

Jednoznačné odpovědi se týkaly znalosti cíle hodnotících pohovorů a roční frekvence jejich 

provádění. Zde většina respondentů (11) u obou otázek volila odpověď „rozhodně ano“. 

V případě cíle však relevantnost odpovědi nekoresponduje s dalšími odpověďmi, především 

v oblasti motivace a rozvoje zaměstnanců. Z odpovědí je zřejmé, ţe hodnotící pohovory mají 

pozitivní vliv na komunikaci mezi vedoucím a podřízeným, zjištění potřeb podřízených a 

výkon. Je však zaráţející, ţe při otevřené komunikaci vedoucí neodhalí negativní jevy 
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na pracovišti a nedochází k vyjasnění nedorozumění, ke kterým mezi vedoucím a podřízeným 

během hodnoceného období došlo. Je však moţné, ţe tyto problémy řeší vedoucí jiţ během 

roku, a tedy při hodnotícím pohovoru jiţ nemají potřebu je řešit.  

Co se týká vedení pohovorů, přípravy a metodiky vedení pohovorů, respondenti mají dojem, 

ţe vědí, jak pohovor vést. Všichni odpověděli rozhodně ano (50 %) nebo spíše ano (50 %). 

Hodnotitelé neočekávají, ţe by pro ně bylo školení o vedení hodnotících pohovorů bylo 

uţitečné, více neţ polovina respondentů školení nevítá. Bylo by vhodné zjistit, zda takto 

odpovídali proto, ţe jsou si jistí vedením pohovorů (tomu by nasvědčovala i odpověď 

na otázku nejistoty při vedení HP), nebo mají chybnou představu o stylu školení (obava 

ze ztráty času a neuţitečnosti takového školení).  

Pozitivní je, ţe pro většinu respondentů je hodnotící pohovor zpětnou vazbou o jejich stylu 

řízení (6 určitě ano, 7 spíše ano). Stejně tak většina respondentů se domnívá, ţe hodnotící 

pohovory ovlivňují motivaci, pracovní ochotu a vnímání firemní kultury. Odpovědi ano a 

spíše ano volilo  92 % hodnotitelů. Vnímáni motivačního charakteru hodnotících pohovorů uţ 

tak jednoznačný není. Větší polovina respondentů se domnívá, ţe pohovory jsou 

pro podřízené motivující (jeden odpověděl „určitě ano“, devět „spíše ano“, ale čtyři odpovědi 

„spíše ne“ dokazuje niţší motivační funkci pohovorů). 

Nejvíce problematickou se jeví oblast práce s formuláři a výsledky hodnotících pohovorů. 

Pravidelně se k závěrům hodnotících pohovorů z předešlých období vrací tři respondenti, 

většina s nimi příliš nepracuje (6 odpovědělo spíše ne, 5 spíše ano). Srovnání závěrů 

z předešlého období s hodnocením současného období vyuţívají pouze čtyři respondenti, 

spíše se k nim vrací osm respondentů. Podobně je to s podklady pro vedení hodnotících 

pohovorů. Záznamy klíčových události si nevedou 2 hodnotitelé. Při hodnocení zaměstnanci 

nevyuţívají plně formuláře, většina volí odpověď spíše ano (9 respondentů), jeden dokonce 

vyplněné formuláře nevyuţívá vůbec.  

Odpovědi na otázku vazby hodnotícího pohovoru na odměňování respondenti rozdělili volbu 

odpovědí rovnoměrně mezi moţnosti určitě ano, spíše ano a spíše ne.  

Přehled odpovědí jednotlivých respondentů, četnosti a průměry jsou uvedeny v tabulce 

v příloze (PŘÍLOHA X). Průměrné hodnoty odpovědí jsou znázorněny graficky (PŘÍLOHA 

XI). Otázky jsou řazeny podle průměrné hodnoty od nejvyššího průměru k nejniţšímu, tedy 
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od otázek, k nimţ se respondenti vyjadřovali „rozhodně ano“ aţ po odpovědi s průměrnou 

hodnotou blíţící se hodnotě „rozhodně ne“.  

Podle většiny respondentů by měl mít formulář pro hodnocení podřízených formu slovního 

hodnocení (viz Obr. 5.7). 

 

Obr. 5.7 Upřednostňovaná forma položek ve formuláři (vlastní zpracování) 

Respondenti se měli vyjádřit k jednotlivým poloţkám formulářů (které poloţky chybí, nebo 

které jsou zbytečné) a dopsat další připomínky k hodnotícím formulářům. K poloţkám se 

v dotazníku nevyjadřovali, většina (10 respondentů) však doplnila dotazník svými názory a 

připomínkami. To svědčí o zájmu respondentů o hodnotící pohovory a jejich zdokonalení. 

Hodnotitelé poukazují zejména na nevhodnost otázek o soukromém ţivotě. Tahle otázka 

můţe být poloţena na začátku ústního pohovoru. Další výtkou je opakování se a formulace 

otázek. Charakter výtek reprezentuje následující vyjádření hodnotitele: „Otázky stejné jako 

každý rok – starší zaměstnanci je už znají a odpovídají stále stejně. Takový dotazník je 

zbytečný“. Při srovnání odpovědí jednotlivých zaměstnanců v letech 2007, 2008, 2009 jsem 

však zjistil, ţe odpovědi jsou různé. To je další důkaz o tom, ţe vedoucí s formuláři nepracují. 

Jeden respondent navrhuje ze stejného důvodu vynechat část 2 (sebehodnocení) úplně. Další 

poukazuje na to, ţe se ve formulářích vyskytují otázky opakovaně, jen jinak formulované a 

„tím se dostává pohovor do kruhu namísto, aby někam směřoval“. Odpovědi svědčí 

především o nutnosti změnit formuláře, na druhou stranu ale také poukazuje na chybný 

přístup ze strany hodnotitelů. Pokud by uměl s otázkami, resp. odpověďmi pracovat, tak mu 

stále stejné otázky nevadí. Je řada firem, které pouţívají dotazníky beze změny dlouhodobě a 

nemají s tím problém. Návrh jednoho respondenta, ţe by měl být kaţdý rok jiný osobní 

dotazník, je vzhledem k časové náročnosti přípravy a účelu formulářů nereálný. 
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Z připomínek k organizaci a stylu vyplynulo, ţe si hodnotitelé přizpůsobují organizaci 

pohovorů podle svých představ, s organizací moc nesouhlasí a vedou pohovory podle svého 

uváţení. „HP by měl být veden s větší volností. Držet se předepsané osnovy lze jen do určité 

míry, protože některými tématy je potřeba se zabývat více, k jim postačí pár vět“. Jeden 

respondent vyjádřil pochybnost o upřímnosti výpovědí podřízených. 

Písemné vyjádření hodnotitelů také svědčí o tom, ţe někteří vedoucí nechápou hodnotící 

pohovor jako završení celoročního hodnocení. „bylo by málo zjišťovat potřeby pouze jednou 

za rok, pouze z pohovoru, různými zjištěními a výsledky se zabýváme celoročně, nemá to tolik 

společného pouze s pohovorem. Své pracovníky znám, jací byli, jak se mění, jaké mají kvality, 

hodnotící pohovor mi k tomu určitě neslouží“. 

