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I. ÚVOD

       V současné době lze v teorii i praxi managementu pozorovat mnoho nových směrů 

zefektivňování organizace řízení. Existuje mnoho nových trendů a změn tržních podmínek1, které 

vedou řadu podniků k proměnám způsobů myšlení a k novému směřování podnikového řízení. 

Manažeři a organizátoři se musí učit reagovat jak na externí, tak i interní vlivy, které mohou změny 

způsobovat, aby byli v tržním prostředí úspěšní. 

K porozumění interním vlivům slouží personální práce2, která se soustřeďuje především na 

pracovní výkon3 zaměstnanců. Proces řízení pracovního výkonu4 bývá ve firmách považován za tu

součást řízení lidských zdrojů5, která je nezbytná pro podporu rozvoje a růstu všech zaměstnanců na 

různých pracovních pozicích a zároveň v rámci organizace ovlivňuje finanční výsledky, kvalitu 

výrobků či služeb, produktivitu práce, spokojenost zákazníků a zaměstnanců, a tím i celkové plnění 

cílů firmy. Podstatnou část řízení pracovního výkonu tvoří hodnocení pracovního výkonu, resp. 

hodnocení pracovníků6, které umožňuje zamyslet se nad rozhodujícími problémy pracovního 

výkonu a rozvoje.

Podnětem pro tuto bakalářskou práci bylo prováděné hodnocení zaměstnanců ve společnosti 

ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o.7, v níž jsem sama zaměstnána. Původní záměr bakalářské práce se 

týkal firemního hodnocení jako celku, v němž bych se opírala převážně o jeho výsledky. Měla jsem 

v úmyslu zabývat se klasifikací pracovního výkonu, její důsledností, srovnáním, relevancí a 

hodnověrností výsledků. Ve zmíněné společnosti ale nedošlo k dokončení hodnocení zaměstnanců, 

                                                          
1 O těchto změnách a trendech pojednává např. Veber (2004)
2 Personální práce (personalistika) je tou součástí řízení organizace, která se zaměřuje na vše, co se týká člověka 
v pracovním procesu (Koubek, 2002).
3 Pracovní výkon je pro účely hodnocení chápán jako jednota výsledků práce, pracovního a sociálního chování, 
schopností a charakteristik osobnosti, jež mají vztah k vykonávané práci, pracovním podmínkám a prostředí, v němž je 
práce vykonávána (Koubek, 2002: 195).
4 Armstrong definuje řízení pracovního výkonu „jako systematický proces zlepšování pracovního výkonu organizace 
pomocí rozvíjení výkonu jedinců a týmů.“ (Armstrong, 2007: 413).
5 Michael Armstrong definuje řízení lidských zdrojů „jako strategický a logický přístup k řízení toho nejcennějšího, co 
organizace mají – lidí, kteří v organizaci pracují a kteří individuálně i kolektivně přispívají k dosažení cílů organizace.“
(Armstrong, 2007: 27, 115)
6 Moderní hodnocení pracovníků představuje jednotu zjišťování, posuzování, úsilí o nápravu a stanovování úkolů (cílů) 
týkajících se pracovního výkonu. Je považováno za účinný nástroj kontroly, usměrňování a motivování pracovníků 
(Koubek, 2002: 194)
7 Společnost ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. je dceřinou společností německé společnosti ThyssenKrupp Elevator AG, 
člena korporace ThyssenKrupp. O nadnárodních společnostech pojednávám v kapitole 2., o společnosti ThyssenKrupp 
Výtahy, s.r.o. v kapitole 4.
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čímž nebyly k dispozici ani jeho výsledky. Tato změna situace způsobila i potřebu změnit přístup 

k bakalářské práci a vzít za základ firemní výzkum, který nebyl vyhodnocen. Jelikož zde tedy nelze 

zhodnotit výsledky firemního šetření, zaměřila jsem se na způsoby provádění hodnocení

zaměstnanců, jež se ve firmě uskutečnilo poprvé. 

Tento úkol souvisí s prozkoumáním toho, jaký význam zaměstnanci připisují hodnocení 

pracovníků, zvláště pak hodnotícím rozhovorům, a to v obecné i konkrétní rovině. Zde jsem 

usilovala o zjištění, zda hodnocení i hodnotitelé považují hodnotící procesy za přínosné či zbytečné, 

a co je k jejich názoru vede. 

     Dalším podstatným úkolem mé práce je zjistit, jakým způsobem je hodnocení pracovníků 

prováděno v praxi. Tato úloha mé práce souvisí přímo s kvalitou hodnocení pracovníků, které 

dotyční absolvovali v předmětné firmě. Zde jsem se soustředila především na průběh hodnotících 

rozhovorů a způsoby, jakými hodnocení probíhalo. V této části jsem zjišťovala, zda zaváděný 

hodnotící proces proběhl v souladu s doporučeními odborníků, v čem se případně lišil nebo jaké 

chyby eventuálně obsahoval. Zájmem mé práce bylo i vymezení faktorů, které měly na hodnocení 

pracovníků zásadní vliv (role účastníků hodnotících rozhovorů, informovanost apod.). V jejich 

kontextu jsem se věnovala zejména postojům, pocitům, motivacím respondentů a jejich případným 

návrhům na změny v hodnocení. 

Dostupná domácí i světová literatura sice pojednává o důležitosti hodnocení pracovníků 

v rámci řízení pracovního výkonu, ať už jde o odborné uznávané tituly (Armstrong, 2007; Veber, 

2004; Koubek, 2002), jež postihují širší spektrum souvisejících témat, až po příručky typu „jak“ 

(Hroník, 2006, Pilařová, 2008), které jsou zaměřeny na danou problematiku specializovaněji a 

v některých ohledech podrobněji. Existuje i řada portálů, které se zabývají problematikou 

hodnocení pracovníků, a zdůrazňují jeho potřebu jak v soukromém, tak i veřejném sektoru8. Tyto 

zdroje však již podstatně méně zmiňují, zda hodnocení jako nezbytnou součást své práce vnímají ti, 

jichž se bezprostředně týká – zaměstnanci. V dnešní době je hodnocení zaměstnanců tématem 

vysoce aktuálním, nicméně obvykle nahlíženým shora (odborníky v oblasti personalistiky), zatímco 

často bývá opomíjen pohled zdola (zaměstnanců), který není znám jejich nadřízeným ani širší 

veřejnosti.

                                                          
8 Mnoho prací, jež se zabývají hodnocením pracovníků v určitém firemním prostředí, zůstává nezveřejněno a bývá 
uloženo ve složkách daných firem či personálních agentur. Jsou však i práce, které jsou alespoň zmíněny a jejichž 
závěry jsou dostupné z internetových stránek. Takovým příkladem je projekt MMR ČR  č. 102200452, jehož závěrečná 
zpráva je dostupná z webových stránek: www.mmr-vyzkum.cz/INFOBANKA/DownloadFile/3743.aspx
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Z těchto důvodů se domnívám, že má smysl prozkoumat tuto problematiku z hlediska 

teoretického i praktického, zaměřit se na problémy a názory zaměstnanců, kteří hodnocení 

absolvují. Zjištěním, jak funguje hodnocení zaměstnanců v praxi, tak hodlám alespoň částečně 

doplnit mezeru ve vědění, jelikož veřejnost k poznatkům o prováděném hodnocení nemá přístup, 

protože záznamy o hodnocení zůstávají skryty za dveřmi firem.

V této úvodní části jsem představila předmět zájmu této bakalářské práce a v poznámkách pod 

čarou jsem vymezila základní pojmy, s nimiž budu v průběhu práce operovat. Druhá část obsahuje 

teorii a čerpám v ní z dostupné literatury, jež se věnuje právě řízení pracovního výkonu, hodnocení 

pracovního výkonu, jeho způsobům, úskalím, výhodám a nevýhodám. Výběr teoretických poznatků 

jsem přizpůsobila zvolenému tématu. Třetí část popisuje zvolenou metodologii pro výzkum, 

zvolené techniky a konkrétní postupy šetření, které jsem použila. Jako hlavní metodu potřebnou pro 

získání dat jsem vybrala polostrukturované rozhovory, které se týkaly hodnotících rozhovorů, 

vedených v rámci firemního šetření. Tato část mé práce se opírá o firemní dokumenty a poznámky 

z mých pozorování, pomocí nichž nastiňuji situaci ve společnosti ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o.. 

Rozsáhlý oddíl této části práce představuje analýza získaných dat, k níž jsem použila standardní 

kódovací postupy. V závěru třetí, praktické části, je shrnutí získaných poznatků z provedené 

analýzy dat. Poslední část práce je věnována vyvození závěrů.
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II. TEORETICKÁ ČÁST

V teoretické části představím problematiku procesu hodnocení pracovního výkonu v kontextu 

řízení pracovního výkonu. Nejprve pojednám o řízení lidských zdrojů obecně a následně se budu 

věnovat jeho jednotlivým částem, od řízení pracovního výkonu, přes hodnocení pracovníků, až po

hodnotící rozhovor. Všechny tyto části jsou spolu nutně propojeny.

2. Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojů jakožto koncepce personální práce se začala v západních zemích 

formovat během 50. a 60. let 20. století. Tato činnost se postupně stává nejdůležitější složkou řízení 

organizace. Nové postavení personální práce poukazuje na význam člověka, lidské pracovní síly 

jako na nejdůležitější článek činnosti organizace (Koubek, 2002). 

Michael Armstrong (2007) klade silný důraz na strategické řízení lidských zdrojů, na 

konkrétní snahy organizace vyvíjené za účelem dosažení cílů, kdy je vymezen strategický plán, cíle 

a záměry organizace k dosažení strategického souladu.

Řízení lidských zdrojů bývá často napadáno kvůli tomu, že je s pracovníky zacházeno jako 

s nástrojem či prostředkem9, jímž se dosahuje určitého cíle (viz např. Armstrong, 2007). Důležitý je 

však konkrétní způsob, jakým manažeři s pracovníky zacházejí a co jim za to na oplátku poskytují. 

V této souvislosti je nezbytné zmínit role manažerů, jejichž důležitost vzrůstá zejména 

v nadnárodních koncernech10, které zaměstnávají rozdílné typy lidí pracujících v různých 

odděleních po celém světě. Díky flexibilnímu procesu řízení, při němž jsou problémy sledovány 

z pohledu obchodního, národního a funkcionálního manažera, mohou nadnárodní společnosti 

dosahovat výkonnosti a konkurenceschopnosti v globálním měřítku, citlivosti a pružnosti ve vztahu 

k národním trhům a schopnosti efektivně využívat informací získaných na jednom trhu pro ostatní 

trhy (Malý, Dědina, 1996: 103).

„Mezinárodní firmy“ charakterizuje Armstrong (2007: 103) jako „firmy, jejichž činnost 

probíhá v zahraničních přidružených (dceřiných) společnostech, opírajících se o podnikatelské 

zkušenosti nebo výrobní kapacity mateřské společnosti.“ Specifické způsoby řízení lidských zdrojů 

                                                          
9 Obvinění, že řízení lidských zdrojů je nepřátelské vůči zájmům pracovníků (tzv.  manažerismus), bylo vyvráceno 
výzkumem Guesta a Conwaye v roce 1997 (in Armstrong, 2007: 37), který zjistil, že aplikace postupů typických pro 
řízení lidských zdrojů je spojena s vyšší mírou spravedlnosti a důvěry, jež poskytuje větší jistotu v zaměstnání a větší 
uspokojení z práce. 
10 Za nadnárodní nebo transnacionální koncerny se označují globální korporace a velké firmy, které mají klíčový 
význam v mezinárodní dělbě práce (Giddens, 1999: 299-300)
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vycházejí u mateřských společností z některých přesvědčení a hodnot její domácí kultury. Její 

zahraniční dceřiné podniky (pobočky) mohou upřednostňovat jiné způsoby řízení lidí, které 

považují v daném prostředí za efektivnější. Proto je třeba si uvědomit a respektovat kulturní rozdíly

obou společností a snažit se je využít k účinnějšímu způsobu řízení. Mezinárodní politika lidských 

zdrojů musí brát v úvahu rozdíly v zákonech, trhu práce, přístupu k lidem apod. Armstrong (2007: 

107) dále uvádí, že tyto rozdíly vedly k vytvoření hesla „myslet globálně a jednat lokálně“, což 

představuje jakési mezinárodní vyvažování potřeb koordinace, kontroly a autonomie. V této 

souvislosti zmiňují Nový a Surynek (2002: 127) význam podnikové kultury11, která „je nejen 

výrazem propojenosti jednotlivých částí podniku v jednom celku, ale je i výrazem zvláštního 

charakteru tohoto celku, jímž se odlišuje od ostatních.“ Dále upřesňují, že podniková kultura utváří 

celkový obraz organizace podle typu převládajících hodnot, norem, vazeb mezi svými členy, podle 

charakteru institucí a rozsahu institucionalizovaného chování. 

2.1. Řízení pracovního výkonu jako součást řízení lidských zdrojů

Řízení pracovního výkonu není univerzálním návodem na řešení problémů, který lze v 

jakékoli organizaci aplikovat, ale něčím, co je třeba v tom kterém prostředí organizace specificky a 

individuálně vytvořit. Koubek (2002) jej považuje za záležitost liniového managementu12, nikoli 

personálního útvaru13. Řízení pracovního výkonu se dotýká všech kategorií pracovníků, od 

dělnických profesí po vrcholové manažery. 

Koubek (2002) v řízení pracovního výkonu spatřuje strategičtější a integrovanější přístup 

k zaměstnancům založený na principu řízení lidí na základě ústní domluvy či písemné dohody mezi 

nadřízeným a zaměstnancem o budoucím pracovním výkonu a osvojování si schopností a 

dovedností potřebných k podání takového výkonu. Tato dohoda musí specifikovat cíle a normy14

                                                          
11 Podniková kultura v definici Nového a Surynka (2002: 127) „je souborem hodnot, norem, vzorů jednání a institucí 
v celku, který určuje způsob a podoby chování zaměstnanců, jejich vztahy uvnitř sociálního systému organizace i 
vztahy navenek.“
12 Liniový management je podle Žáčka (2008: 75) typem organizační struktury, který je charakteristický jediným 
odpovědným manažerem a jednoznačnými vazbami mezi podřízenými a nadřízeným.
13 Personální útvar charakterizuje Armstrong (2007: 65) jako útvar lidských zdrojů, který „(…) se specializuje na řízení 
a rozvoj lidí v organizaci“. 
14 Nový a Schroll-Machl (2007:50) poukazují na rozdílné vnímání norem v českém a německém kulturním prostředí, 
což zdůvodňují tím, že pro Němce znamená „(…) stanovená norma významnou pomoc ve smyslu stanovení pracovní 
doby (…)“, zatímco pro Čechy představuje omezení, protože Češi vnímají plány, normy a pravidla jako organizátory 
lidí, nikoli věcí a záležitostí. Tyto rozdílné přístupy představují problém v oblasti mezinárodní komunikace, jejíž další 
úskalí uvádím v kapitole 2.4.3.
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pracovního výkonu, základní hodnoty organizace, požadavky na kvalitu služeb, potřebné 

schopnosti, dovednosti, znalosti a chování pracovníka k efektivnímu plnění úkolů a kritéria pro 

posouzení/měření pracovního výkonu. Smluvením dohody dochází k provázání vytváření 

pracovních úkolů, vzdělávání a rozvoje zaměstnance. Současně dochází i k prolínání podnikových, 

týmových a individuálních cílů s klíčovými schopnostmi a dovednostmi lidí. Wagnerová (2008: 36) 

zdůrazňuje význam dohody z psychologického hlediska: „Dohoda o cílech, které jsou potenciálním 

zdrojem stresu, je tedy pro psychické zdraví jedince a jeho dlouhodobou výkonnost příznivější než 

direktivní příkazy cílů.“

O nich hovoří Josef Koubek (2002), když popisuje tradiční přístup k dosahování žádoucího 

pracovního výkonu, který byl charakteristický direktivními metodami.  Jednalo se o příkazový typ 

řízení, kde byl zaměstnanec hodnocen na základě toho, zda dané úkoly plní čí nikoli. Nebrala se 

v úvahu specifika osobnosti, vycházelo se z toho, že všichni mají zhruba stejné předpoklady pro 

danou práci. Naproti tomu moderní řízení lidských zdrojů usiluje o vytváření pracovních úkolů „na 

míru“ schopnostem a preferencím každého pracovníka (Koubek, 2002).

2.2. Řízení pracovního výkonu jako proces

K řízení pracovního výkonu Armstrong (2007: 419) dále upřesňuje, že není stabilním 

systémem, ale pružným, sebeobnovujícím se procesem (2007: 419) který se skládá z:

a) Plánování – uzavírání dohod o pracovním výkonu a rozvoji; 

b) Aktivit – řízení pracovního výkonu v průběhu roku

c) Zkoumání a posuzování - posuzování úspěšnosti, aby bylo možné plánování v řízení 

pracovního výkonu a následně provedeno jeho hodnocení (Armstrong, 2007).

Řízení pracovního výkonu je konkrétně i komunikačním procesem mezi zaměstnancem a jeho 

přímým nadřízeným, v jehož průběhu je třeba jasně definovat očekávání a dosažení shody týkající 

se práce, která má být provedena (Koubek, 2002). V tomto komunikačním procesu je třeba také

identifikovat a popsat funkce práce a pracovního místa v souvislosti s posláním a cíli organizace. 

Komunikace se týká jak poskytování, tak získávání zpětné vazby15 vztahující se k pracovnímu 

                                                          
15 Zpětná vazba je informace o reakci partnera v rozhovoru na sdělení mluvícího (Nakonečný, 2009: 299)
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výkonu, písemného vypracování hodnocení pracovního výkonu a diskuse o něm. Komunikace je 

nezbytná rovněž při plánování příležitostí ke vzdělávání a rozvoji za účelem udržení či zlepšení 

pracovního výkonu zaměstnance, ale i na navázání na tento výkon v jiné práci (např. Wagnerová, 

2008).     

Stává se, že řízení pracovního výkonu bývá zaměňováno za hodnocení pracovního výkonu. 

Mezi oběma procesy však existují významné rozdíly. Hodnocení pracovního výkonu je typické 

formálním posuzováním a hodnocením pracovníků jejich manažery, zatímco řízení pracovního 

výkonu je nepřetržitý, širší, komplexnější a přirozenější proces řízení, v němž manažeři působí spíše 

jako koučové16 než jako soudci (Armstrong, 2007).

Rovněž František Hroník (2006) rozlišuje mezi hodnocením pracovníků a řízením výkonnosti 

pracovníků, přičemž oba procesy obdobně řadí k činnostem současné personalistiky, resp. řízení 

lidských zdrojů. Zároveň považuje za vhodnější používat termín „hodnocení pracovníků“, namísto 

„hodnocení chování pracovníků“ či „hodnocení pracovního výkonu“, ačkoli si uvědomuje, že první 

jmenované označení svádí k hodnocení jejich osobnosti. Výraz „hodnocení pracovníků“ užívá i 

Koubek (2002), Bělohlávek (2009) hovoří o „hodnocení výkonu pracovníků“, Pilařová (2008) o 

„hodnocení zaměstnanců“, v dílčích souvislostech pak i „kompetencí“ a „výkonů“, Wagnerová  

(2008) o „hodnocení pracovní výkonnosti“, „pracovním hodnocení“.

Armstrong (2007) již výraz „hodnocení“ neužívá, jelikož je spjat s dřívější praxí hodnocení 

shora. Namísto toho používá výrazy „zkoumání a posuzování pracovního výkonu“, kde již nejde o 

jednostrannou záležitost, ale oboustranný akt, kdy manažer a pracovník zkoumají a posuzují 

pracovní výkon, přičemž se snaží dosáhnout shody. 

V některých jazycích (např. v angličtině) je tato činnost označena jako „hodnocení pracovního 

výkonu“ a toto pojmenování se přenáší i do češtiny, ale výraz nelze chápat jen jako hodnocení toho, 

co obvykle bývá za výkon považováno (tj. výsledek práce). Koubek (2002) vyzdvihuje nutnost 

chápání hodnocení pracovního výkonu v podstatně širším slova smyslu, tj. jako jednotu výsledků 

práce, pracovního a sociálního chování, individuálních schopností a charakteristik osobnosti, jež se 

                                                          
16 Kouč je dle Vebera (2004) označením role manažera při stylu vedení a řízení lidí zvaného koučování. Tento styl je 
charakteristický svým zaměřením na poradenství, posilování důvěry v pracovní tým a spolupráci, oproti projevům 
formální moci, typické přímými příkazy a posilováním kázně. 
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vztahují k vykonávané práci, k podmínkám a prostředí, v nichž je práce vykonávána (Koubek, 

2002: 195) 17.

2.3. Hodnocení pracovníků

V oblasti řízení lidských zdrojů je více oblastí, kde se nelze opírat o „tvrdá data“ a hodnocení 

pracovníků je jednou z nich. Pří úsudku hrají roli stereotypy, předpoklady i intuice, z čehož lze, jak 

upozorňuje Hroník (2006) vyvodit, že hodnocení pracovníků nemůže být objektivní. Proto je třeba, 

aby bylo akceptováno jako spravedlivé a motivující.

