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1 Úvod 
„Můžeme mít sebebáječnější vize a cíle, ale pokud k tomu nemáme kvalitní lidi, tak 

je to celé k ničemu“ napsal Jindra (2008 str. 1). K tomu, aby společnost dokázala říct, jak 

kvalitní pracovníky má, jaké přináší výstupy a jak by s nimi měla dále pracovat, potřebují 

pracovníky hodnotit. Systémy hodnocení zaměstnanců se od počátku svého používání 

značně vyvinuly, od svého počátku jsou do společností ale zaváděny hned z několika 

důvodů. Prvním důvodem je zajištění konkurenceschopnosti, která je obzvlášť v dnešní 

době důležitá pro udržení se na trhu. Pomocí hodnocení může společnost zjistit výkonnost 

a kvalitu svých zaměstnanců, ale i ochotu na sobě pracovat. Zjištěné výstupy lze pak 

porovnat s firemními standardy a s výsledky jiných konkurenčních firem v daném odvětví. 

Na základě výsledků hodnocení zaměstnanců a případně dalších průzkumů odvětví tak 

mohou být učiněna nejen operativní, ale mnohdy také strategická rozhodnutí, která ovlivní 

činnost organizace na několik dalších let. 

Další pojem, který je úzce spojen s hodnocením zaměstnanců, je motivace. 

V dnešním světě snad neexistuje společnost, která by neinvestovala prostředky do svých 

pracovníků. Nicméně aby tyto prostředky byly užity efektivně, musí společnost nejdříve 

vědět, do kterých oblastí týkajících se lidských zdrojů by měla investovat a proč. 

Hodnocení pracovníků je tedy důležitou součástí motivačního procesu zaměstnanců 

společnosti. Hodnocení totiž nemusí poskytnout zpětnou vazbu pouze hodnocenému 

pracovníkovi, ale také zaměstnavateli. Ukazuje manažerům, jak jejich lidé pracují a obecně 

fungují v nastavené kultuře společnosti, jak jsou vůči firmě loajální, do jaké míry plní nebo 

neplní plány a nastavené výkonové kvóty, jaké jsou jejich další ambice a jestli je daný 

systém dostatečně stimuluje a motivuje k požadovanému pracovnímu výkonu. Výsledky 

hodnocení tedy mohou být opět kvalitním podkladovým materiálem pro rozhodování o 

výši mezd a odměn zaměstnanců. Klasickým příkladem mohou být společnosti, kde je 

zaměstnanci vyplácena jistá základní mzda, ke které dostává prémii založenou na jeho 

výkonu, který je pravidelně vyhodnocován.  

Hodnocení pracovníků prostřednictvím hodnotících pohovorů je jeden z možných 

způsobů, jak zjistit informace k zajištění všech zmíněných oblastí, tedy 

konkurenceschopnosti, nastavení motivačního a odměňovacího systému společnosti a 

mnoho dalších, které budou v této práci podrobněji rozebrány. Hodnotící pohovory se těší 

ve společnostech čím dál větší oblibě, a to hned z několika důvodů. Jedním z nich je, že se 

soustředí na minulost, přítomnost i budoucnost současně. Zároveň lze hodnotit vstupy, 

proces i výstupy. Dá se tedy říci, že tato metoda hodnocení pracovníků je poměrně 
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všestranná, to však automaticky neznamená její úspěch a efektivnost při zavedení do 

společnosti. Vzhledem k tomu, že evaluace prostřednictvím hodnotících rozhovorů je 

založena především na lidském úsudku, je také jednou z nejrizikovějších metod hodnocení. 

Je tedy třeba, aby všichni aktéři hodnocení věděli, co od pohovoru očekávat a jak ho 

provést. 

V této práci bude vysvětlena podstata a metodika hodnotících pohovorů. Tato 

teoretická východiska pak budou aplikována na reálně prováděné hodnotící pohovory ve 

společnosti Austin Detonator s.r.o. Vybraná společnost v roce 2011 upravovala svůj 

systém hodnocení zaměstnanců, a součástí nového nastavení je rovněž systémové zavedení 

hodnotících pohovorů. Hlavním cílem této práce je zjistit, zda zavedené hodnotící 

pohovory v této společnosti probíhají v souladu s teoretickými doporučeními odborníků, a 

zda takto prováděné hodnotící rozhovory povedou k naplnění účelu celého systému 

hodnocení nadefinovaného společností Austin Detonator s.r.o. Na základě zjištěných 

poznatků pak budou navrhnuta doporučení pro další činnost společnosti v oblasti 

hodnocení pracovníků. Poznatky této práce budou moci být tedy použity pro zdokonalení 

hodnotícího systému, který je ve společnosti nastaven v současnosti a k eliminaci 

případných zjištěných nedostatků.  
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2 Systém hodnocení zaměstnanců, jeho význam a postupy 
Hodnocení zaměstnanců patří k nejvýznamnějším, ale také k nejobtížnějším stránkám 

personálního řízení a k nejnáročnějším systémům v souboru personálních činností. 

Hodnocení zaměstnanců totiž umožňuje nejen hodnocení výkonnosti, resp. výkonu 

pracovníků, ale rovněž poskytuje informace o jejich znalostech, dovednostech, 

osobnostních vlastnostech a celkovém osobnostním rozvoji. Může být také podkladem 

k odměňování a kariérním postupům, a je tedy důležitou součástí motivace pracovníků.  

 

2.1 Definice a podstata hodnocení pracovníků 

Obecně se dá hodnocení vysvětlit jako „takové poznávání skutečnosti, při němž je 

posuzována závažnost osoby, předmětu, jevu nebo činnosti z hlediska stanovené funkce 

nebo vytyčeného cíle.“ (Růžička, Matoušek, Hladký, 1972, s. 192.)  Co se týče konkrétně 

hodnocení pracovníků, odborníci se shodují, že se hodnocení týká posouzení jejich 

pracovního výkonu. Někteří z nich považují ale pracovníkovo chování a jeho předpoklady 

pro vykonávání dané pracovní činnosti rovněž za důležitý parametr při hodnocení. 

(Hroník, 2006, Kleibl, 2008, Koubek, 2001, Bělohlávek et al., 2001) V české odborné 

literatuře poměrně obsáhle definuje hodnocení zaměstnanců právě Koubek (2001, s. 194):  

„Hodnocení pracovníků je velmi důležitá činnost zabývající se  

a) zjišťováním toho, jak pracovník vykonává svou práci, jak plní úkoly a požadavky 

svého pracovního místa, jaké je jeho pracovní chování a jaké jsou jeho vztahy ke 

spolupracovníkům, zákazníkům či dalším osobám, s nimiž v souvislosti s prací 

přichází do styku; 

b) sdělováním výsledků zjišťování jednotlivým pracovníkům a projednáváním těchto 

výsledků s nimi a 

c) hledání cest ke zlepšení pracovního výkonu a realizací opatření, která tomu mají 

napomoci.“   

 

Manasa a Reddy (2009) definují hodnocení zaměstnanců jako systematický a 

periodický proces, který se zaměřuje na pracovní výkon individuálního pracovníka a jeho 

výkonnost ve vztahu k předem nadefinovaným kritériím a cílům organizace. (vlastní 

překlad) 

Řada autorů (např. Armstrong, Eichel, Bender aj.) zaměňuje pojem „hodnocení 

pracovníků“ za modernější pojem „řízení výkonnosti.“ Hroník (2006) tento fakt komentuje 
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tím, že pojem řízení výkonnosti (v angličtině performance management) má širší záběr než 

hodnocení pracovníků (v angličtině performance appraisal). Hroník (2006, str. 12) dané 

tvrzení podkládá argumentem, že do řízení výkonnosti patří například také „motivační 

soutěže, jejichž cílem je podnícení výkonnosti.“ Na druhé straně ale také dodává, že úplně 

stejně hodnocení přesahuje rámec řízení výkonnosti vzhledem k tomu, že k hodnocení se 

dostáváme například již při samotném výběru pracovníků. Tuto polemiku nejlépe ilustruje 

následující obrázek ukazující vztah hodnocení pracovníků a řízení výkonnosti (Obrázek 1). 

Wagnerová (2008) navíc dodává, že diskutovaný rozdíl je často pouze důsledek 

nedostatečného překladu z cizího jazyka, a je tedy potřeba další diskuze a především 

sjednocení terminologie. Z výše uvedených důvodů nebudou tyto dva pojmy v této práci 

striktně rozlišovány, popř. budou poskytovány komentáře a poznámky vysvětlující detail.  

 

Obrázek 1: Vztah hodnocení pracovníků a řízení výkonnosti 

 

 

 

  

 

Zdroj:  HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. 1. Vyd. Praha: Grada Publishing, 2006.  

 ISBN 80-247-1458-2. 

 

Co je tedy podstatou hodnocení pracovníků? Orlita (1996) uvádí, že podstatou 

hodnocení pracovníků je srovnávání alespoň dvou stavů, dvou jevů, dvou úrovní podle 

stanoveného kritéria, a hned doplňuje, že srovnávat se mohou nejen aktuální stavy s 

minulými, ale také nynější s budoucími, s předpokládanými. Hodnocení tedy poskytuje 

zpětnou vazbu nejen vlastníkům společnosti a manažerům (odpovědi na otázky: Vyvíjí se 

společnost dle plánu? Odpovídá vývoj stanovené strategii?), ale i samotným 

zaměstnancům (Pracuji dostatečně dobře? Je můj výkon uspokojivý?). (Hroník, 2007) 

2.2 Důvody a cíle hodnocení pracovníků, koncept systému hodnocení 

Proces hodnocení pracovníků má mnoho zastánců (například Glen, 1990, Latham & 

Wexley, 1994, Hroník, 2006, DelPo, 2007 atd.) i odpůrců (například Carson, Cardy, and 

Hodnocení pracovníků 

Řízení výkonnosti  
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Dobbins,1991, Halachmi, 1993, atd.) Nicméně opodstatněných důvodů, proč hodnocení 

pracovníků provádět, existuje celá řada.  K čemu tedy hodnocení pracovníků slouží? 

Hroník (2006, s. 15-16) uvádí tři základní situace či důvody, proč by podniky měly 

provádět hodnocení zaměstnanců.  

1) Změna či posilování organizační struktury a komunikování firemní strategie. 

Tyto změny často souvisí se změnou vlastníka firmy, vstupem zahraničního 

společníka do firmy apod. Jeden z prvních kroků při změnách ve vlastníkovi či vedení 

firmy bývá zavedení kompetenčních modelů a s nimi souvisejícími hodnocení 

pracovníků vzhledem k tomu, že to jsou vhodné nástroje ke sdělení toho, o co firma 

usiluje a co je pro ni prioritou.  

2) Zkoordinování zájmů všech zúčastněných. Hodnocení pracovníků je jedním 

z možných nástrojů pro efektivní sdělení strategických cílů organizace a strategie, 

kterou má být těchto cílů dosaženo. Je potřeba, aby zaměstnanci tyto cíle „vzali za 

své“ a tím sladit zájmy všech zúčastněných stran, tedy vlastníků, výkonných manažerů 

a podřízených zaměstnanců. 

3) Zvyšování výkonnosti. Vlastníci společností nechtějí investovat nemalé peněžní 

prostředky do provádění hodnocení pracovníků bez vidiny návratnosti investice 

v podobě zvýšené výkonnosti. Jestliže není hodnocení zaměřeno na zvyšování 

výkonnosti, vede pouze ke zbytečnému administrativnímu zatížení společnosti.  

Armstrong (2002) doplňuje, že hodnocení pracovníků má také úzkou souvislost 

s odměňováním pracovníků.  

 

Koubek (2007) uvádí jako důvody pro provádění hodnocení zaměstnanců následující 

argumenty: 

 Díky hodnocení pracovníků je možné rozpoznat stávající pracovní výkon 

jednotlivých pracovníků 

 Lze rozpoznat jejich slabé a silné stránky 

 Hodnocení by mělo také umožnit pracovníkovi zlepšit jeho pracovní výkon 

 Je to podklad pro vytvoření systému odměňování 

 Hodnocení by mělo být motivačním nástrojem 

 Mělo by rozpoznat potřeby v oblasti rozvoje a dalšího vzdělávání pracovníků 

 Účelem hodnocení je také rozpoznání potenciálu pracovního výkonu zaměstnance 
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 Hodnocení pracovníků je vhodným nástrojem pro vytvoření podkladů pro plánování 

následnictví a kariéry (tzv. mapa kádrů) 

 

Milkovich a Boudreau (1993) seřadili dle důležitosti oblasti, ve kterých se dají využít 

informace získané při hodnocení zaměstnanců (viz. Obrázek 2).  

Obrázek 2: Možnosti využití informací získaných hodnocením podle důležitosti 

 

Zdroj: MILKOVICH, George T., BOUDREAU, John W. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 

1993. ISBN 80-85623-29-3 

 

Z uvedených důvodů či účelů provádění hodnocení zaměstnanců lze shrnout, že by 

nemělo vést primárně ke stanovení odměn zaměstnanců, i když je důležitou oporou pro 

změny a rozhodnutí v této oblasti. Jako kritickou lze popsat spojitost mezi hodnocením 

pracovníků a zvýšením výkonnosti, kterou všichni citovaní autoři uvedli na předních 

pozicích. Důležitá je také propojenost s motivací zaměstnanců, odhalením a rozvojem 

jejich potenciálu. To vše by se pak mělo dít v souladu s firemní kulturou a strategií.  

Hroník (2006) uvádí schéma systému hodnocení (Obrázek 3), ve kterém jsou 

znázorněny oblasti, které musí být v souladu, aby bylo hodnocení zaměstnanců co 

nejefektivnější. Z ilustrace pak vyplývá, že při nastavování systému hodnocení 

zaměstnanců je důležité dbát na jeho propojení s náplní práce (formulující očekávání dané 

pracovní pozice), motivačním systémem, kompetenčním modelem, personální strategií 

odvozenou od firemní strategie, a firemní kulturou.  
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Obrázek 3: Kontext systému hodnocení 

 

Zdroj:  HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. 1. Vyd. Praha: Grada Publishing, 2006.  

  ISBN 80-247-1458-2. 

2.3 Cíle a předmět hodnocení pracovníků 

Cíle hodnocení pracovníků se analogicky odvíjí od důvodů provádění hodnocení. 

Většinou si společnosti ale vyberou z výše uvedeného spektra pouze pár, které považují za 

prioritní. Od stanovení cílů se pak odvíjí i samotný předmět hodnocení (viz. následující 

podkapitola).  

Základním cílem při hodnocení pracovníků by mělo být hodnotit spravedlivě a 

objektivně, tedy s co nejmenší dávkou subjektivity. Dalšími cíly hodnocení pracovníků 

mohou být například (Hroník, 2006; Armstrong, 1999, Bělohlávek, 2008) : 

 Zjistit, do jaké míry pracovník zvládá požadavky svého pracovního místa 

 Seznámit zaměstnance se strategií společnosti a perspektivou a rolí daného 

pracovníka v této koncepci, popř. zjistit jeho zájem o tuto perspektivu 

 Získat informace o hodnotách a postojích pracovníka 

 Zlepšit stávající výkon pracovníka 

 Poskytovat zaměstnanci zpětnou vazbu o jeho výkonu 

 Získat podklady pro rozhodnutí o výši motivační složky platu zaměstnance 

 Získat informace o reakci a plnění některých opatření a nově zavedených směrnic 

organizace 

 Získat podkladové informace pro alokaci popř. realokaci pracovníků 

 Získat informace o potenciálních kandidátech na nové pozice 

 Získat podklady pro vytvoření tzv. mapy kádrů 
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 Identifikovat potřeby vzdělávání a rozvoje, a zjistit, kdo jsou adepti na dané 

vzdělávání 

 Zlepšit vztah mezi managementem a pracovníky 

 Zjistit sociální a pracovní potřeby zaměstnanců 

 Informovat o změnách nebo dění v podniku 

 Zkontrolovat informovanost zaměstnanců 

 Zjistit účinnost různých politik společnosti, např. odměňovací 

 Atd. 

 

Co se předmětu hodnocení týče, ve všech případech je stěžejní si zodpovědět tyto 

otázky: kdo a co bude hodnoceno. Odpovědi na tyto dvě otázky by pak měly vycházet 

z cílů, které si hodnotitelé stanoví pro dané hodnocení. Bez stanoveného cíle tedy nebudou 

pravdivě a správně zodpovězeny ani tyto otázky, a výstupy z hodnocení pak nebudou mít 

požadovanou vypovídací hodnotu.  

Hroník (2006) kromě těchto dvou základních otázek identifikoval tři oblasti hodnocení 

(Obrázek 4). Jedná se o hodnocení vstupů, procesu, a výstupu.  

 

Obrázek 4: Tři oblasti hodnocení pracovníků (volně, zdroj: Hroník, 2006) 

 

Zdroj:  vlastní zpracování podle HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. 1. Vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2006.  ISBN 80-247-1458-2. 

 

VSTUPY 

• kompetence 
pracovníka 

• způsobilost 

• potenciál 

• praxe, 
zkušenosti 

PROCES 

• chování 
pracovníka 

• přístup 
pracovníka 

VÝSTUPY 

• výkon 

• výsledky 
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1) Vstupy. Do vstupů lze zařadit vše, co pracovník do výkonu své pracovní činnosti 

vkládá. Lze zde zařadit jeho kompetence (podrobněji je tato problematika rozebrána 

v další kapitole), potenciál, schopnosti i zkušenosti.  

2) Proces. Tento mezičlánek mezi vstupy a výstupy odráží přístup pracovníka k práci 

jako celku i k jednotlivým úkolům. Jedná se tedy hlavně o to, jak se pracovník během 

výkonu pracovní činnosti chová. 

3) Výstupy. Hodnocení výstupu se jeví jako nejjednodušší, protože se velmi často dá 

vyjádřit číslem bez subjektivního zabarvení hodnotitele. Jsou tedy velmi dobře 

měřitelné. Hroník (2006) dále dělí hodnocení výstupů na přímé a nepřímé hodnocení. 

Základním rozdílem je to, že za přímé hodnocení je považován výkon či výsledek, 

jenž lze vyjádřit číslem a má diferenciační schopnost. Nepřímé hodnocení se provádí 

pomocí předem definovaných stupnic, na kterých pak odhaduji hodnotu samotného 

výstupu.  

 

Hroník (2006, s. 23) také dodává důležitou zásadu „Nejdřív koho, co, až pak jak a 

čím.“ Tato zásada se dá volně vysvětlit: po stanovení cíle si nejdřív určete, koho budete 

hodnotit a co konkrétně chcete zjistit, a teprve potom určete metody a způsoby jak (popř. 

čím) je budete hodnotit tak, aby bylo dosaženo vytyčeného cíle. 

2.4 Kritéria hodnocení pracovníků 

Kritéria jsou jedním z předpokladů úspěšného a efektivního hodnocení 

zaměstnanců. Obecně se dá říci, že kritéria jsou ukazateli výkonnosti nebo výkonu 

pracovníka, podle kterých následně vyhodnocujeme úspěšnost či neúspěšnost pracovníka. 

(Bureš, 1981) Je důležité, aby kritéria vycházela ze skutečných pracovních výkonů a ne 

z potenciálních schopností a vlastností pracovníka vzhledem k tomu, že tyto by nemusely 

být při výkonu dané pracovní činnosti vůbec uplatněny.  

Jednoznačně stanovená kritéria jsou základem validity hodnocení.  (Wagnerová, 

2008) Základní zásadou pro stanovení kritérií je, aby vycházela z dané pracovní pozice, 

její analýzy a náplně práce. Jen tak mohou být vybrána kritéria, která jsou pro dané 

pracovní místo rozhodující. Měla by být stanovena jednoznačně, nezpochybnitelně, 

objektivně a být měřitelná, pokud je to možné. (Jindra, 2008) Kociánová (2010) navíc 

dodává, že je důležitá také nezávislost kritérií, jejich počet a relevantnost. Jsou-li kritéria 

nastavená nevhodně či chybně, může to ohrozit výsledky jak jednotlivých pracovníků, tak 

následně celé organizace. (Bedrnová et al., 2007, Pilařová, 2008)  
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Rozlišují se kritéria obecná a speciální.  (Jindra, 2008) Zatímco obecná kritéria jsou 

platná pro všechny pracovní pozice v organizaci, speciální kritéria jsou konkrétně 

přizpůsobena vybrané pracovní pozici a činnosti. V praxi je však výhodnější a užitečnější 

používat rozdělení kategorií kritérií dle Hroníka (2006, s. 28): za kritéria hodnocení lze 

považovat „reálný pracovní výkon, jednotlivé oblasti hodnocení, nebo kompetence.“  

Pojem „reálný pracovní výkon“ není třeba dále vysvětlovat, „jednotlivé oblasti hodnocení“ 

referují k již dříve vysvětleným oblastem vstupu, procesu a výstupu práce. Následující 

podkapitola tedy stručně představí kompetence a kompetenční modely. Problematika 

stanovení kritérií bude dále detailněji rozebrána v kapitole 2.7.4. 