Z předchozích analýz vyplývá problém se závěry hodnotících pohovorů, resp. s formulářem – 

část 3 Závěry. Také v připomínkách se vyskytuje kritika a návrhy týkající se závěrů 

pohovorů. Respondenti se k tomuto problému vyjadřují následovně: „oddíl Výsledky práce by 

mohl být vztažen na žádoucí projevy firemních hodnot, které zahrnují vše, včetně oblíbených 

AP“; „po ukončení HP by se měly udělat výstupy, podle kterých by se pracovalo se 

zaměstnanci celý rok“. „Hodnotitel by se měl po ukončení HP zaměřit na problémové 

zaměstnance – cílem by mělo být dosažení lepšího hodnocení v příštím roce“. Je tedy 

při úpravě hodnotících pohovorů této oblasti věnovat zvýšenou pozornost.  

5.5.4 Výsledky dotazníku pro hodnocené 

Respondenti byli vybráni z pošt Vsetín 1 a Roţnov pod Radhoštěm. Dotazník byl rozdán 33 

zaměstnancům. Zastoupení typových pozic je patrné z grafu (Obr. 5.8).  

 

Obr. 5.8 Struktura respondentů (vlastní zpracování) 
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Výběr odpovědí je mnohem pestřejší neţ u hodnotitelů. Ve vice neţ třetině volili respondent 

odpověď “spíše ano”, ale ostatní odpovědi jsou rovnoměrně rozloţeny. Průměrná hodnota 

odpovědí je 2,75. 

 

Obr. 5.9 Struktura odpovědní hodnocených (vlastní zpracování) 

Návratnost dotazníku je 100 %. Jeden dotazník musel být vyřazen, protoţe nebyly vyplněny 

všechny poloţky. Analyzováno bylo 32 dotazníků.  

 

5.10 Počet odpovědí podle oblastí (vlastní zpracování) 
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Podle respondentů má hodnotící pohovor motivační charakter, většin uvádí, ţe jim pomáhá 

ujasnit si očekávání vedení a nutí je přemýšlet o práci. Také se domnívají, ţe nejsou 

kompetentní hodnotit svůj výkon. Více neţ polovina respondentů uvedla, ţe hodnotit by měl 

vedoucí (56% odpovědí).  

Zatímco hodnotící vnímají HP jako zpětnou vazbu, hodnocení volili odpovědi častěji 

odpověď „spíše ne“ (16 %). Většině respondentů (72% dotázaných) vadí otázky týkající se 

osobního ţivota. Neradi o sobě mluví. Pozitivní je, ţe zaměstnanci vnímají zájem ze strany 

vedoucích. U otázek týkajících se zájmu ze strany vedoucích se nevyskytují odpovědi 

„rozhodně ne“. 

Pro více neţ polovinu respondentů hodnotící pohovor představuje stresovou situaci, přestoţe 

pohovor probíhá v příjemné atmosféře (78% respondentů uvedlo „určitě ano“ a „spíše ano“, 

pouze dva uvedli „určitě ne“).  

Co se týká přípravy hodnocených na pohovor, dotazovaní se na pohovor příliš nepřipravují. 

Vyplnění formuláře není pro hodnocené důleţité (téměř 70 %). Pracovníci si nejsou jistí tím, 

zda formuláře vůbec mají význam. Tomu nasvědčují odpovědi o zbytečnosti formulářů a 

uţitečnosti informací z formulářů pro vedoucí (třetina respondentů uvádí „spíše ano“, třetina 

„spíše ne“). Předepsané odpovědi by ocenilo 42 % dotázaných. 

Rozvojová funkce hodnotících pohovorů je naplňována především ve společném hledání 

cesty ke zlepšení (42 % rozhodně ano, 49 % spíše ano). Zaměstnanci by uvítali moţnost 

rozhodování o školení (téměř 70 % uvádí rozhodně nebo spíše ano). Na vymezení plánu AP 

se hodnocení nepodílí (třetina uvádí „rozhodně ne“, 27 % „spíše ne“).  

Statistika odpovědí hodnocených a seřazení je v přílohách (PŘÍLOHA XII, PŘÍLOHA XIII). 

5.5.5 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření 

Hodnotitelé podle dotazníku chápou cíl a význam hodnotících rozhovorů. Při diskusích však 

vyplynulo, ţe to není pravda.  

Důleţité však je, ţe hodnotící i hodnocení nevnímají HP jako formalitu, většina z nich 

přistupuje k hodnotícím pohovorům pozitivně. Příkladem jsou vyjádření zaměstnanců: „Není 

to pro mě formalita. Hlavně část, kterou si zaměstnanci sami vypisují. Mnohdy tam napíšou 
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to, co mají strach říct nahlas“. Názor zaměstnance na HP: „Dobrý nápad, pomohl mi zjistit 

chyby, které dělám.“ 

Problém současných pohovorů je v měřitelnosti výkonů. Nutnost zavedení jednotných kriterií 

pro hodnocení zmiňují v dotaznících sami hodnotitelé. Na dotaz, zda by byli vedoucí schopni 

sestavit pořadí kvalitních zaměstnanců od nejlepšího po nejslabšího, jeden z hodnotitelů 

odpověděl: „Seřadit pracovníky od nejlepšího po nejhoršího by bylo hodně těžké, čím víc lidí, 

tím horší. Navíc by to byl můj subjektivní pocit. Pokud by byla jasná kriteria bez možnosti 

jakékoliv odchylky, tak snad“. Ostatní oslovení hodnotitelé odpovídali podobně. Přitom 

závěry hodnotícího pohovoru by jim měly slouţit ke srovnání jednotlivých pracovníků. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo: 

- Vedoucí nemají dostatečné povědomí o významu a cílech hodnotícího pohovoru 

(přestoţe se domnívají, ţe cíl znají, výsledky dotazníku a připomínky svědčí 

o nepochopení obecných cílů a významu hodnotícího pohovoru). 

- Hodnotící pohovory slouţí ke zlepšení komunikace a jako zpětná vazba. 

- Hodnotící pohovory nemají motivační, poznávací ani rozvojový charakter. 

- Vedoucí nevyuţívají HP pro další práci a řízení lidských zdrojů. 

- Je nutné provést změny v organizaci hodnotících pohovorů a ve formulářích. 

- Zaměřit se na závěry a práci s výsledky hodnotících pohovorů. 
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6 Návrh nového hodnotícího pohovoru 

Nový hodnotící pohovor musí navazovat na skutečnosti zjištěné analýzami. V prvních letech 

bylo cílem hodnotících pohovorů dát najevo zaměstnancům, ţe si jejich práce všímáme, 

ţe nás zajímají jejich názory a připomínky. Nyní však tento přístup nestačí. Jak ukázaly 

analýzy, je nutné posunout hodnotící pohovor z motivační a komunikační roviny do roviny 

poznávací a rozvojové. Tomu musí být přizpůsobeny formuláře, metodika a příprava 

hodnotitelů.  