2.3.1. Význam hodnocení

Každá organizace prochází určitým vývojem. Během něho vzniká potřeba začít využívat své 

zdroje efektivněji. V případě lidských zdrojů to pak znamená přimět své zaměstnance k co možná 

nejvyšším výkonům. Chce-li organizace po svých zaměstnancích maximální výkon, nesmí 

opomenout význam motivace18. A právě jedním z účinných motivačních prostředků je hodnocení. 

Pilařová (2008: 11) k tomu dodává: „Bohužel, v praxi se příliš často setkáváme s demotivačním 

účinkem hodnocení, který bývá spjat se špatnou implementací systému hodnocení (…), s výběrem 

nevhodných kritérií hodnocení, s chybějícími navazujícími personálními systémy nebo

s neprofesionálním vedením hodnotícího rozhovoru.“ Moderní a efektivní hodnocení pracovníků 

tedy vyžaduje systematičnost a periodicitu.

Armstrong (2007) kritizuje tradiční hodnocení, protože bylo pouhou analýzou toho, odkud 

hodnocené osoby vyšly a kde jsou nyní. Moderní hodnocení má však za úkol dívat se do 

budoucnosti. Organizace využívá hodnocení pracovníků ke zvýšení osobní výkonnosti jednotlivců, 

využití a rozvoji jejich potenciálu, navrhování a plánování personálních rezerv (záloh), dále ke 

zlepšení komunikace mezi vedoucími pracovníky a komunikačnímu propojení jednotlivých úrovní 

řízení napříč celou organizací. Vedoucím pracovníkům hodnocení umožňuje motivovat pracovníky 

k dosahování vyššího výkonu, artikulovat názory týkající se pracovníků, podávat jim zpětnou 

vazbu, a tím usměrňovat jejich činnost, pochopit zájmy pracovníků vzhledem k jejich dalšímu 

rozvoji, rozvíjet silné stránky pracovníků a eliminovat jejich slabé stránky, identifikovat potřeby 

                                                          
17 Tuto terminologickou problematiku řeším tak, že ve své bakalářské práci používám výraz „hodnocení pracovníků či 
zaměstnanců“ a dále ji v souladu s terminologií některých autorů (např. Koubek, 2002; Bělohlávek, 2009) doplňuji o 
termín „sebehodnocení“ (viz kapitoly 2.2.2. a 5.3.). 
18 K pojmu „motivace“ používám Kolmanovu (2006: 9) definici:“Motivací se míní něco, co dává důvod k chování či 
činům, něco co posiluje či podmiňuje čin, určuje jeho druh a intenzitu.“
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rozvoje daného zaměstnance  a  plánovat aktivity k rozvoji jeho kariéry a spravedlivě jej 

odměňovat. Pracovník si z hodnocení odnáší ocenění vlastní práce a podnět k dalšímu úsilí, pohled 

a názor nadřízeného na svou práci a cíle, možnost prezentovat svá očekávání, ambice a dlouhodobé 

představy o svém rozvoji, vznést rozvojové nároky, možnost mobility v rámci firmy (Koubek, 

2002; Pilařová, 2008). 

Zajisté existuje mnohem více významů, které lze hodnocení přiřknout, a výše zmiňovaní 

autoři se v hodnocení jejich důležitosti různí. Proto jsem se snažila vybrat ty nejčastěji zmiňované a 

pokud možno obecné, pod něž by se daly další, konkrétnější významy19 přiřadit. Navíc jsem 

významy rozdělila do několika hlavních úrovní, aby významy hodnocení pro dané složky 

organizace byly přehledně uspořádány. 

2.3.2. Typy hodnocení

Tradiční koncepce20 rozlišuje formální a neformální hodnocení. Typ těchto hodnocení je 

prováděn obvykle jednou do roka a nevztahuje se na další organizační procesy (odměňování, 

vzdělávání, plánování profesního růstu apod.). Úskalím těchto hodnocení je fakt, že probíhají dle 

shodných témat pro odlišné profese a soustředí se spíše na osobnost pracovníka než na plnění 

konkrétních pracovních úkolů a hodnocení přínosu pracovníka pro organizaci. Kritéria těchto 

hodnocení bývají často irelevantní a pracovník nebývá s hodnocením předem seznámen, čímž se 

proces hodnocení dostává do zbytečné administrativy, tudíž je jeho přínos zanedbatelný.

V praxi organizací se nejčastěji setkáváme s následujícími základními úrovněmi hodnocení 

pracovníků (např. Bělohlávek, 2009; Pilařová, 2008).

1) Každodenní styk vedoucího s podřízenými pracovníky21, kdy vedoucí komentuje 

úroveň práce, kterou podřízení odvádějí. Např: „Ano, to je v pořádku“, „Takto pokračujte“ 

nebo „Raději to ještě zkontrolujte“. Tento typ hodnocení je častý a v běžné komunikaci si 

ho člověk téměř neuvědomuje (Bělohlávek, 2009). Proto vedoucí často opomíjejí sdělit 

pozitivní názor na kvalitu práce a spíše se vyjadřují k jejím nedostatkům. Vedoucí se 

nezřídka domnívají, že je svým způsobem pochvala, pokud neprojeví negativní názor. 

                                                          
19 Koubek (2002) uvádí pořadí důležitosti sestavené Milkovichem a Bourdreauem, pokud jde o možnosti využití 
pracovníků v organizaci, na jehož 5. příčce stojí „poskytování rad pracovníkům“, což lze zařadit pod obecnější 
kategorii.
20 Viz např. Wagnerová (2008: 40)
21 Tento typ hodnocení označuje Bělohlávek (2009: 60) za neformální.
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Tímto smýšlením často přicházejí o důležitý motivační nástroj. Opravování nedostatků a 

posilování žádoucích pracovních návyků je i jedním ze základních prvků koučování.

2) Hodnocení při dosažení výsledků práce, které se uskutečňuje při dokončení 

dlouhodobých činností a je zde pozitivně či negativně zhodnocen výsledek práce všech 

zúčastněných osob za celou dobu od zadání úkolu po ne/splnění cíle.

3) Finanční hodnocení, které vede ke spravedlivému stanovení mzdy pracovníka, zvláště 

pokud jde o její pohyblivou složku. Vedoucí pracovník by při finančním hodnocení měl 

svému podřízenému vysvětlit důvod stanovení výše odměny, aby hodnocení neztratilo 

motivační účinek. Dále by vedoucí měli rozlišovat mezi dobrými a špatnými pracovníky 

jako jednotlivci a nehodnotit celé pracovní skupiny.

4) Systematické hodnocení, které může být současně finančním, některé organizace 

používají, aby zvýšily účinnost stimulačního systému. Takové hodnocení se provádí 

v pravidelných intervalech, a to čtvrtletních, pololetních i ročních. Často bývá spojeno 

s hodnotícím rozhovorem, tedy povinností vedoucího pracovníka pohovořit se svým 

podřízeným o jeho výsledcích a toto hodnocení zaznamenat na příslušný formulář.

5) Mimořádné hodnocení, které je sice součástí hodnocení systematického, ale je prováděno 

mimo obvyklou periodu krátkodobého nebo dlouhodobého hodnocení, v předem jasně 

definovaných situacích (např. při přeřazení pracovníka na jinou pozici).

6) Víceúrovňové hodnocení (hodnocení 360°) je málo rozšířeným typem hodnocení, o němž 

Bělohlávek (2009: 61) říká: „Pracovník je hodnocen z více pohledů – vedle hodnocení 

nadřízeného se používá sebehodnocení, hodnocení spolupracovníky na stejné úrovni 

řízení, hodnocení podřízenými a nezřídka i hodnocení obchodními partnery. Hodnocený 

pracovník tímto způsobem hodnocení získává zpětnou vazbu o názoru ostatních na svou 

práci.“

     Pokud je výkon jednotlivce závislý na výkonu ostatních, je vhodné zavést hodnocení celé 

skupiny, tedy daného týmu jako jednotky. Až na první typ hodnocení vyžadují všechny ostatní 
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důkladnou přípravu, plánování a provedení ve vhodnou dobu, aby všichni zúčastnění měli dostatek 

času a klidu na přemýšlení o předchozím období a promyšlení a formulaci návrhů a cílů pro 

následující období.

2.3.3. Kritéria hodnocení

Pracovní výkon se vztahuje k míře plnění úkolů, které tvoří náplň práce určitého pracovníka. 

Koubek (2009) zastává názor, že nejde pouze o množství a úroveň kvality práce, ale i ochotu, 

přístup k práci, pracovní chování, fluktuaci, absenci, pracovní vztahy a další charakteristiky jedince, 

považované za významné v souvislosti s vykonávanou prací. Pracovní výkon je tedy jakýmsi 

propojením a vzájemným poměrem úsilí, schopností a vnímání role či úkolů. Aby byl pracovní 

výkon úspěšný, je třeba, aby jeho složky byly přítomny ve vhodném vzájemném poměru. Plháková 

(2003) upozorňuje, že každý člověk realizuje úkoly na určité úrovni a řídí se subjektivními 

standardy dobrého výkonu. 

„Kritérium je ukazatelem výkonu (výsledek činnosti) nebo výkonnosti (připravenosti podávat 

výkony), podle něhož hodnotíme úspěšnost (nebo naopak neúspěšnost) zaměstnance“ (Pilařová, 

2008: 41).

Hodnocení pracovníků je postaveno na různých typech kritérií, jež bývají v procesu

hodnocení kombinována. Mezi tři hlavní typy staví Bělohlávek (2009) ukazatele, plnění úkolů (cílů) 

a osobní kvality (kompetence).

Ukazatele – představují kvantitativní údaje plnění úkolu pracovníkem a jsou to například:  

            → počet vyrobených výrobků (kvantita) 

           → množství chyb a nedodělků (kvalita práce) 

          →  množství nehod a havárií 

           → počet nebo objem získaných zakázek 

           → podíl na trhu v daném regionu 

           → zisk, produktivita práce na středisku 
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           → počet reklamací a stížností 

Původně objektivní kritéria bývají často zkreslena řadou jiných faktorů, které nelze ovlivnit 

úrovní ani úsilím pracovníka. Jejich nevýhodou jsou nerovné podmínky různých pracovníků. Např. 

v bohatých regionech plní obchodníci snáze objem smluv než v chudších.

Plnění úkolů – většinou jde o úkoly, které vyplývají z předchozího hodnocení, ale mohou to 

být i úkoly aktuální. Úroveň plnění je třeba hodnotit dle předem stanoveného, očekávaného 

výsledku. Plnění úkolů se hodnotí alternativně (splněno-nesplněno) nebo kvantitativně 

odhadem (procentuální vyjádření plnění).

Osobní kvality (kompetence) – jsou to kritéria subjektivní, a proto narážejí na obtíž 

pramenící z jejich podstaty – na subjektivní zkreslení. To může být dáno nadměrnou přísností 

nebo mírností nadřízeného hodnotitele, sympatiemi nebo antipatiemi vůči některým 

pracovníkům apod. Subjektivitu lze do značné míry omezit výcvikem hodnotitelů 

(Bělohlávek, 2009).     

     Kritéria hodnocení nelze slepě následovat. Wagnerová (2008) zdůrazňuje nutnost 

v průběhu hodnocení zohlednit situační překážky, omezení a systémové faktory, které mohou 

výkon jedince usnadňovat či naopak komplikovat. 

2.3.4. Průběh systematického hodnocení

Proces systematického hodnocení pracovníků lze rozdělit na tři části (např. Koubek, 2002; 

Wagnerová, 2008):

První z nich je přípravná fáze, kdy dochází ke stanovení zásad a pravidel pro hodnotící 

proces, připravují a vytváří se formuláře, které se k hodnocení používají. Jsou-li součástí 

hodnotících materiálů dotazníky, je třeba věnovat pozornost jejich konstrukci22. V této fázi rovněž 

dochází k analýze pracovních míst, formulaci kritérií výkonu a jeho hodnocení, stanovení norem 

výkonu a následné volbě metod hodnocení i klasifikací, a vymezení období pro zjišťování informací 

o pracovním výkonu. Závěrem první fáze je třeba informovat pracovníky o připravovaném 

hodnocení, prodiskutovat s nimi otázky týkající se procesu hodnocení.

                                                          
22 Při konstrukci dotazníku klade Babbie (2010: 364) důraz na správné uspořádání a přehlednost, aby dotazník nebyl 
přesycen textem, ale ani nevyužíval přílišného zkracování, aby nedošlo k nedorozumění a chybným interpretacím.
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Druhou část představuje fáze získávání informací a písemných podkladů, čehož se dosahuje 

sledováním pracovníků při práci, zabýváním se výsledky jejich práce a jejich písemným 

zaznamenáváním. V této fázi hraje důležitou roli osoba, která informace získává a zaznamenává, 

avšak důležitost mají i samy pořízené dokumenty, jelikož písemný záznam eliminuje případné 

pozdější dohady o tom, co a jak bylo vykonáno či nikoliv.

Třetí část představuje porovnání skutečných výsledků práce s normami pracovního 

výkonu23, chování pracovníků se standardními požadavky na jejich chování a jejich schopnosti a 

vlastnosti s požadavky na určité chování. Do této fáze rovněž patří provedení hodnotícího 

rozhovoru, který představuje důležitý faktor pro zlepšování pracovního výkonu. Zejména v průběhu 

této fáze je nutné vyvarovat se subjektivnímu přístupu, byť jsou hodnoceny objektivní ukazatele 

výkonu (výsledky), neboť i tyto jsou nutně interpretovány. Závěrem této fáze je třeba sledovat 

pracovní výkon pracovníka, poskytovat mu podporu (např. Koubek, 2002; Wagnerová, 2008). 

2.4. Hodnotící rozhovor

Vedení hodnotících rozhovorů, jakožto součást hodnocení pracovníků, je jednou ze 

základních činností manažerů. Umožňuje jim konfrontovat jejich pohled na pracovníky a jejich

výkony s názory samotných podřízených pracovníků. Tato konfrontace poskytuje možnost uvažovat

nad rozhodujícími problémy pracovního výkonu a dalšího profesního rozvoje pracovníka. 

2.4.1. Struktura hodnotícího rozhovoru

Někteří autoři člení strukturu hodnotícího rozhovoru24 na tři části:

První část je úvodem do rozhovoru, kde po přivítání dojde k navození příjemné, ničím 

nerušené atmosféry. To je situace, ve které je vhodné reflektovat kvalitu vzájemného vztahu a je 

třeba vyvarovat se překvapením. Následuje vysvětlení důvodu setkání, při němž by nadřízený měl 

zdůraznit pozitivní aspekty hodnotícího rozhovoru a jeho přínos pro všechny zúčastněné. Poté by 

měl svého podřízeného informovat o pravidlech tohoto rozhovoru, načrtnout jeho osnovu a vymezit 

                                                          
23 Někteří autoři výraz „normy pracovního výkonu“ zaměňují za „očekávané výsledky práce“. Tomuto spojení se 
záměrně vyhýbám, jelikož lze těžko uchopit to, co kdo očekává, na rozdíl od pevně daných, písemných norem té které 
firmy, k nimž by měl mít každý zaměstnanec přístup.
24 Strukturu hodnotícího rozhovoru jsem zpracovávala z knih těchto autorů (Armstrong, 2007; Pilařová, 2008 a 
Bělohlávek, 2009).
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časový rámec pro společnou diskusi. V neposlední řadě by měl nadřízený podřízeného upozornit, 

pokud si v průběhu debaty bude zapisovat poznámky. 

Druhou část představuje zhodnocení pracovního výkonu dle jednotlivých kritérií hodnocení. 

Jako první má vždy slovo hodnocený, který dostane dostatek prostoru ke zhodnocení své pracovní 

činnosti. Jako druhý se vždy k danému kritériu hodnocení vyjádří hodnotitel. Následně musí být 

hodnocenému umožněno, aby se mohl vyjádřit k názoru hodnotitele. Výsledkem této diskuse by 

měla být dohoda o hodnocení konkrétního kritéria. Hodnotitel by měl v případě potřeby rozhovor 

usměrňovat, např. pokud hodnocený odbočil od tématu.

Třetí částí je závěr rozhovoru, v jehož průběhu dojde ke shrnutí jednotlivých informací, 

sumarizaci myšlenek a potvrzení odsouhlasených dohod. V ideálním případě by mělo dojít 

k vyjádření oboustranné spokojenosti s průběhem dialogu. Hodnotitel by měl artikulovat pozitivní 

očekávání vztahující se ke spolupráci v následujícím období. Poté následuje podpis hodnotícího 

protokolu, kde má hodnocený možnost i písemného vyjádření k průběhu rozhovoru. Závěrem se 

hodnotitel s hodnoceným loučí s navozením povzbudivé a kooperativní atmosféry do budoucnosti.

2.4.2. Zásady vedení hodnotícího rozhovoru

Hodnocení při hodnotícím rozhovoru je dialogem dvou lidí, nikoli monologem hodnotitele. 

Z tohoto důvodu je důležité nejen sdělit hodnocenému názor hodnotitele na jeho práci, ale i zjistit 

názor hodnoceného. Bělohlávek (2009) říká, že má-li pracovník dostatečný prostor k projevu 

vlastních názorů, dojde ke stimulaci jeho potenciálu a motivace. Hodnocení se tímto stává 

promluvou o tom, jak zlepšit práci i vlastní výkonnost. Pro správné vedení hodnotícího rozhovoru je 

podle tohoto autora třeba držet se následujících zásad:

Zásada objektivity a nezaujatosti – hodnocení má být maximálně objektivní a nezaujaté.  

Hodnotitel by měl k hodnocenému přistupovat s maximální nezaujatostí, měl by se vyvarovat 

unáhlených soudů o hodnocených, a to jak pozitivních, tak i negativních. 

Zásada propojení – hodnocený má být posuzován komplexně v rámci všech důležitých 

souvislostí, tj. z hlediska výsledků práce, pracovního chování, schopností a charakteristiky 

osobnosti, aniž by projevy byly vytrženy ze širších souvislostí.

Zásada podpory – hodnocený má vědět, že cílem hodnocení je jeho kvalifikační a osobní 

růst, nikoli hledání chyb. Pilařová (2008) klade důraz na vyváženou zpětnou vazbu, která 
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obsahuje pochvalu i kritiku. Obě však musí být konstruktivní, tzn. konkrétní, a musí se týkat 

„objektivně pozorovatelného chování“. Neměl by se podceňovat význam pochvaly, ale ani 

docházet k obavám ze sdělování kritiky.

Zásada období – hodnocení probíhá za celé období od posledního hodnocení, výsledky 

předchozího období se k němu nepočítají. Je třeba vyvarovat se hodnocení jen posledních 

dní25.

Zásada místa – hodnocení se obvykle uskutečňuje v kancelářských prostorách nadřízeného, 

případně podřízeného nebo na neutrálním místě, kterým je zasedací místnost, v níž sedí oba 

účastníci hodnocení u jednoho stolu, což vede k otevřené a rovnocennému přístupu 

k hodnocení.

Výše zmíněné zásady uvádí většina autorů, zabývající se hodnotícími rozhovory. Někteří 

z nich uvádí další zásady samostatně, zatímco jiní je řadí pod již zmíněné. Většinou jde o volbu 

vhodného postupu, taktiky dotazování, vhodnou formu komunikace, kladení otevřených otázek, 

rovnocenné postavení partnerů v dialogu ve smyslu dospělý – dospělý, vyvarování se srovnávání 

s ostatními, ověření komunikační shody, tj. toho, jestli dochází k porozumění apod.

2.4.3. Komunikační dovednosti při vedení hodnotícího rozhovoru

Komunikace probíhá na různých úrovních, různými komunikačními prostředky a slouží 

různým účelům. Za základ efektivní komunikace považuje Veber (2004) nikoli elektronické, ale 

lidské vazby. Mikuláštik dále zmiňuje, že interpersonální komunikace tvoří až 90 % pracovní doby 

manažera: „Komunikování je jedinou možnou cestou, jak si předávat informace a jak udržovat 

funkčnost firmy propojením, integrováním, porozuměním a spoluprací“ (Mikuláštik, 2007: 234).

Komunikace však nikdy není stoprocentně bezproblémová, a tudíž bezchybná. Komunikační 

nedostatky manažera se vždy odrazí na komunikační úrovni firmy. Aby došlo k minimalizaci těchto 

chyb, je třeba dle Mikuláštika (2007) ovládat následující základní komunikační dovednosti, které 

hrají důležitou roli i během hodnotících rozhovorů.

První z nich je aktivní a empatické naslouchání, které představuje rozšířenější „činnost“, než 

si mnozí uvědomují. Takové naslouchání obohacuje naslouchajícího a v jedinci, jemuž je 

                                                          
25 Bělohlávek (2009: 70) ke svému doporučení podává vysvětlení: „Lidská paměť má omezenou kapacitu - potlačuje 
starší zážitky, aby uvolnila místo zážitkům novějším.“
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nasloucháno, vyvolává pozitivní pocity i tím, že se naslouchající snaží mluvčímu porozumět, 

nesoudí ho a umožní mu vypovídat se (Vybíral, 2005). K aktivnímu naslouchání je zapotřebí 

účastného naslouchání. Zároveň nesmí být opomenut rozdíl mezi empatickým (otevřeným) a 

kritickým naladěním vůči mluvčímu (Vybíral, 2005: 123). Vedle „naslouchání ušima“ zdůrazňuje 

Veber (2004: 197) i naslouchání očima a srdcem. Na mysli má všímání si výrazu obličeje a dalších 

aspektů, které nemůžeme v rozhovoru vidět ani slyšet, tzv. „čtení mezi řádky“. Také Hayesová 

(2009: 29) upozorňuje na význam neverbálních signálů, jimiž člověk zdůrazňuje to, co říká. 