 

2.4.1 Kompetence a kompetenční modely 

Různí autoři a odborníci vysvětlují pojem kompetence různě. Obecně jej lze chápat 

jako oprávnění či povolení k určité činnosti. Na druhé straně lze kompetenci vysvětlit jako 

souhrn předpokladů pro vykonávání určité činnosti. Tato pracovní způsobilost je více 

vázána na pracovní činnost samotnou než na rysy či vlastnosti pracovníka. (Hroník, 2006, 

Wágnerová, 2008) (Kocianová, 2010) dále pokračuje tvrzením, že tento soubor 

předpokladů se skládá především z dovedností a vědomostí, dále z postojů, zkušeností a 

také samotné motivace člověka. Pojem se stal známější díky Boyatzisovi (1982), který 

uvedl definici kompetencí v tomto znění: „… schopnost člověka chovat se způsobem 

odpovídajícím požadavkům práce v parametrech daných prostředím organizace, a tak 

přinášet žádoucí výsledky“. (Armstrong, 1999, s. 194) Kubešova definice (2004) 

k Boyatzisově vysvětlení doplňuje představu komplexních schopností a nezbytnosti 

přítomnosti motivace k podávání určitého výkonu. Kubeš et al. (2004) také určil 

následující elementy jako základní složky kompetence: motivy, rysy, vědomosti, vnímání 

sebe samého a dovednosti.  

Hroník (2006) podrobněji vysvětluje kompetence pomocí následujícího diagramu. 

Znázorněné CO poukazuje na měřitelný výkon, který se dá vyjádřit číslem. Kompetence 

pak vysvětluje pomocí slov ČÍM a JAK, které vyjadřují vstupy, vlastní předpoklady, 

přístup k práci a samotný proces, pomocí něhož je konkrétních výsledků CO dosaženo. 

Hroník (2006) zdůrazňuje, že rozlišování mezi osobností pracovníka a jeho schopností 

zvládat svou práci, je stěžejní. Měli bychom se zabývat především tím, jak vykonává svou 

práci.  
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Obrázek 5: Vztah mezi měřitelným výkonem a kompetencemi  

  Měřitelný výkon   Způsob práce 

 

 

 

  „čísla“, výsledky  kompetence, kterými dosahuji „čísla“ 

 

Zdroj:  vlastní zpracování podle HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. 1. Vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2006.  ISBN 80-247-1458-2. 

 

I přesto, že se různí autoři v definici kompetencí liší, souhlasí s tím, že kompetence 

je jakási způsobilost k určité činnosti a projevuje se navenek, tedy chováním. 

 

Členění kompetencí se liší dle autorů. Armstrong (1999) uvádí následující dělení 

kompetencí:  

 Prvním typem jsou tzv. behaviorální nebo personální kompetence. Řadíme do 

nich tzv. měkké dovednosti (soft-skills) zahrnující základní vlastnosti jedinců, 

například manažerské dovednosti, komunikační dovednosti apod.  

 Druhým typem jsou kompetence založené na povolání nebo práci, tzv. tvrdé 

dovednosti (hard-skills). Tyto kompetence se týkají očekávaného výkonu na 

pracovišti a většinou jsou dobře a objektivně měřitelné. 

 Armstrong (2002) dále zmiňuje kompetence základní (generické) a specifické. 

Rozdělení se týká především univerzálnosti kompetencí a jejím rozšíření naskrz 

organizací nebo i celým odvětvím, a specifikami pro jednotlivé role.  

 

Armstrong (1999) také zmiňuje Boyatzisovo rozlišení kompetencí na prahové 

(základní kompetence, které jsou vyžadované k výkonu práce, ale nejsou rozlišitelné mezi 

málo a vysoce výkonnými zaměstnanci) a výkonové kompetence (rozlišují mezi málo a 

vysoce výkonnými pracovníky). Tyto dvě skupiny pak doplňují rozlišovací kompetence, 

které určují charakteristiky chování, kterými se navenek projevují právě výkonní 

pracovníci a ti méně výkonní.  

 

CO ČÍM A JAK 
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Hroník (2006) představuje členění kompetencí ze dvou hledisek.  

1) Sociálněpsychologické hledisko. Toto pojetí kompetencí vychází z očekávaného a 

následně pozorovatelného chování. Hroník (2006) zde rozlišuje tři skupiny chování: 

Přístup k úkolům a věcem (tzv. kompetence řešení problému - proaktivita versus 

pasivita), vztah k druhým lidem (tzv. interpersonální kompetence) a chování k sobě a 

projev emocí (tzv. kompetence sebeřízení). Dané rozčlenění je obecné a většinu 

známých kompetencí lze zařadit do jedné z těchto tří skupin.  

2) Hledisko kompetenční orientace firmy. Zde se vychází z marketingu a teorie 

positioningu. Tato teorie tvrdí, že organizace nemůže být nadprůměrná ve všech 

oblastech působení, nemůže mít tedy všechny své kompetence rozvinuté stejně. Může 

být nadprůměrná nanejvýš ve dvou ze tří následujících oblastí: Orientace produktová 

(kompetence řešení problému), orientace na zákazníka (interpersonální kompetence) a 

orientace provozní a systémová (kompetence sebeřízení). 

 

Dalším pojmem, který je nutno vysvětlit v rámci problematiky kompetencí, je 

kompetenční model. Kompetenční model je jedním z důležitých nástrojů pro řízení lidí. 

Kompetenční model představuje určitým způsobem uspořádané kompetence. (Hroník, 

2006 str. 30) Je to tedy souhrn dovedností, způsobilostí, schopností a vlastností, které 

nejsou zanedbatelné pro výkon činnosti na určité pracovní pozici.  

Kompetenční model má mnoho funkcí. Mezi nejdůležitější patří sjednocení jazyka 

personalistů a vedoucích pracovníků, poskytování kritérií pro hodnocení popřípadě výběr 

pracovníků. Další výhodou je, že kompetenční model je vhodnou šablonou pro tvorbu 

hodnotícího, rozvojového i odměňovacího systému. (Hroník, 2006)  

Na to, aby byl kompetenční model efektivní, nemůže vycházet z rysů či vlastností, 

ale z očekávaného a pozorovatelného chování, obsahovat maximálně 10-12 kompetencí, 

být jakýmsi pojítkem mezi hodnotami organizace a popisem práce a být sdílený (tzn. nebyl 

vytvořen pouze svrchu dolů, ale i opačným směrem; je neustále obnovován a upravován). 

Vytvoření kompetenčních modelů pro celou organizaci je tedy velmi časově i finančně 

náročné. Výhodou ale je, že může vznikat průběžně, není nezbytné, aby byl zaveden napříč 

celou firmou najednou. (Hroník, 2006)  
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2.5 Klasifikace metod hodnocení  

Za hodnotící metodu lze považovat každou rozpracovanou proceduru, která 

umožňuje „sbírat, ověřovat, klasifikovat, poskytovat a využívat informace získané od 

pracovníků a o pracovnících za účelem zlepšení jejich pracovního výkonu.“ (Jindra, 2008 

str. 10) Následující podkapitoly seznamují se základními kategorizacemi hodnocení 

pracovníků. 

Základní dělení hodnocení pracovníků je na formální a neformální. (Armstrong, 

1999, Hroník, 2006, Milkovich, Boudreau, 1993) K neformálnímu hodnocení dochází 

poměrně často a to v průběhu vykonávání práce zaměstnancem, kdy ho hodnotí jeho 

nadřízený. Neformální hodnocení bývá často ovlivněno aktuální situací a podmínkami, a 

zpravidla se děje nepravidelně bez předchozího naplánování. Dalším charakteristickým 

rysem neformálního hodnocení je, že zpravidla nebývá nikam zaznamenáváno, bývá 

víceméně příležitostné, spontánní a bez předchozí přípravy.  Nejčastěji se projevuje jako 

výtka, kritika nebo naopak pochvala a kompliment. Formální hodnocení naopak bývá 

uskutečňováno pravidelně a systematicky. Je plánované a jedním z důležitých kroků je 

jeho příprava. Výstupem formálního hodnocení bývá zpravidla dokument, do kterého jsou 

zaznamenány dohodnuté a zjišťované náležitosti. Tento dokument je pak uchováván za 

účelem dalšího použití pro potřeby společnosti i zaměstnanců.  

Wagnerová (2008) uvádí následující klasifikaci metod: měření vlastností, měření 

chování a měření výsledků. Měření vlastností spočívá v hodnocení charakteristik jako 

pracovitost, spolehlivost, kreativita apod. Měření chování hodnotí a nastavuje, jaké 

chování je a není žádoucí, a měření výsledku spočívá v hodnocení dosáhnutého výstupu.  

 

2.5.1 Typy metod podle časového horizontu 

Dle časového rozlišní lze metody hodnocení zaměstnanců dělit na metody zaměřené na 

minulost, přítomnost a budoucnost. (Hroník, 2006, Jindra, 2008)  

1) Metody zaměřené na minulost hodnotí především to, co se již událo. Zabývají se 

tedy prací, která již byla vykonána a může tedy být do určité míry změřena. Poskytují 

zpětnou vazbu založenou na faktech, která může ovlivnit další pracovní výkon 

zaměstnanců.  

2) Metody zaměřené na přítomnost hodnotí aktuální situaci. 
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3) Metody zaměřené na budoucnost se věnují předpovědím, tzn., predikují 

pravděpodobný vývoj a rozvoj v dalším období. Často se přitom opírají o data získaná 

z hodnocení minulosti. Nemůžeme tedy tyto tři typy od sebe striktně oddělovat. 

 

Jak již bylo zmíněno v předešlé podkapitole, Hroník (2006) rozlišuje tři oblasti 

hodnocení, a to hodnocení vstupů, procesu a výstupu. Při propojení těchto tří oblastí s typy 

hodnocení dle časového rozlišení dostáváme názornou matici metod hodnocení 

pracovníků. (Hroník, 2006 str. 54) 

 

Tabulka 1: Matice metod hodnocení  

 Hodnocení vstupů Hodnocení procesu Hodnocení výstupu 

Metody zaměřené  

na minulost 

Zhodnocení praxe 

(certifikáty) 

Metoda klíčové 

události 

Záznam výsledků 

Srovnání výsledků 

Metody zaměřené  

na přítomnost 

Assessment Centre 

Development Centre 

Manažerský audit 

Zkouška 

Sociogram 

360° zpětná vazba  

Pozorování na místě 

Mystery shopping 

Metody zaměřené  

na budoucnost 
Hodnocení potenciálu 

Supervize 

Intervize 
MBO, BSC 

Zdroj:  vlastní zpracování podle HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. 1. Vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2006.  ISBN 80-247-1458-2. 

 

K této matici je důležité doplnit jednu metodu, která v ní uvedená není i přesto, že 

spadá téměř do všech devíti polí. Je jím motivačně-hodnotící pohovor, který se může 

zaměřovat jak na minulost, tak na přítomnost a budoucnost. Úplně stejně pak může sloužit 

jak k hodnocení vstupů, procesu i výstupu. Detailněji je problematika motivačně-

hodnotících pohovorů rozebrána v kapitole 2.   

 

2.5.2 Typy metod podle časového průběhu 

Dělení dle časového průběhu nabízí autoři Stýblo, Urban a Vysokajová (2006). 

Hodnocení kategorizují následovně: 

1) Průběžné hodnocení. Tento obvykle neformální typ hodnocení zaměstnanců se 

odehrává na každodenní bázi. Většinou nemá žádný písemný výstup.  
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2) Pravidelné hodnocení. Tento typ hodnocení lze zařadit mezi formální hodnocení, kdy 

je předem naplánované hodnotící setkání. Tato setkání se opakují v pravidelných 

časových intervalech a mají písemný výstup, který je archivován pro pozdější 

porovnávání, sledování změn a další vyhodnocování. Hodnotí se předem stanovená 

kritéria. 

3) Hodnocení při ukončení projektů. Rovněž formální hodnocení, které se koná při 

ukončení projektu nebo úkolu. Provádí ho zpravidla projektový manažer. Výsledky 

hodnocení zaměstnance zapojeného do daného projektu jsou pak předány jeho 

přímému nadřízenému. 

4) Hodnocení zaměstnanců ve zkušební době. Tento typ hodnocení pracovníků je 

velice specifický. Cílem tohoto hodnocení je zmapovat a ověřit průběh adaptace 

nového pracovníka a zjistit, zda-li jeho výkon a chování v práci odpovídá požadavkům 

příslušného pracovního místa.  

 

Jindra (2008) dále doplňuje toto dělení o následující typy. 

5) Hodnocení příležitostné. Toto hodnocení je často reakcí na okamžitou potřebu 

pracovního nebo pracovněprávního typu. Může mít charakter ústní i písemný. 

6) Hodnocení účelové. Účelové hodnocení se provádí na žádost personálního útvaru, 

managementu podniku popřípadě povolaných mimopodnikových orgánů. Má písemný 

výstup a je realizováno například při ukončení pracovního poměru, před povýšením 

pracovníka nebo před jeho převedením na jinou pracovní činnost či pozici.  

 

2.5.3 Typy metod podle zaměření 

Další možná kategorizace metod hodnocení je podle toho, na co se konkrétně 

zaměřují, tedy podle předmětu hodnocení. (Armstrong, 2002, Milkovich, Boudreau, 1993 

atd.)  

1) Hodnocení pracovního místa, které vychází z tzv. profesiogramu nebo z popisu 

pracovního místa. Výstupem je nejen soubor nároků k výkonu činnosti dané pracovní 

pozice, ale také umístění této pracovní pozice v rámci systému pracovních míst 

v podniku (organizační struktuře).  
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2) Hodnocení pracovní způsobilosti. Předmětem tohoto typu hodnocení je především 

zkoumání (hodnocení) potenciálu pracovníka na určitém pracovním místě. Jsou zde 

používány metody poskytující predikce budoucího úspěchu. 

3) Hodnocení potenciálu, talentu. Tento typ se liší od předchozího jednou věcí: 

nehodnotí se, jak se daný pracovník „hodí“ na určitou pracovní pozici, ale slouží 

k vyhledání pracovníků se specifickými požadovanými schopnostmi (např. vysoký 

stupeň řídících, odborných a technických schopností a dovedností). Je to tedy pohled 

z opačné strany. Výsledkem pak je mapa talentovaných lidí v podniku (tzv. mapa 

kádrů) a plán jejich vzdělávání a mobility. 

4) Hodnocení pracovního výkonu. Tento typ hodnocení se opírá o ověřená fakta a data, 

výstupy. Je lehce kvantifikovatelné a tedy porovnatelné. Často se provádí periodicky 

vždy po určitém časovém období, je ale možné také například v rámci nebo po 

zkušební době. 

5) Sebehodnocení. Tento typ do jisté míry eliminuje postavu hodnotitele a dává 

příležitost hodnocenému hodnotit sám sebe. Vzhledem k tomu, že je to metoda 

založená na subjektivním vnímání, je třeba mít předem dohodnutá kritéria. Dalším 

krokem pak je srovnání výsledku hodnoceného s výsledkem nadřízeného. Pracovníci 

jsou při sebereflexi často velice kritičtí, proto tato metoda vede zpravidla k věcnému 

ocenění a identifikování jak silných tak slabých stránek hodnoceného. 

Vzhledem k obsáhlosti tohoto členění Hroník (2006) dodává, že je někdy zcela 

postačující rozdělíme-li metody na metody hodnocení výkonu a hodnocení kompetencí. 

Hodnocení výkonu je často provázáno s odměňováním a výstupem je stanovení pracovního 

cíle. Naopak při hodnocení kompetencí se dbá na rozvoj pracovníka a stanovení jeho 

rozvojového cíle. 

 

2.5.4 Ostatní typy metod hodnocení pracovníků 

Pro úplnost výčtu hodnotících metod jsou zde stručně uvedeny i další kategorie a 

rozdělení dle různých kritérií.  

Jindra (2008) uvádí rozdělení hodnocení pracovníků na individuální a kolektivní 

podle počtu hodnocených lidí. Obě formy jsou poměrně časté, i když každá z nich při 
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jiných příležitostech. Kolektivní hodnocení také získává čím dál větší popularitu ve 

firmách jako odpověď na zvyšující se váhu týmů v organizacích.  

V odborné literatuře jsou také zmíněná hodnocení otevřená a uzavřená. Otevřená 

hodnocení jsou ta, která vyžadují podpis hodnoceného, výstupy hodnocení jsou mu 

přístupné. Naopak hodnocení uzavřené je zaměstnancům nedostupné, jeho vyplnění je 

tajné. Hodnocený tedy někdy ani netuší, že je hodnocený. Výhodou uzavřeného hodnocení 

je možná přímočarost hodnotitele, na druhou stranu se ale setkává s vysokou podezíravostí 

zaměstnanců (potenciálních hodnocených) a zhoršuje komunikaci ve společnosti.  

 

2.6 Výstupy hodnocení pracovníků 

Výstupy a jejich vyhodnocení je podstatnou součástí hodnocení zaměstnanců. Forma 

výstupu je předem domluvená. Často záleží, jestli je hodnocení formální (výsledky pečlivě 

zaznamenávány) nebo neformální. Forma záznamu se také liší podle zvolené metody 

hodnocení.    

 Nejčastější formou výstupu je písemná forma. Většina společností má vypracovaný 

svůj vlastní hodnotící formulář obsahující pro ně podstatné náležitosti. (Foot, Hook, 2002) 

Díky těmto formulářům je zajištěna systematičnost celého hodnocení; je umožněno 

srovnání výkonu a chování pracovníka v následném hodnotícím období stejně tak jako jeho 

porovnání s jinými pracovníky. Tento formulář je po hodnocení odevzdáván na personální 

oddělení, kde je přístupy nejen personalistům, ale i hodnotiteli a hodnocenému.  

 Na samotné hodnocení by měl vždy navazovat rozhovor s hodnoceným 

pracovníkem (v případě hodnotícího pohovoru to již většinou není nutné, pokud si 

hodnocený nebo hodnotitel nepřejí mluvit s dalším nadřízeným). V rámci tohoto setkání by 

měly být také stanovené cíle, které budou hodnoceny v dalším hodnotícím období.  

 Vzhledem k tomu, že v dnešní době je ještě stále většina hodnocení prováděna 

lidmi, je nutné si v následujících odstavcích představit nejčastější chyby, kterých se 

hodnotitelé při evaluaci svých podřízených dopouštějí. Nejdůležitější roli hraje sama 

osobnost hodnotitele. Ten by měl vždy hodnotit objektivně a nezaujatě. Základním 

problémem ale je, že některé faktory pracovního výkonu zcela objektivně nelze měřit. 

Často se také chybuje již v samotném výběru a nadefinování kritérií, která se hodnotí. 

Rozhodnutí o užití nevhodné metody hodnocení je pak další možnost jak zmařit efektivní 

hodnocení hned v začátcích. (Koubek, 2007; Stýblo, Urban, Vysokajová, 2006)  
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Neméně časté jsou i následující chyby (Koubek, 2007; Stýblo, Urban, Vysokajová, 

2006): 

 Přehnaná přísnost nebo shovívavost. Chyba vedoucí k příliš pozitivnímu nebo 

naopak velmi kritickému hodnocení. K této chybě dochází především, nejsou-li 

přesně nadefinovány standardy pracovního výkonu nebo kritéria hodnocení.  

 Středová tendence. V tomto případě se hodnotitel snaží vyhnout konfliktu, nechce 

hodnoceného poškodit či někomu ublížit. Z toho důvodu hodnotí všechny obdobně 

tak, aby nikdo „nevyčníval.“ Středová tendence pak často vede k demotivaci 

zejména těch hodnocených, kteří podávají v práci nadprůměrné výkony.  

 Předsudky, antipatie, sympatie. Každý z těchto pojmů může hodnocení značně 

znehodnotit kvůli subjektivitě. 

 Vlastní měřítka, jinými slovy efekt zrcadla. V praxi to znamená, že hodnotitel u 

hodnocených preferuje ty faktory výkonu, které jsou mu osobně blízké, a nebere 

v úvahu stanovená kritéria. Hodnoceného často srovnává s vlastním výkonem. 

 Haló efekt. V případě, že hodnotitel podlehne prvnímu dojmu nebo vlivu některé 

pozitivní nebo negativní vlastnosti hodnoceného, jeho posudek je pak velice 

zkreslený a subjektivní. Na základě tohoto ovlivnění pak posuzuje všechny zbylé 

vlastnosti a kritéria hodnocení. 

 Zaujatost. Faktory způsobující zaujatost hodnotitele jsou například pohlaví, 

sociální postavení, příbuzenství a známosti, náboženství, rasa, etnické nebo rasové 

znaky apod.  

 Efekt svatozáře. Dochází k němu v případě, že se hodnotitel při hodnocení řídí 

svým vlastním názorem na hodnoceného. 

 Efekt nedávnosti. Objeví se, pokud se hodnotitel při hodnocení pracovního 

výkonu pracovníka nechá ovlivnit blízkou minulostí a nebere v potaz jeho dávnější 

výkony a chování. Přitom nerozlišuje, jestli se jedná události pozitivní či negativní.   

 Přehnané přihlížení k hlavnímu účelu rozhodnutí. Jedná se o účelné 

zdeformování hodnocení s cílem snížit nebo zvýšit naměřené výsledky 

hodnocených kritérií dle účelu, k němuž hodnocení směřuje (např. snaha ovlivnit 

výsledky hodnocení k lepšímu v případě, že hodnocení bude mít vliv na výši 

odměny pracovníka). 
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Všechny tyto chyby znehodnocují hodnocení a jsou v rozporu s jeho účelem a 

podstatou, tedy hodnotit objektivně. K eliminaci těchto chyb může sloužit kromě správně 

nadefinovaných kritérií, standardů výkonu (norem) a metod hodnocení také řádné 

proškolení hodnotitelů.  