Změny se týkají oblastí, v nichţ se podle analýzy vyskytují zásadní nedostatky, tedy oblast 

definování cíle hodnotícího pohovoru, stanovení kriterií hodnocení, úprava formulářů a práce 

se závěry. 

6.1 Návrhy k definování cíle a kriterií hodnocení 

Současné hodnotící pohovory neplní cíle tak, jak jsou uvedeny v kapitole 2.1.2 Cíl 

hodnotícího pohovoru. Hodnotitelům chybí představa o tom, k čemu má hodnotící pohovor 

vést. Problémem je cílenost a význam HP pro další práci vedoucích s podřízenými. Je to dáno 

tím, ţe vedoucí pracovníci nemají zpravidla znalosti managementu. Jsou sice školeni 

v manaţerských dovednostech, ale své podřízené vedou spíše intuitivně. Tomu odpovídají i 

závěry z dotazníkového šetření a rozhovorů. V tomto směru by bylo uţitečné do schématu 

školení zahrnout školení o vedení hodnotících pohovorů. Metodika a pokyny, s nimiţ jsou 

hodnotitelé seznámeni na poradách, nejsou dostačující. 

Nový cíl musí zahrnovat kromě zhodnocení výkonu a kompetencí pracovníka za uplynulé 

období také stanovení úkolů a plán rozvoje pracovníka na následující rok. Splnění cíle musí 

být podloţeno návrhem konkrétních opatření. 

Je nutné zavést měřítka výkonu a způsob hodnocení výkonu. Pracovní výkonnost bude 

hodnocena podle oblastí a kriterií uvedených v analýze jednotlivých pracovních pozic.  

6.2 Návrh organizace hodnotícího pohovoru 

Organizace hodnotících pohovorů bude probíhat stejným způsobem jako doposud. Roční 

frekvence pohovorů zůstane zachována. Vyhovuje hodnoceným i hodnotícím. Stejně tak 

ve způsobu vedení pohovoru není třeba dělat úpravy. Budou zachovány všechny čtyři části 

(viz kap. 5.3.2). V přípravné části hodnotitel připraví podklady pro hodnocení, vyplní 
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formulář, v němţ zhodnotí výkon pracovníka v uplynulém období. Hodnocený provede 

sebehodnocení. Čtvrtou částí je závěr. Rozdíl proti dřívějším pohovorům bude ve způsobu 

přípravy hodnotitelů i hodnocených a v podkladech pro hodnocení. Hodnocený bude mít 

vyjádření hodnotitele a formulář k sebehodnocení k dispozici minimálně 2 – 3 dny před 

rozhovorem, sebehodnocení bude mít vedoucí k dispozici minimálně den před pohovorem, 

aby se mohl připravit na připomínky a náměty zaměstnance (zahrnout je do bodů jednání, 

předjednat moţnost nápravy s nadřízeným apod.). Sestavování individuálního plánu produktů 

AP musí být diferencovaný a sestavený ve spolupráci se zaměstnancem. 

6.3 Návrhy k  formulářům 

Budou zachovány formuláře pro hodnocení vedoucích a sebehodnocení. Hodnotící formuláře 

pro hodnocení výkonu zaměstnance však budou rozděleny do tří skupin podle typových pozic. 

Rozdělení typových pozic do skupin podle potřeb hodnotícího pohovoru: 

1. Doručovatelé + pracovníci vnitřní sluţby 

2. Pracovníci přepáţek + administrátoři 

3. Vedoucí oddělení, resp. pošt 

Tím bude zajištěna vazba na poţadavky konkrétního místa.  

Formulář týkající se závěru pohovoru bude vynechán, místo něj bude vedoucí shrnovat závěry 

a poţadavky plynoucí z pohovorů do sběrného archu, který odevzdá manaţerovi obvodu. 

Navíc bude zaveden formulář „dohoda o budoucím výkonu“, v němţ budou vytyčeny cílové 

poţadavky na daný rok pro konkrétního zaměstnance. Kopii dostane zaměstnanec. 

V následujícím roce bude tato dohoda porovnána se skutečně dosaţeným výkonem. 

Hlavička formuláře zůstane nezměněna u formulářů pro hodnotitele, další formuláře budou 

obsahovat pouze jméno, typovou pozici a poštu zaměstnance. 

Formulář pro hodnocené bude společný. Bude však redukován rozsah, vynechány otázky 

osobního charakteru nebo otázky, které podle analýzy činily hodnoceným potíţe a nemají vliv 

na hodnocení pracovníka (např. hodnocení nadřízeného, odchod do jiného podniku). Ty měly 

smysl při optimalizace a zeštíhlování podniku, v současnosti jsou zbytečné. Současný systém 

otázek bude nahrazen oblastmi, k nimţ se budou hodnocení vyjadřovat (výkon v uplynulém 

roce, kolektiv, návrhy a poţadavky na pomoc ze strany vedoucího, organizaci a technické 

vybavení jejich pracoviště). Analýza ukázala, ţe příliš konkrétní otázky vedou k obecným 

odpovědím, a pokud hodnocený má potřebu sdělit své názory, většinou se otázkami neřídí. 
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Nejednotnost přístupu hodnotitelů k hodnocení bude odstraněna uvedením způsobu hodnocení 

(škálování) přímo ve formuláři. U poloţky „školení“ budou vypsány jednotlivé typy školení a 

zaškrtávací políčka. V části týkající se výsledků práce, pracovního chování a souladu 

schopností s poţadavky typové pozice budou pouţity celé věty a opět zaškrtávací pole nebo 

zatrhávání hodnocení. Přestoţe podle dotazníkového šetření hodnotitelé dávají přednost 

slovnímu hodnocení před výběrem z odpovědí, analýza formulářů ukázala, ţe při hodnocení 

pouţívají stejné nebo podobné slovní obraty. Při formulaci vět budu vycházet ze slovního 

hodnocení, které pouţívali hodnotitelé v minulých formulářích. 

Příklad: 

Ke změnám se přistupuje : 

 ochotně   musí si změnu nejprve vyzkoušet   změny nevítá, ale repektuje  negativně 

Nebo: 

Přijímání změn: (1 pozitivně, 5 negativně)    1  2  3  4  5 

Celkové slovní hodnocení zaměstnance zůstane zachováno. 

Zvaţuji moţnost připravit formulář pro hodnotící v excelu. Tím by se zkrátil čas nutný 

na přípravu a vyhodnocení pohovoru by bylo snazší. 

Dohoda o budoucím výkonu bude koncipována podobně jako v knize Bláhy (2005 str. 141). 

6.4 Návrh k práci se závěry 

Práce se závěry bude zaměřena na vyhodnocení pracovníků, vytipování problémových 

pracovníků a „tahounů“ kolektivu. Jak uvádí jedna hodnotitelka: „hodnotitel by se měl 

po ukončení HP zaměřit na problémové zaměstnance – cílem by mělo být dosažení lepšího 

hodnocení v příštím roce.“ Zároveň bude závěr obsahovat přehled poţadavků na školení 

konkrétních pracovníků, poţadavky ze strany zaměstnanců s návrhem na řešení, přehled 

moţností zástupu. Souhrn výsledků pohovorů hodnotitele bude uveden ve sběrném archu. 