Jako další komunikační dovednost bývá označováno kladení otázek. Efektivní kladení otázek 

vyžaduje, aby hodnotitel věděl, co a jakým způsobem chce zjistit (Mikuláštik, 2007). K tomuto 

účelu je důležité volit vhodné způsoby dotazování26. Otevřené otázky skýtají prostor k tomu, aby se 

dotazovaný rozhovořil, zatímco uzavřené otázky se používají při snaze o zjištění faktu, souhlasu, 

nesouhlasu, upřesnění apod. S uzavřenými otázkami se doporučuje zacházet opatrně, jelikož jejich 

používání může na dotazovaného působit jako výslech.

Komunikační dovedností je i umění zjišťovat vzájemné porozumění v průběhu rozhovoru. 

Testování porozumění lze dle Bělohlávka (2009) účinně provádět např. sumarizací již řečeného 

nebo užitím parafrází tvrzení dotazovaného, aniž by se tazatel s názorem dotazovaného musel nutně 

ztotožňovat.

Ve skupinách, jak zdůrazňuje Nakonečný (2009), je důležitá komunikace hodnocení ze strany 

lídrů, přičemž hodnocení má vedle motivačních a korektivních účinků i účinky fixující žádoucí 

jednání. Nedostatek jakéhokoli hodnocení je vnímán negativně. V systematickém hodnocení 

uplatňují oba zúčastnění sebeprezentaci27, jejímž cílem je prezentovat sebe sama v lepším světle.

     V mezinárodních společnostech hraje důležitou roli interkulturní komunikace28, pro omezení 

nedorozumění v komunikaci mezi kulturami je nutné pochopit a respektovat kulturní specifika. 

V souvislosti s česko-německou pracovní komunikací vyjmenovává Průcha (2010: 45) 

charakteristické znaky v jednání Němců, mezi něž např. řadí přesnost v dodržování termínů a 

faktickou přesnost, vybavenost potřebnými dokumenty a věcný přístup. U Čechů dochází k 

                                                          
26 Vhodné užití typů otázek je zpracováno z publikace Vybírala (2005: 130)
27 Sebeprezentace je v Nakonečného publikaci (2009) vysvětlena jako cílově orientovaná konkrétní aktivita vůči 
partneru interakce, aby došlo k ovlivnění dojmu.
28 „Interkulturní komunikace“ v Průchově (2010: 16) definici „je termín označující procesy interakce a sdělování 
probíhající v nejrůznějších typech situací, při nichž jsou komunikujícími partnery příslušníci jazykově a/nebo kulturně 
odlišných etnik, národů, či náboženských společenství“.
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rozdílenému přístupu ke strukturám (plánům, předpisům apod.). Nový a Schroll-Machl (2007: 50), 

uvádějí např. improvizaci29, toleranci k chybám a sociálně orientovaný přístup. 

     V česko-německé komunikaci představují problém i přetrvávající negativní stereotypy vůči 

Němcům a němčině, které mají historický základ a přenáší se i na mladší generace. V mnoha 

německých firmách působících na českém trhu figuruje jako firemní jazyk angličtina, kterou 

v tomto případě Průcha (2010: 152) označuje za jazyk symetrický, protože nezvýhodňuje ani jednu 

ze zúčastněných stran, pokud není mateřštinou ani jedné z nich. 

     Vybíral (2005) zdůrazňuje důležitost vhodné volby použitých výrazů, a to jak v písemné i ústní 

formě užití jazyka, jelikož i nevhodné užití slov či změna intonace může ovlivnit sdělení, které pak 

je přijímajícím chápáno jinak než informátorem. Důraz klade zejména na jejich záměrnou volbu:

„Cílený výběr a využívání jazykových a šíře komunikačních možností je s to navodit vnímání i 

průběh určitého druhu skutečnosti.“ (Vybíral, 2005: 137).

     Co se týče srozumitelnosti výrazů, upozorňuje Levý (1998: 124-125) na rizika překladu, která 

hrozí pří místním odstupu, jelikož některé pojmy originálu přestanou být v jiné společnosti 

srozumitelné, a proto nejsou sdělitelné normálními prostředky a často je zapotřebí dát namísto 

přesného překladu vysvětlení, aby byla zachována ekvivalentní konkretizace. 

2.4.4. Příprava účastníků hodnotícího rozhovoru

Po vymezení systému hodnocení a jeho metod následuje obvykle předání informací o průběhu 

hodnocení, aby se všichni zúčastnění mohli na jeho realizaci dostatečně připravit. Příprava usnadní 

účastníkům rozhovoru jeho vlastní průběh a díky ní se vyvarují chyb, k nimž by bez předchozí 

přípravy spíše došlo (Veber 2002; Wagnerová 2008).

2.4.4.1. Příprava hodnotitele

Příprava hodnotitele by měla vycházet ze seznamu dohodnutých cílů a poznámek o 

pracovním výkonu toho kterého zaměstnance v průběhu roku. Hodnotitel by se měl zamýšlet nad 

příčinami úspěchu a neúspěchu, aniž by opomenul změny, k nimž došlo v práci daného pracovníka 

za hodnocené období (Armstrong, 2007: 425). Příprava hodnotitele není jednorázovou záležitostí. 

                                                          
29 Nový a Schroll-Machl demonstrují rozdílný přístup ke strukturám na příkladu improvizace. Češi považují 
improvizaci za jeden ze standardů české kultury. Zatímco pro Němce je improvizace výrazem nepřipravenosti a 
neprofesionality, která pramení z nedostatečné přípravy, pro Čechy je znakem flexibility a adaptability. Oba autoři toto 
rozdílné vnímání zdůvodňují historií obou národů, během níž se mentality utvářely. Češi byli vystaveni vlivům 
silnějších, mocnějších a bohatších národů, jimž se bránili operativně.
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Hroník (2006: 99) říká, že se hodnotitel musí věnovat přípravě před každým prováděným

hodnocení, i když se jej účastnil již vícekrát v předchozích letech. Hodnotitel by měl rovněž 

akceptovat hodnotící proces. V opačném případě by svůj negativní vztah k tomuto procesu mohl 

přenést na své podřízené. Teprve po akceptaci procesu hodnocení lze přejít k zácviku. Ten se 

soustřeďuje na to, jak provádět hodnocení, aby vedlo ke shodě, poskytlo prostor pro zpětnou vazbu 

a formulaci cílů. Zácvik je třeba absolvovat několik měsíců před termínem hodnotících rozhovorů. 

(Hroník, 2007). Obdobně i Pilařová (2008) shledává v přípravě hodnotitelů, při níž dochází 

k osvojení dovedností efektivní komunikace, pozitivní přínos. Jednotná příprava hodnotitelů vede 

k vyšší míře shody v porozumění jednotlivých částí hodnotícího procesu.

Příprava hodnotitele před samotným hodnotícím rozhovorem zahrnuje přesné stanovení 

termínu hodnotícího rozhovoru a potvrzení si tohoto termínu s hodnoceným zaměstnancem 

minimálně týden předem. Je nezbytné prostudovat podklady pro hodnocení, formulovat témata 

hodnotícího rozhovoru a připravit se na jeho citlivá místa.

2.4.4.2. Příprava hodnoceného

„V hodnotících systémech současnosti lze spatřovat stále větší důraz i na přípravu 

hodnoceného, aby se aktivně mohl podílet na výstupech z hodnotícího rozhovoru“ (Hroník, 2007: 

102). Včasné předání hodnotících materiálů, struktury rozhovorů a dalších informací k hodnocení 

umožňuje získat konkrétnější výstupy. V hodnocení totiž nejde o to pracovníka znervóznět, 

překvapit či zkoušet, ale zjistit co možná nejpřesnější informace týkající se práce daného 

pracovníka, a k tomu napomůže právě důkladná příprava (Hroník, 2007). Proto tento autor 

doporučuje, aby hodnocení zaměstnanci obdrželi strukturu hodnotícího rozhovoru minimálně 14 dní 

před jeho konáním. Obdobně Pilařová (2008) považuje včasné předání všech důležitých písemných 

podkladů hodnoceným zaměstnancům za základ pro individuální přípravu na vlastní hodnotící 

rozhovor. K posouzení vlastního pracovního výkonu je nezbytné zamyslet se a rozpoznat předchozí 

úspěchy a problémy. Armstrong (2007) přikládá význam v přípravném období zamyšlení, při němž 

dochází k ujasnění představ o budoucí spolupráci, které budou obě strany společně projednávat.

2.4.5. Chyby při vedení hodnotících rozhovorů

Při hodnocení pracovníků hraje důležitou roli osobnost hodnotitele, nemožnost objektivně 

změřit mnohé aspekty pracovního výkonu a obtížně identifikovatelné vlivy a podíl těchto vlivů na 

pracovní výkon. Koubek (2002: 215) proto tvrdí, že „hodnocení pracovníků je tedy silně vystaveno 
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nebezpečí subjektivismu, nevhodným výběrem kritérií a metod počínaje a vlastním hodnocením 

pracovních výsledků, chování a schopností pracovníka konče“.

Objektivitu hodnocení pracovníků zakládá předpoklad, že hodnotitel dokáže dostatečně 

přesně vnímat skutečnosti, jež se vztahují k hodnocenému pracovníkovi. Průběh hodnocení mohou 

ovlivnit i nevědomě provedené hodnotitelské chyby. Uvědomění si chyb pak minimalizuje 

nepřesnosti v posuzování a zvyšuje objektivitu hodnocení (Bělohlávek, 2009). 

Koubek (2002) a Wagnerová (2008) řadí mezi nejčastěji prováděné chyby tzv. chyby 

zaujatosti, které pramení z osobního vztahu, sympatií, antipatií a předsudků mezi hodnotitelem a 

hodnoceným. Kebza (2008) do této skupiny chyb řadí shodně s výše uvedenými autory například 

haló-efekt, tj. tendenci posuzovat druhého člověka na základě prvního domu a současně vytvářet 

nepřiměřená zobecnění a závěry o jeho vlastnostech. Rovněž sem spadá i efekt podobnosti sobě, 

kdy hodnotitel o zaměstnancích, které považuje za sobě podobné, soudí, že zastávají shodné nebo 

podobné postoje. Chyba kontrastu pak nastává, když hodnotitel srovnává hodnoceného 

zaměstnance s jinými zaměstnanci, namísto standardů výkonnosti. Hodnotí-li nadřízení podřízené 

průměrně nebo blízko průměru, jde o chybu centrální tendence. Chyby přísnosti a shovívavosti se 

objeví, jsou-li zaměstnanci hodnoceni vždy na jednom konci škály, bez ohledu na jejich pracovní 

výkon (Koubek, 2002; Wagnerová 2008).

K vyvarování se těmto a dalším chybám v hodnocení pracovníků je dle Wagnerové (2008) 

nutné nepodcenit přípravu, být dostatečně informován, rozlišovat objektivní informace od 

domněnek, kriticky hodnotit vlastní soudy i mínění a poučit se z minulých chyb. Koubek (2002: 

216) dále zdůrazňuje: „Hodnocení pracovníků nesmí být v rozporu s platnými zákony a lidskými 

právy. Je třeba z něj vyloučit prvky jakékoliv diskriminace a všechno, co nesouvisí s vykonávanou 

prací.“
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III. EMPIRICKÁ ČÁST

     V empirické části nejprve pojednám o cílech šetření, které jsem pro svou práci zvolila. Navážu

popisem výzkumných metod, jež jsem se rozhodla využít, a zdůvodním jejich výběr pro účely 

získání a zpracování dat. Poté popíši prostředí šetření, průběh výběru respondentů a rozhovorů 

s nimi. S tím souvisí i začlenění etických aspektů šetření do textu mé práce. Stěžejní část empirie 

pak bude věnována vlastní analýze rozhovorů se zaměstnanci firmy ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o., 

v jejímž závěru uvedu svá zjištění, k nimž jsem touto analýzou dospěla.

3. Metodologie

          V rámci mého šetření jsem chtěla zjistit, jak probíhá hodnocení pracovníků v konkrétním 

podnikatelském prostředí a jakým způsobem na něj nahlíží jeho přímí účastníci, tedy hodnotící i 

hodnocení zaměstnanci společnosti ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. Konkrétně jsem se zaměřila na 

průběh hodnocení, postoje účastníků procesu hodnocení vůči hodnotícímu procesu a jejich motivy 

k přijetí či odmítání tohoto nástroje moderního řízení lidských zdrojů. Abych zjistila pohled 

účastníků hodnotících rozhovorů na tuto problematiku, kladla jsem jim mimo jiné tyto otázky: 

Jakým způsobem hodnotící rozhovory probíhaly? Jak se na ně jednotliví aktéři připravovali? Jak 

sami zaváděný hodnotící proces a jeho fungování hodnotí? Jaké změny v něm případně navrhují?

     Rovněž jsem usilovala o zjištění, zda firma při hodnocení pracovníků postupovala v souladu 

s doporučeními odborníků, jak zajistit jeho efektivitu, a zda hodnocení zaměstnanci přikládají 

provedenému hodnocení nějaký význam, případně jaký a proč. Přitom jsem se u každého 

z respondentů snažila postihnout souvislosti a rozdíly v přístupu k hodnocení, který je klíčovým pro 

úspěšné naplnění cílů hodnotícího procesu. 

3.1. Výzkumné metody a získávání dat

S ohledem na předmět zkoumání jsem se rozhodla zkombinovat několik technik 

kvalitativního výzkumu, který Strauss s Corbinovou (1999: 10) definují jako „(…) jakýkoli výzkum, 

jehož výsledků se nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace“.

Hendl (2005: 50) k tomuto vymezení dodává názory dalších autorů, podle nichž nespočívá 
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jedinečnost kvalitativního výzkumu pouze v absenci čísel, a potíž v přesném vymezení 

kvalitativního výzkumu spatřuje v tom, že jde o obecné označení pro velmi rozdílné přístupy. 

Kvalitativní výzkum disponuje širokou škálou přístupů s vlastními pravidly (Hendl, 2008), ale je 

poměrně flexibilní (umožňuje změny a doplňování otázek i výzkumného plánu ve svém průběhu). 

Jde o činnost tvůrčí, která využívá subjektivní interpretace. Z důvodu své nestrukturovanosti také

čelí kritice. Zároveň má své výhody, a to v podobě hloubkového proniknutí do problému, detailního 

poznání místní situace a nevytrhávání věcí z kontextu. Kvalitativní výzkum má i svá kritéria 

hodnocení, která vymezili Guba a Lincoln (1985). Jsou jimi důvěryhodnost, přenositelnost, 

spolehlivost a potvrditelnost a jsou analogické ke kritériím kvantitativního výzkumu, tedy k vnitřní 

a vnější validitě, reliabilitě a objektivitě.

Data pro mou práci jsem začala shromažďovat tak, že jsem si nejprve prostudovala dostupné

dokumenty, které sestávaly z firemních podkladů, tzn. instrukcí k firemnímu šetření, interních 

sdělení a dokumentů k provedení personálního vývojového procesu (dotazníkových profilů, 

protokolu rozvojového setkání apod.).

     Následně jsem zahájila zúčastněné pozorování30, které bylo zpočátku skryté a následně zjevné. O 

mém pozorování byli od počátku informováni prokurista společnosti a personální ředitelka, jelikož 

před jeho započetím jsem oba zmíněné požádala o souhlas k jeho provádění. Rovněž jsem jim 

sdělila účel, k němuž jsem hodlala pozorování využít. V této fázi šetření jsem zejména sledovala, 

jakým způsobem a ke komu se informace o plánovaném hodnocení pracovníků šíří a jak na ni 

reagují. Rovněž jsem se zapojila do několika neformálních rozhovorů se zaměstnanci firmy, abych 

zjistila, jak o nově zaváděném hodnocení smýšlejí. Z těchto neformálních setkání a pozorování jsem 

si zapisovala poznámky, které byly jedním z podkladů pro sestavování otázek pro hlavní část mé 

práce, jíž jsou rozhovory s hodnocenými zaměstnanci společnosti ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. 

Zkombinovala jsem tedy několik metod, které slouží k doplnění a prověření ostatních31.     

     Stěžejní metodou získání dat pro mou práci byly polostrukturované rozhovory, tedy hloubkové 

rozhovory32, které jsem vedla na základě předem připravených tematických okruhů a otázek.

                                                          
30 Zúčastněné pozorování charakterizují Nový a Surynek (2002: 88) jako pozorování, kdy se pozorovatel stává nebo již 
je součástí pozorovaného objektu výzkumu. Skrytým pozorováním tito dva autoři označují takové pozorování, kdy 
pozorovaný objekt neví o tom, že je pozorován. Zjevným je naopak pozorování, jehož účastníci o něm vědí. 
31 Proces kombinace několika metod v jedné práci označuje Giddens (1999: 522) jako triangulaci.
32 „Hloubkový rozhovor se neskládá pouze ze dvou částí, z rozhovoru a přepisu. Celý proces získání dat 
prostřednictvím této metody sestává z výběru metody, přípravy rozhovoru, průběhu vlastního dotazování, přepisu 
rozhovoru, analýzy dat a z psaní a prezentace výzkumné zprávy“ (Švaříček, 2007: 160).
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V rozhovorech převládaly otázky otevřené, kladla jsem pouze jednu uzavřenou otázku, jejímž 

účelem bylo jednoznačné potvrzení toho, že respondent absolvoval hodnotící rozhovor, který byl

hlavním tématem mého dotazování. Hloubkové rozhovory probíhaly poměrně neformálně, pořadí 

otázek jsem určovala v průběhu rozhovoru dle situace tak, aby na sebe navazovala související 

témata, o nichž se tázaný rozhovořil. Rozhovor jsem se snažila vést takovým způsobem, aby 

respondenti vlastními slovy popsali své názory, mínění a pocity. Jak říká Švaříček (2007: 164): 

„Cílem je povzbudit jedince, aby hovořili o svých zážitcích, dojmech a přesvědčeních, spíše než aby 

podávali ‚správné odpovědi‘. Tedy odpovědi v souladu s názorem vedení organizace nebo odpovědi 

v souladu s odbornými publikacemi.“ V průběhu rozhovorů byly položeny i otázky, které předem 

připravený seznam, jenž je přílohou č. 1 této bakalářské práce, neobsahoval. Otevření nových témat 

bylo přínosné zejména z hlediska získání doplňujících informací a nových pohledů na věc, jež by 

mohly být vhodným námětem i pro další firemní šetření.

     Jelikož jsem dotazování prováděla ve firmě, kde jsem sama zaměstnána, narazila jsem i na 

obavy respondentů, zda práci neprovádím pro zaměstnavatele. K eliminaci takovýchto pochybností 

jsem použila informovaný souhlas (viz přílohu č. 2), v němž jsou stručně popsány základní 

informace o šetření, důvěrnosti informací, charakteru výhod a nevýhod spojených s participací na 

mé práci. Zároveň je v tomto dokumentu zmíněna i možnost kdykoli se na mě obrátit s dalšími 

dotazy a připomínkami, jež se týkají zájmu mého šetření. Informovaný souhlas obsahoval i část 

zaručující dotazovaným anonymitu. Jak ale píše Disman (2006: 152): „Respektování anonymity je 

základní požadavek výzkumné etiky; nicméně samo o sobě nestačí.“ Proto jsem věnovala zvýšenou 

pozornost citlivým otázkám, kdy respondenti například hovořili o obtížích v práci spojených 

s kolegiálními vazbami.  

  

3.2. Výběr respondentů

     Pro účely mé práce jsem vybírala respondenty z řad zaměstnanců společnosti ThyssenKrupp 

Výtahy, s.r.o., kteří absolvovali hodnocení pracovníků v rámci hodnotícího procesu s názvem 

„Vývojový hodnotící proces“. Všechny účastníky a účastnice jsem postupně oslovovala osobně, 

v prostorách sídla firmy, a požádala je o poskytnutí rozhovoru. Zároveň jsem je krátce informovala 

o účelu rozhovoru a jeho plánovaném průběhu. Většina oslovených s realizací rozhovoru ochotně 

souhlasila. Pouze ve dvou případech jsem s respondentkami nebyla schopna najít volný termín pro 
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uskutečnění rozhovoru, i když jsem jim přislíbila, že se jejich časovým možnostem přizpůsobím. 

Z tohoto důvodu jsou mezi mými dotazovanými pouze respondenti, tedy muži.