 

2.7 Hodnotící rozhovor 

Vzhledem k faktu, že všichni pracovníci mají potřebu zpětné vazby, je hodnotící 

pohovor vnímán jako velmi dobrá příležitost pro její poskytnutí. Hodnotící, respektive 

motivačně-hodnotící rozhovor je dnes součástí většiny hodnotících systémů a jeho 

oblíbenost mezi manažery i pracovníky stále stoupá.  

 

2.7.1 Definice a původ pojmu 

Caufield (2008) popsal hodnotící pohovor jako vyústění průběžného sledování a 

neformálního hodnocení zaměstnance vedoucím během daného hodnoceného období. 

Hodnotící pohovor se skládá ze dvou klíčových částí: sebehodnocení a hodnocení druhou 

osobou.  (Hroník, 2006)  

Dalším charakteristickým znakem hodnotících pohovorů je to, že pokrývají 

všechny oblasti (tedy vstupy, proces i výstupy) a rovněž všechny časové horizonty (tedy 

minulost, současnost a budoucnost). Díky této své komplexnosti se odborná veřejnost 

shoduje, že by měl hodnotící pohovor sloužit nejenom jako vyhodnocení dosavadního 

„fungování“ pracovníka, ale především by měl sloužit k nadefinování nových pracovních 

cílů, vymezení pracovních povinností, jejichž plnění se od pracovníka očekává, a pro jejich 

sladění s potenciálem daného zaměstnance. (Armstrong, 1999; Hroník, 2006; Koubek, 

1997 atd.) Tímto krokem se také funkce hodnotícího pohovoru přesouvá z té čistě 

hodnotící roviny do roviny motivační. Wágnerová (2008 str. 37) dodává, že smyslem 

řízeného hodnotícího pohovoru je „dohoda o cílech pro hodnocené období.“  

Hodnotící nebo motivačně-hodnotící pohovory nebyly v procesu hodnocení 

zaměstnanců vždy zastoupeny tak hojně jako v dnešní době. Způsoby a trendy hodnocení 

zaměstnanců prošly v průběhu minulých třiceti let podstatnými změnami, především co se 

oblasti hodnocení týče.  

Na začátku hodnocení pracovníků stálo hodnocení osob samotných v podobě jejich 

povahových a osobnostních rysů. Po čase se ale objevily problémy s tímto přístupem. 

Poukazovalo se zde především na fakt, že ne všechny osobnostní charakteristiky mají 
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nějaký význam pro danou práci, respektive pro pracovní pozici. Některé charakteristiky 

neměly absolutně žádný vliv na výkon, neměly potřebnou informační hodnotu. Často byly 

hodnocené charakteristiky vybírány náhodně bez řádného zdůvodnění výběru daného 

kritéria. Nejednou se tedy hodnotilo něco, co nevyplývalo z pracovní činnosti samotné. 

Dalším problémem byla značná subjektivita při hodnocení – měřit objektivně osobní 

charakteristiky, vlastnosti či povahové rysy je velice obtížné. Docházelo k halo efektu, 

chybám kontrastu (nerozlišovalo se mezi pracovní zkušeností a nezkušeností), chybám 

prvního dojmu a chybám generalizace. Proto bylo po čase od hodnocení pracovníků 

zaměřeného čistě na osobní charakteristiky upuštěno.  

Hodnocení osobnostních rysů bylo nahrazeno hodnocením chování pracovníků. 

Chování při práci je ovlivněno nejen osobními charakteristikami jedinců, ale i situací, v níž 

tito jedinci pracují. (Armstrong, 1999) Jednalo se tedy o jakési rozšíření hodnocení o další 

oblast.  Hodnotitel zde do formuláře odpovídal na řadu otázek týkající se přístupu 

pracovníka k pracovní činnosti. Dle Hroníka (2006) je možné konstatovat, se jedná o 

oblast samotného procesu pracovní činnosti. Hodnotitel se často rozhodoval o konečném 

ohodnocení na základě daného kritéria chování a vybral hodnotu z předem nastavené 

škály. Vybraná kritéria pro hodnocení již sice více odpovídala požadavkům pracovní 

činnosti, opět se zde ale objevil problém přehnané subjektivity.  

Následně se hodnocení zaměstnanců přesunulo do roviny výkonnostní. Posuzovalo 

se splnění výkonnostních cílů. Výhodou hodnocení zaměřeného na výkon byla měřitelnost 

a kvantifikovatelnost, která umožňovala srovnání jak se standardy, s v minulosti 

dosaženými výsledky nebo i ostatními pracovníky. Často se pak používal přístup řízení 

podle cílů, které šly jednoduše nastavit dle metody SMART. Hlavními záměry 

výkonnostního hodnocení tedy byl zhodnocení výkonnosti za uplynulé období, stanovení 

nových výkonnostních cílů. Určení možnost pro zlepení výkonnosti, určení úrovně prémií 

a platu, zpětná vazba a projev uznání za vykonanou práci. (Armstrong, 1999) Zprvu byl 

tento přístup chválen pro svou jednoduchost a využitelnost, postupně se ale objevovaly 

návrhy, že pouhá koncentrace na výkon není dostačující a je třeba komplexnějšího 

hodnocení.   

Komplexním propojením všech předchozích typů hodnocení se měly stát 

motivačně-hodnotící pohovory. Hlavním záměrem bylo hledání pozitivních ukazatelů a 

rezerv, objevit možnosti vedoucí ke zlepšení pracovního výkonu. Více než kterákoli 

předchozí etapa se ale motivačně-hodnotíc pohovor orientuje na budování osobní kariéry, 
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individuálního rozvoje a zlepšení osobního postavení pracovníka v rámci pracovního 

kolektivu. Nejsou zde stanoveny pouze výkonnostní cíle, ale i ty osobní.  

2.7.2 Funkce hodnotícího pohovoru 

Jednotlivé funkce, které budou vysvětleny, se vztahují také na jiné metody 

hodnocení zaměstnanců. Nicméně jsou jistá specifika, která hodnotící pohovor odlišují od 

ostatních metod a stylů hodnocení pracovníků. (Orlita, 1996) 

 Satisfakční funkce. Hodnotící pohovor více než jiné metody naplňuje potřebu 

pracovníků po hodnocení. Lidé od přírody mají potřebu uznání, pochvaly a zpětné 

vazby na jejich výkon a chování. Při rozhovoru je uspokojení této potřeba 

poskytnut dostatečný prostor – kromě formálních podkladů (formulářů, číselných 

výsledků apod.) je zde příležitost promluvit si otevřeně a neformálně, a získat tak 

ucelenější informace a hodnocení.  

 Výběrová funkce. Posuzuje se nejenom výkon, ale i způsobilost a předpoklady pro 

vybranou pracovní činnost. Předpovídá míru úspěšnosti pracovníka a usnadňuje tak 

výběr a přesuny pracovníků – jak horizontálně tak i vertikálně.  

 Kontrolní funkce. Jestliže je hodnotící pohovor prováděn periodicky a pravidelně, 

slouží hodnocení k získání informací o trendu změn a rozvoji hodnoceného. Lze 

tedy zkontrolovat, jestli se hodnocený rozvíjí vytyčeným a domluveným směrem, a 

případně ho nasměrovat správným směrem. Proto hrají pravidelné kontroly 

důležitou roli. 

 Stimulační funkce. Poukazuje především na úlohu manažera (hodnotitele) 

nasměrovat hodnoceného vytyčeným a domluveným směrem. Je tedy stěžejní 

orientovat pracovníka na úspěšný výkon, a následně jeho pokroky ocenit a odměnit. 

 Motivační funkce. Během rozhovoru se hledají příčiny jednání, činnosti, tlumí se 

záporné podněty jednání a posilují ty pozitivní. Cílem je probudit v hodnoceném 

vnitřní pohnutky k potřebnému jednání, které je klíčové z hlediska organizace. 

 Poznávací funkce. Při provádění rozhovoru mohou na povrch vyplout mnohé 

zajímavé skutečnosti, které by se hodnocený či hodnotitel nemuseli při běžném 

výkonu pracovní činnosti dozvědět. Klade se zde důraz nejen na sledování výkonu 

a zásluh z hlediska kvantitativního a kvalitativního, ale také vlastností jako 

odpovědnost, spolehlivost nebo vztah ke spolupracovníkům.  

 



26 
 

Klíčem k efektivnímu naplnění všech těchto funkcí je dohoda obou stran (tedy 

hodnoceného a hodnotitele). Ta je vyjádřena podpisem hodnoceného i hodnotitele na 

formuláři hodnotícího pohovoru. Pokud k této dohodě nedojde nebo je pouze formálního 

rázu a účastníci je nepovažují za závaznou, není cíl pohovoru zcela naplněn. (Wagnerová, 

2008) 

 

2.7.3 Stanovení kritérií a standardů pro účely motivačně-hodnotícího 

pohovoru 

Jak bylo řečeno v předchozí kapitole, k tomu, aby mohlo hodnocení proběhnout, 

jsou nutná kritéria hodnocení, tedy co vlastně bude hodnoceno. Nelze pracovat se všemi, 

které známe, proto je třeba vybrat ta nejdůležitější pro danou pracovní činnost či 

organizace. Kritéria pro hodnotící pohovory jsou vybírána dle typu činnosti nebo povahy 

práce, druhu pracovní skupiny a uspořádání, a cíle, kterému mají rozhovory sloužit.(Orlita, 

1996) 

Odborníci doporučují vybrat mezi kritéria tři až deset položek, která musí být věcná 

a srozumitelná pro obě strany, a odlišitelná (je nutné předejít duplicitě, daná položka musí 

vystihovat jednu důležitou okolnost jednání nebo činnosti). Rovněž musí být stanovena 

váha každého vybraného kritéria, tzn. jak je dané kritérium důležité a závažné pro danou 

pracovní činnost či pozici.  

Existuje několik oblastí, ze kterých kritéria volíme. Kritéria mohou být zaměřena 

na pracovní výkon, postoje k práci (např. ochota, zájem, kázeň, ztotožnění se s organizací), 

na sociální kvalifikaci (např. snaha spolupracovat), na předpoklady k lepší práci (tzn. na 

zájem a snahu zvyšovat úroveň své kvalifikace, „pracovat na sobě“, měnit pracovní návyky 

apod.).  

Je stěžejní vybrat kritéria, která mají spojitost s daným pracovním místem či náplní 

práce, mající dostatečnou vypovídací hodnotu o činnosti zaměstnance při jeho hodnocení, 

a udělat rozhodnutí o váze (důležitosti) každé položky.   

 

 

Uvědomění si funkcí hodnocení a nadefinovaní kritérií hodnocení nezaručuje 

úspěšné provedení motivačně-hodnotícího pohovoru. Aby byl požadovaný efekt zaručený, 

je třeba stanovit standardy výkonu.  
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Nastavení standardů bývá jednou z nejsložitějších operací v celém procesu 

hodnocení. Pokud je možné výkon kvantifikovat a vyjádřit ve vybraných měřitelných 

jednotkách, je proces standardizace jednodušší. Pokud se ovšem jedná o činnost, kde je 

obtížné určit požadovanou míru nebo stupeň výkonu, obtíže se maximalizují. Nicméně 

pokud se standardy nepodaří nadefinovat tak, aby byly přijatelné pro obě strany 

(hodnotitele i hodnoceného), vyvstává potom riziko, že se tyto strany budou dohadovat o 

splnění či nesplnění jednotlivých úkolů a cílů, o prioritách i o dalším postupu. (Hroník, 

2006, Armstrong, 2002)  

Při stanovování standardů je nutné brát v úvahu diferenciaci pracovníků nejen dle 

pracovní výkonnosti, ale také podle doby, jakou je v organizaci. Čím je pracovník 

v podniku déle, tím je komplikovanější nastavit standard pro jeho výkon (významným 

faktorem je rutina, zkušenosti, komunikační dovednosti směrem k ostatním kolegům, 

nadhled apod.)  

Odborná literatura rozeznává následující typy standardů motivačně-hodnotícího 

procesu.(Orlita, 1996) 

1) Měřitelné, kvantifikovatelné standardy. Příkladem může být např. zisk za určité 

období, počet zákazníků obsloužených za den, počet výrobků vyrobených za den, 

počet zmetků vyrobených za měsíc apod. Tento typ standardů je lehce měřitelný a 

porovnatelný. 

2) Standardy vyplývající z dohody. Jedná se o standardy, které nejsou součástí popisu 

pracovní pozice, nejsou náplní práce, a i přesto se od pracovníků očekává jejich 

plnění. Patří sem např. dodržování časového rozvrhu, absence, přístup k zákazníkům 

atd. Je obtížné tyto výsledky přesně změřit. Hodnocení je tedy stanoveno na předem 

dohodnutých kritériích a stupních výkonu. Pokud tyto nejsou dohodnuty a hodnocení 

probíhá na základě sympatií a antipatií, nelze hovořit o správně nastaveném standardu.  

3) Standardy vyplývající z osobních kvalit a pracovní charakteristiky. Tyto 

standardy popisují požadovanou úroveň osobních vlastností a schopností, které jsou 

důležité pro danou pracovní pozici. Lze sem zařadit např. sebedůvěru, schopnost 

spolupracovat, schopnost vést apod. Je téměř nemožné tato kritéria objektivně 

ohodnotit v nějakých jednotkách. Proto je nevhodné mít systém hodnocení založené 

pouze na této kategorii. Výsledky pak jsou značně zkreslující, nepřesné a nespolehlivé. 

Nicméně i tento typ standardů lze nadefinovat a to pomocí podrobného slovního 

popisu. 
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2.7.4 Fáze hodnotícího pohovoru 

Hodnotící (motivačně-hodnotící) pohovory by měly probíhat pravidelně a to 

minimálně jednou ročně. Provádět pohovory častěji je pro společnosti často velmi časově a 

finančně náročné, i když žádoucí. Přípravná fáze je tedy považována za klíčovou a 

předurčuje úspěch či neúspěch hodnotícího procesu. Navazuje fáze samotného pohovoru, a 

následně závěrečná část, kde jsou hodnotící formuláře kompletovány (Baker, 1995). 

 

Hroník (2006) člení hodnotící pohovor na čtyři fáze, a to na rozehřívací a 

zdvořilostní část na počátku rozhovoru (tzv. ice-breaking, dohoda o struktuře a průběhu 

rozhovoru), zpětná vazba, formulace cílů, a závěr a sdělení dalších informací. Vzhledem 

k tomu, že jedním z nejdůležitějších faktorů efektivního hodnotícího rozhovoru je 

přípravná část probíhající v době ještě před samotnou hodnotící schůzkou, budeme se řídit 

členěním dle Armstronga (1999).  

 

Přípravná fáze 

Odborníci se shodují, že příprava hraje stěžejní roli v celém procesu hodnocení. 

(Armstrong, 1999; Wagnerová, 2008; Hroník, 2006; Bělohlávek, 2008; Jindra, 2008) Aby 

peníze a čas investované do procesu hodnotících pohovorů přinesly požadovaný efekt a 

užitek, musí mít prostor na přípravu obě strany, ne pouze hodnotitel.  

Hodnocený má právo znát program rozhovoru. Z tohoto důvodu je jedním 

z pravidel realizace hodnotících pohovorů dohodnout termín schůzky v dostatečném 

předstihu, nejčastější doporučovanou lhůtou jsou dva týdny. Stejně tak je důležité, aby 

hodnoceným byl srozumitelně vysvětlen důvod celého procesu – pokud zaměstnanec 

nepochopí, jaký užitek to může mít pro něj, přípravu pravděpodobně podcení. (Hroník, 

2006) Hodnocený by měl v rámci tohoto komunikačního kroku také obdržet samotný 

hodnotící formulář s body, které se budou hodnotit. Je žádoucí, aby si hodnocený 

„předvyplnil“ získaný formulář před pohovorem, vyplněná fakta pak jsou předmětem 

diskuze s hodnotitelem. Spolu se standardizovaným hodnotícím formulářem je dobré, aby 

hodnocený dostal i formulář s definovanými standardy. To slouží ke sjednocení jazyka a 

může předejít mnohým nedorozuměním. V současnosti je kladen důraz právě na přípravu 

hodnoceného, je žádoucí, aby se aktivně podílel na výstupech pohovoru. Z tohoto důvodu 

je zásadní vysvětlit hodnocenému, jaký užitek bude mít z hodnotícího pohovoru on, resp. 

že tento rozhovor neslouží pouze k vyhodnocení minulosti, ale je také rozpravou o 
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přítomnosti a naplánování budoucnosti. Finální vyplnění formuláře je pak závislé na 

důkladném osobním rozhovoru s každým z nich. 

V rámci přípravy je potřeba shromáždit všechny dostupné informace, které budou 

sloužit jako podklad nejen pro hodnocení pracovníka za uplynulé období, ale budou také 

podkladem pro stanovení cílů hodnoceného. Obě strany by si měly připravit návrh cílů pro 

nastávající období. (Wagnerová, 2008)  

Dalším bodem přípravy je výběr místa a času. Schůzka za účelem motivačně-

hodnotícího pohovoru by měla být domluvená minimálně dva týdny dopředu. Místo 

schůzky by mělo být vybráno tak, aby pohovor mohl proběhnout mezi čtyřma očima a 

nikdo průběh pohovoru nenarušoval. Měla by být připravena neformální atmosféra a 

doporučuje se, aby hodnocený a hodnotitel seděli spíše vedle sebe než naproti sobě. 

(Baker, 1995)  

 

Fáze průběhu samotného rozhovoru 

Na samotný rozhovor by si obě strany, tedy hodnotitel i hodnocený, měli vyhradit 

minimálně hodinu. Diskuze by měla proběhnout mezi čtyřma očima. Některé společnosti 

praktikují rozhovor v přítomnosti dvou hodnotitelů (např. nadřízený hodnoceného a 

zástupce personálního oddělení). Tato praxe není ale doporučována odborníky (Hroník, 

2006; Armstrong, 1999). Hodnocený se pak může dostat pod nežádoucí tlak a rozhovor tak 

nemá žádoucí efekt.  

Schůzka by měla proběhnout v neformální atmosféře, přičemž je kladen důraz na 

otevřenou diskuzi. Hodnocený by měl hovořit minimálně polovinu času, což dá dostatek 

prostoru k sebehodnocení i ke zpětné vazbě.  

Rozhovor samotný má několik fází, na každou z nich je důležité se předem 

připravit a nachystat si podklady a argumentaci k učiněným rozhodnutím. (Orlita, 1996) 

Tyto části by měly být obsaženy také v hodnotícím formuláři.  

1) Revize pracovní náplně. Častokrát se stává, že se pracovní náplň zaměstnance více či 

méně změní oproti původnímu zaměření. Je tedy třeba prodiskutovat veškeré změny 

v rozsahu odpovědností a pravomocí, a podle toho upravit i popis práce.  

2) Plnění dohodnutých cílů. Jedná se o vyhodnocení uplynulého období. Diskutuje se o 

splnění či neplnění stanovených cílů, kvót, úkolů, a hledají se příčiny těchto chyb a 

rezerv. K vyhodnocení dochází porovnáním se standardy. Na to, aby bylo plnění cílů 

vyhodnotitelné, musí být cíle SMART, tedy specifické, měřitelné, akceptovatelné, 
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realizovatelné a termínované. V této fázi rozhovoru by hodnotitel neměl šetřit chválou 

za splněné cíle a úkoly, případná kritika by měla být konstruktivní. 

3) Podrobný rozbor pracovní činnosti.  V této části se rozebírají nejen konkrétní cíle, 

úkoly a zaměstnance, ale také jeho přístup k práci a pracovní chování. Je klíčové 

nechat mluvit hodnoceného – měl by mluvit minimálně polovinu času. Tato část je 

podstatná pro krok následující, stanovení cílu pro příští období. 

4) Dohodnutí cílů na příští období. Cíle pro budoucí období by měly být nejenom 

SMART, ale také motivační pro pracovníka. V této fázi je důležité odlišit operativní 

úkoly od cílů, a nezaměňovat je. V rámci dohodnutí cílů by měl být dohodnut i termín 

následného rozhovoru, popř. datum, kdy bude plnění daného cíle kontrolováno. Je 

rovněž zásadní zjistit, jakou podporu a pomoc pracovník od svého nadřízeného při 

plnění tohoto cíle očekává a potřebuje.  

5) Dohodnutí rozvojového programu. Vzhledem k tomu, že rozhovor má být nejen 

hodnotícím, ale i motivačním, měl by vést k zjištění následujících faktů: co pracovníka 

motivuje, které části práce zaměstnance zajímají nejvíce a které nejméně, v čem cítí 

vlastní potřebu rozvíjet se. Na základě těchto informací pak může organizace sestavit 

plán vzdělávání pro daného pracovníka i ucelený systém vzdělávání pro celou 

organizaci. Je zde také třeba nastínit kariérní vývoj zaměstnance, resp. zjistit, na jaké 

další pozice by byl vhodný, které pozice jsou pro něj atraktivní. Tyto informace po 

vyhodnocení mohou vést k sestavení map zastupitelnosti a tzv. map kádrů, tedy 

klíčových pracovníků.  