Po ukončení hodnotících pohovorů bude probíhat hodnocení hodnotících pohovorů tak, 

abychom společně s vedoucími vyhodnotili výsledky hodnocení, efektivitu hodnotících 

pohovorů a navrhli změny metodiky na další období. 
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Závěr 

Tvorba hodnotícího je dlouhodobý proces. První hodnotící pohovory jsem ve spolupráci 

s vedoucími oddělení a pošt vytvořil před 5 lety. Vycházeli jsme z potřeb podniku a vyuţívali 

teoretické poznatky z tehdy dostupné literatury. Rozvoj zájmu o hodnotící pohovory 

v poslední době přinesl řadu publikací s novými zkušenostmi. Tato skutečnost spolu 

s připomínkami mých kolegů mě přiměly přehodnotit současné pohovory a navrhnout jejich 

úpravu. 

Návrhu úpravy hodnotících pohovorů předcházela důkladná analýza doposud 

nashromáţděných materiálů, zjišťování potřeb zúčastněných stran a nároků na jednotlivé 

typové pozice. Analýza hodnotících pohovorů tvoří stěţejní část mé práce, závěry a poznatky 

jsou uvedeny na konci kaţdé dílčí analýzy. Z nich jsem pak vycházel při návrzích na úpravu 

jednotlivých částí hodnotících pohovorů.  

Ukázalo se, ţe současné hodnotící pohovory vykazují řadu nedostatků. Mnohé z nich vychází 

z chybně definovaného cíle a nevhodně koncipovaných formulářů. Důsledkem je nepochopení 

podstaty hodnotících pohovorů ze strany hodnotitelů, nedostatečná práce se závěry a neochota 

hodnotitelů diferencovat a srovnávat podřízené. Zvolit správná kriteria hodnocení se 

v analýzách poţadavků na výkon a kompetence ukázala jako velmi problematická. Při analýze 

pracovních pozic jsem několikrát musel konstatovat, ţe plnění poţadavků je jen obtíţně 

měřitelné. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o poţadavky klíčové, není moţné vynechat jejich 

hodnocení. To byl také důvod, proč jsem jako motto práce uvedl výrok Russela Ackoffa.  

Během zpracování tématu jsem se věnoval především nedostatkům. Důvodem byla snaha 

o jejich odhalení a odstranění. Nechci však vzbudit dojem, ţe současné hodnotící pohovory 

byly zbytečné. Právě naopak. Zúčastnění se díky nim naučili komunikovat, sdělovat si názory 

a potřeby, hledat společná východiska z problémů. Vedoucí se dnes nebojí předstoupit před 

svůj kolektiv i s nepopulárními opatřeními, mají zpětnou vazbu o způsobu vedení a podporu 

podřízených. Hodnocení i hodnotící mají díky hodnotícímu pohovoru další nástroj 

pro zlepšování výkonu, který jim neformální hodnocení nemůţe poskytnout. Zkušenosti 

s hodnotícími pohovory jsou cenným zdrojem přínosem pro nové hodnotící pohovory.  

Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout hodnotící pohovory pro potřeby obvodu Vsetín. 

Analyzoval jsem průběh současných hodnotících pohovorů včetně formulářů, potřeby svých 

kolegů jsem zjišťoval pomocí dotazníkového šetření a rozhovorů a vytipoval jsem 

problematické oblasti. Na základě poznatků čerpaných z literatury a závěrů analýz jsem 
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navrhnul příslušné změny. Stanovený cíl diplomové práce jsem splnil. Nyní bude následovat 

tvorba nových formulářů a ověření návrhů v praxi.  
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PŘÍLOHA I Popis činnosti, požadavky a způsob hodnocení listovního doručovatele pěšího 

 

Oblast hodnocení Činnost Požadavky Hodnocení, kriteria  

Výkon, výsledky 

práce 

Doručování zásilek 

Bezchybné a bezezbytkové 

doručení zásilek 

ve stanoveném čase 

Vytíţenost pracovníka
21

 

Kontroly vedoucího 

Počet závad + počet 

opakujících se závad 

Třídění na doručovací 

okrsky, zakládání, 

příprava na doručení 

Přesnost, rychlost, týmová 

spolupráce 
Obtíţně měřitelné 

Poskytování sluţeb 

Soulad s poštovními 

podmínkami, dodrţování 

technologických postupů 

Kontrola vedoucího 

Kontrola PI
22

 

Počet stíţností 

Nabídka produktů AP Plnění individuálního plánu  Počet splněných produktů 

Výběr a údrţba schránek 

Výběr schránek podle rozpisu 

Čistota schránek, čitelnost 

údajů 

 

Kontrola výběru se provádí 

denně, při nedostatcích 

končí pracovní poměr, není 

předmětem hodnocení 

Údrţba se kontroluje 

namátkově vedoucími 

Udrţování a aktualizace 

pomůcek k doručování 
Aktuální pochodník Nehodnotí se 

Uzavření pracoviště 
Vyúčtování, uloţení 

oznámených zásilek 

Kontrola odpovědným 

pracovníkem, nedostatky 

musí být odstraněny ihned, 

proto se nehodnotí 

Chování 

Pracovní chování 

Klientský přístup 

Hodnocení trenérem a 

vedoucím 

Počet stíţností 

Schopnost zástupu kolegů na 

jiných doručovacích okrscích 
Počet rajónů 

Znalost předpisů, produktů a 

sluţeb 

Testování 

Pozorování nadřízeným 

Dodrţování předpisů, pokynů 
Kontrola vedoucím 

Počet závad 

Sociální chování 

Schopnost týmové práce 

Sdílení firemních hodnot, 

dodrţování firemní kultury 

Zacvičování a školení nových 

pracovníků a brigádníků 

 

Vztahy se zákazníkem 

Pozorování a rozhovory 

s vedoucím 

Hodnocení trenérem 

Počet dnů zácviku nových 

pracovníků 

Počet stíţností 

Ochota, vstřícnost, 

spolehlivost 

 

 

Osobní 

charakterové rysy 

Vzdělání 

Kvalifikace 

Středoškolské vzdělání 

Absolvování systému školení 
Počet školení 

 

                                                 

 

21
 Vytíţenost se měří pomocí CO3, jde o statistickou metodu stanovování zátěţe, výsledky dodává region Jiţní 

Morava 
22

 PI – provozní inspekce, patří do systému kontrolních orgánů ČP 
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PŘÍLOHA II Popis činnosti, požadavky a způsob hodnocení pracovníka přepážky 

 

Oblast hodnocení Činnost Požadavky Hodnocení, kriteria 

Výkon, výsledky 

práce 

Obsluha 

Rychlé a bezchybné transakce 

Poskytování pravdivých a 

úplných informací 

Příprava a uzavření pracoviště 

Počet transakcí
23

 