     Výběr respondentů byl omezen pouze tím, že jsem se snažila o zastoupení všech tří skupin 

zaměstnanců uvedených v následujícím odstavci. Konfrontace jejich výpovědí zamezila tomu, 

abych zde poskytla jednostranný pohled na věc. Postupně jsem si s jednotlivými respondenty

domluvila termíny schůzek, v jejichž průběhu jsem s nimi nahrála rozhovory. Domluva termínu 

nebyla jednoduchá, někteří z respondentů mi změnili datum a čas schůzky až čtyřikrát. Nahrávky 

byly pořízeny v průběhu listopadu a prosince 2009 a zaznamenáno jich bylo celkem jedenáct. Tento 

počet považuji za dostatečně velký pro získání základní představy o průběhu hodnotících rozhovorů 

i pohledu jejich účastníků na ně.     

     Mezi dotazovanými byli zastoupeni hodnocení zaměstnanci, hodnotitelé, ale i ti pracovníci, kteří 

figurovali v rámci hodnotícího procesu na obou zmíněných stranách, tedy ti, kteří mají jak 

nadřízeného (pak rozhovor absolvovali v roli hodnotitele), tak podřízené (zde rozhovor absolvovali 

jako hodnocení). Dotazovala jsem se osob na různých pozicích, od vrcholových manažerů přes 

vedoucí úseků až po technické pracovníky (viz přílohu č. 3).

     

3.3. Prostředí průzkumu a průběh rozhovorů

     Mé šetření začalo v prostorách sídla firmy ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o., kde jsem sledovala dění 

od plánování zavedení hodnotícího procesu až po jeho realizaci. Zde jsem rovněž díky firemní 

dokumentaci získala konkrétní informace k „Vývojovému hodnotícímu procesu“ a zaznamenala 

poznatky týkající se situace ve firmě, o níž pojednám v kapitole 4.

     Rozhovory jsem s respondenty prováděla jednotlivě, tzn., že u každého rozhovoru byl vždy 

pouze dotazovaný a já. Volbu termínů rozhovorů jsem ponechala na respondentech. Rovněž při 

vybírání místa rozhovorů jsem respektovala jejich návrhy, abych jim zajistila pohodlí a aby se 

během dotazování cítili co nejlépe. Některé z rozhovorů jsem nahrávala přímo v kancelářských 

prostorách firmy ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o., jiné záznamy vznikaly v soukromí, v bytě buď 

respondentů, nebo mém. 

     Veškeré rozhovory jsem nahrávala přímo do počítače, a to prostřednictvím softwarového 

programu na pořízení zvukového záznamu. Před každým rozhovorem jsem respondentovi vždy 
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předala „informovaný souhlas“, který si ještě před počátkem rozhovoru přečetl a následně podepsal. 

Ačkoli je v tomto dokumentu uvedeno stručné shrnutí tématu, pro jistotu jsem vše v krátkosti ještě 

zopakovala. Tímto způsobem jsem se snažila eliminovat podezření, že záznamy rozhovorů 

poskytnu vedení firmy, jak se někteří ze zaměstnanců původně obávali.

     Rozhovory s respondenty trvaly 35-50 minut a často po jejich ukončení pokračovala debata na 

téma hodnotících rozhovorů, která však již byla mimo záznam. Některé rozhovory byly vyrušeny 

vyzváněním mobilních telefonů, žádný z respondentů ale rozhovor kvůli vyřízení hovoru nepřerušil.

     Při jednom z rozhovorů selhala nahrávací technika, a proto byly některé části rozhovoru 

natočeny opakovaně, a to o týden později. Z mých poznámek k tomuto rozhovoru mohu říci, že 

odpovědi respondenta byly významově stejné, pouze řečené jinými slovy a některé byly dokonce 

obšírnější. 

     Žádný z respondentů nevyužil možnosti odmítnout odpovědět na jakoukoli z otázek. Od všech 

respondentů jsem tedy získala odpověď na všechny otázky, odpovědi se ale lišily v tom, jak moc 

byly podrobné. Rovněž docházelo k tomu, že různí respondenti uchopili odpověď na stejnou otázku 

rozdílně. Každopádně díky výpovědím respondentů vyšla na povrch i další témata, která by si taktéž 

zasloužila hlubší prozkoumání. Jako příklad mohu uvést problematiku dodržování bezpečnosti 

práce.

3.4. Zpracování získaných dat

     K zodpovězení výzkumných otázek a zpracování rozhovorů jsem zvolila kvalitativní obsahovou 

analýzu dat33. 

     Nahrané rozhovory jsem následně převedla do písemné podoby. Ačkoli je transkripce34 časově 

velmi náročná, byla pro podrobné zpracování rozhovorů velice důležitá. Transkripci jsem prováděla 

doslovnou, místy jsem ji opatřila komentáři. Kompletní transkripce nebude k nalezení v příloze mé 

bakalářské práce, jelikož bych tím nemohla zaručit respondentům anonymitu35. Tito totiž často 

                                                          
33 „Kvalitativní analýza je uměním zpracovat data smysluplným a užitečným způsobem a nalézt odpověď na položenou 
výzkumnou otázku“. (Hendl, 2005: 223)
34 Viz Hendl, 2005: 208. Disman (2006: 314) časovou náročnost přepisů upřesnil: „Přepis jednohodinového rozhovoru 
si zpravidla vyžádá sedm hodin času hodně zručné písařky“.
35 Anonymitu zachovávám v souladu se zákonem 439/2004 Sb., odst. 7, §4, písm. a), Změna zákona o ochraně osobních 
údajů, kde je osobní údaj definován takto: „osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného 
subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo 
identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, 
psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu“.
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jmenují konkrétní osoby a uvádějí i své pracovní pozice, v rámci firmy ThyssenKrupp Výtahy, 

s.r.o. Součástí mé práce budou tedy pouze citace36 respondentů, které jsem se rozhodla uvádět 

v nedoslovné podobě37. Kompletní přepisy rozhovorů zůstanou uloženy v mém osobním archivu.

     K vlastní analýze dat jsem použila postupy kódování38. Smysl kódování spočívá v Dismanově

(2006: 319) pojetí v nalezení určitých konceptů, předmětů a analytických kategorií. Výpovědi 

respondentů jsem setřídila dle souvislostí a zařadila je pod nadřazenou skupinu tématu, které jim 

bylo společné. Přitom jsem usilovala o to, aby byl zachován situační kontext. Dále jsem sledovala 

spojitosti mezi jednotlivými kategoriemi a podkategoriemi. Poměrně často jsem se střetávala 

s významovým přesahem jedné kategorie do druhé. Abych mohla s kategoriemi dále pracovat, 

musela jsem v těchto případech provést jednoznačné přiřazení výroků do kategorií. Při kódování mi 

byla vodítkem doporučení Strausse a Corbinové (1999)39, kteří zdůrazňují nutnost udržování

rovnováhy mezi tvořivostí, kritičností, vytrvalostí a teoretickou citlivostí.40 Za obecnou techniku 

analýzy, která je vlastně interpretací, považují oba autoři především kladení otázek, srovnávání 

kategorií a zjišťování rozdílů a podobností mezi nimi (Strauss, Corbinová, 1999).

     Data získaná doplňkovými metodami (pozorování, neformální rozhovor), jsem zpracovávala tak, 

že jsem po každém z nich pořídila záznam ve formě poznámek. Tyto poznámky mi byly 

nápomocny při sestavování otázek k mému šetření a zároveň umožnily dokreslovat situace, čímž 

došlo k jejich snadnějšímu pochopení. Data získaná z firemních dokumentů jsem využila 

k objasnění interních záležitostí firmy a rovněž mi pomohla při přípravě tematických okruhů a 

otázek mého šetření. Vzhledem k tomu, že jsem tato data využila převážně v přípravné části svého 

šetření, nebudu je podrobně analyzovat.

                                                          
36 Vztahuje-li se nebo ilustruje-li některá citace z polostrukturovaných rozhovorů více pohledů na problém, uvádím ji 
několikrát, protože nemohu odkázat na podrobný záznam rozhovorů. V této podkapitole (3.4.) jsem vysvětlila, z jakého 
důvodu není kompletní záznam polostrukturovaných rozhovorů součástí této práce.
37 V kapitole „Zpracování rozhovorů“ nepoužívám doslovné citace, u nichž jsem provedla následující úpravy –
nepřepisuji zadrhávání v řeči, opakované výrazy, slovní výplně, místy měním slovosled, aby věty zněly přirozeněji, a 
hovorové výrazy přepisuji do spisovné češtiny. Jelikož v mé práci nejde o jazykovou analýzu rozhovorů, nebudou 
zmíněné citáty provedenými úpravami negativně poznamenány a budou prezentovány v podobě, kterou považuji za 
přijatelnější.
38 „Kódování představuje operace, pomocí nichž jsou údaje rozebrány, konceptualizovány a opět složeny novými 
způsoby. Je to ústřední proces tvorby teorie z údajů.“ (Strauss, Corbinová, 1999: 39)
39 Tito Autoři doporučují střídat používané postupy a techniky dle situace a zdůrazňují možnost při kódování přecházet 
mezi jednotlivými jeho typy. Prvním z nich je otevřené kódování, které spočívá v označení a kategorizaci pojmů 
prostřednictvím prostudování údajů. Druhým je axiální kódování, při němž dochází k uspořádání údajů novým 
způsobem pomocí tvorby spojení mezi kategoriemi a třetím je selektivní kódování, při němž je vybrána jedna centrální 
kategorie, která je následně systematicky uváděna do vztahu k ostatním kategoriím.
40 Strauss, Corbinová (1999: 31) „Teoretická citlivost je schopnost rozpoznat, co je v údajích důležitého, a dát tomu 
smysl.“



Stránka 26 z 70

3.5. Hodnocení kvality šetření    

     Téměř každé šetření je různými způsoby vystaveno zkreslování výsledků. Podobně je tomu i 

s mou prací. Hlavní hrozbou negativního ovlivnění výsledků šetření při mé práci byla skutečnost, že 

jsem stejně jako moji respondenti zaměstnankyní společnosti ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. 

Participací na životě určité skupiny totiž dochází do určité míry k identifikaci s jejími členy, čímž 

může dojít ke ztrátě vědeckého odstupu (Disman, 2006). V této souvislosti uvádí Disman (2006: 

307) jeden z paradoxů sociálního výzkumu: „(…) musíme se snažit docílit maximálního ztotožnění, 

ale přitom sympatie, které mohou být takovým ztotožněním vyvolány, nám nesmí bránit v objektivní 

analýze.“ Abych tyto problémy minimalizovala, snažila jsem se zaznamenávat co možná 

nejpřesnější poznámky k pozorovaným situacím, klást spíše obecné otázky a projevovat jistou 

zdrženlivost v zásahu do rozhovorů, přestože jako členka pracovní skupiny (a nikoli jako 

výzkumnice) bych se projevovala výrazněji. 

     S působností ve skupině je spjata i otázka, do jaké míry budou respondenti odpovídat pravdivě

(Disman, 2006). Tento problém se vyskytuje při jakémkoli dotazování, zde je ale zřetelnější, jelikož 

dotazované osoby mohou mít obavy (a někteří z respondentů je skutečně měli), že jejich výpovědi 

budou poskytnuty někomu dalšímu, zde konkrétně zaměstnavateli. Částečně jsem tyto obavy 

rozptýlila informovaným souhlasem, částečně opakovaným ujišťováním o důvěrnosti dat, a to 

zvláště u kolegů, s nimiž pracovně příliš často nepřicházím do styku. U bližších spolupracovníků se 

tyto obavy neobjevovaly. Přesto jsem se zvláště u choulostivých pracovních témat snažila 

k respondentům přistupovat citlivě, jelikož sama vím, že takováto debata nemusí být pro 

dotazovaného příjemná.

     Šetření, jímž se zabývám ve své bakalářské práci, se týká výhradně zaměstnanců společnosti 

ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o., jež absolvovali v této firmě hodnotící pohovor – a to coby hodnocení 

či hodnotitelé. Výsledky mé práce se tedy týkají čistě těchto osob, aniž bych měla v úmyslu je 

zobecňovat na zaměstnance jiných společností. V tomto případě jde o důvěryhodnost, která má 

podobnost s interní validitou41 a vyznačuje se uplatněním svého významu v rámci dané skupiny. 

K zajištění důvěryhodnosti mé práce, tedy k průkaznosti, že předmět zájmu byl co nejpřesněji 

identifikován a popsán mi pomáhala získaná důvěra u zkoumané skupiny a znalost její kultury. 

                                                          
41 Viz Hendl (2005: 337)
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Dostatečný čas strávený v předmětné skupině mi umožnil testovat a následně rozpoznat falešné 

informace od pravdivých. 

     Použití více zdrojů informací vedlo k zaplnění prázdných míst, která nebyla objevena v průběhu 

vedení polostrukturovaných rozhovorů. Triangulace zvyšuje hodnověrnost výzkumu a rovněž revize 

získaných poznatků i procesu jejich získávání zvyšují spolehlivost šetření. K potvrditelnosti, jež je 

obdobou objektivity jsem se při své práci snažila o získání dostatku informací, abych mohla 

posoudit, jak získané poznatky, tak i vhodnost procesu zkoumání. 

     Tato bakalářská práce může být jakýmsi základem pro další možná šetření v oblasti hodnocení 

zaměstnanců i v dalších podnikatelských subjektech. Zároveň může poskytnout i podněty pro 

šetření v jiných oblastech pracovní činnosti.
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4. Společnost ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o.

     Firma ThyssenKrupp Výtahy, s..r.o. je dceřinou společností německé společnosti ThyssenKrupp 

Elevator AG, člena korporace ThyssenKrupp. Tato společnost je jednou z předních dodavatelů 

řešení pro vertikální a horizontální přepravu osob na českém trhu. Zabývá se především instalacemi, 

modernizací, servisem a dodávkou technologií pro přepravu osob (výtahy, eskalátory, pojízdné 

chodníky, nástupní mosty do letadel a schodišťové plošiny pro tělesně postižené. 

     Jde o společnost mezinárodní, a tudíž i interkulturní. V české pobočce probíhalo hodnocení 

pracovníků v roce 2009 poprvé. V době hodnocení bylo v české pobočce firmy zaměstnáno 98 

osob. Hodnocení pracovníků se ale zúčastnilo42 jen 55 zaměstnanců, z nichž 2 byli pouze v pozici 

hodnotitele, 46 pracovníků bylo výhradně hodnocených a 7 osob absolvovalo hodnocení z obou 

uvedených stran. Z celkového počtu účastníků hodnocení jsem se dotazovala jedenácti z nich. 

Z hodnocení byli vyloučeni všichni zaměstnanci, kteří nepřicházejí do styku se zákazníkem. 

Účastnili se jej tedy ředitelé, obchodní zástupci, vedoucí úseků a techničtí pracovníci.

     Před provedením analýzy rozhovorů s nimi nejprve zmíním fakta k firemnímu hodnocení, která 

jsem zjistila z firemních dokumentů.

4.1. Zavádění hodnotícího procesu ve firmě

     Požadavek na zavedení hodnotícího procesu pro pobočku v ČR přišel od mateřské společnosti již 

na konci roku 2008. Do zavádění hodnocení ve firmě zasáhly v daném období nepředvídané 

události. Tato doba se ve společnosti vyznačovala navýšením počtu zaměstnanců a následnou 

potřebou změny sídla firmy, jelikož stávající kancelářské prostory společnosti již nevyhovovaly 

novým potřebám. Z důvodu nutnosti realizace stěhování společnosti, bylo zavedení hodnotícího 

procesu odloženo na období jara následujícího roku. V této době však došlo k ukončení pracovního 

poměru personalisty z mateřské společnosti, který podklady k předmětnému hodnocení připravil. 

Tyto materiály proto byly mateřskou společností označeny za nepoužitelné (viz přílohu č. 4) a 

následně byly zaslány z centrály společnosti dokumenty nové (viz přílohu č. 5). 

                                                          
42 Struktura účasti zaměstnanců je zobrazena v grafech, jež jsou přílohou č. 7
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     Aktuální podklady k hodnocení byly psány v anglickém jazyce a byly doručeny pouze 

s požadavkem na provedení hodnocení pracovníků, které se mělo uskutečnit do konce července 

2009. Již v této době jsem spolu s personální ředitelkou české pobočky poslala požadavek na 

německou centrálu, zda by bylo možné získat podrobnější informace k hodnocení, případně projekt, 

na jehož základě byly materiály k hodnocení vytvořeny. Po několikaměsíčním čekání a urgenci 

těchto dokladů nám přišla odpověď, že nic podobného k dispozici není. Veškeré došlé přímé 

podklady pro hodnocení byly personálním oddělením v ČR přeloženy z anglického jazyka do 

českého, nicméně z výskytu německých výrazů v došlých anglických verzích lze usuzovat, že 

původní varianty těchto podkladů byly psány v jazyce německém. Nepřímé podklady kromě 

krátkého e-mailu s požadavkem na vyplnění dotazníků česká pobočka neobdržela.

     Výsledné materiály sestávaly ze schématu personálního vývojového procesu, tří variant profilů 

zaměstnanců (prodejce a ředitele, vedoucího úseku a technického pracovníka), manuálu k profilům 

ředitele a prodejce a protokolu rozvojového setkání.

     

4.1.1. Distribuce podkladů k hodnocení

     

     Připravené podklady k hodnocení zaměstnanců v ČR byly ředitelkou personálního oddělení 

předány e-mailem liniovým manažerům, s požadavkem poskytnout tyto materiály zaměstnancům, 

jichž se hodnocení týkalo. Pro zaměstnance, kteří nedisponují e-mailovými schránkami, byly 

příslušné dokumenty připraveny v tištěné podobě.

     Linioví manažeři měli povinnost předat vyplněné dotazníkové profily zpět personálnímu 

oddělení v první třetině srpna 2009. Nicméně už nebylo nikým stanoveno, do jakého data mají být 

dokumenty k „personálnímu vývojovému procesu“ předány nižšímu managementu, tedy vedoucím 

úseků, kteří rovněž měli provést hodnocení se svými podřízenými pracovníky. Zůstávalo pouze na 

nich, kdy předají dotazníkové profily, manuál „personálního vývojového procesu“ a protokol o 

rozvojovém setkání vedoucím úseků, kteří měli za úkol provést hodnotící rozhovory s jednotlivými 

pracovníky.

     O distribuci podkladů k hodnocení rovněž vypovídali moji respondenti. Než přistoupím 

k analýze rozhovorů, nastíním situaci ve firmě v době hodnocení, k čemuž využívám firemních 

dokumentů a svých poznámek z této doby.
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4.1.2. Firemní klima v době hodnocení

     K zavádění hodnotícího procesu ve společnosti TKV došlo v období ekonomické krize, která se 

ve firmě vyznačovala finanční ztrátou, následným zeštíhlováním personálních kapacit, vlnou 

úsporných opatření, nastolením nových pravidel, silnější kontrolou a častými návštěvami manažerů 

z mateřské společnosti. Zároveň se v dané době připravovala změna organizační struktury firmy, 

která mimo jiné souvisela s odchodem tehdejšího jednatele společnosti a příchodem „manažera pro 

speciální projekty“ z mateřské společnosti, který měl za úkol diagnostikovat problémy firmy a 

navrhnout potřebná opatření. Všechny tyto faktory vedly u zaměstnanců k obavám. James H. 

Donelly, James L. Gibson a John M. Ivancevich k odporu lidí ke změnám uvádějí: „Změna 

vyvolává racionální i iracionální emocionální reakce, protože znamená určitou nejistotu“ (1997: 

590). 

     A právě nejistota, vedla u zaměstnanců ke spekulacím, zda firma neplánuje hodnocení 

pracovníků jen kvůli tomu, aby měla záminku pro jejich legitimní propouštění. V souvislosti 

s hodnocením se zaměstnanci obávali obdržení výpovědi z důvodu podávání neuspokojivých 

pracovních výsledků, které upravuje Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., § 52, písm. f43). 

4.2. Firemní klima po provedení hodnotících rozhovorů

     Od provedení hodnocení pracovníků ve firmě TKV došlo k mnohým změnám, a to zejména 

organizačním. Po srpnovém odchodu českého jednatele a zároveň generálního ředitele firmy 

nastoupil na jeho pozici jednatel z Německa, který však svou funkci složil v listopadu téhož roku. 

Došlo ke změně organizační struktury44, snížil se počet zaměstnanců a nedošlo k vyhodnocení 

výsledků hodnocení pracovníků „Personálního vývojového procesu“, jelikož opět došlo k výměně 

personálního ředitele mateřské společnosti. Tím se částečně vysvětluje i to, že česká pobočka 

k hodnocení nezískala bližší informace či projekt na realizaci hodnocení a že na zamítavou 

odpověď čekala poměrně dlouho, což u kolegů v SRN nebývá zvykem.