Urban (2003) tvrdí, že hodnotící pohovor musí obsahovat tyto čtyři základní oblasti: 

vyhodnocení osobních cílů (tzn. pracovní výsledky pracovníka v hlavních oblastech 

působení a zároveň splnění osobních cílů v oblasti odborného rozvoje), hodnocení 

pracovního a sociálního chování pracovníka, shrnutí výsledků hodnocení, formulace jeho 

závěrů a stanovení nových pracovních a rozvojových cílů pro následující období. I přesto, 

že Urban jednotlivé části nazývá odlišně od prvního rozčlenění, podstata je stejná: 

motivačně-hodnotící rozhovor by se měl nejprve zaměřit na minulost, poté přítomnost a 

nakonec budoucnost.  
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Závěr hodnotícího rozhovoru 

Hodnotící rozhovor by měl vyústit v dohodu obou zúčastněných stran. Je tedy 

důležité si v závěru rozhovoru ověřit, že bylo vše správně pochopeno a vysvětleno. 

(Armstrong, 1999) Setkání by mělo být ukončeno v pozitivním duchu. 

Poté, co rozhovor proběhne, jsou do formuláře sepsány finální záznamy, na kterých 

se hodnocený s hodnotitelem dohodli.  Tento finální vyplněný formulář by měl být 

podepsán zaměstnancem i hodnotitelem. Následně je předán personálnímu oddělení 

společnosti, kopie je rovněž uschována u hodnotitele a jednu by měl obdržet také sám 

zaměstnanec. Formulář by neměl být pouze založen a archivován, měl by sloužit 

minimálně jako podklad k dalšímu hodnocení.  

Důležitý je také postup organizace po ukončení procesu hodnotících pohovorů. 

Výstupy zaznamenané do formulářů by měly být personálním oddělením co nejrychleji 

vyhodnoceny, interpretovány a komunikovány nazpět do společnosti. Tento krok slouží 

především k přesvědčení pracovníků o účelnosti celého procesu a jeho využítí.  

 

2.7.5 Role hodnoceného a hodnotitele 

Hodnotitelem je ve většině případů přímý nadřízený hodnoceného. Ten je 

zodpovědný za výkonnost svých podřízených, a také je s nimi nejčastěji v kontaktu, často 

každodenním. (Hroník, 2006) Hodnotitelem mohou být také metodičtí vedoucí, externisté 

pověření společností či personalisté, měli by být ovšem pouze jedním ze zdrojů, ze kterých 

nadřízený zaměstnance čerpá, popř. se kterými spolupracuje.  

Hodnotitel by měl být předtím, než bude motivačně-hodnotící pohovor provádět, 

proškolen na danou tématiku. Je důležité, aby hodnotitelé byli „přesvědčení zastánci 

hodnotícího systému“ ve společnosti. (Hroník, 2006 str. 99) Pokud by jimi nebyli, existuje 

riziko, že tento přístup přenesou i na své podřízené, kteří pak hodnocení nebudou brát 

vážně. První fází zaškolení hodnotitelů je tedy přesvědčit je o správnosti a důležitosti 

motivačně-hodnotících pohovorů, ve druhé fázi pak dochází k vysvětlení problematiky 

rozhovorů s důrazem na dosáhnutí vzájemné shody. V poslední fázi se přechází 

k praktickému nácviku rozhovoru. V této fázi je nejlepší použít role-play. Tato školení a 

zácviky je nutné periodicky opakovat, není jednorázovou záležitostí. 

Hodnocení pracovníci mají před rozhovorem obavy a často se ostýchají hovořit 

otevřeně. Hodnotitel proto musí umět hodnoceného uklidnit a povzbudit. Toho dosáhne 

pomocí kladení krátkých otevřených otázek, které předem nenaznačují žádnou odpověď, 
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vybídnutím k sebehodnocení a pozorným empatickým nasloucháním. S tím souvisí také 

využití ticha a pomlk při rozhovoru.  

 Druhým účastníkem hodnotících pohovorů je sám hodnocený. Organizace by při 

procesu hodnocení zaměstnanců měla dbát na přesnou a otevřenou komunikaci vůči 

hodnoceným zaměstnancům. Pro úspěšné provedení motivačně-hodnotících rozhovorů je 

zásadní, aby bylo pracovníkům vysvětleno, k čemu celý proces slouží a co to přinese jim 

samotným, a aby byli přesvědčeni o správnosti procesu. Pokud tento krok organizace 

opomene, může se stát, že se hodnocený na svůj pohovor dostatečně nepřipraví a bude ho 

brát pouze jako nutnou formalitu. Dalším bodem je jisté uklidnění obav zaměstnanců 

z tohoto procesu. V rámci této fáze musí dojít k vysvětlení průběhu a náležitostí 

hodnotícího rozhovoru, a částí, které budou diskutovány. Mělo by dojít k představení 

hodnotícího formuláře a zdůraznění důležitosti individuální přípravy na tento rozhovor. 

(Hroník, 2006) 

Vzhledem k velikosti firem a tomu, že hodnotící rozhovory probíhají hierarchicky 

„od shora dolů“, mnoho hodnotitelů se ocitá v pozici hodnoceného a naopak. Tato skupina 

je pak připravená jak na roli hodnotitele, tak na roli hodnoceného.  

 

2.7.6 Výhody a nevýhody hodnotících rozhovorů 

Aby bylo možné posoudit výhody a nevýhody motivačně-hodnotících rozhovorů, je 

nutno rozdělit účastníky procesu do tří skupin a posoudit výhody a nevýhody pro každou 

z těchto skupin.(Armstrong, 1999; Bělohlávek, 2008 atd.)  

1) Firma. Společnost vidí hlavní přínos hodnotících rozhovorů v sestavení systému 

vzdělávání, popř. systému odměňování. Další výhodou hodnotících pohovorů je 

zjištění ambicí pracovníků a sestavení map zastupitelnosti a map klíčových 

pracovníků. Nevýhodou je časová a finanční náročnost celého procesu.  

2) Hodnotitel. Je-li hodnotitelem přímý nadřízený pracovníka, hodnotící rozhovor 

umožňuje vyjasnění nejrůznějších záležitostí, na které není „za běžného provozu“ čas. 

Prostor hovořit o plánech a ambicích hodnoceného umožňuje hodnotiteli zjistit, jakým 

způsobem by měl pracovníka dále motivovat a také jaký způsob vedení by měl na 

pracovníka používat. Další výhodou je poskytnutí zpětné vazby od pracovníka na 

činnost hodnotitele. Nevýhodou je časová náročnost v případě většího množství 

podřízených. Nepříjemností je také hrozba potenciálního konfliktu s podřízeným, 

kterého se většina hodnotitelů obává.  
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3) Hodnocený. Výhodou pro hodnoceného je především zodpovězení otázky „pracuji 

dobře?“ a poskytnutí zpětné vazby od hodnotitele na jeho výkon a chování v práci. 

Další výhodou je možnost vyjádřit se k současnému dění na pracovišti i k plánům do 

budoucna, prodiskutovat své ambice i potřeby. Přímá konfrontace s nadřízeným může 

být považována některými pracovníky za výhodu a jinými za nevýhodu. Hodně 

hodnocených se obává toho, že je bude hodnotit někdo nekompetentní, kdo detailně 

nezná problematiku jejich práce, že přiznání nedostatků v práci se obrátí proti nim, 

z toho, že vytýkání nedostatků proběhne způsobem, který sníží jejich autoritu popř. 

důstojnost, jaký vliv bude mít hodnocení na jejich odměnu, a nakonec i z případné 

ztráty místa či zaměstnání. 
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3 Prezentace společnosti Austin Detonator  s.r.o. 
„Dosahování výkonu není nikdy důležitější než dodržování pravidel“ – to je jedno 

z mott společnosti Austin Detonator s.r.o. Důležitost tohoto sloganu pramení z oboru 

působnosti společnosti. Austin Detonator je „tradičním výrobcem iniciačních systémů pro 

průmyslové trhací práce.“ (Austin Detonator, 2012) Hlavním předmětem činnosti 

společnosti je podnikání v následujících oborech (Austin detonator, 2011 str. 5): 

 Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej 

výbušnin 

 Provádění trhacích a ohňostrojových prací. 

Austin Detonator s.r.o. je jedním z nejvýznamnějších evropských výrobců tohoto oboru a 

své místo na výsluní našla společnost také celosvětově především díky členství v korporaci 

Austin Powder Company se sídlem v Clevelandu, Ohio, USA.  

Počátek výroby této společnosti se datuje do roku 1953, kdy byla vyrobena první 

průmyslová rozbuška na území Československa. Tehdejší výroba probíhala pod hlavičkou 

společnosti Zbrojovka Vsetín. Rozsah výroby se postupně rozšiřoval, co se týče množství i 

šíře sortimentu, a v roce 1970 bylo vyrobeno 56 milionů elektrických rozbušek; do roku 

1960 se roční výroba ještě zvýšila o dalších 10 milionů kusů elektrických rozbušek.  

Politické změny spojené se zánikem socialistického bloku měly za následek 

dramatický pokles výroby elektrických rozbušek (pouhých 19,5 milionů rozbušek v roce 

1991). Společnost tehdy doslova zachránila dodávka prvních rozbušek Coal Mine pro 

společnost Austin Powder Company v USA. Roku 1992 začala jednání s Austin Powder 

Company o užší spolupráci. Tato spolupráce pak začala roku 1993 a od té doby se 

Zbrojovka začala prosazovat i na mezinárodních trzích. Roku 1999 byla Zbrojovka Vsetín 

Indet odprodána americké korporaci Austin Powder Company.  Sortiment se postupně 

částečně obměnil, došlo i k úspěšné akvizici společnosti Schaffler. Austin Detonator je 

v současnosti světovým hráčem v oboru a uplatňuje především exportní politiku. 90% 

výroby je určeno pro země EU a USA, ale také Taiwan, Japonsko, Jižní Afrika nebo země 

Středního Východu. V roce 2010 společnost poprvé dosáhla obratu většího než jedna 

miliarda korun českých.  

 

3.1 Produkt a vize společnosti  

Austin Detonator s.r.o. se zabývá vývojem, výrobou a distribucí elektrických a 

neelektrických rozbušek, elektronických rozbušek, komponentů pro výrobu (sestavu) 
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rozbušek, iniciačními prostředky, pilulemi a palníky, a pomůckami pro trhací práce. Tyto 

produkty mají využití při trhacích pracích při těžbě surovin, při stavebních činnostech a 

geologickém průzkumu.  

 Při výrobě všech těchto produktů dbá společnost na dodržování přísných 

bezpečnostních pravidel.  

Jak již bylo uvedeno, společnost se nezabývá pouze samotnou výrobou, ale investuje 

také nemalé prostředky do projektů spojených s vývojem nových nebo zdokonalených 

produktů, je významnou technologickou a výzkumnou základnou pro výrobu a rozvoj 

roznětných systémů.  

Vize společnosti je formována na korporátní úrovni a základními hodnotami jsou 

politika bezpečnosti, politika kvality a korporátní cíle, doplněno o hodnoty ukázané na 

Obrázku 6. Společnost tyto hodnoty společné pro celý koncern dále rozpracovává do 

strategie. 

 Bezpečnost je prioritou vždy a všude. Její důležitost vyplývá ze samotného oboru 

činnosti, společnost ale přikládá bezpečnosti velkou váhu. Je nejdůležitějším 

měřítkem při výrobě, dopravě a používání našeho systému při trhacích pracích u 

zákazníka. Kvůli bezpečnostním kritériím probíhá každý rok řada školení 

zaměřených právě na tuto oblast.  

 Kvalita. Austin Detonator s.r.o. se orientuje na výrobu vysoce kvalitních výrobků 

za přiměřených nákladů a v souladu s životním prostředím. Nezkvalitňují se pouze 

výrobky, ale i samotné organizační procesy. 

 Partnerství. Austin Detonator s.r.o. preferuje dlouhodobou spolupráci s ostatními 

firmami z oboru i se samotnými uživateli výrobků.  

 V souladu s předpisy. Austin Detonator podlehá právním předpisům platným jak na 

území České republiky, tak i v exportních teritoriích. Společnost je kontrolována 

Českým báňským úřadem, a zároveň spolupracuje i s dalšími kontrolními orgány 

na tvorbě právních norem a bezpečnostních standardů. Vlastní všechna povolení, 

koncese a licence potřebné pro výkon své činnosti.  

 Součást regionu. Austin Detonator s.r.o. je největším zaměstnavatelem vsetínského 

regionu. Je si vědom své sociální zodpovědnosti nejen vůči zaměstnancům, ale i 

ostatním občanům regionu. Různými způsoby podporuje zaměstnanost, charitu, 

společenský, kulturní a sportovní život obyvatel regionu.  
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 „Hotovost je král, zisk je královna.“ Austin Detonator s.r.o. se neorientuje pouze 

na vydělání peněz, zisk dále používá k investování do udržitelného rozvoje, vývoje 

nových výrobků a výrobních linek, a akvizicí na nových i stávajících trzích.  

 

 

Obrázek 6: Základní pilíře a kameny Austin Detonator s.r.o. 

 

Zdroj: Austin detonator s.r.o., Výroční zpráva 2010, Red Line Pro s.r.o. 

 

3.2 Austin Detonator s.r.o. a lidské zdroje 

Společnost potvrzuje pozici stabilního zaměstnavatele vsetínského regionu. Po 

krátkodobé stagnaci způsobené ekonomickou krizí byla v souvislosti se zvyšující se 

poptávkou v roce 2010 vytvořena nová pracovní místa a v současnosti má firma přes 800 

zaměstnanců. Pomineme-li propouštění na přelomu 2008 a 2009, firma má velmi nízkou 

fluktuaci zaměstnanců. Průměrná doba zaměstnance strávená ve společnosti Austin 

Detonator je 12,5 roku. Z toho lze vyvodit, že společnost preferuje výběr pracovníků na 

nová pracovní místa z vlastních řad.  

Austin Detonator s.r.o. se systematicky snaží o rozvoj svých zaměstnanců. 

Pravidelně investuje nemalé částky do odborných školení a vzdělávacích programů, do 

rozvoje v oblasti managementu, řízení projektů, rozvíjení IT a jazykových dovedností. 

Průměrná doba školení jednoho zaměstnance za rok je 1,5 pracovního dne. Všichni nově 

příchozí pracovníci musí povinně absolvovat tzv. pyrokurz, tedy kurz z oboru výbušnin, 

který je ukončen získáním certifikátu.  



37 
 

Organizační strukturu společnosti nejlépe vystihuje Příloha 1 této diplomové práce. 

Společnost je řízena ředitelem společnosti, výkonné úseky pak jsou úsek personální, 

provozní, úsek výzkumu a vývoje, obchodní úsek a úsek finanční. Úsek provozní dále 

obsahuje útvar integrovaného systému řízení, útvar technicky, útvar správy projektů a 

majetku a útvar výrobní. Obchodní úsek se dělí na útvar nákupu, útvar prodeje a útvar 

řízení výrobku a zákaznický servis. Pod finanční úsek nespadá pouze ekonomický útvar, 

ale také IT útvar.  

V následujících odstavcích bude představen systém hodnocení zaměstnanců 

společnosti Austin Detonator s.r.o. Vedení společnosti pravidelně provádí  výkonová 

hodnocení, především v provozním úseku společnosti. Tato hodnocení jsou lehce 

kvantifikovatelná a tedy jednoduchá pro porovnání a další vyhodnocování. Ve společnosti 

jsou rovněž nastaveny výkonnostní standardy. Tyto se neustále zdokonalují a mění 

vzhledem k tomu, že i samotné výrobní linky prochází změnami a obnovou.  Nicméně 

dochází především k hodnocení výstupů. Část procesní je vyhodnocována v oblasti 

bezpečnosti, zdali se pracovník při výkonu práce chová dle přísných bezpečnostních 

pravidel společnosti. Co se týká hodnoceného období, jedná se hlavně o vyhodnocení 

určitého uplynulého časového úseku, tedy minulosti, v nejlepším případě v porovnání 

s přítomností.  

Co se týče hodnocení individuálních zaměstnanců v rámci celé společnosti, 

posledních pár let zde probíhala neucelená a ne příliš systémová forma hodnotících 

pohovorů. Prováděly ji pouze některé úseky, a z těch úseků pouze někteří vedoucí 

s některými ze svých podřízených. Výsledky byly zaznamenávány do strukturovaných 

formulářů, nicméně byly dále drženy pouze „u vedoucího v šuplíku“ bez toho, aby měl 

kopii také hodnocený a personální oddělení. Rovněž se s formuláři dále nepracovalo, i 

přesto, že byly jasně strukturovány do hodnocení minulosti, přítomnosti a budoucnosti, a 

zároveň zde byl prostor pro hodnocení jak výstupů, tak i vstupů a procesů. Pojem 

hodnotících pohovorů byl tedy ve společnosti známý, nicméně nebyl prováděn systémově 

a dle pravidel hodnotících pohovorů. Rovněž pracovníci nebyli s ideou motivačně-

hodnotících pohovorů ztotožnění, považovali to pouze za jeden ze zbytečných procesů, 

které na některých úsecích společnosti probíhají, ale nejsou dál nijak vyhodnocovány a 

dohromady nemají žádný větší přínos. Pracovníci neměli zpětnou vazbu na proces 

hodnotících pohovorů.  

Další věc, kterou je nutno zmínit v souvislosti s hodnocením zaměstnanců 

společnosti Austin Detonator s.r.o., je nové pojmenování vymyšlené a používané místo 
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klasického názvu „hodnotící pohovory“. Ten název je MYSLING. Vymyšlením a 

zavedením tohoto jména byla především potřeba eliminovat obavy hodnocených z jejich 

hodnocení, a rovněž naznačit, že se tyto hodnotící schůzky netýkají pouze minulosti, ale je 

třeba taky myslet do budoucna. Vzhledem k váze a častosti používání angličtiny ve 

společnosti byla koncovka –ing jen logickým zakončením názvu.  

Na podzim 2011 vznikl ve společnosti požadavek na systémové zavedení procesu 

Myslingu na tři nejvyšší úrovně řízení v prvním roce až dvou, v dalších letech pak 

postupně aplikovat Mysling i na úrovně nižší. Zjednodušená verze je plánovaná rovněž pro 

dělnické pozice. Požadavek na ucelené systémové hodnocení přišel nejen od vedení Austin 

Detonator s.r.o., ale také na korporátní úrovni od Austin Powder International. Z toho 

důvodu se pak při nastavování systému muselo spolupracovat i s kolegy z jiných zemí, 

partnerských a dceřiných společností. V rámci přípravy celého procesu byl vyvinut nový 

Mysling formulář, tabulka standardů, karty pro hodnotitele a hodnocené s informacemi o 

průběhu Myslingu. 

Hlavním účelem aplikace Myslingu ve větším měřítku než doposud bylo nejen 

vyhodnocení proběhnuvších nebo probíhajících aktivit společnosti, jejich výkon a 

vyhodnocení výstupů, ale také zjištění ambic personálu společnosti. Vzhledem k vysoké 

odbornosti každého pracovníka a zároveň stárnoucí firemní populaci je třeba sestavit mapy 

zastupitelnosti a začít pracovníky připravovat a vzdělávat pro nástup na nové pozice, které 

budou do pár let dostupné po odchodu odborníků v důchodovém věku. Vzhledem k nízké 

fluktuaci a dlouhé době zaměstnanosti pracovníků v Austin Detonator s.r.o. se tento 

požadavek jeví jako klíčový. Austin Detonator s.r.o. si potřebuje „vychovat“ nové 

odborníky, kteří za pár let nastoupí na uvolněné odborné pozice. Zároveň je třeba zjistit na 

korporátní úrovni, kdo je ochoten a schopen práce v zahraničí, ať už v partnerské nebo 

dceřiné společnosti. Mobilita zaměstnanců není v současnosti příliš vysoká, není výrazným 

znakem firemní kultury. Management společnosti tedy doufá také v odhalení schopných a 

mobilních zaměstnanců a v postupné zvyšování tohoto trendu. Účelové se jeví zavedení 

Myslingu také z důvodu postupného sestavení mapy kádrů, tedy tzv. klíčových pracovníků, 

se kterými mohou do budoucna počítat, a jakým způsobem s nimi pracovat. Dalším 

důvodem bylo rovněž nastavení kompetenčních modelů. Tento záměr je také 

dlouhodobějšího charakteru, nicméně je společností vnímán jako potřebný. Jako mezikrok 

bylo rovněž rozhodnuto o revizi pracovních míst a popisů pracovních pozic. Na to je 

navázána i revize organizační struktury a její propojenost na systém odměňování. 

Nejoperativnější a zároveň nejakutnější příčinou zavedení systémového MYSLINGu je 
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zjištění rozvojových a vzdělávacích potřeb pracovníků, a nastavení organizačního systému 

vzdělávání.  

Po nadefinování těchto požadavků byl upraven dosavadní formulář pro hodnotící 

pohovor, proběhla školení připravující účastníky na MYSLING a v období od prosince 

2011 do února 2012 proběhlo první kolo MYSLINGů.  
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4 Analýza systému hodnocení zaměstnanců ve společnosti Austin 

Detonator s.r.o. 
 

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem a situaci ve společnosti Austin Detonator s.r.o. je 

hlavním cílem této diplomové práce zjistit, jestli MYSLING proběhl podle pravidel 

hodnotících pohovorů, a zda splnil svůj účel, jak ze strany společnosti, tak pro pracovníky 

samotné.  

V rámci zjištění informací potřebných pro naplnění cílů této práce budou zkoumány 

následující oblasti: 

 Úroveň povědomí pracovníků o rozsahu a aplikaci Myslingů ve společnosti Austin 

Detonator s.r.o. 