Počet závad
24

 

Počet stíţností 

Nabídka produktů AP Plnění individuálního plánu  Počet splněných produktů 

Uzavření pracoviště Přesnost, včasnost 
Přímý nadřízený 

Počet nepravidelností 

Zajištění doplňkového 

prodeje 

Aktivní nabídka doplňkového 

zboţí 

Počet prodaných kusů 

Mystery shopping 

Přímý nadřízený 

Chování 

Pracovní chování 

Klientský přístup 
Mystery shoppping 

Hodnocení trenérem 

Znalost předpisů, produktů a 

sluţeb 

Testování 

Mystery shopping 

Schopnost zástupu kolegů na 

jiných pracovištích 
Počet pracovišť, přepáţek 

Dodrţování bezpečnostních 

opatření 

Přímý nadřízený 

(předepsané pravidelné  

kontroly) 

Počet závad 

Sociální chování 

Schopnost týmové práce 

Sdílení firemních hodnot, 

dodrţování firemní kultury 

Vztahy se zákazníkem 

 Přímý nadřízený 

Hodnocení trenérem 

Mystery shopping 

Počet stíţností 

Ochota, vstřícnost, 

spolehlivost 

Osobní 

charakterové rysy 

Vzdělání 

Kvalifikace 

Středoškolské vzdělání 

Absolvování systému školení 
 

 

 

 

 

 

                                                 

 

23
 Vyhodnocuje APOST 

24
 Chybné uvedení částky, chybné uvedení transakčního kódu aj. 
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PŘÍLOHA III Popis činnosti, požadavky a způsob hodnocení vedoucího oddělení 

Oblast hodnocení Činnost Požadavky Hodnocení, kriteria 

Výkon, výsledky 

práce 

Odpovědnost za provoz 

Plynulost a kvalita odbavení 

zákazníků 

Řízení, organizace a kontrola 

oddělení 

Zajištění vizuální prezentace 

ČP 

Dodrţování pokladní kázně a 

bezpečnostních limitů 

Kontrola záloh poskytnutých 

pokladnou 

Vedení evidence přebytků, 

schodků a nepravidelností 

Včasné předávání stíţností a 

ostatních podání vedoucímu 

pošty, vyřizování reklamací 

Vedení pracovních výkazů 

 

Kontroluje a hodnotí přímý 

nadřízený 

Kontroluje PI 

 

Počet závad 

Počet stíţností 

 

Plnění ekonomických 

ukazatelů 

Řízení lidských zdrojů 

Řízení a vedení zaměstnanců 

Rozmisťování pracovníků 

Podpora rozvoje zaměstnanců 

 

Kontroluje a hodnotí přímý 

nadřízený 

Plnění plánu dovolených 

Efektivita školení 

podřízených 

 

 

Obchodní a 

marketingová činnosti 

Spolupráce při sledování 

konkurence 

Zajištění informační a 

konzultační činnosti 

Pomoc při vyhledávání 

nových zákazníků 

Kontroluje nadřízený 

Počet tipů na nové 

zákazníky 

Počet tipů na konkurenci 

Počet závad 

Počet nesplněných úkolů 

 

 
Odpovědnost za 

prezentaci podniku 

Dodrţován í firemní kultury 

Dodrţování stejnokrojové 

kázně 

Pořádek na pracovišti 

Počet stíţností 

Počet závad 

Chování 

Pracovní chování 

Předávání informací z porad, 

školení podřízených, 

seznamování s novými 

směrnicemi, věstníky 

Obtíţně měřitelné 

Aktivní přístup ke změnám, 

realizace změn 
Počet návrhů a realizace 

Spolupráce s ostatními úseky a 

divizemi 
Obtíţně měřitelné 

Sociální chování 
Podpora spolupráce v týmu 

Autorita 
 Obtíţně měřitelné 

Osobní 

charakterové rysy 

Vzdělání 

Kvalifikace 

Středoškolské vzdělání 

Absolvování systému školení 
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PŘÍLOHA IV Hodnotící pohovor Část 1 – hodnocení vedoucího 

Hodnotící pohovor 

Část 1 – hodnocení vedoucího 

Zaměstnanec:  

Osobní číslo:  

Pracovní zařazení:  

Organizační jednotka:  

Zaměstnán od:  

Současná tarifní mzda:  

Odměny:  

Hodnotitel:  

Datum:  

Plnění produktů za rok: 

Alianční partner Počet produktů Pozn. 

ČSOB   

ČP   

ČMSS   

PFS   

Nemocnost: 

Počet dnů pracovní neschopnosti: 

Důvod: 

 

Znalosti, dovednosti: 

Počet rajónů (přepáţek): 

Školení: 

Ostatní (získání nového zákazníka): 

Jiné: 

 

Výsledky práce 

 Kriterium Hodnocení Poznámky 

1 Práce podle zařazení   

2 Plnění produktů   

3 Odpovědnost   

4 Závady   

5 Plnění termínů   

6 Řešení problémů   

 

Pracovní chování  

 Kriterium Hodnocení Poznámky 

1 Chování vůči klientům   

2 Chování vůči spolupracovníkům   

3 Stíţnosti   

4 Přijímání změn   

5 Ochota poradit, spolupracovat, udělat 

práci navíc 

  

6 Vliv na kolektiv   

 

 



84 

 

 

Soulad schopností pracovníka s požadavky daného místa 

 Kriterium Hodnocení Poznámky 

1 Účast na školeních   

2 Autorita mezi spolupracovníky   

3 Zastoupení ostatních   

4 Dodrţování firemní kultury   

5 Moţnost zařadit jinam   

 

Celkové hodnocení pracovníka liniovým vedoucím (slovní popis): 

 

 

Hodnocení: 

Oblasti,  které je třeba prodiskutovat při ústním pohovoru: 

 

 

Pohled hodnoceného – viz. Hodnotící pohovor – část 2 

Plán na další rok – viz. – viz. Hodnotící pohovor – část 2 

Souhlasím: ANO - NE 

Ve Vsetíně dne: …………………    Podpis hodnotitele: …………………………… 
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PŘÍLOHA V Hodnotící pohovor Část 2 – hodnocení zaměstnance 

Hodnotící pohovor 

Část 2 – hodnocení zaměstnance 

 

Zaměstnanec:  

Osobní číslo:  

Pracovní zařazení:  

Organizační jednotka: 755 01 Vsetín 1 

Zaměstnán od:  

Současná tarifní mzda:  

Odměny:  

Hodnotitel: Ludmila Musilová – VŘP 

Datum:  

 

Jak hodnotíte loňský rok: 

- v soukromém životě 

Povedlo se mi: 

Nepovedlo se mi: 

- v zaměstnání 

Povedlo se mi: 

Nepovedlo se mi: 

Zhodnoťte krátce loňský rok na České poště, s. p. 

Jaké jsou Vaše silné stránky?  

Jaké jsou Vaše slabé stránky?  

Co pro Vás představuje práce? Jak je pro Vás důležité, že máte práci? 