                                                          
43„Nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez 
zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v 
neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl 
zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době 
neodstranil“ (Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., § 52, písm. f).
44 Schéma organizační struktury je přílohou č. 6 a vyznačuji v něm hodnocená oddělení.
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     Vyplněné profilové dotazníky zůstaly uloženy na personálním oddělení v české pobočce v Praze, 

aniž by se s vyplněnými dotazníky jakkoli dále pracovalo. Personální oddělení je prozatím 

uchovává pro případ, že by v následujícím hodnotícím období byly použity stejné či obdobné 

materiály, tedy proto, aby byla jakási možnost srovnání. Nutno dodat, že hodnocení zaměstnanci 

nebyli informováni o tom, že nedošlo k vyhodnocení firemního šetření. Vzhledem k proměně 

struktury společnosti a rapidnímu snížení počtu zaměstnanců je otázkou, do jaké míry by bylo 

případné srovnání výsledků z roku 2009 s následujícím obdobím proveditelné.
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5. Zpracování polostrukturovaných rozhovorů

    Při zpracování polostrukturovaných rozhovorů jsem se zaměřila na postižení významů, které 

hodnocení zaměstnanci hodnocení přikládají, problematiku hodnotících formulářů z hlediska 

překladů, interkulturních rozdílů a věcného hlediska. Věnovala jsem se samotnému průběhu 

hodnotících rozhovorů, zejména tomu, jaké vůči nim zaujímali hodnocení zaměstnanci postoje, co 

je vedlo při vyjadřování hodnotících soudů na sebe i své podřízené, zda měli zajištěny patřičné 

podmínky pro úspěšné vedení hodnotících rozhovorů a jaká jsou jejich očekávání po absolvování 

hodnotících rozhovorů.

5.1. Význam hodnocení pracovníků formou hodnotících rozhovorů

     V obecné rovině přikládá většina respondentů hodnocení pracovníků značný význam. „Tyto 

rozhovory jsou dobrá možnost pro zaměstnance sejít se se svými nadřízenými a říct jim svůj názor. 

Případně jim sdělit, jak by se chtěli dál vyvíjet“ (R3). Další respondent obecně uvedl, že: „Pro 

někoho to může být z osobního pohledu ztráta času a pro někoho to může mít hodnotu“ (R7). 

Někteří z respondentů neshledávají v hodnotících rozhovorech přínos pro sebe, ale uznávají, že pro 

jiné nejsou bezvýznamné. Jeden z respondentů k tomu říká: „Já si obecně myslím, že pro mě osobně 

to nemá žádný význam, ale určitě jsou lidé, pro které to význam má“ (R1). Tento respondent dále 

doplňuje: „Má to význam v tom smyslu, že si ti lidé spolu sednou, popovídají si. Podřízený se může 

vypovídat ze svých pracovních i nepracovních trablů třeba a udělá mu dobře, že tu starost, kterou 

má, může v otevřené atmosféře probrat se svým nadřízeným“ (R1). Obdobně uvedl i další: „Pro mě 

osobně to [hodnotící rozhovor] moc nepřináší. Pro firmu je to asi o tom, aby věděla, kde jsou 

nějaké rezervy u lidí, co zlepšit, ať už je to vzdělávání nebo nastavení procesů ve firmě, aby 

fungovaly lépe“ (R5).  Jiný z respondentů považuje hodnotící rozhovory za významné i pro sebe 

sama: „Tak určitě jsou přínosem jak pro mě, tak i pro mého nadřízeného. Nevidím na tom nic 

špatného. Naopak, je to dobrá věc, která přispívá k profesionalitě u firmy“ (R6).

     Ať už dotazovaní připisovali či nepřipisovali hodnotícím rozhovorům význam pro ně samé, 

všichni byli schopni vyjmenovat alespoň několik příkladů významů pro hodnocené osoby, 

hodnotitele či firmu, a to ve shodě s odborníky (Armstrong, 2007; Koubek, 2002; Pilařová, 2008) 

jak uvádím v podkapitole 2.3.1. I když přínos hodnotícím rozhovorům někteří zpočátku 
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nepřiznávali, nakonec jej uznali prakticky všichni. Dokonce vyjmenovali více příkladů, na nichž je 

zřejmé, jaké významy hodnotícím rozhovorům přisuzují. Z těchto uvedu alespoň ty, co se vyskytují 

nejčastěji. Respondent 10 například zmínil následující význam pro hodnocené pracovníky: 

„Hodnocený se dozví, co má ve své pracovní budoucnosti čekat“ (R10). Další z respondentů 

vyjádřil svůj názor na smysl hodnotících rozhovorů pro hodnotitele: „Hodnotitelé si udělají úsudek 

o těch hodnocených. Vědí, co od nich mohou a nemohou čekat. Prostě si řeknou věci, na které není 

jindy čas. A u hodnotícího rozhovoru to pěkně vyplave, protože se nestává tak často, aby si šéf se 

svým člověkem povídal třeba hodinku u kafíčka“ (R9). Jako příklad významu pro firmu lze použít 

následující výrok: „Pro firmu je to důležité proto, aby fungovala oddělení a vědělo se, kam budou 

jejich aktivity směřovat, co se má udělat pro to, aby oddělení a jejich propojení, tedy firma jako 

celek fungovala a nedocházelo ke konfliktům nejen mezi lidmi v rámci oddělení, ale i mezi 

odděleními (R2). Z uvedených citací vyplývá, že značný význam přikládají oboustranné zpětné 

vazbě45, která se projevuje vzájemným předáním informací o stávajícím pracovním výkonu, 

problémech a pracovních vizích do budoucnosti.

     Dva z respondentů nejprve žádný smysl v provádění hodnotících rozhovorů nevidí. Respondent 

11 alespoň později „vzdáleně tuší “ že by hodnotící rozhovory mohly mít za přínos „zlepšení 

morálky“, zatímco respondent 8 k tomu říká: „Obecně to pokládám za ztrátový čas“ a svůj názor 

zdůvodňuje tím, že: „se tomu nikdo nikdy nebude věnovat“ (R8). Tentýž respondent v další části 

rozhovoru říká: „Já si myslím, že není nad osobní pohovor s nadřízeným o nějakých problémech, 

kde se dá vše vyříkat konkrétně, ale tyto obecné, povrchní informace jsou tady zbytečné“ (R8). 

Význam rozhovoru tento respondent ve své výpovědi zdůraznil ještě vícekrát, a to zejména 

v kontrastu k dle něj zbytečnému dotazníku. Většina respondentů uznává význam hodnocení spíše 

v obecné rovině, což lze vysvětlit tak, že hodnocení má potenciál být užitečné. Naopak v konkrétní 

rovině, kde vycházejí ze zkušenosti firemního hodnocení, již významy hodnocení z hlediska jejich 

přínosu nejsou tak zřejmé.

     Jelikož byl při firemním šetření hodnotící rozhovor spojen s vyplňováním dotazníku, který 

většina z nich nepovažovala za hodnověrný, měli mnozí respondenti tendence zavrhovat hodnocení 

zaměstnanců jako celek, přestože se k hodnotícím rozhovorům vyjadřovali spíše kladně. Ukazuje 

se, že nedošlo k přijetí hodnotícího procesu, který blíže rozebírám v podkapitole 2.3.2., a tím pádem 

došlo dle odborníků (např. Armstrong, 2007; Hroník, 2006) k narušení základního předpokladu pro 

                                                          
45 O významu a charakteru zpětné vazby pojednávám v podkapitole 2.2.
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provedení úspěšného hodnocení. Abych objasnila odmítavý postoj respondentů k dotazníkům, 

považuji za důležité věnovat se tomu, jaké výhrady vůči nim dotazovaní mají.

5.2. Dotazníky

     Většina dotazovaných považuje předložený dotazník za příliš obecný, v čemž někteří 

z respondentů spatřují problém: 

„Řeším konkrétní věci, tady je to všechno strašně obecné. Nevím, myslím, že to není úplně 

v pořádku“ (R2). 

„Mohlo tam těch bodů být víc“(…) „Prostě pro mě je to moc obecné a tím pádem bezobsahové“

(R3). 

„Dotazník nemá smysl, je obecný a na obecnost nepotřebujeme dotazník. Té je všude plno. Ta nemá 

smysl“ (R8).

„Myslím, že není tak obsáhlý, jak by asi měl být. Protože napsat profil člověka na čtyři řádky je asi 

taky někdy dost málo“ (R6).

Pouze dva z respondentů přesto hodnotí dotazník vysloveně kladně a jeho obecnost považují za

přednost: 

„Ten dotazník je velice dobře postaven, je chytře udělán. Tyto body se drží prakticky všude. Nic 

bych na něm neměnil, protože pokud člověk dobře chápe, tak tam odpoví na všechno důležité. 

Obsahuje všechny body, které by měl obsahovat, ty základní“ (R9). 

„Připadá mi sice velmi stručný, ale dobře postavený. Nemohu mu nic vytknout. Vlastně je i dobře, 

že je stručný. Nic bych k němu nepřidal“ (R10). 

     Obecnost dotazníků byla pak spojována i s tím, že byly vytvářeny pro celou korporaci, nikoli 

specificky pro českou dceřinou společnost: „V první řadě jsou hodně obecné, což je dáno už tím, že 

jsou vlastně celopodnikové nebo celokoncernové. Takže bych řekl, že je to jenom rámec toho, čím se 

zabývat“ (R4). 

     S redukovaným popisem reality46 se potýká téměř každý dotazník a firemní dotazníky nejsou 

v tomto ohledu žádnou výjimkou. Na druhou stranu při firemním šetření se počítá se stoprocentní 

                                                          
46 O nutnosti pracovat s redukovaným popisem reality píše např. Disman (2006: 25)
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návratností dotazníku, jelikož jde o povinnost47 hodnocených i hodnotitelů provést hodnocení, a 

proto by v tomto případě mohl dotazník obsahovat více kategorií. 

     5.2.1. Dotazníky z interkulturní perspektivy

     Mnozí respondenti komentovali dotazníky jako nevyhovující pro české prostředí:

     „[Dotazník] nereflektuje kulturní a lokální zvláštnosti. Nejde použít. (…) Myslím, že buď se to 

[dotazník] mělo adaptovat na regionální specifika, anebo by to mělo být dostatečně otevřené, aby se 

to dalo aplikovat všude stejně. (…) Myslím si, že to přizpůsobení našemu regionu proběhlo tak, že 

někdo tomu dal v Power pointu jinou hlavičku“ (R1). 

„[Dotazník] je postaven asi na zahraniční logice, řekl bych i německé logice, na německém způsobu 

myšlení a německém způsobu obchodování. Myslím si, že u nás se víc improvizuje, než třeba 

v Německu a to je věc, kterou Němci nechápou a neumí pochopit. Takže je to hodně postavené na 

takovém tabulkovém, direktivním způsobu myšlení, kdy jsou dána nějaká pravidla, která jsou ti 

Němci zvyklí plnit (…), ale v tom českém pojetí by [dotazník] mohl být trošku modifikován, aby lépe 

seděl našim podmínkám a našemu způsobu práce“ (R4).

     Respondenti si všímají, že hodnotící materiály nesedí přesně jejich potřebám. Tuto skutečnost 

připisují faktu, že tyto materiály byly vytvořeny v Německu, kde se k některým věcem přistupuje48

jinak než v Česku. Z těchto informací je patrné, že jak na německé, tak i české straně došlo 

k pochybení v tom, že dotazník byl první zmíněnou stranou dán jako neměnný a druhou byl přijat 

bez připomínek, ačkoli je zde zřejmá potřeba přizpůsobit jej konkrétním lokálním podmínkám. 

Předložený dotazník tak respondenti považují za více či méně nepoužitelný polotovar, kterému 

proto nepřikládají valný význam, což se podepsalo především na celkové kvalitě firemního 

hodnocení.

                                                          
47 Povinnost„řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní 
výsledky“ vedoucím pracovníkům ukládá Zákoník práce, zákon č. 262/2006, Hlava II. § 302, písmeno a). Povinnost 
zaměstnanců podrobit se hodnocení vyplývá ze Zákoníku práce, zákon č. 262/2006, Hlava II. § 301, písmeno a), který 
říká, že zaměstnanci jsou povinni „pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených, 
vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci“
48 Rozdílnému přístupu ke strukturám u Čechů a Němců a jejich kulturním standardům se blíže věnuji v podkapitole 
2.4.3.
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    Ukázku rozdílu mentalit uvádí jeden z respondentů na příkladu přístupu k práci českého a 

německého pracovníka. Tento respondent vychází z vlastní zkušenosti a dle svých slov často 

spolupracuje s německými kolegy. V průběhu rozhovoru líčil, jak jeden pracovník z Německa 

striktně ukončil svou pracovní činnost, když mu skončila pracovní doba, ačkoli práce ještě nebyla 

hotová. „My nejsme Němci, my neumíme pracovat jako Němci. Nejsme nátury jako oni, kteří zatnou 

zuby a jdou do toho. My musíme pozvolna. A Němci to nechápou, oni nechápou naši mentalitu. Oni 

mají od A do Z dané mantinely, v nichž se pohybují. Kdyby měli dělat přesčas, tak oni umřou, ti 

Němci, oni nesmějí. (…) My dělali do sedmi, on nechápal, že my jsme vyměnili dva rotory, protože 

v Německu by se to v životě nemohlo stát“ (R9). O rozdílném pojetí norem u Čechů a Němců se 

zmiňuji v podkapitole 2.1.

     Zkušenost v přístupu svého německého nadřízeného zazněla i u jiného z respondentů: „(…) když 

jsem mu cokoli, kdykoli, při jakémkoli rozhovoru říkal, tak to žádný vliv nebo účinek na nic nemělo. 

Tam je to direktivní, že my jsme Němci, takhle to bude, protože v Německu to funguje a nějaké 

Čechy mě vůbec nezajímají, mentality a podobné věci“ (R2).  Nový a Schroll-Machl (2007) 

zdůvodňují tím, že Němci očekávají povinnost a odpovědnost vůči věcným záležitostem. Říkají, jak 

co má být, protože to věc vyžaduje, kdežto český pohled se soustředí na to, vůči komu to má tak být 

a kdo to vyžaduje. Jde tedy o věcný přístup Němců a sociálně orientovaný přístup Čechů, který 

zmiňuji v podkapitole 2.4.3. 

Pro tento přístup respondent následně vyjadřuje své vlastní vysvětlení: „ Žili jsme za železnou 

oponou, a tak jsme byli i viděni. Samozřejmě naše ekonomická situace je horší než v Německu, jsme 

méně placeni, přece jenom máme horší ekonomické ukazatele, je nás méně. A Němci (…) se vždy 

cítili jako nadřazená rasa, takže nás takto vnímají více méně pořád, už ne tolik jako dříve, ale 

vnímají nás tak pořád a zvláště tito lidé, kteří jsou na manažerských postech, tak nás berou, jakože 

nejsme tak dobří. (…) A navíc my jim svými výsledky neprokázali, že bychom byli lepší, než si o nás 

myslí“ (R2). Tato výpověď poukazuje na historicky přetrvávající stereotypy, o nichž hovořím 

v podkapitole 2.4.3., jež jsou zde i využity k zastínění slabší výkonnosti. Nicméně závěrem tento 

respondent sám poukazuje na neuspokojivé výsledky práce.

          Uvedené citace poukazují na diletantsky odvedenou práci v přípravné fázi49 firemního šetření. 

Zároveň se ukazuje, že dotazování otevírá další oblasti, jež by stály za prozkoumání. Například 

                                                          
49 O důležitosti tvorby hodnotících materiálů v přípravné fázi pojednávám v článku 2.3.4.
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interkulturní záležitosti v pracovním procesu by mohly být námětem pro šetření v rámci 

mezinárodního výzkumu, nadnárodních společností apod.

     

5.2.2. Překlady dotazníků 

     Dotazníky byly většině zaměstnanců předloženy jak v původní anglické verzi, tak i ve verzi 

české. Pouze jeden z respondentů vypověděl, že obdržel pouze česky psanou variantu: „Jenom 

v češtině. (…) Původní jsem neviděl, ale na firmě se o tom mluvilo, že to mohlo být jinak chápáno 

v angličtině než v češtině“ (R5). Zároveň je zřejmé, že zaměstnanci mezi sebou o dotaznících a 

jejich překladech diskutovali. Názory respondentů na úroveň provedených překladů se sice různily, 

ale kritika přeložených dotazníků zaznívala poměrně často.

     „(Dotazník) je špatně přeložený - ‚samospráva´, to nevím, co jsem si měl představit. Když jsem 

si přečetl v angličtině50 ten význam, tak už jsem si to uměl představit. (…) Samospráva má v češtině 

jeden význam, v angličtině má jiný. Vím, že se to těžko překládá, ale rozhodně je to špatně 

přeložené. Kdybych neměl ten anglický mustr, tak bych nevěděl, co to znamená“ (R2). Na dalším 

místě rozhovoru tento respondent uvádí, že provést kvalitní překlad je skutečně náročné, a proto četl 

vše spíše v anglickém jazyce a „kontroloval personalistku, jak to vůbec přeložila a jak to chápat. 

Protože přeložit některé body do češtiny je hodně složité a tady se to tím pádem nepovedlo“ (R2). 

Následující respondent taktéž uvedl, že v anglickém jazyce pro něj bylo pochopení jednotlivých 

bodů snazší: „Četl jsem je [dotazníky] v angličtině, protože jsem těm otázkám, těm bodům rozuměl 

jakoby nejlépe. Překlady jsou sice v pořádku, akorát ta příručka, podle které byl ten dotazník dělán, 

byla anglická. Nebyla česká, protože ten styl a ty otázky nebyly české“ (R3). 

     Kromě přeložených výrazů, které nebyly respondentům zcela srozumitelné, se v dotaznících 

objevovaly i čistě anglické výrazy, které vůbec neprošly překladem v české pobočce: „Když se 

podívám přímo na ty dotazníky, na jednotlivé body, tak vlastně co znamená ‚samospráva‘? To je 

absolutně zavádějící termín, a to je evidentně chybný překlad. Nebo tady v tom hodnocení jako 

„high extent - no existent“51, tady ten dotazník není dopřeložený. (…) I tady nebyla ta práce 

udělaná do konce, otrocky. Skutečně je to polotovar. A už tato věc říká, že někdo něco nedotáhl. To 

zamrzí“ (R1). Další z respondentů četli dotazníky spíše v českém jazyce, ale angličtina jim u 

                                                          
50 Ve firemních dotaznících byl původní výraz „selfmanagement“ přeložen do českého jazyka jako „samospráva“
51 Horní a dolní hranici hodnotící stupnice lze přeložit jako „nejvyšší – žádný“ (viz přílohu č. 5)
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některých výrazů byla vodítkem, jak dané věci porozumět: „Přikláním se k češtině, ale četl jsem to i 

anglicky. Je dobré, že je to v obou jazycích, člověku je pak jasnější, co je co, co znamená co“ (R10).  

Podobně v jiném sdělení vyjádřil respondent potřebu čtení dotazníku v obou jazykových variantách, 

aby významu jeho textu lépe porozuměl. Tento respondent, který prý vycházel v 95 % z češtiny, 

dodává: „(…) třeba u ‚vytváření vlivných sítí‘ se člověk snaží dopomoci si tím anglickým slovíčkem. 

Nejsem promovaný z angličtiny, ale tato dvě slovíčka zrovna znám“ (R7).

     Je zřejmé, že respondenti používali obou jazykových variant dotazníků, a to v různé míře dle 

úrovně svých znalostí anglického jazyka. Rovněž se ukázalo, že původní verze jim pomohly 

k lepšímu pochopení významu překladů. Anglické výrazy, které nebyly do češtiny přeloženy, 

mohly u těch zaměstnanců, kteří angličtinu neovládají, působit v dotaznících rušivě a negativně tak 

ovlivnit jejich soustředěnost při jejich vyplňování.

     Kritika překladů zasáhla i manuál k profilům ředitele a prodejce: „Profil prodejce, to je jako 

z manuálu nějakého důstojníka československé lidové armády – ‚vytrvalost, síla, trpělivost, 

houževnatost, proaktivní, dívá se a myslí dopředu bez pobízení, připravuje se pro budoucnost.  

Integrita, představuje pracovitost a čestnost, pracuje etickým a profesionálním způsobem‘. (…) A to 

jsou i slova, která se běžně nepoužívají, to jsou prostě nesmysly. (…) To, jak vzletně je to napsáno, 

musí vyvolat pobavení“ (R1). K volbě slovních výrazů píši v podkapitole 2.4.3., kde čerpám 

z publikace Vybírala (2005). Tento autor zmiňuje potřebu užití vzletných slov při obřadních 

příležitostech, které navozují sváteční atmosféru. Ovšem při použití u běžných příležitostí jsou 

podobné výrazy naprosto nevhodné a spíše úsměvné. A přesně k tomu došlo dle respondenta 

v případě přeložených výrazů v manuálu pro hodnocení.

     V jednom případě nezazněla i kritika nepřiměřeného užití jazyka pro osoby na různých pozicích 

a potřebu přizpůsobit výrazy dotazníků tomu, komu jsou adresovány: „Ty kategorie dotazů a ty 

vysvětlivky jsou psány úplně stejným jazykem pro mistra, pro pracovníka servisu, montéra i 

obchodníka. (…). Jazyk musí být přizpůsoben kategorii lidí, s níž mluvíme. Musí mu to být blízké, 

vědět, o čem to je. Musí to pochopit“ (R1).

     Chápání dotazníků se mohlo u respondentů lišit právě podle jazyka, v němž jej četli. Nepřesnost 

překladů52 poukazuje na významové odchylky a je tedy možné, že dotazník či manuál byly jinak 

pochopeny od respondentů, kteří tyto materiály četli jen v anglickém jazyce, než těmi, kteří je četli 

                                                          
52 Viz podkapitolu 2.4.3.
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výhradně v jazyce českém či obou jazykových variantách. Nestejné pochopení bodů dotazníku 

mohlo zkreslit výsledky firemního šetření, protože všichni nemuseli odpovídat na totéž. 