 Správnost průběhu Myslingu, to znamená, jestli byly postupy v průběhu procesu 

v souladu s teorií a metodikou hodnotících pohovorů (délka přípravy účastníků, 

délka trvání pohovoru, témata diskutovaná během pohovoru atd.) 

 Povědomí pracovníků o dalších krocích navazujících na pohovory, především 

týkající se využití vyplněných Mysling formulářů 

 

Všechny získané poznatky budou propojené a porovnané s teoretickými poznatky, 

které sepsali odborníci. 

 

4.1 Metodika výzkumu 

Pro vypracování analýzy na danou problematiku bylo vybráno několik metod, které 

odhalí, zda proces hodnotících pohovorů ve společnosti Austin Detonator s.r.o. proběhl 

správně nebo se vyskytly chyby a případně jaké.   

Výzkum proběhl ve dvou fázích, ve kterých byla použita ke sběru dat metoda 

dotazníku. Hlavní důvod, proč jsem si vybrala dotazníkový sběr dat, byl poměrně velký 

počet respondentů. Dotazník se jevil jako časově nejefektivnější a rovněž nejvhodnější pro 

následné vyhodnocení.  

Jak již bylo řečeno, dotazníkový výzkum proběhl ve dvou fázích. První dotazník 

respondenti ze společnosti Austin Detonator s.r.o. obdrželi v listopadu 2011. Tento 

dotazník vznikl na základě úvodních rozhovorů s vedením společnosti a mého následného 

vlastního zpracování. Byl zaměřen na tři oblasti zkoumání. První část byla obecné 

povědomí pracovníků o procesu hodnotících pohovorů ve společnosti. Otázek spadajících 



41 
 

do této oblasti bylo celkem pět (otázky číslo 1 až 5). Při odpovídání na otázku číslo 1 (Má 

podle Vás v současnosti společnost ucelené systémové hodnocení zaměstnanců?) a otázku 

číslo 2 (Jsou stanovené přesné postupy hodnocení zaměstnanců?) respondenti volili své 

odpovědi na škále od 1- ne, nemá/nejsou do 5- ano, má/jsou. Otázka číslo 3 se ptala na 

profesní úrovně společnosti, které jsou do hodnocení zapojeny. Respondenti měli vybrat 

z nabízených možnosti všechny odpovědi, které jsou podle nich správné. Otázka číslo 4 

byla rovněž uzavřena, zkoumala, kdy naposled respondenti prováděli hodnotící pohovory, 

a respondenti vybírali jednu z nabízených odpovědí. V otázce číslo 5 sám respondent 

doplňoval dvě čisla do zadaného výroku – počet lidí, se kterými dělal Mysling a celkový 

počet jeho přímých podřízených. Druhá část se zaměřila na znalost metodiky hodnotících 

pohovorů a tedy předpoklady pracovníka k provedení či podstoupení samotného 

rozhovoru. V této části respondent odpovídal na celkem 9 otázek (otázky číslo 6 až 14). 

V případě otázek číslo 6, 7, 13 a 14 se jednalo o uzavřené otázky a respondenti vybírali 

jednu vhodnou odpověď z nabízených možností. Otázky číslo 8, 9, 10, 11 a 12 byly 

škálově nastavené otázky, kde dotazovaní volili míru správnosti, důležitosti apod. různých 

faktorů týkajících se metodiky hodnotících pohovorů. Tato část tedy zahrnovala otázky na 

dobu přípravy pracovníka na hodnotící pohovor, předměty hovoru, i na další postup po 

proběhnutí pohovoru. Tato část současně mapovala i to, jakým způsobem probíhaly 

hodnotící pohovory v organizaci doposud. V poslední, třetí části dotazníku (otázky číslo 

15 až 20) jsou identifikační otázky sloužící pro statistická vyhodnocení. Jednalo se o 

otázky na pohlaví respondenta, věk, nejvyšší dosažené vzdělání, dobu, kterou již pracuje 

ve společnosti Austin Detonator s.r.o., na jakých pozicích za tu dobu působil a kolik má 

podřízených.  

Tento dotazník vyplňovali pracovníci na začátku školení zaměřených na hodnotící 

pohovory, díky čemuž se zjistila úroveň jejich znalostí a trénink byl pak přesně zacílen.  

 

Druhá fáze výzkumu proběhla v březnu 2012 rovněž pomocí dotazníkového 

šetření. Tento druhý dotazník vznikl mým vlastním zpracováním a je odvozen od prvního 

dotazníku, v určitém smyslu je mu velmi podobný. Současně je zacílen na stejnou skupinu 

respondentů jako předchozí dotazníkový formulář. Účelem této části výzkumu byl 

monitoring a vyhodnocení zavedení systému MYSLINGů ve společnosti Austin Detonator 

s.r.o. Dotazník obsahuje celkem 15 otázek rozdělených do čtyř částí. V první části 

dotazníku se opět zkoumá obecné povědomí pracovníků a jejich vědomosti o přítomnosti 

procesu hodnocení zaměstnanců napříč organizací. Ta je zjišťována otázkou č. 1, kde 
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respondent stejně jako v předchozím dotazníku vybírá všechny podle něj správné odpovědi 

z nabídky možností. Další otázky již patřily do druhé oblasti zkoumání, a to na zjištění, 

zda Myslingy opravdu a do jaké míry proběhly dle metodiky hodnotících pohovorů, která 

byla vysvětlena a trénována na podzimním školení.  Otázek je celkem 6 (otázky číslo 3 až 

8) a jsou zaměřeny na přípravu pracovníků, na předměty hodnotících pohovorů, jejich 

délku a další práci s výsledky hodnotících pohovorů. Všechny tyto otázky byly uzavřené a 

dotazovaní buď volili odpověď na nabízené číselné škále (otázka číslo 6) nebo 

z nabízených možností odpovědí na danou otázku (otázky číslo 3, 4, 5, 7 a 8). V následující 

třetí části dotazníku měli pracovníci prostor pro poskytnutí vlastních komentářů k celému 

procesu hodnotících pohovorů, anonymní sdělení jejich připomínek a návrhů pro zlepšení 

(otázka číslo 9). Byla to jediná otevřená otázka dotazníku. Dotazník opět uzavírá několik 

identifikačních otázek (čtvrtá část, otázky číslo 10 až 15) z důvodu možného statistického 

vyhodnocení. Tyto otázky korespondují s identifikačními otázkami z předchozího 

dotazníku, byly zde tedy otázky týkající se pohlaví respondenta, jeho věku, dosaženého 

vzdělání, doby práce ve společnosti Austin Detonator s.r.o., pracovních pozic, kterými za 

tu dobu prošel v této společnosti a počtu jeho podřízených. Jako identifikační se dá 

považovat také otázka č. 2, která se ptala, zde se respondent účastnil Myslingu jako 

hodnocený, hodnotitel nebo obojí. 

Dotazník byl distribuován pomocí elektronické pošty pracovníkům, kteří se 

účastnili podzimních školení a tím pádem i hodnotících pohovorů samotných, ať už na 

pozici hodnoceného, hodnotitele nebo obojí.  

Další metodou výzkumu bylo pozorování. Vzhledem k tomu, že jsem se mohla 

účastnit všech školení probíhající před systémovým zavedením nové podoby hodnotících 

pohovorů, jsem byla schopna zachytit nejen celkovou atmosféru a náladu pracovníků ve 

vztahu k dané problematice, ale rovněž jejich znalosti, jejich posun během kurzu a hlavně 

celkový přístup a ochotu účastnit se tohoto procesu. Pozorování bylo také využito při 

nahlížení do firemních dokumentů a materiálů a to nejen během daného školení. Takovým 

dokumentem byla například výroční zpráva společnosti, dokument o organizační struktuře 

společnosti, firemní časopis nebo samotné formuláře hodnotících pohovorů.  

Rozhovor byl rovněž použit jako jedna z doplňkových metod výzkumu. Byl ale 

neformální, nestrukturovaný. Lidé, se kterými jsem vedla rozhovory na dané téma, byli jak 

členové top managementu společnosti Austin Detonator s.r.o. tak i pracovníci středního a 

nižšího managementu zapojeni do procesu hodnotících pohovorů. Rozhovory byly 

prováděny během školících dnů (s nižším a středním managementem) a během 
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individuálních konzultací (top management – především personální oddělení). Tyto 

rozhovory mi dovolili zeptat se na detaily a informace, kterým jsem nerozuměla, jako např. 

celkové fungování této výrobní společnosti a práce jednotlivých oddělení.  

 

4.2 Výsledky analýzy 

Následující kapitola představí výsledky, které byly zjištěny v jednotlivých fázích 

výzkumu. Výsledky výzkumu jsou zpracovány v tabulkách a grafech, které jsou vždy 

doplněny vysvětlujícím komentářem. Výstupy prvního dotazníku jsou analyzovány a jsou 

z nich vyvozené závěry pro počáteční stav před zavedením systému hodnotících rozhovorů 

ve společnosti Austin Detonator s.r.o. Výsledky druhého dotazníku jsou v některých 

částech srovnány s výsledky prvního dotazníku, a díky této komparaci jsou vyhodnocena 

faktory jako pokrok a vývoj celého procesu i pracovníků.  

Na základě těchto výsledků byly vyvozeny návrhy a doporučení (kapitola 5).  

4.2.1 Výsledky první fáze výzkumu – dotazník č. 1 

Vyplnění tohoto dotazníku proběhlo v listopadu 2011 jako součást školení 

vedených na seznámení či znovu-seznámení pracovníků s procesem hodnotících pohovorů. 

Kromě toho, že pro účely této diplomové práce dotazník mapoval dosavadní situaci okolo 

hodnotících pohovorů ve společnosti Austin Detonator s.r.o., sloužil také jako analýza 

tréninkových potřeb pro následné školení a trénink.  

I přesto, že se dotazník vyplňoval jako součást tréninku, návratnost nebyla 

stoprocentní. Sesbíráno bylo 40 ze 42 distribuovaných dotazníků, tedy návratnost byla 

95,23%. Dotazník tedy vyplnilo 40 respondentů, přičemž byl dotazník vyplněn správně u 

80% z nich (32 respondentů), zbývajících 20% (8 respondentů) obsahovalo chyby. Čtyři 

respondenti neuvedli období, kdy s nimi byl naposledy prováděn hodnotící pohovor i 

přesto, že s nimi prováděn byl. Dva respondenti neuvedli odpověď na otázku, jak dlouho 

působí ve společnosti Austin Detonator s.r.o. Jeden respondent neuvedl, jestli a jak často se 

vrací ke studiu archivovaných dokumentů souvisejících s hodnotícími pohovory, a jeden 

respondent neuvedl počet jeho podřízených.  

Otázky byly v dotazníku lze kategorizovat do tří hlavních oblastí. První oblastí bylo 

obecné povědomí pracovníků společnosti Austin Detonator s.r.o., jejich znalosti o 

dosavadním průběhu hodnotících pohovorů ve společnosti, na jaké profesní úrovně je 

proces hodnotících pohovorů podporován a vyžadován. Rozsah otázek zaměřených na tuto 

oblast je 1 až 5. Druhá část se zaměřila na znalosti metodiky hodnotících rozhovorů. 
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Kromě zjišťování doby, která uplynula od jejich posledního proškolení na téma 

hodnotících rozhovorů, zde byly kladeny otázky také na oblast přípravy a samotný průběh 

pohovoru. Tyto otázky pak především směřovaly na zjištění témat, kterým je věnován 

během pohovoru největší prostor, a zdali je dané téma zvoleno správně a v souladu s teorií 

hodnotících pohovorů. Objevily se zde také otázky mapující další kroky po proběhnutí 

pohovoru. Tato oblast zahrnovala otázky číslo 6 až 14. V poslední části dotazníku se 

objevily identifikační otázky sloužící pro statistická vyhodnocení (otázky 15-20). Jak již 

bylo řečeno, cílem první části výzkumu bylo zjistit, jaká doopravdy panuje situace ve 

společnosti Austin Detonar s.r.o. co se hodnotících pohovorů týče. 

 

Na otázku č. 1 zdali si respondent myslí, že má v současnosti společnost Austin 

Detonator s.r.o. ucelené systémové hodnocení zaměstnanců 10% respondentů odpovědělo, 

že nemá, 22,5% respondentů vybralo odpověď „spíše nemá“, 35% respondentů zůstalo 

neutrální, 32,5% odpovědělo „spíše má“ a žádný respondent nezvolil jednoznačnou 

odpověď „ano, má“. Při odpovídání na tuto otázku respondenti vybírali odpovědi na škále 

1 (ne, nemá) až 5 (ano, má). Průměrná hodnota byla vypočítána na 2,9, medián (střední 

hodnota) byl 3. Z toho se dá usoudit, že většina lidí nemá na systém hodnocení 

zaměstnanců v organizaci vyhraněný názor, neví, jak je systém hodnocení pracovníků 

navrhnut a jak funguje, popř. jestli je dostatečný. 

Graf 1:  Má podle Vás v současnosti společnost ucelené systémové hodnocení 

zaměstnanců? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázku č. 2 (Jsou stanovené přesné postupy hodnocení zaměstnanců?) 

zodpovědělo všech 40 respondentů. Odpověď „ ne, nejsou“ zvolilo 7,5% pracovníků, 

10% 

22,5% 

35% 
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„spíše není“ 25% respondentů, neutrální odpověď zvolilo rovněž 25% lidí. 35% lidí 

vybralo odpověď „spíše jsou“, a 7,5% respondentů vybrali možnost „ano, jsou“. I při této 

otázce respondenti vybírali odpovědi na škále 1 (ne, není) až 5 (ano, je). Průměrem byla 

hodnota 4, střední hodnotou byla hodnota 3. Nejčetnější opět hodnota 4 (tedy spíše ano). 

Když porovnáme negativní odpovědi s pozitivními (s vynecháním neutrální odpovědi 

hodnoty 3), pozitivní jasně převažují. Z toho vyplývá, že i přesto, že lidé nejsou 

přesvědčeni o ucelenosti celého systému hodnocení zaměstnanců, neznají plně funkčnost a 

propojení celého systému hodnocení (jak vyplývá z první otázky), současný stav hodnotí 

spíše pozitivně. Na druhou stranu tento výsledek může také znamenat jen neochotu 

přizpůsobit se něčemu novému, co se má zavádět.  

Graf 2:  Jsou podle Vás stanovené přesné postupy hodnocení zaměstnanců? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č. 3 se rovněž ještě týkala obecného povědomí pracovníků. Zadáním bylo 

vybrat všechny úrovně profesí, jejichž zaměstnanci jsou zapojování do hodnocení pomocí 

hodnotících pohovorů. Přesvědčení respondentů o zapojení dané úrovně do hodnocení je 

procentuálně vyjádřeno v tabulce číslo 2. 
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Tabulka 2: Procentuální vyjádření odpovědí 

Profesní úroveň 

Počet respondentů přesvědčen o zapojení této 

úrovně do procesu hodnocení pomocí HP 

[%] 

TOP management 65 

Střední manažeři 85 

THP 85 

Nižší manažeři, mistři 77,5 

Seřizovači 47,5 

Administrativní pracovník 42,5 

Dělníci 17,5 

Brigádnici 2,5 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Dle stanov společnosti a nastavení procesu hodnocení pracovníků jsou do 

hodnotících pohovorů zapojeny úrovně TOP management, střední manažeři, THP, nižší 

manažeři a mistři, a seřizovači. Administrativní pracovníci pak nejsou zapojeni povinně 

systémově, ale mohou být svými nadřízenými v případě potřeby rovněž hodnoceni. 

Z tohoto důvodu nebude odpověď „administrativní pracovník“ považována za chybu. 

Hodnotící pohovory tedy začínají u TOP managementu a hierarchicky pokračují směrem 

dolů až po seřizovače, popř. administrativní pracovníky. Z tabulky vyplývá, že většina 

respondentů ví, které úrovně jsou do procesu zapojeny. Na druhou stranu, 35% 

respondentů nevědělo, že TOP management také podstupuje hodnotící pohovory. Úplně 

správně (tedy správně určilo všechny úrovně) pak tuhle otázku odpovědělo 9 respondentů, 

tedy 22,5%. Celkově se správnost odpovědí postupně snižovala s respondenty, kteří působí 

na nižších úrovních řízení. Tento fakt může být způsoben nízkou informovaností nebo 

nedostatečným zapojením těchto pracovníků do procesu. 

Otázka č. 4 se ptala, kdy prováděli respondenti naposled hodnotící rozhovory (z 

pozice hodnotitele). Z odpovědi vyplývá, že celkem 65% respondentů provádělo hodnotící 

rozhovory se svými podřízenými před rokem nebo kratší dobou. Zároveň ale je zde 22,5% 

respondentů, kteří ještě hodnotící rozhovory z pozice hodnotitele nikdy neprováděli. Tyto 

pracovníky bylo třeba proškolit od základů na teorii hodnotících pohovorů a poskytnout i 

praktický trénink, na kterém by si pohovor vyzkoušeli. Toho se jim dostalo na 

podstoupeném školení v listopadu 2011. Stejně tak byly znovu proškoleny i zbývající 

skupiny lidí, tedy i ti, kteří již někdy hodnotící pohovory v pozici hodnotitele podstoupili, a 

to z důvodu, který blíže vysvětluje otázka č. 6.  
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Graf 3: Kdy jste prováděl(a) poslední hodnotící rozhovory? 

 

               Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 5 odhalila, že hodnotitelé v průměru provádí hodnotící pohovory pouze 

s 57% svých podřízených. Tento fakt odhaluje důvod, proč i přesto, že v minulosti byly 

Myslingy ve společnosti Austin Detonator s.r.o. prováděny, jsou v současnosti zaváděny 

„znovu od začátku.“ Spousta vedoucích a manažerů hodnotící pohovory v nějaké podobě 

vedla, ale kromě toho, že pravděpodobně nebyly metodicky správně provedené, byly také 

vedeny pouze s necelými 60% pracovníků, kteří by do systému hodnotících pohovorů měli 

být zahrnuti.  

Otázka č. 6 zkoumala, kdy naposledy byli respondenti seznámeni s metodikou 

provádění hodnotících pohovorů. Z odpovědí vyplynulo, že 27,5 % respondentů 

s metodikou seznámeno ještě nebylo a celkem 60% respondentů bylo proškoleno před 3 

roky a méně. Při propojení s otázkou číslo 4 pak dostaneme výsledek, že minimálně 5% 

pracovníků provádělo hodnotící pohovory, aniž by byli proškoleni a věděli jak. Uvedené 

procento nicméně může být i vyšší, nelze totiž určit, jestli uvedených 27,5% pracovníků, 

kteří nebyli s metodikou HP seznámeni, hodnotící pohovory prováděli, nebo patří do 

skupiny 22,5% pracovníků, kteří ještě pohovory z pozice hodnotitele se svými 

podřízenými nerealizovali. Výsledky této otázky jsou graficky zobrazeny v grafu číslo 4 na 

následující straně. 
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Graf 4:  Ve kterém roce jste naposledy byl(a) seznámen(a) s metodikou provádění 

hodnotících rozhovorů? [%] 

 

        Zdroj: Vlastní zpracování 

Další otázka (č. 7) patří již do druhé části dotazníku. Tato otázka zjišťovala, jak 

dlouho se připravují hodnotitelé na pohovor s každým svým podřízeným. Tuto otázku 

zodpovídalo pouze 31 respondentů, tedy ti, kteří již hodnotící pohovory někdy v minulosti 

vedli. Procentuální přepočet odpovědí prezentuje následující tabulka 3.  

 

Tabulka 3: Procentuální vyjádření odpovědí (Otázka č. 7) 

Zvolená odpověď % 

Speciálně se nepřipravuji 22,58 

Půl hodiny 25,81 

1 hodinu 38,71 

1,5 hodiny 9,68 

2 hodiny 3,23 

Více jak 2 hodiny 0 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Výsledek ukazuje, že zhruba ¾ hodnotitelů se na rozhovory připravují, zatímco 

necelá ¼ přípravu na pohovor vynechává. To já zásadní chyba, která může negativně 

ovlivnit systémové zavádění procesu hodnotících pohovorů. Dle teorie hodnotících 

pohovorů je příprava pro efektivní proběhnutí pohovoru klíčová. V případě nepřipravenosti 

je pravděpodobnost konfliktů mezi hodnoceným a hodnotitelem výrazně vyšší, nehledě na 

sníženou vypovídací hodnotu celého procesu.  

Otázka č. 8 byla klíčová. Nabízela několik témat/oblastí k diskuzi, a respondenti 

byli požádáni, aby každou položku ohodnotili dle toho, jak moc se ji věnují během 
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hodnotícího pohovoru. Hodnota 0 znamenala „nezabývám se tímto tématem“, hodnota 1 

„zabývám se málo“ až 5 „zabývám se hodně“. Některé položky byly do nabídky zařazeny 

na žádost vedení společnosti Austin Detonator s.r.o Hodnoty zjištěné u této otázky 

prezentuje tabulka 4.  