Co Vás na práci baví a proč? 

Co Vám nejvíc vadí na Vaší práci a proč? Jak byste si představoval (a) nápravu? 

Jak hodnotíte kolektiv svých spolupracovníků? 

Myslíte si, že kolektiv ovlivňuje výsledky práce jednotlivých zaměstnanců? Jak? 

Jakým způsobem by měl vedoucí postupovat proti zaměstnancům, kteří rozvracejí kolektiv, 

poškozují dobré jméno České pošty a nedodržují firemní kulturu? (např. pomlouvají 

spolupracovníky, poštu, vynášejí informace z pošty, neplní svou práci, jsou neochotní atd.) 

Jak ovlivňuje chování  vedoucích Váš přístup k práci? 
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Jaké vlastnosti a přístup očekáváte od vedoucích? Které z těchto vlastností u vedoucích 

postrádáte? 

Jak hodnotíte Vašeho přímého nadřízeného (jméno + hodnocení): 

Co by šlo na naší poště zlepšit? 

Myslíte si, že jste přínosem pro Českou poštu, s. p? V čem? 

Myslíte si, že vykonáváte svou práci kvalitně? Co je pro Vás největší motivací k podávání 

kvalitních výkonů? 

Co uděláte pro to, aby Vás Česká pošta mohla dále zaměstnávat? 

Podle čeho by měli být zaměstnanci České pošty, s. p. odměňováni? 

Pokud byste měl (a) možnost získat jinou práci, co by Vám museli v novém zaměstnání 

nabídnout, aby jste ukončila pracovní poměr s Česko poštou, s. p.? 

Kdyby bylo nutné Vás přeřadit na jinou práci v rámci pošty, která pozice by Vám 

vyhovovala a proč? 

Česká pošta, s. p. bude i nadále zaměřena z velké části na obchod. Co navrhujete, abychom 

splnili stanovený plán? (hospodářský výsledek a produkty aliančních partnerů). 

Pomohlo by (zaškrtněte): 

- Rozepsat stanovený plán na jednotlivé zaměstnance         ANO  NE 

- Sledovat a vyhodnocovat plnění měsíčně     ANO NE 

- Zveřejňovat výsledky plnění jednotlivých zaměstnanců   ANO  NE 

Navrhněte způsob, jak by se měl plán splnit, co by pomohlo k splnění plánu. 

Co Vám osobně pomáhá při plnění plánu, popř. co Vám brání v plnění plánu. 

Plán na rok: …………. 

Co v tomto roce zlepšíte na své práci a co k tomu potřebujete ze strany vedení: 

Jak splníte plán aliančních partnerů: 

ŽP(počet kusů a částka): ……………….. 

PŽÚ: ……………………..ks 

KK: ……………………….ks 

ČMMS:  …………………Kč 

Jiné: 

Další připomínky a sdělení: 

Ve Vsetíně dne: …………………    Podpis zaměstnance: …………………… 

 

 

 

 

 

 



87 

 

PŘÍLOHA VI Hodnotící pohovor Část 3 – závěr 

Hodnotící pohovor 

Část 3 – závěr 

Zaměstnanec:  

Osobní číslo:  

Pracovní zařazení:  

Organizační jednotka: 755 01 Vsetín 1 

Zaměstnán od:  

Současná tarifní mzda:  

Odměny:  

Datum:  

Přítomni:  

 

Plán  produktů na rok: 

Alianční partner Počet produktů Pozn. 

ČSOB   

ČP   

ČMSS   

PFS   

Průběh pohovoru (v bodech, o čem se mluvilo): 

Oblasti , v nichž se zaměstnanec zlepší: 

 

Pomoc ze strany vedoucího: 

 

Skryté rezervy: 

Jaké motivační nástroje použít: 

 

Možnost dalšího rozvoje (školení, studium, pomoc ze strany aliančních partnerů): 

 

Ostatní: 

 

Ve Vsetíně dne: …………………    Podpis: ……………………………  
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PŘÍLOHA VII Statistika hodnotícího pohovoru – sebehodnocení 
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VS1 - VO D1 A 66,67% 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 

0 

VS1 - VO D1 A 85,19% 
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

0 

VS1 - VO D1 VS 70,37% 
0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

0 

VS1 - VO D1 P 92,59% 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

1 

VS1 - VO D1 P 74,07% 
0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

0 

VS1 - VO D1 VS 62,96% 
0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 

0 

VS1 - VO D1 P 88,89% 
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

1 

VS1 - VO D1 A 100,00% 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 

VS1 - VO D1 P 92,59% 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

0 

VS1 - VO D1 VS 70,37% 
1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

0 

VS1 - VO D1 A 77,78% 
1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

0 

VS1 - VO D1 P 88,89% 
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

1 

VS1 - VO D1 VS 44,44% 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 

VS1 - VO D1 VS 70,37% 
0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

0 

VM V 92,59% 
1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

1 

VM V 100,00% 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 

VM V 55,56% 
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1       

  

VM LP 81,48% 
0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 

VM LP 18,52% 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

0 

VM LM 66,67% 
0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 

0 

VM LP 100,00% 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 

VM LM 62,96% 
0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

0 

RpR - VO D2 LP 85,19% 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 

RpR - VO D2 LP 81,48% 
1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

1 

RpR - VO D2 LP 62,96% 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

0 

RpR - VO D2 LP 81,48% 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 

1 

RpR - VO D2 LP 62,96% 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

0 

RpR - VO D2 D 44,44% 
0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

0 

RpR - VO D2 LP 96,30% 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 

RpR - VO D2 LP 92,59% 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 

RpR - VO D2 LM 70,37% 
0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

0 

RpR - VO D2 B 77,78% 
0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

0 

VS1-DO2 LP 92,59% 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 

VS1-DO2 LM 81,48% 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 

0 

VS1-DO2 D 48,15% 
0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

0 

VS1-DO2 LP 66,67% 
1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

0 

VS1-DO2 D 92,59% 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

1 

VS1-DO2 D 62,96% 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 

0 

VS1-DO2 B 37,04% 
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

0 
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VS1-DO2 LM 66,67% 
1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

0 

VS1-DO2 LP 48,15% 
1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 

0 

VS1-DO2 LP 62,96% 
0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

0 

VS1-DO2 LP 62,96% 
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

0 

VS1-DO2 LP 96,30% 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 

VS1-DO2 LM 100,00% 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 

VS1-DO2 B 77,78% 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

1 

VS1 V 88,89% 
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 

VS1 VŘP 74,07% 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

0 

VS1 VŘP 85,19% 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

0 

VS1 VŘP 92,59% 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 

VS1 VŘP 85,19% 
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

1 

VS1 VŘP 92,59% 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 

VS1 V 62,96% 
1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 

0 

VS1 V 77,78% 
1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

0 

VS1 V 92,59% 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 

VS1 V 81,48% 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 

VS1 V 85,19% 
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

1 

VS1 V 96,30% 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 

VS1 V 96,30% 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 

VS1 V 100,00% 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 

VS1 V 51,85% 
0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

0 

VS1 V 85,19% 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

0 

  