5.2.3. Praktická a věcná stránka dotazníků   

     V průběhu vedení polostrukturovaných rozhovorů vyšlo najevo, že dotazníky obsahovaly body, 

které dle respondentů nebyly vůbec zavedeny do praxe. Z tohoto důvodu je pro ně obtížné či 

nemožné provádět jakékoli hodnocení, ať už vlastní sebehodnocení nebo hodnocení druhých. 

Zaměstnanci tvrdí, že nejsou schopni splnit požadavky, které jsou na ně jejich nadřízenými kladeny, 

jelikož k tomu nemají zaměstnavatelem zajištěné podmínky. Respondent 8 říká: „Ten dotazník je 

sprostě napsán“ (R8). Svůj názor vysvětluje tak, že těžko může hodnotit, jak dodržuje například 

bezpečnost práce, když k tomu nemá osobní ochranné pracovní prostředky53: „Jak můžeme 

dodržovat bezpečnost? Jak si tam vůbec někdo dovolí dát ‚dodržování bezpečnosti práce‘, když nám 

chybí základní bezpečnostní pracovní pomůcky a prostředky osobní ochrany?“ (R8).  Problém vidí 

tento respondent i u pomůcek, které ve firmě k dispozici jsou: „Nadřízený mi řekl, že záchytný 

mechanismus před pádem do prohlubně je na skladě a k dispozici. Jenomže tady se jedná o osobní 

ochrannou pomůcku, a tu by měl mít každý technik svojí. Za tu si nese zodpovědnost a ne, že si 

nafasuje ve skladu něco, co není kompletní, nezná historii tohoto záchytného bezpečnostního 

mechanismu, jestli byl použit, jestli už chytil nějaký bezpečností záchyt. Pak už se nesmí používat a 

podobně. Žádné takové informace o tom nejsou dostupné, takže pro mě to je, jako když to na firmě 

není. Být tím zaměstnavatelem, styděl bych se jí [bezpečnost práce] tam [do dotazníku] napsat“ 

(R8). I další z respondentů poukazuje na situaci v praxi, která se liší od teorie: „Půldenní rozhovor 

o nějakých normách, nařízeních, paragrafech a vzdálenostech. Ono je to sice hezké, ale když se 

montuje, tak ono je to všechno úplně jinak. Je to práce ve výškách, práce s těžkými břemeny a 

kolikrát to prostě jinak nejde, než že se ta bezpečnost musí ne úplně porušit, ale nějak obejít. Kdyby 

se to všechno mělo dodržovat, tak jak má, tak se žádný výtah nepostaví“ (R6). Zde i vedoucí 

pracovník potvrdil, že bezpečnost práce není zcela dodržována. Zjištění rezerv v dodržování 

bezpečnosti práce je dalším velkým tématem a současně problémem, který si žádá najít řešení. A to 

je opět záležitost související s řízením pracovního výkonu54. 

                                                          
53 Povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci osobní ochranné pracovní prostředky vyplývá ze Zákoníku práce, 
zákona č. 262/2006 Sb., §104. §302 téhož zákona ukládá povinnost vedoucímu zaměstnanci „vytvářet příznivé pracovní 
podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci“.  Práva a povinnosti zaměstnance, která se týkají 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, řeší §106 téhož zákona. 
54 Viz podkapitolu 2.1.
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     Podobně i další z dotazovaných se domnívá, že by se v dotazníku neměly objevovat ty body, v 

jejichž rámci není možné provádět sebehodnocení a hodnocení druhých: „Některé otázky jsou úplně 

zbytečné, protože je nikdo nikdy nezavedl, aby fungovaly“ (R7). Jako příklad dalšího údajně 

nerelevantního bodu dotazníku uvádí, ‚zaměření na požadavky zákazníka‘, který prý nikdo neřešil, 

protože: „firma byla zaměřena jenom na komerční sektor, vůbec se nezabývala bytovým sektorem. 

A v době, kdy byly tyto dotazníky na stole a měly se řešit, tak se řešily obrovské problémy se 

začleněním dvou akvizicí soukromníků, které společnost skoupila, a najednou se tam objevil nový 

jev – bytový sektor“ (R7). Kategorie ‚zaměření na požadavky zákazníka‘ je problematická i 

v dalším případě: „Otázka druhá, ‚zaměření na požadavky zákazníka‘ – jak tomu mám rozumět? My 

je neznáme ty požadavky zákazníka, obchodní oddělení naslibuje hory i s horáky, ale nám se to 

nedonese, ani montážím se to pořádně nedonese“ (R8). 

     Respondenti zde nevědí, jakým způsobem mají provádět sebehodnocení či hodnocení svých 

podřízených, a to zejména u bodů, kde jim chybí podmínky nutné k dosažení lepších výsledků. 

Nemají vodítko, jak provést správně hodnocení u sebe, podřízení tápají, jak ohodnotit své 

podřízené. Zaměstnanci si nechtějí dát špatné hodnocení jen proto, že ve firmě nefunguje něco, za 

co oni nemohou. Výpovědi respondentů naznačují, že v dotaznících byly nejen nevhodně zvolené 

kategorie, ale zároveň poukazují na řadu nefunkčních pracovních oblastí (bezpečnost práce, 

připravenost v rámci nových akvizicí, komunikace mezi jednotlivými odděleními). Zde se opět

hodnocení pracovního výkonu jednotlivce střetává s komplexním řízením pracovního výkonu55.

Otázkou je, zda za takové situace může zaměstnavatel přiměřeně reflektovat klíčová chování 

nezbytná pro efektivní pracovní výkonnost. 

     Jednou z nejčastějších připomínek technických pracovníků bylo, že nemohou splnit jeden 

z požadavků na ně kladených, který se týká kontaktu se zákazníkem a dodržováním hygienických 

předpisů: „Firma chce, aby tam [na servis výtahu] přišel hezký, slušný, pracující technik, znalý 

všech věcí (…), aby vypadal slušně, aby nesmrděl, aby byl vizitkou firmy“ (R7). K tomu říká 

respondent 11, že neví, jak toho má docílit, když „v terénu se nemáme kde umýt, nemáme si kam 

dojít na záchod. (…) Kam máš jít, když běháš po panelákách a najednou musíš na záchod? Nikdo tě 

nepustí domů, aby ses šla umýt. To je problém.“ (R11). Jde o další názornou ukázku omezení56, 

k němuž je při hodnocení potřeba přihlédnout.

                                                          
55 Prolínání podnikových, týmových a individuálních cílů s klíčovými schopnostmi a dovednostmi jednotlivců je jedním 
z témat podkapitoly 2.1.
56 Viz podkapitolu 2.3.3.
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     Tato každodenní zkušenost je pro respondenty mnohem větší problém, než to, že neví, jak se 

ohodnotit v dotazníku, protože nesplňují hygienické požadavky na kontakt se zákazníkem. Je až 

alarmující, že respondenti na pozici technických pracovníků přiznali, že z různých důvodů 

nedodržují zásady bezpečnosti práce a nemají podmínky pro vykonávání základních hygienických

potřeb. Zároveň jsou k řešení těchto problémů nad dotazníky při hodnotících rozhovorech skeptičtí. 

Respondent 11 například uvádí, že se zaznamenáním jejich požadavků nic nevyřeší: „Protože zase 

to uvízne na tom bodě, že to zůstane jenom na papíře“ (R11). 

          Po věcné stránce měli respondenti připomínky i k jednotlivým bodům dotazníku, které podle 

nich nelze chápat izolovaně, protože spolu úzce souvisí.:

„Obecně si myslím, že ty body toho dotazníku jsou důležité, spíš by některé chtěly rozvinout a 

promyslet i propojení, protože některé věci se dost prolínají jako ‚orientace na zákazníka´a ‚umění 

komunikace´. To jsou věci, které spolu do značné míry souvisí“ (R4).

„(…) ‚vytváření vlivných sítí‘, tak tam to vidím v souvislosti s ‚komunikací‘, to bych klidně spojil. 

To spolu souvisí“ (R9). 

„‘Ovlivňování‘, to je část těch ‚obchodních znalostí‘, to spolu souvisí“ (R3).  

„‘Obchodní chování‘ – to jsem říkal, to souvisí s ‚komunikací‘, tam je to zdublované (…). 

‚Samospráva‘ je u obchodníků jedna z nejdůležitějších věcí, protože každý obchodník si sám 

organizuje svůj vlastní čas, to samé i ‚plánování‘, to je také dost podobné. Když si někdo plánuje, 

organizuje sám, to je součástí samosprávy“ (R5). 

„‘Rozvoj schopností‘ – to si myslím, že souvisí s ‚technickými znalostmi‘. To je hodně provázané, 

tyto dva body, jak tam byly psány. Nemůžu mít technické znalosti, když je nemám z čeho rozvíjet. To 

je tím, že je málo školení, málo podkladů pro školení“ (R8).

     Tyto výpovědi respondentů ukázaly, že několik kategorií dotazníku považují zástupci všech tří 

skupin57, rozlišených dle postavení zaměstnanců firmy v hierarchii pozic, za spolu úzce spjaté nebo 

podobné, proto navrhovali sloučení těchto kategorií, jelikož stávající řazení je nutí provádět 

hodnocení téhož dvakrát. Kvalita dotazníků není poznamenána jen německým kontextem a 

nepřesnými překlady, ale i chybnou strukturací a návazností otázek58.  

                                                          
57 Rozdělení respondentů do tří skupin je blíže rozebráno v podkapitole 3.2.
58 Jde o problematiku konstrukce dotazníku, o níž se zmiňuji v podkapitole 2.3.4. a která se objevuje i v další části textu.
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   Naopak u některých bodů bylo navrženo jejich rozdělení. Například respondent 2 podal tento 

návrh: „Ale když si vezmu takové ‚vytváření vlivných sítí‘, tak to je otázka, jestli je myšleno 

vytváření sítí ve firmě nebo se zákazníkem. Nebo jestli je to bráno obecně, jak ve firmě, tak se 

zákazníkem. Já bych rozhodně rozlišoval, jestli jsem sólista, to znamená, že si vytvářím sítě se 

zákazníkem, ale nevytvářím si je s lidmi ve firmě, to znamená, že nespolupracuji s těmi ostatními. 

Takže tento bod bych určitě rozdělil na dva“ (R2).  

     Kromě zmíněného zdvojení otázek upozorňovali respondenti i na oblasti, které jim v dotaznících 

chyběly. „Nejsou tu vypíchnuty ty jazykové [znalosti], což možná spadá pod ty obchodní, ale 

zmíněné to tu není. Což možná v mezinárodní firmě je zajímavé, alespoň já to za zajímavé považuji, 

aby ten člověk uměl komunikovat s výrobními závody nebo vůbec s tou mateřskou firmou. Tak to 

tady třeba vůbec není“ (R5). Další z respondentů sdělil, že: „tam nejsou body, které by tam člověk 

čekal, že by tam měly být (…), vzdělání školení a podobně“. (R3). Tento respondent vychází 

z předchozí zkušenosti a je mu známo, že hodnocení zaměstnanců bývá obvykle spojeno s 

plánováním osobního rozvoje zaměstnance59. Otázky možností profesního růstu60 dotazník přímo 

nenabízel, přesto se o nich v průběhu hodnotících rozhovorů diskutovalo.

     Respondent 6 se pak domnívá, že by dotazníky neměly pokrývat pouze oblast pracovního, ale i 

soukromého života, jelikož ten se na pracovním výkonu značně odráží: „Ono se to týká jenom 

práce, ale správně by měl každý nadřízený znát svého podřízeného i ze soukromí. Takže tady není 

nic o tom, jak ten člověk žije mimo práci. Určitě je to důležité nejen pro firmu, ale i pro lidi, co 

s těmi podřízenými pracují“ (R6). I po položení otázky, zda dotazy na soukromý život nepovažuje 

za zásah do soukromí, trvá na svém s tím, že již připouští volbu rozhodnutí daného zaměstnance 

nezodpovědět otázky, které se jeho soukromého života týkají: „Každopádně by tam měla být 

kolonka na soukromí61 a záleží pak na každém, jestli o tom bude nebo nebude chtít mluvit“ (R6).

     Respondenti si však uvědomují, že firemní dotazník nemůže postihnout všechna témata, která 

při své práci považují za důležitá. Chyběly jim tam spíše „konkrétní věci, které ten dotazník 

nemůže obsáhnout, ale které se daly zařadit pod ty kategorie, co tam [v dotazníku] jsou“ (R4). 

Další z respondentů vyjadřuje shodně názor s předchozím, že „je to [dotazník] hodně obecné, takže 

to konkrétní tam pod to vždycky dostaneš, ale je otázka kam a jak to ohodnotit“ (R2). 

                                                          
59 Viz např. podkapitolu 2.3.1.
60 Viz podkapitolu 5.3.3.2.
61 Ochrana osobních práv zaměstnance je zajištěna Zákoníkem práce, zákon č. 262/2006 Sb, v Hlavě VIII., §316, bod 
4), kde se mimo jiné říká: „Zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí 
s výkonem práce a s pracovněprávním vztahem“
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     I přes některé laické názory, prokazují respondenti v mnoha ohledech jistou dávku 

sociologického vzdělání, alespoň do té míry, do níž ji neprokázali tvůrci dotazníků. Konstrukce62

firemních dotazníků se ukázala jako nejasná, čímž vznikala nedorozumění a nutnost vlastních 

vysvětlení jednotlivých kategorií. Tato nejednotnost postupu má zcela zásadní vliv na srovnatelnost 

výsledků. Jak si dotazovaní poradili s dotazníky v průběhu hodnocení, jakým způsobem prováděli 

sebehodnocení a hodnocení svých podřízených, se budu zabývat v následující části, kde se zaměřím 

zejména na vlivy a pohnutky, které je vedly k jejich přístupu v hodnotícím procesu.

5.3. Průběh sebehodnocení a hodnocení pracovníků

     V této části mé bakalářské práce předvedu, jakým způsobem byli zaměstnanci firmy informováni 

o plánovaném hodnocení, jak se na něj připravovali, jaké k němu zaujímali postoje, jaké faktory 

ovlivnily průběh hodnocení, co hodnocené a hodnotitele vedlo k rozhodnutí udělit konkrétní 

známku na nabízené hodnotící škále a jaké výstupy z hodnocení jeho účastníci očekávají.

5.3.1. Informovanost zaměstnanců

     Získávání informací o plánovaném hodnocení neproběhlo dle výpovědí respondentů jednotně. 

Na základě jejich výpovědí se ukázalo, že se lišila doba, která jim byla poskytnuta na přípravu 

i míra vysvětlení účelu hodnocení. Těmto aspektům se věnuji v následujících dvou podkapitolách.

5.3.1.1. Časový průběh hodnocení

      Průběh hodnocení z hlediska času vnímali respondenti různě, což je dáno i tím, že na jeho 

provedení neměli všichni hodnocení stejně času, jak ukážu na jejich výpovědích. 

„Organizace rozhovorů probíhala přesně tak, jak nemá probíhat. Čili nebyly dlouhodobě 

plánované a probíhaly, alespoň pro mě, v tom největším stresu“ (R1).

„Já jsem na to [provedení hodnocení] měl necelý měsíc. Byl na to necelý červenec, což bylo docela 

narychlo. S některými, co jsem věděl, že budou mít dovolenou, jsem to musel udělat do tří dnů, [od 

chvíle], co jsem se to dozvěděl“ (R6).

                                                          
62 Důležitost správné konstrukce dotazníků je zmiňována v podkapitole 2.3.4.
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     Ukazuje se, že další faktor, který negativně ovlivnil organizaci hodnotících rozhovorů, byla 

probíhající doba dovolených. To opět poukazuje na nezvládnutou organizaci celého firemního 

šetření. Provedení hodnocení bylo požadováno v naprosto nevhodnou dobu, kdy je velmi obtížné 

dodržet jednu z podmínek úspěšného hodnocení, kterou je poskytnutí dostatku času63. O přípravě 

svých podřízených tentýž respondent (R6) tvrdí, že i když jeho podřízení obdrželi dotazníkové 

profily až v místě konání hodnotícího rozhovoru, tak „všichni byli předem informovaní, byli 

seznámeni s tím, že se s nimi bude dělat rozhovor, takže se nepřipravili, ale mluvili o tom spolu“

(R6). Zdá se, že v tomto případě spoléhá respondent na to, že stačí, aby jeho podřízení věděli o tom, 

že se jejich hodnocení bude konat a že o něm spolu mluví, aniž by považoval za nutné předem je 

s hodnocením seznámit. V podkapitole 2.3.4. uvádím důležitost podání informací o hodnocení, 

která je v systematickém hodnocení závěrem jeho první fáze. Další respondent upozornil na krátkou 

dobu, která byla vymezena na organizaci a realizaci hodnocení: „Vím, že to byla krátká akce. 

Najednou někde vypluly [dotazníky], někdo to přeložil a mělo to být do čtrnácti dnů nebo tří neděl 

všechno hotové, na všech stupních“ (R7). Ačkoli měl tento respondent informace k firemnímu 

šetření dva až tři týdny před termínem odevzdání vyplněných materiálů, svým podřízeným je včas 

neposkytl, což zdůvodňuje následovně: „Tam nebylo proč je informovat dopředu. Tam šlo o to, aby 

to nešlo tichou poštou (…) Tak je to lepší udělat všechno najednou, abych zbytečně nemusel 

vysvětlovat, proč jsem s Frantou mluvil včera a s tebou až pozítří“ (R7). U tohoto z respondentů se 

ukázalo, že si naopak nepřeje, aby jeho podřízení mezi sebou o hodnocení diskutovali, a proto je

pozval k hodnotícímu rozhovoru ve stejný den, ačkoli k hodnotícím rozhovorům přistupovali 

jednotlivě. Tímto způsobem prý zabránil šíření informací, které by musel vysvětlovat. Proč ale své 

podřízené nepozval k informativní schůzce před konáním hodnotících rozhovorů, to již tento 

respondent neřekl.

     Někteří z respondentů považovali čas na realizaci hodnocení za dostačující: „Měli jsme na to asi 

14 dní. (…) To byl dostatečný čas“ (R2) a dodal, že svým podřízeným podklady k hodnocení předal 

přibližně ve stejnou dobu.

     Respondent 4 vypověděl, že před uskutečněním hodnotícího rozhovoru „měli ty dotazníky už tak 

týden k dispozici“, jak on, tak jeho podřízení: „Já myslím, že to bylo rozesílané e-mailem tak nějak 

ve stejnou dobu, všichni na to měli zhruba týden“ (R4) a dodává „Týden je dostatečně dlouhá 

doba“ (R4). Podobně i respondent 3 potvrzuje, že byl o hodnocení včas informován: „Věděl jsem 

asi měsíc, že se to bude dít, ale konkrétní datum mi bylo sděleno až den předem“ (R3).

                                                          
63 Viz podkapitolu 2.3.2.
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     Z výpovědí dalších respondentů ale vyšlo najevo, že dle svého názoru nebyli o průběhu 

hodnocení informováni s dostatečným časovým předstihem: 

„Vím, že to bylo hrozně rychlé. Aniž by se člověk na něco stihl připravit, tak to bylo tady. 

Informován jsem byl ze dne na den, ne-li hned“ (R10). 

„Pokud mám mluvit pravdu, tak informováni jsme byli ze dne na den“ (R9). 

    Jeden z dotazovaných uvedl dokonce ještě kratší dobu, kdy byl o hodnocení informován: „asi tři 

minuty předtím, než jsem ten papír [dotazník s profilem zaměstnance] dostal“ (R11).

   O nedostatku času mezi předáním hodnotícího dotazníku a jeho vyplněním obsahovala i výpověď 

respondenta, který uvedl, že na přípravu měl tak 15 vteřin času, hned poté však upřesnil: „Dostal 

jsem dotazník se slovy ‚tady mi to vyškrtej, za chvilku jedu‘. My jsme terénní pracovníci, my se 

špatně sháníme. (…) Tak v osm jsem ho dostal a v osm nula dva jsem ho odevzdával“ (R8). 

Podobně i další respondent uvedl, že neměl před hodnotícím rozhovorem žádné informace: „Nebyl 

jsem předem vůbec informován. Jenom jsem byl pozván k šéfovi na jednání, abych to s ním nějakým 

způsobem vyplnil“ (R5). V další části rozhovoru upřesnil tento respondent způsob, jakým byl 

k rozhovoru pozván: „Chytil mě na chodbě, že by se mnou potřeboval něco probrat. Z minuty na 

minutu, žádná příprava, prostě mě odchytil a šel jsem“ (R5). U řady respondentů se ukazuje, že 

nebyly dodrženy odborníky64 doporučované termíny časového harmonogramu přípravné fáze 

hodnocení. 

      Z výpovědí respondentů vyplývá, že se doba mezi poskytnutím první informace o jejich 

hodnocení a jeho realizací značně lišila. Ačkoli hodnotitelé měli většinou mnohem více času na 

provedení hodnotících rozhovorů od doby, kdy informace o plánovaném hodnocení získali, 

nepovažují tuto dobu za dostačující, jelikož museli provést rozhovory s více podřízenými. 