 

Tabulka 4: Měření tematických oblastí diskutovaných během HP (stav před 

školením) 

Nabízené téma k diskuzi během 

HP 

Průměrná 

hodnota 

Medián 
(střední 

hodnota) 

Modus 
(nejčetnější 

hodnota) 

Měření výkonnosti 3,87 4 4 

Srovnání s ostatními zaměstnanci 2,13 2 1 

Osobní charakteristiky 3,19 3 3 

Odborná způsobilost 4,03 4 5 

Úroveň jazykových schopností 1,87 2 3 

Stanovení mzdových tarifů 1,65 1 0 

Stanovení motivačních prémií 2,03 2 0 

Nefinanční motivace zaměstnanců 3,19 3 3 

Kvalita práce 4,61 5 5 

Kvantitativní ukazatele práce 3,65 4 4 

Rozbor absence 1,48 1 0 

Rozbor pracovní pozice (popis, 

náplň práce, atd.) 
3,26 3 4 

Stanovení pracovních cílů 4,29 5 5 

Zvýšení mobility zaměstnanců 2,32 2 3 

Plán rozvoje zaměstnance 3,71 4 5 

Posouzení loajality zaměstnance 2,84 3 3 

Zjištění stupně rozpracovanosti a 

kvality řešení projektových úkolů 
2,94 3 5 

Revize pracovní náplně 2,68 3 4 

Rozbor chování zaměstnance 3,10 3 4 

Možný pracovní postup 3,06 3 3 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky vyplývá, že během hodnotících pohovorů v dřívějších obdobích byla 

nejvíc diskutována témata týkající se odborné způsobilosti, kvality práce, zjištění stupně 

rozpracovanosti a kvality řešení projektových úkolů, stanovení pracovních cílů a konečně 

plán rozvoje zaměstnance. Nejméně se pracovníci naopak věnovali srovnání s ostatními 

pracovníky, stanovení mzdových tarifů a motivačních prémií, rozboru absence. Tento 

výsledek je poměrně uspokojující, protože tato témata pro diskuzi během hodnotícího 

pohovoru nejsou určena a měla by se řešit na jiných schůzkách a sezeních.  

Otázka č. 9 odhalila, že 41% hodnotitelů vůbec neseznamuje hodnocené 

s výsledky hodnocení, což je hrubý nedostatek. Svým podřízeným jasně sděluje výsledky 
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hodnotících pohovorů pouze 28,8% hodnotitelů. Dále bylo zjištěno, že 48,8% hodnotitelů 

nediskutují průběh nebo výsledky hodnocení svých podřízených se svými kolegy. (Otázka 

č. 10) Činí tak pouze 3,2% hodnotitelů. Výsledky této otázky graficky zobrazuje Graf 5.  

 

Graf 5: Diskutujete průběh i výsledky hodnocení zaměstnanců ve vašem oddělení s 

kolegy? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Naopak uspokojivý výsledek poskytla otázka č. 11, při které se ukázalo, že 

dohromady necelých 52% hodnotitelů „konzultuje“ nebo „spíše konzultuje“ (terminologie 

z dotazníku) průběh a výsledek hodnotících pohovorů se svým nadřízeným. Spíše 

nediskutuje nebo absolutně nediskutuje 25,81% hodnotitelů. Výsledky jsou zobrazeny 

v grafu 6 na následující straně. Na shrnutí komunikace výsledků hodnotících pohovorů 

v rámci společnosti lze konstatovat, že počet hodnotitelů, kteří hodnotící pohovory 

diskutují a konzultují se svým nadřízeným, je  relativně dostačující, nicméně komunikace 

výsledků směrem k hodnoceným nebo kolegům je velmi slabá.  
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Graf 6: Otázka 11 - Diskutujete průběh i výsledky hodnocení zaměstnanců ve vašem 

oddělení se svým nadřízeným? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Rovněž výsledek otázky č. 12 a 13 o uchovávání vyplněných hodnotících 

formulářů a následné práce s nimi je rozporuplný – nejčetnější hodnota na škále od 1 (ne, 

nepracuji dále s výsledky hodnotících pohovorů) do 5 (ano, pracuji dále s výsledky 

hodnotících pohovorů) byla hodnota 3, tedy hodnota vyjadřující nerozhodnost a popř. 

minimální následnou práci s formuláři hodnotících pohovorů. Na druhou stranu byl tento 

výsledek vyvážen tvrzením téměř 42% hodnotitelů, že s formuláři pracují jednou ročně, a 

to před dalším hodnotícím pohovorem. Vzhledem k tomu, že hodnotící pohovory ve 

společnosti Austin Detonator s.r.o. probíhají jednou ročně, je frekvence takovéto práce 

s formuláři HP dostatečná. Je třeba ale zapracovat na množství hodnotitelů, kteří 

s formuláři alespoň jednou ročně pracují, a toto množství zvýšit.   

 

Celkově byly hodnotící pohovory provedeny (otázka č. 14) 

 jednou s 30,3% pracovníků, 

 vícekrát ale nepravidelně s 27,27% pracovníků 

 vícekrát a pravidelně s 33,33% pracovníků 

 a pouze 9,09% ještě nepodstoupilo hodnotící pohovory ani jednou. (Graf 7) 

Z toho vyplývá, že 90,9% respondentů již Mysling někdy v minulosti podstoupilo. Pouze 

třetina ale uvedla, že by Mysling, kde byli hodnocenými, byl realizován vícekrát a 

pravidelně. 
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Graf 7: Byly s Vámi prováděny hodnotící pohovory? 

 

    Zdroj: Vlastní zpracování 

Ve třetí části dotazníku byly uvedené identifikační otázky týkající se věku 

respondentů, pohlaví, dosaženého vzdělání, doby, kterou už ve společnosti Austin 

Detonator s.r.o. pracují a kterými pozicemi za tu dobu došli. Tento dotazník vyplňovalo 

celkem 40 respondentů, z toho 29 respondentů byli muži a 11 ženy. Věkové rozložení 

respondentů zobrazuje následující Graf 8.  

 

Graf 8: Věkové rozložení respondentů 

 

              Zdroj: Vlastní zpracování 

Průměrná doba zaměstnání respondentů ve společnosti Austin Detonator s.r.o. je 12,5 let.  
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4.2.2 Výsledky druhé fáze výzkumu – dotazník č. 2 

Tento dotazník byl vytvořen za účelem zjištění správnosti průběhu procesu 

hodnotících pohovorů, tedy jestli první kolo „nových Myslingů“ proběhlo dle pravidel 

teorie hodnotících pohovorů. Tato pravidla byla nastavena ve firmě Austin Detonator 

nastavena během podzimu 2011 a účastníci hodnotících pohovorů s nimi byli seznámeni na 

školeních, která probíhala v listopadu a prosinci 2011. Samotné pohovory pak probíhaly 

během ledna a února 2012. Tento dotazník dostali pracovníci zapojeni do tohoto procesu 

k vyplnění v březnu 2012.  

Dotazník vyplňovali dva typy pracovníků – ti, co byli v tomto kole hodnotících 

pohovorů pouze hodnoceni, a ti co byli v roli hodnoceného i hodnotitele, přičemž otázky 

byly těmto rolím přizpůsobeny. Vzhledem k důslednosti managementu společnosti 

dohlížejícím na návratnost tohoto dotazníku se vrátilo 42 dotazníků, tzn. všechny 

distribuované, z toho použitelných 42.  

Dotazník z druhé fáze výzkumu můžeme rozdělit rovněž do několika oblasti. První 

část se zaměřuje na obecné povědomí pracovníků o procesu Myslingů ve společnosti 

(otázka č. 1), druhá část na metodiku provádění hodnotících pohovorů (otázky 3-8).  

V závěru dotazníku jsou opět identifikační otázky (otázky č. 10-15). Oproti předchozímu 

dotazníku zde navíc byla zařazena otázka umožňující vyjádření připomínek respondentů 

k proběhnuvším hodnotícím pohovorům, a přednesení případných návrhů pro zlepšení 

(otázka č. 9).  

 

Otázka č. 1 zjišťovala obecné povědomí pracovníků o procesu hodnotících 

pohovorů, přičemž se dotazovala, jaké úrovně pracovníků jsou do procesu Myslingu 

zapojeny. Stejná otázka byla položena i v dotazníku č. 1, výsledky tedy budou porovnány 

s předchozími odpověďmi. Při vyhodnocení a porovnání všech respondentů jsem dospěla 

k hodnotám zobrazeným v tabulce 5 na následující straně. 
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Tabulka 5: Povědomí o rozšíření procesu HP mezi všemi respondenty 

Profesní úroveň 

Původní počet 

respondentů 

přesvědčen o zapojení 

této úrovně do procesu 

hodnocení pomocí HP 

[%] 

Po-myslingový 

počet respondentů 

přesvědčen o 

zapojení této 

úrovně do procesu 

hodnocení pomocí 

HP 

[%] 

Pozorovaná 

změna 

TOP management 65 54,76 -10,24 

Střední manažeři 85 69,05 -15,95 

THP 85 88,10 +3,1 

Nižší manažeři, 

mistři 
77,5 69,05 -8,45 

Seřizovači 47,5 64,29 +16,79 

Administrativní 

pracovník 
42,5 52,38 +9,88 

Dělníci 17,5 0 -17,5 

Brigádnici 2,5 0 -2,5 
 Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky 5 vyplývá, že k výraznému zlepšení povědomí pracovníků o rozsahu 

hodnotících pohovorů v Austin Detonator s.r.o. co do zahrnutých pracovních pozic došlo u 

úrovně seřizovačů (nárust o 16,79%). Dále je výborným výsledkem to, že lidé ve 

společnosti ví, že hodnotící pohovory neprobíhají na dělnických pozicích nebo 

s brigádníky. Naopak ke zhoršení došlo u prvních dvou položek, tedy u TOP managementu 

a středních manažerů. Již v prvním dotazníku jsme dospěli k výsledkům signalizující to, že 

pracovníci nevědí nebo nevěří, že se TOP management opravdu účastní Myslingů. Po 

proběhnutí prvního kola hodnotících pohovorů v lednu a únoru 2012 ještě více respondentů 

zvolilo odpověď, která do procesu hodnotících pohovorů TOP management nezahrnuje, i 

přesto, že TOP management je do Myslingů také zapojen, a to i na pozicích hodnocených. 

Tato nevědomost pracovníků může být způsobena nejasnou komunikací ze strany 

vrcholového managementu, neposkytnutím zpětné vazby o průběhu hodnotících pohovorů, 

popř. mají zaměstnanci informaci, že někdo z TOP managementu opravdu nebyl 

Myslingem hodnocený.  

Při zkoumání dotazníků jsem si rovněž všimla odlišností při odpovědích 

respondentů, kteří byli pouze v roli hodnocených a kteří byli v roli hodnocených i 

hodnotitelů.  
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Tabulka 6: Povědomí o rozšíření procesu HP mezi hodnotiteli 

Respondenti: pracovníci v roli hodnotitele i hodnoceného 

Profesní úroveň 

Původní počet 

respondentů 

přesvědčen o 

zapojení této úrovně 

do procesu 

hodnocení pomocí 

HP 

[%] 

Po-myslingový 

počet respondentů 

přesvědčen o 

zapojení této 

úrovně do procesu 

hodnocení pomocí 

HP 

[%] 

Pozorovaná 

změna 

TOP management 65 86,67 +21,67 

Střední manažeři 85 100 +15 

THP 85 100 +15 

Nižší manažeři, mistři 77,5 93,33 +15,80 

Seřizovači 47,5 93,33 +45,83 

Administrativní 

pracovník 
42,5 60 +17,5 

Dělníci 17,5 0 -17,5 

Brigádnici 2,5 0 -2,5 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z tabulky č. 6 vyplývá, že pracovníci, kteří byli hodnotiteli, mají lepší znalosti o 

celém procesu a především o tom, kdo je do procesu hodnocení zapojen a kdo ne. Zlepšení 

je patrné ve všech položkách otázky, především pak na úrovni seřizovačů a TOP 

managementu.  

Tabulka č. 7 naopak ukazuje vývoj povědomí o hodnotících pohovorech ve 

společnosti u respondentů, kteří byli pouze v roli hodnocených. Stejně jako u předchozí 

skupiny došlo ke zlepšení, co se týče úrovně dělník a brigádník. Dále je vyšší povědomí 

také v kategoriích administrativního pracovníka a seřizovače. Ostatní položky naopak 

zaznamenaly výrazné zhoršení. To může být způsobeno neposkytnutím zpětné vazby od 

manažerů, nesdělení hromadných výsledků a užitků lidem, kteří byli pouze hodnoceni (tzn. 

na nižších pozicích), nebo domněnkami těchto respondentů, že hodnotící pohovory zavedl 

top management pro všechny kromě nich samotných. V potaz musí být brána i možnost, že 

tito respondenti dostatečně nerozuměli otázce v dotazníku a zodpověděli ji chybně.  
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Tabulka 7: Povědomí o rozšíření procesu HP mezi pouze hodnocenými pracovníky 

Respondenti: pracovníci pouze v roli hodnoceného 

Profesní úroveň 

Původní počet 

respondentů 

přesvědčen o 

zapojení této úrovně 

do procesu 

hodnocení pomocí 

HP 

[%] 

Po-myslingový 

počet respondentů 

přesvědčen o 

zapojení této 

úrovně do procesu 

hodnocení pomocí 

HP 

[%] 

Pozorovaná 

změna 

TOP management 65 37,04 -27,96 

Střední manažeři 85 51,85 -33,15 

THP 85 81,48 -3,52 

Nižší manažeři, mistři 77,5 55,56 -21,94 

Seřizovači 47,5 48,15 +0,612 

Administrativní 

pracovník 
42,5 48,15 +5,65 

Dělníci 17,5 0 -17,5 

Brigádnici 2,5 0 -2,5 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Další zjišťovanou oblastí byla příprava (otázky 3 a 4). Hodnotitelé se na pohovory 

průměrně připravovali v průměru 1,27 hodiny. Podíváme-li se ale na jednotlivé kategorie 

nabídnuté v otázce č. 3 ptající se na dobu přípravy, zjistíme, že 40% hodnotitelů se 

připravovalo v průměru jednu hodinu, 20% hodnotitelů půl hodiny a dalších 20% 1,5 

hodiny. Tyto výsledky demonstruje graf 9. Výborným výsledkem je také to, že dle 

výsledků v dotazníku se všichni hodnotitelé na pohovory připravovali. 

 

Graf 9: Jak dlouho jste se připravovali na hodnotící rozhovor v roli hodnotitele? 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Co se týče přípravy pracovníků (otázka 4), kteří byli pouze v roli hodnocených, na 

jejich hodnotící pohovor se připravovali v průměru 1 hodinu. Při pozornějším prozkoumání 

získaných dat zjistíme, že 23,07% pouze hodnocených, tedy skoro čtvrtina, šla na svůj 

pohovor bez předchozí přípravy. Stejné procento hodnocených se pak na pohovor 

připravovalo půl hodiny. Z toho vyplývá, že pouze hodnocení věnovali přípravě na 

hodnotící schůzku méně času a pozornosti než hodnotitelé. Důvodem by mohlo být to, že o 

svém pohovoru nevěděli dostatečně dopředu. Tato domněnka se však ukázala jako lichá – 

57,69% respondentů z kategorie „pouze hodnocený“ věděli o schůzce více jak 14 

pracovních dní dopředu, a dalších 34,62% v rozmezí 10-14 pracovních dnů dopředu. Pouze 

3,85% hodnocených věděli o pohovoru v rozmezí 5-9 pracovních dnů dopředu, což už je 

v rozporu s nastavením pravidel hodnotících pohovorů společnosti prezentovanou na 

školeních i odbornou teorií. (otázka č. 5) 

 

Graf 10: Délka přípravy pouze hodnocených na jejich HP 

 

    Zdroj: Vlastní zpracování 

Pracovníci, kteří byli v pozici hodnoceného i hodnotitele, se na svůj vlastní pohovor 

připravovali v průměru 1,17 hodiny. Při podrobnějším rozboru je patrné, že se všichni na 

svůj vlastní hodnotící pohovor připravovali, a to minimálně půl hodiny. Půl hodiny se pak 

připravovalo 33,33% z nich a stejné procento se pak připravovalo celou 1 hodinu. O svém 

vlastním pohovoru pak věděli ve 40% případů více jak 14 pracovních dní dopředu a 

v dalších 40% případů v rozmezí 10-14 pracovních dnů předem. Zbylých 20% respondentů 

mělo termín schůzky domluvený 5-9 pracovních dní dopředu. Tyto výsledky prezentuje 

graf 11. 
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Graf 11: Délka přípravy pracovníků, kteří byli hodnotitelé i hodnocení, na jejich HP 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Když nakonec dáme obě tyto skupiny pracovníků dohromady (pouze hodnocené 

s pracovníky, kteří byli v roli hodnotitele i hodnoceného), dostaneme výsledky 

prezentované v Grafu 12. Nejčastěji se pracovníci připravovali na svůj hodnotící pohovor 

půl hodiny až hodinu. Za poukázání stojí také 14,28% pracovníků, kteří se připravovali 

déle jak 2 hodiny. Průměrná doba přípravy byla 1,06 hodiny. Stále je zde ale skupina 

14,63% pracovníků, kteří se na svůj pohovor nepřipravovali vůbec.  

Pracovníci věděli o svém hodnotícím pohovoru v 51,22% případů více jak 14 dní 

dopředu, v 36,59% případů 10-14 dní dopředu. Zbylé procento mělo domluvený pohovor 9 

a méně dní dopředu. Toto procento může být ale ve srovnání se správně provedenými 

postupy považováno za téměř zanedbatelné.  
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Graf 12: Délka přípravy všech hodnocených na jejich HP 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Stejně jako v prvním dotazníku se i v tomto po-myslingovém vyskytla otázka 

zkoumající oblasti a témata diskuze během hodnotících pohovorů. Stejně jako u prvního 

dotazníku bylo vybráno několik témat, u kterých měli respondenti vybrat na škále 0 až 5, 

jak moc se danému tématu věnují (0- nevěnuji se vůbec, 1-věnuji se málo, 5-věnuji se 

hodně). Ve výběru ale byly umístěny i oblasti, které do diskuze během hodnotících 

pohovorů nepatří. Zkoumala se tedy znalost hodnotitelů a především to, jaká témata byla či 

nebyla probírána během právě proběhnutého kola hodnotících pohovorů. Při 

vyhodnocování dat jsem se neřídila pouze průměrem, ale především hodnotou modus, 

která vyjadřuje nejčetnější hodnotu, tedy nejčastěji zvolenou důležitost nabízené položky.  

Mezi nejvíc konzultované oblasti během hodnotících pohovorů patřilo měření výkonnosti, 

kvalita práce a stanovení pracovních cílů.  Nejméně konzultovanými tématy pak bylo 

stanovení mzdových tarifů a motivačních prémií, rozbor absence a mobilita zaměstnanců. 

Konkrétní číselná data prezentuje Tabulka 8. 

 

Tabulka 8: Měření tematických oblastí diskutovaných během HP (po realizaci 

Myslingů) 

Nabízené téma k diskuzi během 

HP 

Průměrná 

hodnota 

Medián 
(střední 

hodnota) 

Modus 
(nejčetnější 

hodnota) 

Měření výkonnosti 3,4 3 5 

Srovnání s ostatními zaměstnanci 2,06 2 2 

Osobní charakteristiky 3,33 3 3 

Odborná způsobilost 3,86 4 3 
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Nabízené téma k diskuzi během 

HP 

Průměrná 

hodnota 

Medián 
(střední 

hodnota) 

Modus 
(nejčetnější 

hodnota) 

Úroveň jazykových schopností 1,4 1 1 

Stanovení mzdových tarifů 0,13 0 0 

Stanovení motivačních prémií 0,13 0 0 

Nefinanční motivace zaměstnanců 2 2 1 

Kvalita práce 4,6 5 5 

Kvantitativní ukazatele práce 3,66 4 4 

Rozbor absence 0,46 0 0 

Rozbor pracovní pozice (popis, 

náplň práce, atd.) 
2,8 3 3 

Stanovení pracovních cílů 4,8 5 5 

Zvýšení mobility zaměstnanců 1 0 0 

Plán rozvoje zaměstnance 4,2 4 4 

Zjištění stupně rozpracovanosti a 

kvality řešení projektových úkolů 
2,67 3 0 

Revize pracovní náplně 2,46 2 2 

Rozbor chování zaměstnance 2,2 2 3 

Možný pracovní postup 3 3 3 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Při srovnání této výsledné „po-myslingové“ tabulce s výsledky dotazníku č. 1 byly 

zjištěny následující informace. Oproti počátečnímu stavu došlo k ještě většímu omezení 

diskuze o mzdových tarifech a motivačních prémiích, což je pozitivní výsledek. Jak již 

bylo řečeno, tato témata by se měla řešit při jiné příležitosti než je hodnotící pohovor. 