0,00% 40 20 45 33 44 51 41 61 60 55 59 53 55 49 49 58 51 54 62 57 55 57 52 30 42 35 18 

  

0,00% 65% 32% 73% 53% 71% 82% 66% 98% 97% 89% 95% 85% 89% 79% 79% 94% 82% 87% #### 92% 89% 92% 84% 48% 68% 56% 29% 

 

Vysvětlivky: 

Pošty 

 VS1 – Vsetín 1, VS1 – DO1, DO2 oddělení přepáţek, doručovatel, RpR – Roţnov p. R., VM 

– Valašské Meziříčí 

Pozice 

A – administrátor, B – doručovatel balíkový, D – doručovatel, LP – doručovatel listovní pěší, 

LM – doručovatel listovní motorizovaný, P – pracovník přepáţky, VS – pracovník vnitřní 

sluţby, V – vedoucí samostatné pošty, VŘP – vedoucí řídící pošty 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

PŘÍLOHA VIII Dotazník pro hodnotitele 

Váţení kolegové, 

prosím vás o vyplnění následujícího dotazníku, který má poslouţit ke zkvalitnění současných hodnotících 

pohovorů (dále jen HP).  Cílem dotazníku je zmapovat Vaše potřeby a očekávání týkajících se HP. 

 Dotazníky budou zpracovávány hromadně. Odpovídejte podle toho, co si skutečně myslíte, protoţe pravdivými 

odpověďmi se spolupodílíte na vytvoření nových HP, které budou slouţit především Vám. 

Děkuji za Váš čas 

Bc. Josef Stejskal, manaţer obvodu 

    ro
zh

o
d

n
ě 

an
o

 

sp
íš

e 
an

o
 

sp
íš

e 
n

e
 

u
rč
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ě 

n
e

 

1 Je mi jasný cíl HP         

2 Mám dost informací o tom, jak HP vést         

3 Při vedení HP se cítím nejistý (á)         

4 Uvítal (a) bych školení k vedení HP         

5 Mám dost času na přípravu k vedení HP         

6 Roční frekvence HP mi vyhovuje         

7 Organizace HP mi vyhovuje         

8 
Vedu si průběžně celý rok údaje o klíčových událostech u jednotlivých pracovníků (záznam 
konfliktů, stížnosti na pracovníka)         

9 Při stanovování bodů projednávání se opírám o vyplněné formuláře         

10 HP slouží k vyjasnění nedorozumění mezi mnou a mými podřízenými         

11 HP příznivě ovlivňuje otevřenou komunikaci s mými podřízenými         

12 HP mi pomáhá identifikovat a objasnit negativní jevy na pracovišti (v kolektivu)         

13 HP pro mě představuje zpětnou vazbu o mém stylu řízení         

14 HP slouží k nalezení cesty a prostředků pro zlepšení výkonu podřízeného         

15 Bezprostředně po HP dochází k zvýšení pracovní ochoty podřízených         

16 Domníváte se, že HP jsou pro Vaše podřízené motivující?         

17 HP má vliv na zvýšení firemní kultury a loajality podřízeného k ČP         

18 Na základě HP jsem schopen vytipovat svého nástupce         

19 K výsledkům a zjištěním HP se pravidelně vracím při práci s podřízenými         

20 Po HP jsem schopen (schopna) rozhodnout, jak motivovat své podřízené         

21 HP mi slouží k získání přehledu o potřebách mých podřízených         

22 Závěry z HP by mělo mít větší souvislost s výší platu         

23 Při HP vycházím z formulářů a závěrů z předešlého roku (srovnání plánu a plnění)         
Jakou formu by mělo mít hodnocení podřízených: 

známkování jako ve škole  grafické (úsečka od + do -) slovní hodnocení výběr odpovědí 

jiné:  

 

V současných formulářích mi chybí následující poloţky (vypište): 

V současných formulářích jsou zbytečné následující poloţky (vypište): 

Další připomínky k HP: 
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PŘÍLOHA IX Dotazník pro hodnocené 

Váţení kolegové, 

Prosím o vyplnění následujícího dotazníku týkajícího se hodnotících pohovorů (dále jen HP). Cílem je zkvalitnit 

hodnotící pohovory, tedy upravit je tak, aby byly uţitečné pro vedení pošty i pro Vás. 

Dotazník je anonymní, výsledky budou zpracovávány hromadně. Proto odpovídejte podle toho, co si skutečně 

myslíte, aby nebyly učiněny chybné závěry. 

Děkuji za Váš čas 

S pozdravem 

Josef Stejskal, manaţer obvodu 

    R
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1 HP mi pomáhá ujasnit si, co ode mne pošta a vedoucí očekávají         

2 Příprava na HP mě nutí přemýšlet o mé práci         

3 Při HP se mohu vyjádřit k plánu AP         

4 Po HP mám větší chuť do práce         

5 Hodnotit by měl vedoucí, nemohu hodnotit sám sebe         

6 
Při HP mohu říci i to, co bych v kolektivu nahlas neřekl (a ) (např. o problémech v kolektivu, 
hodnocení situace a poště aj.)         

7 Mé připomínky a názory sdělené při HP jsou vedoucím akceptovány         

8 Při HP se vedoucí zajímá o to, co bych chtěl na poště dělat (aspirace)         

9 Při HP píšu a říkám to, co si myslím, že chce vedoucí slyšet         

10 HP se točí jen kolem produktů AP         

11 Vyplnění formuláře je pro mě důležité pro zhodnocení uplynulého období         

12 Před samotným rozhovorem vím, o čem budeme během HP mluvit         

13 Ve formuláři uvádím jen to, co stejně vedoucí ví už před HP         

14 Vadí mi otázky týkající se osobního života         

15 Formuláře na sebehodnocení jsou zbytečné, stejně je nikdo nečte         

16 
Uvítal (a) bych, kdyby formuláře měly předepsané odpovědi s možností zaškrtávání a dopsání 
poznámky         

17 HP pro mě představuje stresovou situaci         

18 HP probíhá v příjemné atmosféře         

19 V průběhu HP hledáme s vedoucí (m) cesty zlepšení mé práce         

20 
Uvítal (a) bych, kdych sám (sama) rozhodovala o školení (mohla požádat o školení, které 
potřebuji)         

21 Chybí mi konkrétní cíle a požadavky na další období         

22 Spolupodílím se na vymezení plánu na další rok         

23 Závěry, na nichž se s vedoucí dohodnu při HP, jsou pro mě zavazující          

24 
Pokud mi vedoucí při HP vytýká nějakou chybu nebo nedostatek, snaží se mi pomoci jej 
odstranit 

    Pokud máte k vedení HP další připomínky, uveďte je prosím na druhou stranu dotazníku. 
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PŘÍLOHA X Statistika odpovědí – dotazník pro hodnotitele 

  Respondent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Průměr 
Počet odpovědí 