Některým navíc vznikaly komplikace s organizací hodnotících rozhovorů jednak z důvodu doby, 

kdy zaměstnanci mají dovolenou a také proto, že u podřízených pracovníků, kteří zastávají pozice 

technických pracovníků, je mnohem slabší jejich dosažitelnost. U hodnocených zaměstnanců, kteří 

se v kanceláři vyskytují častěji, se tento problém v tak velké míře neobjevoval. Prvotní informaci o 

hodnocení obdrželi nadřízení poměrně včas, ale u podřízených pracovníků tomu tak nebylo. Přesný 

termín uskutečnění hodnotících rozhovorů s výrazným předstihem smluven nebyl. Někteří dokonce 

uvedli, že předem žádné informace o plánovaném hodnocení nezískali. O tom, že má hodnocení 

                                                          
64 Viz např. Hroník (2006) jehož návrh časového harmonogramu přípravné fáze hodnocení uvádím v podkapitolách  
2.4.4.1. a 2.4.4.2.
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probíhat, se dozvěděli až těsně před jeho začátkem. Ve dvou případech hodnotící rozhovory

neproběhly vůbec, protože o nich dotyční nebyli ani informováni: „Neabsolvoval jsem ho 

[hodnotící rozhovor], protože jsem nevěděl, že ho mám absolvovat“ (R8). Druhý z dotazovaných 

zaměstnanců řekl, že měl k dispozici také pouze dotazník, ale dle vlastních slov hodnotící rozhovor 

nevedl „vůbec nikdy“ (R11).  

    Opět je vidno, že došlo k podcenění přípravné fáze, tentokrát oblasti, která se týkala včasného 

předání hodnotících podkladů a s tím související přípravy účastníků hodnocení. Z interních 

firemních dokumentů vyplývá, že informace o povinnosti provést hodnocení byly liniovým 

manažerům předány necelý měsíc před jeho realizací. U vedoucích úseků nebyla doba poskytnutí 

prvotní informace o povinnosti provést hodnocení evidována. Je tedy možné, že jim skutečně 

nebyly potřebné informace včas předány, a proto se zmínění vedoucí potýkali s potížemi provést 

hodnocení svých podřízených ve stanoveném termínu. To poukazuje na chybu v komunikaci ze 

strany liniových manažerů vůči vedoucím úseků. Ale je i možné, že vedoucí úseků ústně zadanou 

pracovní povinnost provedení rozhovorů ignorovali. V každém případě bylo chybou liniových 

manažerů65, že požadavek svým podřízeným na úrovni nižšího managementu nezadali písemně. Jak 

to vypadalo s podáním informací k hodnotícímu procesu z hlediska instruktáže k němu, předvedu 

v následující části.    

5.3.1.2. Instrukce k průběhu hodnocení

     Zaměstnanci nespatřovali problém pouze v termínu získání informací a nedostatku času na 

přípravu po jejich obdržení, ale i v nedostatku věcných informací k hodnocení:

„Každopádně ta příprava ze strany koncernu byla mizerná. Nebo tam příprava nebyla, bylo to tím 

formátem: ‚Tady to máte a dělejte‘. Byť k tomu byly jakési instrukce (…). Musím říct, už jsem to 

viděl lepší“ (R1).

„Všichni jsme dostali jenom tento manuál a toto zadání. A nikdo nám k tomu ani nic pořádně 

neřekl, ani těm, co nám to zadávali, to znamená personalistům. Jediná možnost, co byla, bylo 

přečíst si nějaké vysvětlivky, kde někdy byla ta vysvětlivka úplně jiná než ten bod, jak bych ho třeba 

pochopil já. Takže někdy bylo důležité, že jsem si přečetl ten manuál“ (R2). 

     V dalším případě respondent vypověděl, že předem obdržel hodnotící materiály pouze 

k hodnocení svých podřízených, nikoli ty, které se týkaly jeho vlastního hodnocení: „To, co měl 

                                                          
65 Viz podkapitolu 2.1.
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nadřízený vůči mně, to jsem v ruce neměl. Jen to, co jsem měl já vůči těm podřízeným“ (R7). V jiné 

části rozhovoru tento respondent popsal, jakým způsobem byl instruován: „Vykonej pohovory, 

ohodnoť na stupnici odpověď, postoj a stav technika, mého podřízeného, a to bylo všechno“ (R7).

     Z výše uvedených citací vyplývá, že zaměstnanci neabsolvovali přípravný zácvik či zaškolení 

k hodnotícímu procesu a byli odkázáni na informace v hodnotícím manuálu. Navíc zaměstnanci, 

kteří zastávali roli hodnocených i hodnotitelů, získali pouze část hodnotících materiálů, která jim 

znemožnila důkladně se na hodnocení připravit.

          Instrukce k hodnotícímu procesu získali někteří hodnocení zaměstnanci od nadřízených při 

hromadném setkání v kancelářských prostorách. Šlo zejména o technické pracovníky, kteří 

z hodnotících materiálů obdrželi pouze dotazník s profilem zaměstnance: „My jsme ty věci z toho 

dotazníku řešili v zasedačce a všichni se ptali, třeba já ne, ale slyšel jsem, jak je to vysvětlováno 

ostatním. Takže jsem všemu po tom vysvětlení, nebo když to bylo řečeno, rozuměl“ (R10). Také 

další respondent potvrzuje setkání v zasedací místnosti, kde došlo k vysvětlení bodů dotazníků: 

„Tak se to [instrukce k hodnocení] souhrnně vysvětlilo, a když to bylo všem jasné, tak se to vyplnilo 

a pak jsme šli po jednom na ten rozhovor, kde nás hodnotil šéf“ (R9). Otázkou je, zda zaměstnanci, 

kteří tvrdí, že jim byly body dotazníku vysvětleny, jim rozuměli stejně, a jak jim rozuměli ti, kteří 

průpravou k hodnocení neprošli. Nejednotnost zácviku66 způsobuje rozdíly v porozumění, což vede 

k odlišnému uchopení problematiky a negativnímu ovlivnění případné srovnatelnosti výsledků 

firemního šetření.

     Mezi dotazovanými se však vyskytovaly i odpovědi, které poukazovaly na to, že potřebné 

informace k hodnocení nezískali: „Tak jsem byl informován, že je to dotazník, který máme vyplnit. 

Ale čeho se to týká, proč to děláme, netuším. Ani jsem netušil“ (R11). O něco později stejný 

respondent doplňuje: „Byli jsme informováni, že je to nějaký test, že je to do nějakých statistik“

(R11). Z těchto výpovědí je zřejmé, že hodnocenému zaměstnanci nebyl jasný účel hodnocení, 

evidentně neprošel jakoukoli průpravou k němu a ani po vyplnění hodnotících dotazníků neví, proč 

hodnocení zaměstnanců podstoupil. 

     Jeden z respondentů uvedl, že dříve než byl sám hodnocen a než přistoupil k hodnocení svých 

podřízených, byl nejprve proškolen svým nadřízeným: „U některých bodů jsme se zastavili (…) a 

vysvětlili jsme si ty pojmy, které tam jsou uvedené“ (R4). Zde se opět nabízí otázka, zda si zmíněné 

pojmy vysvětlili tito zaměstnanci shodně s ostatními, což je více než pochybné, jelikož většina 

                                                          
66 Potřebu jednotného zácviku uvádím v podkapitole 2.4.4.1.
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respondentů žádné podobné proškolení neabsolvovala. Další z respondentů, který vypověděl, že 

materiály k hodnocení obdržel až při hodnotícím rozhovoru, se domnívá, že: „jestliže chce mít 

firma nějaké použitelné, dobré údaje, tak by zaměstnancům měla dát čas na nějakou přípravu. Ve 

chvíli, kdy se to bere, slušně řečeno, s nadhledem, tak se to dá asi taky vyplnit od boku, aby to 

prostě bylo hotové“ (R5). Podceněná příprava u tohoto respondenta vede k dojmu, že je hodnocení 

vnímáno jako zbytečná povinnost, kterou je třeba splnit, aniž by z tohoto způsobu hodnocení bylo 

možné získat relevantní informace. Z hlediska vypovídací hodnoty se tak firemní šetření stává 

vysloveně klamným.

     Výše uvedené citace z rozhovorů poukazují na to, že si respondenti nevěděli s hodnocením rady, 

ať už k němu materiály obdrželi či nikoli. Někteří ani neznali důvod vyplňování dotazníků a 

postrádali informace o účelu hodnocení. Míra informací, které jim byly poskytnuty v tištěné podobě 

nebo byly podány ústně, se také lišila. Přestože bylo nutné vysvětlit jednotlivé body v hodnotících 

materiálech, což se ale ne vždy stalo, docházelo k různým interpretacím toho, co která věc 

znamená. Nejvíce se o významech jednotlivých bodů dotazníků dle respondentů diskutovalo přímo 

během hodnotících rozhovorů. Aby k nejasnostem podobného rázu nedocházelo, je dle Wagnerové 

(2008: 81) nezbytné všem zaměstnancům zajistit školení67, během nějž by získali o hodnotícím 

procesu co možná nejpřesnější informace. Zároveň však autorka říká, že i po zavedení hodnotícího 

programu budou zapotřebí dodatečné instrukce. Opět se zde ukazuje významný rozdíl mezi teorií a 

praxí. A je potom otázkou, nakolik jsou provedená hodnocení, pokud mají takovéto nedostatky, 

dále využitelná.

5.3.2. Průběh hodnotících rozhovorů

     Hodnotící rozhovory probíhaly různě, protože jednotliví účastníci k jejich provedení zaujímali 

rozdílné postoje. Jak již jsem zmínila, bylo pro mě překvapivým zjištěním, že někteří ze 

zaměstnanců vůbec žádný hodnotící rozhovor neabsolvovali. 

     

                                                          
67 Potřebu školení či zácviku zmiňují i další autoři, které v této souvislosti uvádím v podkapitole 2.4.4.
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5.3.2.1. Přístup k hodnocení

     Důležitou roli při hodnocení hrál přístup nadřízených i podřízených pracovníků k němu. Většina 

z nich považuje hodnocení za nevyhnutelnou povinnost: 

„Sešli jsme se s mým nadřízeným, který mi ukázal ten dotazník a řekl, že je to potřeba vyplnit“ (R5).

„Prostě se to muselo udělat. (…) Tak jsme to tak přijali, že se na to musí odpovědět, tak jsme na to 

odpověděli“ (R7). 

„To není dobrý nápad. To, co jsme my dostali od koncernu, že máme udělat. Já se svými lidmi 

dělám své hodnotící rozhovory a toto beru jako nutné zlo. Když to po nás ale někdo chce, tak to 

prostě musíme udělat“ (R2). 

„I ten [hodnotící] rozhovor probíhal v tom duchu, jakože se to musí udělat, ale není to vlastně 

důležité“ (R3).

     Respondenti uváděli, jak vnímali postoje k hodnocení u svých partnerů v rozhovoru: „Také ti 

moji podřízení to nebrali zrovna jako potřebnou věc. (…) Nebrali to nějak drasticky, že by to bylo 

něco, na základě čeho se něco bude dít“ (R2). Přístup k hodnocení nadřízených byl sledován i 

podřízenými pracovníky. Dle výpovědi jednoho z nich se nadřízený stavěl k hodnocení následovně: 

„Je potřeba udělat nějaké zadostiučinění někomu, tak ho uděláme“ (R5). O tomto povinném 

firemním hodnocení si myslí, že „je to jenom takové, aby se něco dělo“ (R2). 

     Výše uvedené výroky naznačují, že je hodnocení jeho účastníky vnímáno jako samoúčelné, 

jelikož k ničemu nevede a je tedy i nepodstatné. Z výroků je taktéž evidentní, že provedení 

hodnocení je považováno za nutnou povinnost a podle toho je k němu přistupováno. Aby bylo 

hodnocení úspěšné, je třeba, aby bylo jeho účastníky přijato68. Namísto „věci, která se musí udělat“, 

by se dle Armstronga (2007: 423) na hodnocení mělo nahlížet jako na přirozený postup, který 

používají všichni kvalifikovaní vedoucí pracovníci.

     Další z respondentů se na věc snaží pohlížet pozitivně: „Když už se taková věc dělá, tak by se 

neměla dělat jenom proto, že se dělá a jenom proto, že to chtějí z koncernu, ale měli bychom si 

z toho vzít, já bych řekl lidsky a po česku, lacino získané informace a podněty“ (R1). I na dalším 

místě v rozhovoru zmiňuje tento respondent, že je lepší „si to udělat po česku a raději si z toho vzít 

to, co to může tou přirozenou cestou přinést“ (R1). Tendence provádět hodnocení „po svém“ se 

                                                          
68 Viz podkapitolu 2.4.4.1.
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objevila i u dalších respondentů: „Neprobírali jsme to podle nějakého manuálu, ale jenom tak od 

oka, jak jsme si mysleli, že to asi tak má být“ (R5). U těchto respondentů hraje roli předchozí 

zkušenost, díky níž se domnívají, že vědí, k čemu jsou hodnotící rozhovory určeny a jak se mají 

provádět, a proto se zde z této zkušenosti snažili vycházet, aby dali smysl podkladům, které 

v průběhu rozhovorů často kritizují. Ačkoli jde o dobrý úmysl zkušenějších zaměstnanců, svědčí 

tento způsob provádění hodnocení o jeho neprofesionalitě. Opět zde vyvstává otázka, do jaké míry 

jsou takto získané informace relevantní.

     Svou zkušenost s průběhem hodnotících rozhovorů z jiné společnosti respondent popisuje a 

srovnává s aktuálním průběhem hodnocení: „U těch rozhovorů nastávaly cíle pro příští rok69 a 

reálné cíle, školení a podobně. Nadřízený komunikoval se svým zaměstnancem a v podstatě 

nastavili to fungování společného vztahu pro celý rok. I když se to v průběhu roku určitě měnilo, ale 

u toho rozhovoru se to řeklo, co se očekává z jedné i druhé strany, nastavil se ten vztah. Tady se to 

neuskutečnilo“70 (R3)

         V odpovědích respondentů zazněl i názor, že jsou podstatnější věci k řešení, než je provádění 

hodnotících rozhovorů: „Jsou tu mraky věcí, které nejsou funkční a do toho chce po tobě někdo 

vyplňovat nějaký otazníček, nějakou statistiku na ty věci, co jsou tu napsány“ (R7). Tomuto 

respondentovi provádění hodnotících rozhovorů připadalo ve srovnání s jinými pracovními 

činnostmi nedůležité, což zdůvodnil následovně: „Pokud ten člověk není dva dny starý a znáš ho, 

tak už by byl člověk schopen i spoustu hodnocení udělat sám. Odpovědět bez jeho přítomnosti“

(R7). Jak ukážu v následujícím textu, je i velmi pravděpodobné, že z hodnocení zaměstnanců 

vynechal nejdůležitější část hodnocení, kterou jsou hodnotící rozhovory.

     Dva z dotazovaných vypověděli, že nevedli žádný hodnotící rozhovor, ale pouze vyplnili 

dotazníky: „To ale nebylo formou rozhovoru. My jsme dostali dotazník a zaškrtejte, co si myslíte“ 

(R8). Poté mě dotyčný respondent ještě ujišťoval o tom, že žádný hodnotící rozhovor neproběhl, a 

to ani později: „Ne, k tomuto dotazníku jsem žádný rozhovor nevedl. Spoustu těch bodů řeším, když 

se bavím se svým nadřízeným o něčem, ale rozhovor na základě dotazníků žádný nikdy nebyl“ (R8).  

Respondentova slova poukazují na to, že dochází k hodnocení v běžném, každodenním pracovním71

                                                          
69 Zde respondent uvedl jednu z nejdůležitějších věcí v řízení pracovního výkonu, kterou je dohoda o cílech, jejíž 
význam je podrobně popsán v podkapitole 2.1. V polostrukturovaných rozhovorech tuto dohodu respondenti jmenovali 
právě jen v souvislosti s předchozí zkušeností s hodnocením u jiných firem, nikoli v souvislosti s hodnocením 
aktuálním.
70 Za příčinu nemožnosti nastavení společného fungování vztahu označil tento respondent svého nadřízeného, čemuž se 
budu věnovat dále v podkapitole 5.3.2.5.
71 Typy hodnocení jsou obsaženy v podkapitole 2.3.2.
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styku tohoto zaměstnance se svým nadřízeným, ale systematické hodnocení se zde neuskutečnilo. 

Obdobně i respondent 11 tvrdil, že „nějaký rozhovor nebo nějaké potom k tomu [dotazníkům] už 

nebylo“ (R11). Dále však ještě doplňuje, že pro něj není důležité, aby hodnotící rozhovor proběhl. 

Oba tito zaměstnanci se shodně domnívají, že jejich nadřízený nepovažoval provedení hodnotícího 

rozhovoru za nutné a důležité. Ani jednomu z nich zároveň nevadí, že hodnotící rozhovor 

neabsolvovali: „Já souhlasím s postupem svého přímého nadřízeného, protože si o tom myslí to

samé, co já, že to je k ničemu“ (R8). Je otázkou, do jaké míry jsou zmíněné názory respondentů 

důsledkem absence přípravy, mezi jejíž úkoly patří objasnění účelu hodnocení a jaký vliv na ně 

mělo zjevné nepřijetí hodnotícího procesu nadřízeným. V podkapitole 2.4.4.1. zmiňuji možnost 

přenesení odmítavého postoje nadřízeného k procesu hodnocení na své podřízené. V takovém 

případě je znemožňováno úspěšné provedení hodnocení.

     Jeden z hodnotitelů vypověděl, že je možné, že neprovedl hodnotící rozhovor se všemi svými 

podřízenými, což zdůvodnil jejich velkým počtem a také jejich obtížnou zastižitelností: 

„Připouštím, že někdo třeba byl na řadě a dostal z dispečinku zprávu, že má jet někam řešit opravu, 

takže to jel řešit“ (R7). Horší dostupnost pracovníků, kteří nezastávají kancelářské pozice, se 

odrazila i v různých místech provádění hodnotících rozhovorů, o nichž se zmíním v následující části 

textu. U těchto pracovníků postihl respondent 6 jejich přístup k hodnocení následovně: „Někteří to 

berou jako zbytečnost, protože právě asi tito montéři žádné takové dotazníky nikdy nedělali, nikdo 

je s nimi nikdy nedělal a dělali maximálně nějaké pohovory při vstupu do práce a oni to berou jako 

takové papírování a myslí si, že někdo v kanceláři nemá co dělat a nekoukali na to vyloženě 

pozitivně“ (R6). 

     Nedůvěru k firemnímu hodnocení a názor, že je toto hodnocení zbytečné podpořila i skutečnost, 

že jde o záležitost do značné míry administrativní, k níž se techničtí pracovníci nestaví kladně. 

Domnívají se například, že hodnocení zaměstnanců bylo ve firmě zaváděno: „V rámci využití 

kapacit kancelářských pracovních sil“ (R8). Další respondent považuje dotazník za „zbytečnou 

administrativu“, což odůvodňuje takto: „Samozřejmě se nemusí dělat žádný dotazník, co se týká 

bezpečnosti práce, kdyby ta bezpečnost byla úplně super. Na co dotazník…?“ (R11).

     Právě v takových situacích je zapotřebí, aby jim nadřízený vysvětlil účel72 a funkce hodnocení, 

což se v mnoha případech nestalo. V další části rozhovoru s jeden nadřízený informoval, že při 

pohovoru měli jeho podřízení možnost si postěžovat, vyjádřit se k tomu, co jim vadí a s čím 

                                                          
72 Pokud není všem jasný důvod provádění hodnocení, pak v hodnocení spatřují zbytečnou administrativu. Tento 
problém uvádím v podkapitole 2.3.2., která se zabývá tradičními, zastaralými způsoby hodnocení.
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nesouhlasí, a proto viděli v hodnocení možnost, že se jejich problémy začnou řešit: „Ten dotazník 

brali tak, že se nejen vybrečeli, ale i ho brali, i když ne hned, že se někdo začne zabývat jejich 

problémy“ (R6). V jiné části rozhovoru chování svých podřízených upřesnil: „Skoro jakoby se 

chtěli vybrečet tatínkovi na rameno“ (R6). O „otcovském vztahu“ ke svým bezprostředním 

podřízeným pojednává Koubek (2002: 203), který tvrdí, že tento vztah pramení z důvěrné znalosti 

práce podřízeného a často i ze znalosti jeho zázemí. 

5.3.2.2. Místo konání hodnotících rozhovorů

     Všichni z respondentů, jejichž pracovištěm je převážně sídlo firmy, vykonávali hodnotící 

rozhovory v kancelářských prostorách. V případě, že byli hodnoceni, tak hodnocení probíhalo 

v kanceláři nadřízeného: 

„Seděli jsme u mě v kanceláři. (…) A když jsem byl já hodnocen, tak jsem zase seděl u svého 

nadřízeného v kanceláři“ (R2). 

“Jinak to [hodnocení] probíhalo u mého nadřízeného v kanceláři“ (R5). 

„Když jsem já byl hodnocen, tak jsme si vedoucím sedli u něj v kanceláři“ (R4). 