Rovněž došlo k poklesu respondentů, kteří by se během hodnotících pohovorů zabývali 

rozborem absence hodnoceného. Položka, která poskytuje neuspokojivý výsledek, je 

pokles respondentů konzultující mobilitu zaměstnanců ve snaze ji zvýšit. Vzhledem 

k tomu, že Austin Detonator je nadnárodní společnost, která potřebuje vysílat své 

pracovníky do zahraničí na služební cesty, a zakládá dceřiné společnosti v ČR i zahraničí, 

je tato oblast velmi důležitá pro dlouhodobý výstup. Dalším pozitivním faktem je to, že 

hodnotitelé využili hodnotících pohovorů i k hodnocení výkonnosti pracovníka. Tato 

hodnocení probíhají na každém úseku, ale je důležité stáhnout získané údaje na 

individuálního pracovníka, a dále je prodiskutovat. Na druhou stranu se snížila důležitost 

naplánování osobního rozvoje. Také rozpracovanost projektů vypadla z kategorie „top 

diskutovaných témat“. Tato položka není obecně v teorii hodnotících pohovorů 

považována za ten nejdůležitější údaj, ale vzhledem ke specifické kultuře společnosti 

Austin Detonator s.r.o. a množství projektů, které simultánně probíhají skrz naskrz celou 

společností, má tento údaj své opodstatnění a měla by mu být věnována větší pozornost.  
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Další část dotazníku byla zaměřena na samotné výstupy a na délku proběhnutých 

hodnotících pohovorů (otázky č. 7 a 8). Dle firemního nastavení i v souladu s teorií 

hodnotících pohovorů by vyplněný formulář (tedy výstup hodnotícího pohovoru) měl být 

uložen nejen u hodnotitele a na personálním oddělení, ale kopii by měl mít taky sám 

hodnocený. Tento případ nastal celkem v 71,43% respondentů (graf13) – ti všichni si byli 

vědomi toho, kde všude jsou výsledky jejich Myslingu uloženy. To je poměrně uspokojivý 

výsledek. 4,76% respondentů uvedlo, že výsledky hodnotícího pohovoru mají oni a jejich 

nadřízený, a stejné procento respondentů pak uvedlo uložení výsledku hodnotícího 

rozhovoru u nich samotných a zároveň na personálním úseku. 4,76% byla také hodnota 

vypovídající o výsledcích Myslingů uložených pouze u hodnotitele a na personálním 

úseku. 14,29% pak uvedla, že neví, kde jsou výsledky jejich Myslingu. Tento fakt je více 

patrný při rozdělení všech respondentů opět do dvou kategorií – první, ve které jsou 

pracovníci, kteří byli jak hodnotiteli tak hodnocenými, a druhá, kde jsou pracovníci, kteří 

byli pouze hodnocenými.  

 

Graf 13: Kdo má výsledky vašeho Myslingu? - všichni respondenti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Při pohledu na první kategorii, tedy respondenty, kteří byli jak hodnotiteli tak 

hodnocenými, se dostáváme do uspokojivých čísel (graf 14). 86,67% respondentů uvedlo, 

že výsledky jejich Myslingu mají jak oni sami, tak i jejich nadřízený a personální úsek.  

Tento výsledek je velmi uspokojivý Dalších 6,67% zaznačilo, že výsledky mají oni spolu 
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se svým nadřízeným, a nakonec dalších 6,67% uvedlo jako držitele výsledků pouze svého 

nadřízeného a personální úsek. Ani jeden respondent z této skupiny neuvedl, že by 

nevěděl, kde jsou výsledky jeho Myslingu uloženy, popř. že by je sám neměl k dispozici.  

 

 

Graf 14: Kdo má výsledky vašeho Myslingu? - respondenti hodnotitelé a zároveň 

hodnocení 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Ne zcela uspokojivé výsledky byly zjištěny u skupiny respondentů, kteří byli 

pouze hodnocenými v procesu hodnotících pohovorů. Výsledky této skupiny jsou ukázány 

v grafu 15. I přesto, že většina hodnocených (62,96%) uvedla, že výsledky jejich 

hodnotících pohovorů mají oni sami, jejich nadřízený a personální úsek, má tato skupina 

zvýšené procento respondentů, kteří nevědí, kde jsou výstupy jejich Myslingů uloženy. 

Tato hodnota dosáhla výše 22,22%, což je více jak pětina pouze hodnocených. Lze zde 

pozorovat již dříve naznačenou tendenci neposkytování zpětné vazby této skupině 

pracovníků.  
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Graf 15: Kdo má výsledky vašeho Myslingu? - respondenti pouze hodnocení 

 

              Zdroj: Vlastní zpracování 

Jako jedna z posledních se prověřovala délka samotného hodnotícího pohovoru 

(otázka č. 8). Souhrnné výsledky všech respondentů ukazuje graf 16. Doporučená délka 

hodnotícího rozhovoru je minimálně 1 hodina. Ve společnosti Austin Detonator s.r.o. 

43,9% respondentů uvedlo, že jejich Mysling trval 1-1,5 hodiny, a dalších 39,02% strávili 

na hodnotícím pohovoru více jak 1,5 hodiny. Celkem tedy 82,92% hodnotících pohovorů 

bylo provedeno dle nastavených pravidel, co se délky pohovoru týče. 

 

Graf 16: Délka hodnotícího pohovoru - všichni respondenti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Jestliže tyto výsledky rozdělíme opět do dvou skupin, respondenti, kteří byli pouze 

hodnoceni, aniž by byli hodnotiteli, podstupovali schůzky o něco kratší. I tak jsou ale 

výsledky velmi dobré. 46,15% respondentů podstoupilo pohovor v délce 1-1,5 hodiny, a 

dalších 30,77% dokonce pohovor delší jak 1,5 hodiny. Celkem tedy 76,92% pohovorů 

proběhlo minimálně v doporučené délce. Výsledky této kategorie ukazuje graf 17.  

 

Graf 17: Délka hodnotícího pohovoru - respondenti pouze hodnocení 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

Naopak skupina, kde byli respondenti jak hodnotiteli tak hodnocenými, dosahuje 

lepších výsledků než je celkový výsledek pro všechny respondenty (graf 18). Celkem 

93,33% hodnotících pohovorů bylo provedeno dle nastavených pravidel, z toho 40% 

pohovorů trvalo 1-1,5 hodiny a dokonce 53,33% trvalo déle jak 1,5 hodiny.  

 

Graf 18: Délka hodnotícího pohovoru - respondenti hodnotitelé a zároveň hodnocení 

 

   Zdroj: Vlastní zpracování 
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Co se týče komentářů poskytnutých respondenty (otázka č. 9), obsahovaly jak pozitivní 

tak negativní vzkazy. Mezi ty nejčastější negativní patří tyto:  

 Je to jen další formalita, zbytečnost, zrušil bych to  

 Zabírá to příliš mnoho času 

 Je to vhodné pouze pro direktivní styl řízení 

 Nový systém je složitější než předešlý, který přitom fungoval, navíc náklady na 

zavedení nového systému musely být také značné 

 Pro seřizovače je stávající formulář nevyhovující 

 Nelze vždy stanovovat cíle na rok dopředu, priority se během roku mění 

 Ve společnosti je pár jedinců, kteří Myslingem ještě neprošli, i když závazný 

termín stanovený celoorganizačně byl 15.2.2012 

 Zatím není evidentní přínos na podnikové úrovni, na individuální úrovni s ním 

dokážu pracovat 

 Nemáme zpětnou vazbu z vedení společnosti nebo personálního útvaru 

 

Pár stížností bylo i na nově sestavený a prvním rokem používaný formulář: 

 Je těžko pochopitelný 

 Je moc dlouhý 

 Formulář má zbytečně dlouhou část zaměřenou na stanovení cílů 

 

Naopak k pozitivním reakcím patří následující: 

 Mysling poskytuje detailní obraz vývoje zaměstnance za předpokladu, že se tyto 

informace budou opravdu zpracovávat a vyhodnocovat 

 Systém je vhodný pro zjištění potřeb vzdělávání a obsazování pozic z interních 

zdrojů společnosti 

 Vhodné pro sestrojení kvalitní mapy kádrů 

 Proces Myslingů je dobrý, bylo by vhodné ho propojit se systémem odměňování 

 Mysling poskytuje výbornou zpětnou vazbu, má velký přinos pro individuální 

plánování 

 Vedoucí byl na pohovor skvěle připraven 

 Kdyby se Mysling konal mimo pracovní dobu a mimo pracoviště, bylo by to 

příjemnější 
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Jestliže rozdělíme respondenty opět do dvou kategorií na pouze hodnocené a na 

respondenty, kteří byli jak hodnotiteli tak hodnocenými, zjistíme, že výrazně kritičtější byli 

právě pouze hodnocení. Na druhou stranu mnoho z nich svého vedoucího za výkon u 

hodnotícího pohovoru pochválilo, ocenilo především jeho přípravu.  

 

Poslední částí byly identifikační otázky, jejichž výsledky jsou ovšem shodné s výsledky 

z první fáze výzkumu, jednalo se o stejnou skupinu respondentů.
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5 Vyhodnocení výsledků, návrhy a doporučení 
Následující kapitola přinese celkové vyhodnocení jednotlivých zjištěných údajů 

týkajících se předmětu zkoumání. Toto vyhodnocení pak poukáže na situaci okolo 

hodnotících pohovorů ve společnosti Austin Detonator s.r.o. Budou zde interpretovány 

výsledky oběma provedených dotazníků vážící se k proběhnuvším hodnotícím pohovorům. 

Na základě těchto vyhodnocení pak budou identifikovány hlavní problémy společnosti 

v oblasti hodnotících pohovorů a následně navrhnuta doporučení vedoucí k vyřešení těchto 

problémů.  

Vyhodnocení proběhne ve třech hlavních oblastech, které jsou součástí hlavních cílů 

práce a pomocí nichž byla problematika hodnotících pohovorů ve společnosti Austin 

Detonator s.r.o. zkoumána. Tyto oblasti jsou úroveň povědomí pracovníků o rozsahu a 

aplikaci Myslingů ve společnosti Austin Detonator s.r.o., správnost průběhu Myslingu a 

povědomí pracovníků o dalších krocích navazujících na Mysling (především ve spojitosti 

s další prací s Mysling dokumenty). Shrnutí o naplnění nebo nenaplnění hlavních cílů pak 

bude rozepsáno v závěru diplomové práce. 

 

5.1 Zjištění úrovně povědomí pracovníků o rozsahu a aplikaci Myslingů 

ve společnosti Austin Detonator s.r.o.  

Ke zjištění detailů související s touto problematikou byl použit dotazník, přičemž 

tato oblast byla zkoumaná v obou fázích zkoumána v obou fázích šetření. V první fázi se 

zkoumal obecný pohled a názor respondentů na tehdejší systém hodnocení zaměstnanců ve 

společnosti Austin Detonator s.r.o. Dalším bodem bylo zjištění znalostí pracovníků, co se 

týče rozsahu procesu hodnotících pohovorů (Myslingu) v této společnosti. Ve druhé fázi 

výzkumu pak byla tato otázka nadnesena znovu a výsledky obou dotazníků byly 

porovnány.  

 

Výsledky zkoumání a zjištěné problémy 

Výstupem první části byl názor pracovníků na ucelenost a systémovost procesů 

hodnocení zaměstnanců ve společnosti Austin Detonator s.r.o. Tuto otázku zodpovídali 

respondenti ještě před proškolením o hodnotících pohovorech a před zaváděním nového 

zdokonaleného systému hodnotících pohovorů. Většina respondentů měla na ucelenost 

hodnotícího systému společnosti neutrální až negativní náhled. Jedno z možných 
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zdůvodnění pro získané výsledky je, že zaměstnanci neznají pořádně celý systém 

hodnocení pracovníků ve společnosti, neví, kdo a jak je hodnocen, k čemu všemu 

hodnocení slouží a jak je s výsledky dále pracováno.  

Na otázku o tehdejší celistvosti hodnotícího systému společnosti navazovalo otázka 

na nastavení procesů hodnocení pracovníků společnosti. Zde převažovaly pozitivní 

odpovědi, které tvrdily, že společnost ve své podstatě má přesně nastavené postupy 

hodnocení zaměstnanců. Při interpretaci tohoto výsledku a jeho propojení s výsledky 

předchozí otázky zjistíme, že ačkoli lidé nejsou přesvědčeni o ucelenosti systému 

hodnocení, popřípadě neví přesně, jak funguje, jsou v podstatě spokojeni s tím, jak to 

funguje. Zde narážíme na častou neochotu zaměstnanců společností přijímat změny, 

obzvlášť ty, které se jich bezprostředně týkají. Zde i přesto, že pracovníci nejsou spokojeni 

se systémem hodnocení celkově, preferují pokračovat stejným „nesystémem“.  

Poslední zkoumaná oblast vztahující se k tomuto cíli se týkala povědomí 

pracovníků o rozšíření hodnotících pohovorů skrz organizaci. Zde bylo nutno rozdělit 

respondenty do dvou skupin podle toho, jestli hodnotící pohovory podstoupili pouze jako 

hodnocení, nebo byli hodnoceným i hodnotitelem. Skupina pracovníků, která zastávala obě 

role, měla poměrně dobrý přehled o rozšíření Myslingu ve společnosti, věděla, na kterých 

pracovních pozicích a úrovních je Mysling vyžadován. Byla zde zaznamenána výrazně 

lepší informovanost. Při sledování odpovědí na tuto otázku v jednotlivých fázích výzkumu 

byl zaznamenán pokrok. Naopak značné zhoršení bylo zjištěno u skupiny pracovníků, kteří 

byli pouze hodnocenými. Vyšlo najevo, že tito pracovníci nemají dostatek informací o 

rozšířenosti hodnotících pohovorů ve společnosti i přesto, že tyto informace obdrželi na 

podzimních školeních, kde jim byly pečlivě vysvětleny. Tento fakt mě vede k úvaze, že 

tyto výsledky mohou mít příčinu ne v počátečním proškolení a nedostatečném představení 

celé situace a nového systému hodnocení, ale především v nedostatku zpětné vazby. 

 

Návrh řešení problému 

Ze zjištěných výsledků spadající do kategorie tohoto cíle vyplývá jeden hlavní 

problém: nedostatečné poskytování informací zaměstnancům především od střední 

úrovně řízení níže. Je pochopitelné, že se všechny úrovně managementu nepodílejí na 

rozhodování strategických otázek společnosti, tento systém by nefungoval. Proto je 

důležité, aby byla každá zaváděná změna, o které bylo rozhodnuto top managementem, 

komunikována do společnosti, a aby se informace dostaly i k pracovníkům nižších 

pracovních pozic, zejména pokud se jich změna přímo týká. Co se týče sdělení informací 
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před zavedením samotného procesu, společnost tento krok zvládla prostřednictvím školení, 

kde byla pracovníkům vysvětlena nejen co od hodnotícího pohovoru čekat a jak ho vést, 

ale také jeho účel, kdo je do něj zapojen a jeho významnost pro potřeby společnosti. 

Hlavní problém je v komunikaci navazující na proběhnuté Myslingy. Jestliže Myslingy 

proběhly v lednu a únoru 2012 a pracovníci neobdrželi během následujícího měsíce 

alespoň neúplné informace o úspěšnosti tohoto kroku, které úseky se účastnily a jak 

dopadly, jednoduše řečeno nemají důkaz o tom, že se s vyplněnými formuláři dále pracuje, 

nevidí v této změně žádný přínos. Společnosti pak hrozí, že další kolo Myslingu v lednu a 

únoru 2013 budou pracovníci podstupovat pouze formálně bez toho, aby se na něj 

připravovali, vyjadřovali se k aktuálnímu dění nebo osobnímu rozvoji.  

Řešením tohoto problému by mohly být porady personálního oddělení s manažery 

jednotlivých úseků společnosti, kteří by konečné výsledky Myslingu komunikovali dále 

svým podřízeným v rámci pravidelných porad. Je také možné řešení, aby pracovník 

personálního útvaru postupně navštěvoval porady jednotlivých úseků a sám zde výsledky 

prezentoval. Dalším řešením by mohl být briefing pro široké spektrum pracovníků. Tyto 

briefingy již ve společnosti Austin Detonator s.r.o. pravidelně probíhají. Vystupuje na nich 

především top management, který informuje o aktuálním dění a zodpovídá otázky z tzv. 

schránek důvěry, které jsou ve společnosti rozšířené. Tyto briefingy by mohly být dobrou 

příležitostí, jak lidem sdělit a ukázat, že zavádění inovovaného systému hodnotících 

pohovorů opravdu mělo svůj význam. Další možností, jak rozšířit informaci o průběhu a 

výsledcích hodnotících pohovorů, je firemní časopis. Ten vychází minimálně každé 

čtvrtletí a je distribuován napříč společností. Napsání a zveřejnění článku osvětlující proces 

Myslingu a jeho výsledky by rovněž mohlo být efektivní formou, jak komunikovat se 

zaměstnanci, kteří Mysling podstoupili. Je třeba zaměstnancům vysvětlit, jak celý systém 

funguje, k čemu slouží, přesvědčit je o správnosti tohoto systému a dále tento systém 

dodržovat. Žádné z uvedených řešení nepředstavuje pro společnost Austin Detonator s.r.o. 

finančně náročnou alternativu vzhledem k tomu, že všechny tyto činnosti již v podniku 

probíhají a jsou tedy již zahrnuty do nákladových položek v rozpočtu společnosti.  

 

5.2 Zjištění správnosti průběhu Myslingu  

Data sloužící ke zmapování průběhu Myslingu byla sbíraná pomocí dotazníku. Opět 

bylo využito obou distribuovaných dotazníků. První dotazník odhalil fakta, jak se 

hodnotící pohovory prováděly do podzimu 2011. Výsledkem byla velká nesystematičnost. 
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Hodnotící pohovory ve společnosti Austin Detonator s.r.o. sice oficiálně probíhat měly, 

nicméně ne každý tak opravdu činil. Bylo obvyklé, že si manažeři jednotlivých úseků 

vytvořili sami svůj systém na hodnocení jejich podřízených, nicméně tento systém nebyl 

sdílen ve společnosti. Do značné míry se tím omezoval rozvoj jednotlivých pracovníků, 

kteří mezitím například dospěli do seniorské pozice a mohli by tuto pozici zastávat i 

v rámci odlišného úseku.  

 

Výsledky zkoumání a identifikace problému 

Jedna z věcí, která byla zkoumána, je jak dlouho dopředu věděli pracovníci o tom, 

že s nimi bude proveden hodnotící pohovor (měli domluvený přesný termín) a jak dlouhou 

dobu tedy měli na svou přípravu. Dalším cílem bylo také zjistit, jak moc se připravovali. 

Výborným výsledkem je, že dle výzkumu se všichni hodnotitelé na pohovory připravovali 

minimálně půl hodiny, přičemž většina z nich více jak hodinu. Na svůj vlastní hodnotící 

pohovor se pak také všichni tito pracovníci připravovali, a to průměrně asi hodinu. 

Příprava této skupiny pracovníků je tedy v pořádku. Problém se objevil u skupiny 

zaměstnanců, kteří absolvovali Myslingy pouze jako hodnocení. Obecně se jedná o 

zaměstnance na nižších stupních managementu. Průměrně se na svůj hodnotící pohovor 

připravovali asi hodinu, nicméně téměř čtvrtina z nich šla na pohovor bez předchozí 

přípravy. Přibližně stejný počet pracovníků se pak na pohovor připravoval pouhou půl 

hodinu. To svědčí o tom, že tito pracovníci, pouze hodnocení, nepřikládají hodnotícím 

pohovorům takovou důležitost, jak by si Mysling zasloužil a jak by si vedení společnosti 

přálo. Nepřipravenost hodnoceného nejenže stěžuje roli hodnotiteli u pohovoru, ale 

znehodnocuje také vypovídací hodnotu vyplněného Mysling formuláře. Formulář je totiž 

vyplněn spíše formálně, hodnocený není schopen s hodnotitelem diskutovat o 

jednotlivých diskutovaných položkách, není schopen mu věcně argumentovat. Během 

těchto schůzek je také vyšší riziko výskytu konfliktu, což je nežádoucí.  Celý proces 

navíc společnost stojí velké finanční prostředky, a jestliže čtvrtina hodnotících pohovorů 

neproběhne poctivě a nejsou dále použitelné, je to jen plýtvání firemními zdroji.  

Při zjišťování důvodu pro nepřipravenost hodnocených na pohovor bylo zkoumáno 

také časové rozpětí mezi domluvením si termínu schůzky Myslingu a jeho provedením. 

Bylo zjištěno, že tato doba nehrála roli v nepřipravenosti hodnocených vzhledem k tomu, 

že o svém pohovoru věděli dostatečně dopředu. Konkrétně necelých 60% respondentů, 

kteří byli pouze hodnoceni, věděli o svém rozhovoru dokonce více jak 14 dní dopředu, 

dalších necelých 35% respondentů z této skupiny znali termín svého Myslingu 10-14 dní 
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dopředu. Tato doba je v souladu jak s teorií a metodikou hodnotících pohovorů tak 

pravidly společnosti Austin Detonator s.r.o. Pracovníci tedy měli dostatek času se na svůj 

Mysling důkladně připravit.  

Dalším důležitým bodem zkoumání byla témata, o kterých zaměstnanci během 

hodnotících schůzek diskutovali. Jako uspokojivý výsledek lze považovat fakt, že 

pracovníci neměli tendence konzultovat během pohovorů mzdové tarify a motivační 

prémie pracovníků. Tato témata by se měla řešit na při jiných příležitostech, než jsou 

hodnotící pohovory. Méně uspokojivý je výsledek týkající se mobility zaměstnanců. 

Prostor věnovaný diskuzi o mobilitě pracovníka v rámci společnosti byl omezen oproti 

původním hodnotám, které už tak nebyly příliš vysoké. Vzhledem k tomu, že Austin 

Detonator s.r.o. je nadnárodní společnost, která potřebuje vysílat své pracovníky do 

zahraničí na služební cesty, a zakládá dceřiné společnosti v ČR i zahraničí, je dané téma 

nutné s pracovníky prodiskutovat. Tato položka je rovněž jedna z klíčových pro vytvoření 

kvalitní mapy kádrů. Další položkou, u které byl zaznamenán pokles oproti podzimním 

hodnotám, je diskuze o stupni rozpracovanosti a kvality řešení projektových úkolů. 