 
Počet podřízených 34 16 17 12 24 40 12 19 10 14 10 8 19 33 19 

Č. Název otázky v grafu Odpovědi respondentů Průměr 
Rozhodně 
ano 

Spíše 
ano 

Spíše 
ne 

Určitě 
ne 

1 Cíl HP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3,79 11 3 0 0 

2 Metodika 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3,50 7 7 0 0 

3 Nejistota 1 1 1 4 1 2 1 3 3 2 2 2 1 1 1,79 1 2 4 7 

4 Školení 4 2 1 4 2 2 2 2 4 3 2 2 2 3 2,50 3 2 8 1 

5 Čas 3 1 2 3 4 3 2 2 1 2 4 2 1 3 2,36 2 4 5 3 

6 Roční frekvence 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3,79 11 3 0 0 

7 Organizace 4 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 2 1 3,00 4 7 2 1 

8 Klíčové události 4 4 1 3 4 3 3 3 2 3 4 2 1 3 2,86 4 6 2 2 

9 Formuláře 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 3,00 3 9 1 1 

10 Nedorozumění 3 1 4 4 4 2 3 1 3 3 3 1 4 1 2,64 4 5 1 4 

11 Otevřená komunikace 3 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 3,50 8 5 1 0 

12 Negativní jevy 3 2 3 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 2 3,14 5 6 3 0 

13 Zpětná vazba 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 4 3 3,36 6 7 1 0 

14 Zlepšení výkonu 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3,50 7 7 0 0 

15 Pracovní ochota 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3,07 2 11 1 0 

16 Motivační efekt 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2,79 1 9 4 0 

17 Firemní kultura 4 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3,29 5 8 1 0 

18 Nástupce 3 1 2 4 4 3 2 3 2 3 3 3 2 1 2,57 2 6 4 2 

19 Práce s výsledky 3 2 3 3 3 4 4 2 2 2 4 2 3 2 2,79 3 5 6 0 

20 Způsoby motivace 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 4 2 2 3 2,93 3 7 4 0 

21 Zjištění potřeb 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 1 3,50 9 4 0 1 

22 Plat 4 3 2 4 3 4 2 3 2 4 4 2 3 1 2,93 5 4 4 1 

24 Závěry 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 1 3 3,07 4 8 1 1 

 
Průměr 3,4 2,6 2,7 3,8 3,6 3,2 3 2,7 2,9 3,1 3,6 2,5 2,8 2,5 3,03 110 135 53 24 
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PŘÍLOHA XI  Přehled odpovědí na otázky (vlastni zpracování) 

 

 

 

 

 

0 1 1 2 2 3 3 4 4

Nejistota při vedení HP

Čas

Potřeba školení

Vytipování nástupce

Vyjasnění nedorozumnění

Motivační efekt

Práce s výsledky

Klíčové události

Způsoby motivace

Vazba na odměňování

Organizace HP

Práce s formuláři

Pracovní ochota

Práce se závěry

Negativní jevy

Firemní kultura

Zpětná vazba

Metodika

Otevřená komunikace

Zlepšení výkonu

Zjištění potřeb

Cíl HP

Roční frekvence

Průměrná hodnota odpovědí hodnotících

Průměrná hodnota
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PŘÍLOHA XII Statistika odpovědí – dotazník pro hodnocené 

  
Průměr Počet 

 

  
  

rozhodně 
ano 

spíše 
ano 

spíše 
ne 

určitě 
ne součet 

1 
HP mi pomáhá ujasnit si, co se ode mne očekává 2,91 9 20 3 0 32 

2 
Příprava na HP mě nutí přemýšlet o mé práci 3,18 13 13 6 0 32 

3 
Při HP se mohu vyjádřit k plánu AP 2,82 12 15 4 1 32 

4 
Po HP mám větší chuť do práce 2,09 2 13 10 7 32 

5 
Hodnotit by měl vedoucí, nemohu hodnotit sám sebe 3,27 18 11 3 0 32 

6 

Při HP mohu říci i to, co bych v kolektivu nahlas neřekl 
(a ) (např. o problémech v kolektivu, hodnocení situace 
a poště aj.) 2,45 13 12 5 2 32 

7 
Mé připomínky a názory sdělené při HP jsou 
akceptovány 2,91 10 14 6 2 32 

8 
Při HP se vedoucí zajímá o to, co bych chtěl na poště 
dělat (aspirace) 3,18 9 15 8 0 32 

9 
Při HP píšu a říkám to, co si myslím, že chce vedoucí 
slyšet 2,18 2 3 15 12 32 

10 
HP se točí jen kolem produktů AP 3,27 6 17 7 2 32 

11 
Vyplnění formuláře je pro mě důležité pro zhodnocení 
uplynulého období 1,82 3 7 16 6 32 

12 
Před samotným rozhovorem vím, o čem budeme 
během HP mluvit 2,73 3 18 7 4 32 

13 
Ve formuláři uvádím jen to, co stejně vedoucí ví už před 
HP 2,55 4 12 12 4 32 

14 
Vadí mi otázky týkající se osobního života 3,73 23 4 4 1 32 

15 
Formuláře na sebehodnocení jsou zbytečné, stejně je 
nikdo nečte 2,73 3 12 11 6 32 

16 
Uvítal (a) bych, kdyby formuláře měly předepsané 
odpovědi s možností zaškrtávání a dopsání poznámky 3,09 14 7 7 4 32 

17 
HP pro mě představuje stresovou situaci 3,00 6 13 5 8 32 

18 
HP probíhá v příjemné atmosféře 2,82 10 15 5 2 32 

19 
V průběhu HP hledáme s vedoucí (m) cesty zlepšení mé 
práce 3,18 14 16 2 0 32 

20 
Uvítal (a) bych, kdych sám (sama) rozhodovala o školení 
(mohla požádat o školení, které potřebuji) 3,09 8 15 8 1 32 

21 
Chybí mi konkrétní cíle a požadavky na další období 1,45 0 2 12 18 32 

22 
Spolupodílím se na vymezení plánu na další rok 1,91 4 8 9 11 32 

23 
Závěry, na nichž se s vedoucí dohodnu při HP, jsou pro 
mě zavazující  2,91 10 20 1 1 32 

24 
Pokum mi vedoucí při HP vytýká nějakou chybu nebo 
nedostatek, snaží se mi pomoci jej odstranit 2,64 10 19 1 2 32 

 
Celkem 2,75 206 301 167 94 768 
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PŘÍLOHA XIII  Přehled odpovědí hodnocených – dotazník 

 

 

 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Chybí poţadavky

Formulář pro hodnocení

Spolupráce na plánu

Chuť do práce

Upřímnost

Hodnocení situace

Nové infomrace při HP

Pomoc ze strany vedoucích

Příprava

Pouţití formulářů

Vyjádření k plánu

Atmosféra

Konkretizace poţadavků

Akceptace názorů

Závazek závěru

Stres

Předepsané odpovědi

Školení

Retrospekce

Aspirace

Cesty pro zlepšení

Sebehodnocení

Produkty AP

Osobní ţivot

Průměrná hodnota odpovědí hodnocených

Průměrná hodnota odpovědí