Tato položka byla do formuláře zahrnuta vzhledem k charakteru společnosti a k významu 

projektů ve vybrané společnosti. Ve společnosti Austin Detonator s.r.o. probíhá simultánně 

vysoké množství projektů různého charakteru napříč celou společností. I přesto, že 

manažeři obvykle vyhodnocují úspěšnost a pokročilost těchto projektů průběžně během 

roku, mělo by být do Mysling formuláře rovněž prodiskutováno a zapsáno. Další 

významné výkyvy v oblasti předmětů diskuze během pohovorů zaznamenány nebyly. 

Naopak je dobré vyzdvihnout fakt, že hodnotitelé se drželi struktury formuláře hodnotících 

pohovorů, a tím pádem došlo k prodiskutování velkého množství témat, od osobních 

vlastností, cílů a plánovaného rozvoje až po výkonové plnění cílů. Rovněž doba trvání 

pohovoru byla v souladu s doporučenou délkou minimálně jedné hodiny.  

 

Návrh řešení problému 

Hlavní problém je zde identifikován v oblasti přípravy pracovníků, se kterými 

má být proveden hodnotící pohovor za účelem jejich hodnocení. Většinou se jedná o 

pracovníky nižšího managementu. Opět zde vyplouvá na povrch problém nastíněný dříve, 

a to neochota lidí přijímat změny. Pracovníci evidentně nejsou přesvědčeni o správnosti 

zavádění obnoveného a pozměněného Myslingu, berou ho pouze jako další formalitu. 

Jednou z variant řešení je upravit pravidla Myslingu tak, aby hodnotitelé neprováděli 

hodnotící pohovor s pracovníky, kteří prokazatelně nejsou připraveni. Bez přípravy 
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jednoho z účastníků se totiž jedná o zbytečnou časovou a tím i finanční ztrátu. 

S pracovníky, kteří nejsou na svůj hodnotící pohovor připraveni, by měl být dohodnut 

nový termín. V případě, že se nepřipraví ani na ten, měl by tento fakt být zaznamenán do 

formuláře, popř. je zde možnost vytvořit jistý postih nepřipraveného pracovníka. Uvedené 

řešení ovšem je řešením důsledku, ne příčiny. Je tedy třeba zapracovat na přesvědčení 

pracovníků o správnosti a důležitosti Myslingů. Opět tedy narážíme na to, jak 

informovat zaměstnance. Otázka, která musí být zodpovězena, ovšem není pouze jak, ale o 

čem je v této fázi informovat. Dle některých komentářů k právě proběhnutým hodnotícím 

pohovorů mají někteří dojem, že si „zase něco vymyslel personální úsek, aby měl co 

dělat.“ Měl by být tedy především zdůrazněn užitek, který zaměstnancům samotným 

Mysling přinese. Konkrétním příkladem mohou být následující: 

- Obdržíte podrobnou zpětnou vazbu na svůj dosavadní pracovní výkon 

- Dojde k vyjasnění představ do budoucna o úspěšném výkonu práce a o náplni práce 

obou stran  

- Mysling je příležitostí naplánovat dále vaší kariéru a osobní rozvoj 

- Během schůzky budete vyzváni k vyslovení vašich návrhů, komentářů a 

připomínek 

- Nebojte se vyjádřit vaše připomínky, návrhy i osobní plány na této schůzce – pokud 

tak neučiníte, můžete na vhodnou příležitost čekat další rok 

- S vašimi vyplněnými formuláři bude dále pracováno. Jako první bude zmapována a 

vyhodnocena potřeba vašeho vzdělávání na tento rok, s dalšími kroky budete 

postupně seznamováni. 

- O výsledcích Myslingů budete informováni jak svým nadřízeným, tak přímo 

vedením společnosti.  

- Kopie vašeho vyplněného Mysling formuláře může být vaší nejlepší a 

nejpodrobnější referencí v případě, že byste zvažovali kariéru mimo tuto 

společnost.  

Je ovšem potřeba dané sliby dodržet. Jak uvedl Hroník (2006), v rámci představování 

užitku hodnotících pohovorů pro pracovníka je rovněž důležité ho uklidnit. Některé bez 

přípravy, pouze formálně vyplněné dotazníky mohly vzniknout na základě obav, že se 

interní diskutované informace „prosáknou“ na povrch. Je tedy třeba předem oznámit, kdo 

bude do procesu jejich hodnocení zapojený, kdo bude mít přístup k datům, a jak 

s nimi bude dále pracováno. Představení hodnotícího formuláře je také důležitou 
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součástí, která hodnocenému ukazuje program schůzky a na co se připravit, odbourává 

tedy opět strach z neznámého. 

Společnost Austin Detonator s.r.o. tuto přípravu a informovanost pracovníků před 

začátkem Myslingu nepodcenila. Důkazem jsou proběhnutá školení a tzv. Karta pro 

hodnotitele a Karta pro hodnoceného (Příloha 5 a 6). V této fázi byl personální úsek 

opravdu pečlivý. Nicméně vzhledem k výsledkům pohovorů bude pravděpodobně potřeba 

podstoupit tuto přípravnou fázi pracovníků opakovaně před příštím Myslingem. 

Zaměstnanci již prošli svými hodnotícími pohovory, vědí, co od nich očekávat, a mají 

spoustu připomínek a komentářů, které by neměly zůstat bez vyslechnutí. Řešením by 

mohly být krátké např. dvouhodinové workshopy vedené se skupinou pracovníků 

z daného oddělení. Na těchto workshopech by měla být přítomna skupina hodnocených a 

zástupce personálního oddělení, který má Myslingy na starost. Tento pracovník je schopný 

vysvětlit přesně jak užitky Myslingu pro pracovníky, tak to, jak s výstupy hodnotících 

pohovorů dále pracuje personální oddělení. Je také schopen diskuzí zjistit příčinu toho, 

proč se pracovníci na svůj Mysling nepřipravují. Lidé potřebují být informováni a vidět 

důkazy, aby uvěřili, že Mysling není pouze další „papír pro papír.“ Tento workshop by měl 

být ovšem veden bez přítomnosti přímého nadřízeného skupiny pro případ, že by příčinou 

neochoty se připravit byly právě problémy s nadřízeným, neúcta vůči němu apod. Tyto 

workshopy by se konaly v rámci pracovní doby a v prostorách společnosti, aby nevznikaly 

zbytečné náklady na jejich organizaci, popř. placení přesčasů apod.  

U témat k hovoru během hodnotícího pohovoru nebyl zjištěn žádný větší 

problém, od podzimních školení byl zaznamenán pokrok pracovníků. Většina z nich ví, co 

mají na hodnotících pohovorech řešit a co ne. Větší důraz by měl být kladen na debatu o 

projektech, především jejich vyhodnocení a naplánovaní dalších kroků. Pro efektivní 

zdůraznění by mohl být pozměněn Mysling formulář umístěním kolonky upozorňující 

právě na rozpracovanost nebo ukončení projektů. Rovněž by měli být hodnotitelé 

povzbuzeni, aby se svými podřízenými diskutovali o jejich mobilitě – změna pozice ve 

společnosti, změna úseku, práce v zahraničí nebo na jedné z dceřiných společností, 

otevření pobočky.  

 

5.3 Zjištění úrovně povědomí pracovníků o dalších krocích navazujících 

na Mysling  

Posledním cílem práce bylo zjistit, jak jsou pracovníci informovaní o následných 

krocích navazujících na proces hodnotících pohovorů, především co se týče další práce 
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s dokumenty a výsledky. Tento cíl plynule navazuje na předchozí a doplňuje ucelený obraz 

o celkové správnosti průběhu hodnotících pohovorů. Tato část byla opět řešená pomocí 

dotazníkového šetření a v obou fázích výzkumu. V první části bylo zkoumáno především 

to, jestli pracovníci s vyplněnými formuláři dále pracují a jak, s kým případné problémy 

konzultují apod. V druhé části výzkumu bylo zjišťováno povědomí pracovníků o tom, co 

se s vyplněnými formuláři děje po ukončení hodnocení. 

 

Výsledky zkoumání a identifikace problému 

Velmi špatný výsledek se dostavil při zkoumání sdělování výsledků hodnotících 

pohovorů hodnoceným pracovníkům. Ukázalo se totiž, že 41% hodnotitelů výsledky 

hodnocení svým podřízeným vůbec nesděluje. V praxi to tedy vypadalo následovně: poté, 

co proběhl pohovor, hodnotitel sepsal finální verzi, ale nepředal ji k podpisu a 

odsouhlasení hodnocenému. Takto vyplněný formulář pak uložil ve své kanceláři, 

hodnocenému tedy nebyla ani předána kopie. Výsledky hodnocení svým podřízeným 

sděluje pouze necelá třetina hodnotitelů. Zde tkví jádro celého problému a do jisté míry se 

zde ukazuje i odpověď na otázku, proč se vůči Myslingu staví poměrně velké množství 

pracovníků velice skepticky. Tato data se ovšem vztahují především k období před 

zavedením nového Mysling systému. Vyhodnotit sdělování výsledků Myslingu 

podřízeným po proběhnuvším novém Myslingu nebylo zatím možné vzhledem k tomu, že 

v době výzkumu ještě všechna data nebyla vyhodnocena a nebyla sdělena manažerům 

hlavních úseků, aby je šířili dále. 

Dále bylo zjištěno, že polovina hodnotitelů nemá potřebu konzultovat Mysling se 

svými kolegy. To by se mohlo ukázat jako problém při vytváření mapy kádrů. Manažeři 

nechtějí přijít o své schopné pracovníky, chtějí je tam udržet co nejdéle, a jejich případný a 

možný přestup na jiné oddělení či pozici s nikým z kolegů řešit nechtějí. Nechtějí se svých 

lidí vzdát. Naopak více než polovina hodnotitelů konzultuje výsledky hodnotících 

pohovorů se svými nadřízenými, což se jeví jako pozitivní výsledek. Ve společnosti Austin 

Detonator s.r.o. je tedy dostatečná komunikace směrem „zdola nahoru“, opačným 

směrem ale komunikace výsledků Myslingů často nefunguje.  

Pouze necelá polovina hodnotitelů dále pracuje s dokumenty vypracovaných díky 

Myslingu, a to navíc pouze jednou ročně. Frekvence revize těchto dokumentů je relativně 

odpovídající vzhledem k tomu, že Mysling ve společnosti Austin Detonator s.r.o. probíhá 

jednou ročně, i když by mohla být vyšší. Nicméně by se měl zvýšit počet pracovníků, 

kteří s dokumenty pracují a udržovat frekvenci této práce na minimálně jednou za rok.  
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Téměř tři čtvrtiny všech respondentů prohlásili, že výsledky jejich Myslingů mají 

oni sami, jejich nadřízený a personální úsek, což je ta nejlepší, společností nastavená a 

preferovaná varianta. Tento výsledek by byl poměrně uspokojivý, kdybychom se opět 

nepodívali zvlášť na skupinu pracovníků, kteří byli pouze hodnoceni. Zatímco odpověď 

pracovníků-hodnotitelů a zároveň hodnocených – signalizovala jasné povědomí o tom, kde 

jsou formuláře uloženy (všichni pracovníci věděli, kde jsou jejich formuláře uloženy, i 

když ve 12% případů nebyla odpověď zcela správně), u pracovníků – pouze hodnocených 

téměř čtvrtina respondentů odpověděla, že neví, kde jsou výsledné formuláře jejich 

Myslingu. I zde 62,96% uvedlo správnou odpověď dle pravidel společnosti, nicméně 

množství odpovědí respondentů, kteří naopak netuší, kde výsledky jejich hodnotících 

pohovorů jsou a jak se s nimi dále pracuje, je značně negativní. Lze zde opět pozorovat již 

několikrát určený problém špatné komunikace směrem k účastníkům Myslingů, kteří 

jsou na nižších úrovních řízení. 

 

Návrh řešení problému 

Řešení prvního a posledního definovaného problému je téměř totožné: 

zaměstnancům, kteří se účastní hodnotících pohovorů, poskytnout více informací a hlavně 

zpětnou vazbu. Pracovníkům, především na nižších stupních řízení, chybí i základní 

informace o výsledcích jejich Myslingů, kde jsou formuláře uchovány a za jakým účelem 

apod. Je třeba najít ve společnosti „úzké místo“, které je příčinou této špatné komunikace 

a informovanosti. Musí být určeno, zdali se jedná o člověka, který zadržuje informace 

(chtěně nebo nechtěně), o úsek, nebo jestli je nevědomost způsobena komunikačními 

šumy. To bohužel z dotazníku patrné není.  Mým doporučením tedy je udělat šetření ve 

společnosti a identifikovat, kde jsou informace zadržovány. Rovněž by měly být 

stanoveny kompetence určující, kdo má právo komunikovat výsledky Myslingů a komu. 

Měla by být jasně dána posloupnost toku informací. Rovněž je třeba určit, jakou formou 

budou informace a výsledky Myslingů sdělovány (již dříve zmíněné briefingy, porady, 

firemní časopis, email apod.) Nakonec je třeba stanovit i termín, do kdy budou výsledky 

oznámeny. Tento termín by měl být stanoven před oficiálním termínem ukončením 

hodnotících pohovorů naskrz společností, aby mohly být ihned podávány informace, kdy 

mohou hodnocení očekávat vyhodnocení a zpětnou vazbu.  

Ve společnosti Austin Detonator s.r.o. by rovněž měla být podporována 

kooperace kolegů, zejména co se lidských zdrojů týče. Jak již bylo uvedeno výše, každý 

vedoucí si chce udržet své schopné pracovníky i za tu cenu, že se nebudou již dále rozvíjet 
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tak, jak by mohli. Tento problém rovněž může souviset s nedostatečnou interní komunikací 

a uzavřeností jednotlivých úseků, nicméně se dá řešit i odděleně. Mým doporučením je po 

finálním vyhodnocení výsledků Myslingů a zjištění, jací pracovníci jsou potřeba na jaké 

pozice, uspořádat poradu s vedoucími jednotlivých úseků, kde by byla tato problematika 

nadnesena. Organizaci vždy stojí méně peněz, když najde potřebného člověka z vnitřních 

zdrojů společnosti, než aby najímala zcela nového člověka zvenčí.  Tuto problematiku je 

navíc třeba řešit také prevenčně. Vzhledem k tomu, že vytvoření mapy kádrů a 

zmapování pracovníků a jejich ambicí ve společnosti bylo jedním z cílů Myslingu, tato 

schůzka by mohla být zajímavým vyústěním prvního ročníku systémových hodnotících 

pohovorů ve společnosti Austin Detonator s.r.o. 
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6 Závěr 
Hlavním cílem této diplomové práce bylo zjistit, jestli hodnotící pohovory (Mysling) 

ve společnosti Austin Detonator s.r.o. proběhly v souladu s teorií a pravidly hodnotících 

pohovorů, a zdali splnily svůj účel, jak ze strany společnosti, tak pro samotné pracovníky. 

Tento hlavní cíl byl rozdělen do několika dílčích cílů, které napomohly zjištění hlavního 

cíle. Součástí výzkumu byly tedy tři oblasti: zjištění úrovně povědomí pracovníků o 

rozsahu a aplikaci hodnotících pohovorů ve společnosti, zmapování správnosti průběhu 

hodnotících pohovorů v této společnosti, a také zjištění úrovně povědomí pracovníků o 

tom, jaké jsou další kroky po absolvování hodnotících rozhovorů, jak je dále pracováno 

s výstupy. 

K získání dat z těchto tří oblastí byly použity především dva dotazníky 

distribuované ve dvou různých obdobích. Výzkum byl tedy dvoufázový a probíhal 

v listopadu 2011 (první část) a v březnu 2012 (druhá část), obě fáze měly stejnou cílovou 

skupinu respondentů. První dotazník zjišťoval především tehdejší stav povědomí o 

hodnotících pohovorech ve společnosti Austin Detonator s.r.o. (znalosti pracovníků o 

provádění pohovorů, rozšíření nově zaváděného systému Myslingů napříč společností 

apod.). Po vyplnění tohoto dotazníku následovalo školení, kterého jsem měla příležitost se 

účastnit, a pozorovat atmosféru, která kolem nového systému panovala. Cílem druhého 

dotazníku distribuovaného po proběhnutí hodnotících pohovoru pak bylo zjistit, jak 

hodnotící pohovory proběhly, zdali byly v souladu s proškolenými pravidly a teorií 

hodnotících pohovorů, a jestli jsou správně podniknuty i následné kroky s hodnocením 

pracovníků související. Zaměstnanci měli také šanci se volně vyjádřit k celé záležitosti, byl 

zde prostor pro připomínky a návrhy na zlepšení. Výsledky některých částí pak byly 

porovnány s výsledky prvního dotazníku.  

Po vyhodnocení bylo zjištěno, že hlavním problémem v průběhu i po skončení 

procesu hodnotících pohovorů, je nedostatečná komunikace především vůči pracovníkům 

nižšího managementu, kteří jsou do procesu hodnocení zapojeni z větší části již pouze jako 

hodnocení. Oni sami hodnotící rozhovory se svými podřízenými nevedou. Tito pracovníci, 

kteří byli pouze hodnocenými, měli výrazně menší povědomí o rozšířenosti Myslingu 

napříč společností, často navíc chybné. Výrazně méně se na pohovory připravovali, někteří 

dokonce vůbec. Nevidí v Myslincích žádný užitek, berou to pouze jako další formalitu 

nařízenou vedením. Nejsou obeznámeni s kroky navazujícími na hodnotící pohovory, jak 

se získanými výsledky společnost dále pracuje a k čemu jsou využívány. Dalším 

významným nedostatkem je to, že ještě neobdrželi od vedení popř. od svých nadřízených 
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žádnou zpětnou vazbu o výsledcích letošních Myslingů. Jako řešení tohoto závazného 

problému bylo navrženo využití pravidelného celopodnikového briefingu ke sdělení 

základních poznatků, které udělalo personální oddělení po vyhodnocení všech Mysling 

formulářů. Pro účely zpětné vazby se dá taktéž využít pravidelný firemní oběžník, který je 

distribuován pracovníkům společnosti. Rovněž by mělo docházet k poradám pracovníka 

personálního úseku s manažery jednotlivých oddělení, na kterých by byly dosažené 

výsledky konzultovány a navrženy další postupy. Pro práci a přesvědčení zaměstnanců 

(především pouze hodnocených pracovníků) jsou pak vhodné workshopy, na kterých by se 

setkali tito pracovníci v malých skupinách s pracovníkem personálního úseku, který má 

hodnotící pohovory na starosti. Na těchto workshopech by byl prostor nejen pro 

přesvědčení pracovníků o správnosti systémového zavedení Myslingů, ale také pro 

vysvětlení všech detailů, zodpovězení dotazů a vyslechnutí připomínek a návrhů na 

zlepšení ze strany hodnocených. Tato řešení jsou navržena pro operativní a co nejrychlejší 

nápravu aktuálního problému, nicméně řeší pouze důsledek, ne příčinu.  

Je nutné, aby se ve společnosti Austin Detonator s.r.o. nastavily přesné 

kompetence, co se týče správy hodnotících pohovorů, jejich vyhodnocení a komunikaci 

výsledků do společnosti.  Má-li být Mysling systémovým procesem, je nutné, aby i tyto 

následné kroky byly nastaveny systémově. Do budoucna společnost pomýšlí na zavedení 

Myslingů na další úrovně pracovníků (ještě nižší než současné), proto je nutné, aby tyto 

chyby byly eliminovány dříve, než k tomuto kroku přistoupí. Navrhovaná řešení byla 

doporučena tak, aby pokud možno neznamenala pro společnost finanční zátěž. Většina 

alternativ je tedy sestavena tak, že jejich realizace je již zahrnuta v nákladech společnosti. 

Dalším identifikovaným problémem byla neochota pracovníků rozebírat průběh a 

výsledky hodnotících pohovorů se svými kolegy, což pro společnost do budoucna znamená 

komplikaci při vytváření mapy kádrů. Vzhledem k tomu, že je to jeden z cílů společnosti 

do budoucích let, měli by spolupráci a otevřenost mezi kolegy a pracovníky jednotlivých 

úseků podporovat.  

Díky výzkumu bylo zjištěno, že hodnotící pohovory jako takové proběhly z větší 

části dle regulí. Byly oznámeny dostatečně dlouhou dobu dopředu, samotná jejich délka 

byla rovněž v souladu s doporučeními odborníků, diskutovaná témata byla také většinou 

v pořádku, odchylky byly samozřejmě nalezeny u výše zmíněné skupiny hodnocených. 

Závažné pochybení nastává až v závěru hodnotícího procesu a postupech, které na 

hodnotící pohovory navazují. Toto pochybení ale může zapříčinit nesplnění účelu 

hodnotících pohovorů. Hlavní operativní účel společnosti sice naplněn byl – jsou 
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získána data pro sestavení náplně vzdělávání a rozvoje na tento kalendářní rok. Nicméně 

z dlouhodobého hlediska (tzn. vytvoření map zastupitelnosti a map kádrů, vytvoření 

kompetenčních modelů apod.) zatím naplněn nebyl a je třeba eliminovat jisté jevy 

předtím, než naplněn bude.  

Poznatky získané v rámci této diplomové práci mohou být použity jako podklad pro 

odstranění nedostatků, které se objevily v tomto ročníku hodnotících pohovorů ve 

společnosti Austin Detonator s.r.o., jako i pro zdokonalování a širší využitelnost celého 

systému Myslingů do dalších let. 
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