Tento respondent byl zároveň hodnotitelem a hodnotící rozhovor prováděl se svými podřízenými 

v otevřených kancelářských prostorách, jelikož nemá svou vlastní kancelář: „Jediný asi zásadní 

rozdíl byl ten, že jsem se svými podřízenými dělal ty rozhovory v prostorách ‘open space‘, kdežto já 

jsem seděl u svého šéfa v kanceláři. Takže možná pocitově jsem měl víc klidu, ale myslím si, že by 

v tom neměl být problém“ (R4). V kancelářských prostorách firmy ThyssenKrupp Výtahy s.r.o. se 

konaly hodnotící rozhovory některých technických pracovníků: „V zasedačce jsme seděli všichni na 

to vysvětlení a vyplnění papíru a pak si mistr bral do zasedačky jednotlivě jednotlivce“ (R9).  U 

některých technických pracovníků probíhaly hodnotící rozhovory mimo sídlo firmy: „Ty pohovory 

byly individuální, ale v podstatě v rámci nějakého restauračního zařízení, kde ostatní seděli u 

vedlejšího stolu a člověk to u kávičky řešil individuelně“ (R7). Volba restauračního zařízení jako 

místa pro provádění hodnotících rozhovorů nepatří k právě k nejšťastnějším, protože je sporné, zda 

restaurační prostory umožňují účastníkům dialogu plně se soustředit, zvláště, když ostatní 

zaměstnanci, kteří na hodnotící rozhovor čekají, sedí hned u vedlejšího stolu. Tento respondent (R7) 

upřesňuje místo, kde byl sám hodnocen svým nadřízeným: „Byl to samozřejmě individuální 

rozhovor, u něj v kanceláři, ne někde v letištní hale, kde by seděli v zástupu další lidi a čekali, až se 
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dostanou na řadu. V klidu“ (R7). Proč svým podřízeným k hodnocení obdobný klid nezajistil, to už 

tento zaměstnanec nezmiňuje.

     Další z respondentů vyslovil svou představu o místě, kde by hodnotící rozhovory měly probíhat, 

přičemž zároveň informoval, kde se doopravdy uskutečnily: „Tak já si hlavně představuju, že by to 

nemělo probíhat v místě práce, to znamená někde dole v nějaké kočárkárně, kde se ti montéři 

převlékají nebo někde na stavbě nebo někde ve strojovně nebo já nevím. Ale hlavně by se měly 

provádět v uvolněném prostředí někde na firmě v zasedací místnosti, kde je možnost všechno 

probrat v klidu, což u nás nebyla ta možnost“ (R6). Zde se ukazuje nespokojenost s místem,

určeném pro hodnotící rozhovory, jelikož zde není možnost zajistit patřičnou atmosféru, klid a 

soustředěnost hodnocených i hodnotících pracovníků. Volba takových míst pro hodnotící rozhovor 

odporuje doporučením odborníků, kteří se problematikou hodnocení pracovníků zabývají (např. 

Armstrong, 2007; Koubek, 2002; Hroník, 2006; Wagnerová, 2008). Proč se svými podřízenými 

neprováděl hodnotící rozhovory tak, jak by si představoval, zdůvodňuje takto:  „Nejsou na to 

hodiny a nejsou na to peníze. (…) Člověk když přijede na osmou do práce, tak než se s ním udělá 

rozhovor, tak je půl dne pryč a samozřejmě to je půlden, co se musí někde zaplatit. (…) Nikdo sice 

nezakázal, že ten člověk nemůže přijít na firmu, ale taky nikdo neřekl, že ta možnost tady je, protože 

jsou tady nějaké normohodiny na montáž a já nemůžu napsat nebo ten člověk nemůže vykázat, že je 

šest hodin někde, něco šest nebo osm hodin dělal, když ty hodiny strávil nějakým dotazníkem“ (R6). 

Nadřízený zde nezajistil vhodné prostory pro vedení hodnotících rozhovorů, ba ani se o to 

nepokusil. Vedení společnosti zadalo pouze požadavek na vykonání hodnotících rozhovorů, 

nicméně už nezajistilo organizační aspekty, jež jsou s hodnocením zaměstnanců nutně spojeny.

V mnoha případech byla porušena zásada místa73, kterou doporučují např. Armstrong (2007) či 

Hroník (2006).

      Opět zde vyvstal problém k zajištění potřebných podmínek, které by vedly k provedení 

hodnocení tak, aby bylo úspěšné. Jak se dále ukáže, potíže v hodnocení se týkaly i jiných oblastí.        

5.3.2.3. Potíže se sebehodnocením a hodnocením

     Jak jsem již částečně předvedla v odstavcích věnovaných jazykovým problémům, jež se týkaly 

dotazníků, vznikaly situace, kdy respondentům nebylo jasné, co se danou otázkou po nich požaduje: 

„O některých otázkách jsme skutečně nevěděli, co si pod tím představit. Tak jsme si to společně 

definovali, tu věc a společně jsme tu věc hodnotili“ (R1). Tento respondent ve víceru pasáží 

                                                          
73 Viz podkapitolu 2.4.2.



Stránka 54 z 70

hloubkového rozhovoru uvedl, že při hodnocení vycházel ze svých předchozích zkušeností, jež 

získal u jiné společnosti. „Já jsem to zažil u jiné firmy, a tam ty pokyny k tomu byly.  Proto vím, jak 

tato hodnocení fungují“ (R1). Respondent 11, který se hodnotícího rozhovoru nikdy neúčastnil, 

osvětlil, jak on prováděl hodnocení u bodů, jimž nerozuměl: „Tam jsem zabodoval průměrem tři, 

netuše, co to znamená“ (R11).

     Potíže působila i šestistupňová hodnotící škála: „Přijde mi, že šest stupňů hodnocení je až příliš. 

Myslím, že se čtyřmi bychom vystačili. Prostě dobré, lehce nadprůměr, lehce podprůměr, špatné. 

Ale šest, to už je hodně odstupňované, zbytečně moc bodů. A navíc k těm stupňům nebylo podané 

vysvětlení, co se míní pětkou nebo čtyřkou, kde je hranice toho, jak moc je to dobré nebo špatné“

(R5) V další části rozhovoru k tomuto problému ještě dodal: „Nebylo úplně jasné to kritérium u 

těch jednotlivých bodů, nebylo jasné, jestli si mám dát dvojku nebo čtyřku. Spíš to bylo tak, že jsme 

to dělali s intuicí“ (R5). Přesné vymezení jednotlivých bodů šestistupňové hodnotící stupnice 

nebylo součástí hodnotících dokumentů, a proto lze konstatovat, že došlo k další chybě přípravné 

části při tvorbě hodnotících podkladů. 

     Potíže s hodnocením přičítají respondenti i obecně postaveným dotazníkům: „Je otázka, na kolik 

ty obecné otázky74 byly námi dostatečně postiženy, ale snažili jsme se zhodnotit skutečnost, aby to 

mělo význam“ (R4). Tímto souvětím je vyjádřena jak snaha provést reálné, smysluplné hodnocení, 

tak i pochybnost o možnosti jeho provedení. 

     Respondenti se vyjádřili i k obtížím provést u některých bodů své vlastní hodnocení, a to jak 

v obecné rovině, tak u konkrétních bodů dotazníku: 

„Začal jsem vlastním sebehodnocením, které jde provádět velice těžko, protože člověk nezná ani 

sám sebe, natož aby dokázal sám sebe hodnotit“ (R9).  

„Tady po mně bylo požadováno, abych hodnotil sám sebe. Což já považuji za nesmysl, protože mě 

může hodnotit jenom ten, kdo se mnou dělá, ale musí to být vždycky někdo jiný. Člověk nemůže 

hodnotit sám sebe“ (R8). 

„‘Úsilí dosahovat cílů´- to je věc spíš toho hodnotitele, než hodnoceného. To těžko můžu bodovat 

sebe, to je dotaz spíš na toho hodnotitele“ (R5). 

                                                          
74 Viz kapitolu 5.2.
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Respondent 10 opět narazil na potíže s hodnocením u bodů v dotazníku, které se týkají věcí, jež ve 

firmě nefungují75: „To je těžké se pak hodnotit, když ty podmínky k tomu nejsou“ (R10). Toto své 

tvrzení upřesňuje na příkladu z praxe: „Kdyby se to mělo dodržovat, tak se ta daná oprava nedá 

udělat. Takže člověk musí při tom hodnocení nadsadit“ (R10). 

     V této části textu jsem předvedla, s jakými komplikacemi se účastníci hodnotících rozhovorů 

potýkali. V následující části se pokusím vysledovat jejich pohnutky, které je vedly k provádění 

hodnocení určitými způsoby.

   5.3.2.4. Motivace

     Ukázalo se, že se do hodnocení promítly různé motivace76 jednotlivých zaměstnanců: „Musel 

jsem zvážit nejprve riziko. Protože nikdo neví, proč se to hodnotí, co se s tím hodnocením stane. 

Každý má v sobě někde podvědomě zakódováno, že nechce používat pro to hodnocení nějaké 

extrémy“ (R1). Zde je zřejmé, že se hodnotitel snažil vyhnout při hodnocení svých podřízených 

použitím extrémních hodnot77 na hodnotící stupnici, což zdůvodňuje i snahou o nastavení úrovně 

hodnocení tak, aby byl umožněn prostor pro zlepšení či zhoršení hodnocení v následujícím období: 

„Ale je fakt, že podvědomě nikdo nechce dávat extrémní hodnocení. Proto, když jsem hodnotil já, 

tak se to pohybovalo od dvojky do pětky. A z obou dvou důvodů, jednak funguje podvědomí, aby to 

nebylo tak ostře napsané a aby byl prostor to někam posouvat“ (R1).

     I další respondenti prováděli hodnocení se svými podřízenými tak, aby měli napříště prostor pro 

zlepšení: „Pokud si člověk uvědomuje, že se tím někdo zabývá, těmi odpověďmi, tak tam nemůžeš 

dát, že ten člověk je na samé jedničky. (…) Tak máš pod sebou zlatý kádr a nemáš prostor, abys 

manévrovala na zlepšení výsledků. Takže staré české přísloví: zlatý dobrý průměr, toho jsme se 

drželi“ (R7). 

„Cíleně jsme nechali i prostor pro zlepšení, tam, kde je opravdu potřeba něco zlepšit, tak tam jsme 

dali horší ohodnocení, aby bylo na čem pracovat“ (R5).

                                                          
75 Nefunkční oblasti pracovních činností jsou podrobně ukázány v podkapitole 5.2.3., která je věnována dotazníkům 
z praktického a věcného hlediska
76 Pojmu motivace užívám v podkapitole 2.3.1.v souvislosti s funkcí hodnocení jako účinného motivačního prostředku. 
Zde se motivace vztahuje k postižení důvodů chování a jednání při hodnocení zaměstnanců.
77 Vyhýbání se užití extrémních hodnot a směřování k průměru je chybou centrální tendence, kterou spolu s dalšími 
hodnotitelskými chybami uvádím v podkapitole 2.4.5.
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„Samozřejmě jsme některé body probírali tak, abychom našli nějaké rezervy, na kterých by se 

mohlo pracovat do příštího hodnocení“ (R4).

     Respondenti taktéž informovali, že si byli vědomi nepravdivých odpovědí u svých podřízených

partnerů v rozhovoru, ale také, že sami vždy neříkali pravdu svým nadřízeným. Jeden z hodnotitelů 

uvádí příklad „kariéristy“, který „nemohl odkrýt úplně všechno, ty důvody byly zřejmě takové, že 

myslel zejména na sebe a svoji budoucnost. Protože si nechtěl pokazit vztah a svůj obrázek“ (R1).

„Já mu povím, co chce slyšet, protože on si podle toho bude hodnotit opět mě“ (R9). 

„Odpovědi byly korigovány s tím vědomím, že se těmi odpověďmi může v budoucnu někdo zabývat a 

dávat na misku vah, zdali je relevantní taková odpověď a ten člověk je loajální vůči firmě nebo 

není“ (R7).

     Další respondenti vypověděli, že úroveň svých znalostí, schopností a dovedností ohodnotili lépe, 

78než se domnívají, že je skutečná a svá hodnocení také zdůvodnili: 

„Ve chvíli, kdy se to dělá jen tak na oko, tak si tam dám lepší známky, zvlášť když vím, že je to 

z koncernu, z vedení firmy. Tak si to každý přilepší, aby toho člověka podle toho [hodnocení]

brali“. (…) Další věc je, že lidi si dávají lepší známky, aby si vymohli u nadřízeného třeba že 

dostanou přidáno. Když to dejme tomu bude tak, že bude někdo mít špatné výsledky, ale bude to 

ležet někde na personálním, tak to ani tomu špatnému neuškodí, když to někdo bude studovat, tak by 

mohlo“ (R5).

„Člověk nemůže být úplně nejlepší, ale nemůže být ani nejhorší, to by byl vlastně hlupák“ (R9). 

V následující části rozhovoru tento respondent doplňuje: „Vždycky si člověk nadsadí jenom proto, 

aby uspěl, aby se líbil“ (R9). V další části přiznává, že u dvou bodů zalhal a ohodnotil se lépe: „Tak 

jsem si nadsadil a dal si lepší známku. (…). To byly body, nad kterými jsem se usmál, protože jsem 

sám dobře věděl, že tam plavu“ (R9). 

„Když ze sebe nechci udělat úplného hlupáka, nechtěl jsem ze sebe udělat hlupáka a v některých 

bodech jsem určitě něco nadsadil“ (R10). 

„Neumím si představit, že by tam o sobě někdo psal něco špatného, že je špatný, protože by se mu 

to stejně vrátilo. Takže ať chci nebo nechci, stejně tam musím využít první tři políčka, to znamená 

jedna, dva, tři. Ale čtyři, pět, šest tam de facto používat nebudu, protože manažer by uznal svoji 

                                                          
78 Ukazovat se v lepším světle je jedním z cílů sebeprezentace, jejíž vliv popisuji v podkapitole 2.4.3.
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chybu, že tam má někoho špatného, a ten, co je hodnocen by uznal, že je špatný. Takže ta poslední 

tři políčka tam jsou úplně k ničemu“ (R2). Jak tento respondent hodnotí, demonstruje ještě na 

příkladu hodnoceného obchodního zástupce: „Když mu tu trojku dám jinde, kde se to toho obchodu 

tolik netýká, tak řeknu třeba u ‚IT a ostatní’, protože tam to ničemu neublíží. Ale když vezmu ‚úsilí 

dosahovat cílů‘ a já řeknu: ‚to je slabota, u tebe je to mezi pětkou a šestkou‘, tak to znamená, že ten 

člověk je špatný a že tam nemá co dělat. A takové lidi já tam nechci a nemám“ (R2).

     Těmito výroky respondenti popřeli otevřenou atmosféru a vzájemnou upřímnost, o nichž

v průběhu polostrukturovaných rozhovorů hovořili:

„Atmosféra těch podnětů nebo upozorňování na některé věci je daná tím, že spolu ti dva lidé sedí 

mezi čtyřma očima a že se ta atmosféra mezi nimi otevře a jsou k sobě upřímní“ (R1).

„Takže se toho nijak nebáli, byli otevřený, já byl také otevřený“ (R2).

     Zároveň si uvědomují potřebu otevřenosti a upřímnosti, aby hodnocení vedlo k pravdivým 

závěrům: „Myslím si, že když k tomu obě strany přistupují otevřeně, že se dá říct, že ty výsledky 

budou ze tří čtvrtin pravdivé. Ten zbytek může pramenit z nepochopení zadaného tématu, nebo i tím, 

že prostě lidi mají subjektivní názory“ (R4).

     Jeden z respondentů, který se neúčastnil, hodnotícího rozhovoru popsal průběh sebehodnocení 

následovně: „Já jsem vyškrtal všechny trojky, a tím to pro mě skončilo. (…) Já jsem ani nečetl 

zadání, prostě jsem dal trojky a hotovo“ (R8). Hodnocením se odmítá zabývat, protože se domnívá, 

že se jím nikdo nebude zabývat a také proto, že „do hodnotícího pohovoru nikdo neřekne to, co si 

myslí, ale říká se tam jenom to, co chce chlebodárce slyšet“(R8). V jiné části rozhovoru však říká, 

že nemá problém sdělit své názory, byť negativní „svému přímému nadřízenému, ale jakémukoli 

nadřízenému“ (R8).

     Výpovědi respondentů byly názornou ukázkou toho, že o hodnocení přemýšlejí a zvažují možné 

důsledky toho, co by při jiném stylu hodnocení mohli získat či ztratit. Ačkoli se mnozí prezentují 

jako upřímní a otevření lidé, kteří nemají problém sdělit svým nadřízeným nebo naopak podřízeným 

i negativní názory, opak je pravdou. Z výpovědí respondentů je zjevné, že vědomě neodpovídali 

pravdivě, a to z důvodů, jež jsou uvedeny v jejich vlastních citacích. Zde jsem prostřednictvím slov 

respondentů předvedla, podle čeho se zaměstnanci hodnotili a podle čeho byli hodnoceni. Dále ještě 

ukážu, jak hodnocení zaměstnanci vnímali konfliktní situace, jakým způsobem v takových situacích 

reagovali.
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5.3.2.5. Vyjasňování a emoce

     Mnoho respondentů vypovědělo, že se při hodnocení nastala i situace, kdy se nadřízený 

s podřízeným neshodl na výši bodování a docházelo tak k diskusím: „Když jsme si vyjasňovali, proč 

si myslím já, co si myslím, proč spolu nesouhlasíme, tak to probíhalo, podle mě v solidní rovině bez 

jakýchkoli emocí. Jasně jsme si říkali, proč to vidíme. Fakta jsme si de facto říkali. Nebyly tam 

žádné vyhrocené emoce nebo vypjaté, že by někdo byl smutný z toho, to ne. Když jsme se neshodli, 

tak zvítězilo právo nadřízeného. To znamená, že já jsem řekl, že si trvám na tom, protože tak či onak 

a píšu to či ono“ (R2). Konečné slovo o výsledku hodnocení daného pracovníka měl vždy 

hodnotitel.

     Někteří v průběhu hodnotících rozhovorů zaznamenali negativní projevy emocí, které pramenily 

z nespokojenosti zaměstnanců: 

„Emotivní tam bylo to, že ti mojí podřízení jsou pořád nespokojeni s němými věcmi, a o tom to 

bylo“ (R6). 

„Někdo prostě odpoví normálně, někdo bude remcat na cokoliv. Ale nebral bych to jako nějaký 

vyhrocení, to ne“ (R7). 

Další respondenti vypověděli, že průběh hodnotících rozhovorů byl klidný a během hodnotících 

rozhovorů panovala „spíš přemýšlivá nálada, jestli s tím má něco dělat nebo jestli mě má přesvědčit 

o tom či onom“ (R2). 

„Žádný stres to ani během té chvíle nebyl“ (R5). I další respondenti většinou vypovídali, že 

atmosféra v průběhu hodnotících rozhovorů byla klidná: 

„Určitě se nezvyšoval hlas, protože se známe jak ze soukromí, tak i z práce“ (R6). 

„Proběhlo to v klidu“ (R4).

„Úplně v klidu, žádné konflikty“ (R5).

„Popovídali jsme si bez emocí, všechno v pořádku“ (R10).

     Téměř všichni dotazovaní absolvovali hodnotící rozhovor v klidné atmosféře, v souladu 

s doporučeními odborníků (např. Koubek, 2002; Hroník, 2006)79. Rovněž zmínili důležitost kvality 

                                                          
79 Viz podkapitolu 2.4.1.
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vzájemných vztahů mezi hodnoceným a hodnotitelem, v nichž se odrážela atmosféra rozhovorů i 

způsob jednání obou zúčastněných stran. Respondenti hodnotili své nadřízené většinou kladně: 

„Vztahy máme na nějaké dobré úrovni, takže to byl, řekl bych až přátelský rozhovor“ (R4). 

„V některých věcech měl snahu mi vyhovět, jinde mi řekl, že to takhle nejde, že by to nefungovalo. 

Je potřeba slyšet víc názorů, aby člověk netrval na svém, když to nejde uskutečnit nebo udělat“

(R10). 

„Trpělivý, vyslechl mě, vysvětlil mi hodně věcí, nepřerušoval mě, když mi nešlo říct něco, jak jsem 

chtěl. Mohl jsem mu říct snad všechno“ (R10). 

„Mistr měl profesionální výstup. Koneckonců se známe nějaký ten pátek a bylo to bez jakéhokoli 

tlaku, perfektní úplně.  I když jsem horká hlava, tak on je klidný, takový spíš tichý, takže atmosféra 

byla taky v tom duchu“ (R9). Mnoho respondentů se vyjádřilo, že mělo prostor pro vyjádření všech 

svých názorů, které v průběhu hodnocení chtěli prezentovat. Stejně tak jejich hodnotitelé potvrzují, 

že svým podřízeným umožnili vyslovit vše, co dotyční chtěli, aniž by je jakkoli omezovali:

„Každý měl prostor říct si k tomu něco svého. (…) Ve finále se mě vedoucí zeptal, jestli 

s hodnocením souhlasím, jestli mám nějaké připomínky. (…) Kluci si k tomu mohli říct svoje 

poznámky, svoje připomínky. (…) Nakonec mi podepsali, že s tím souhlasí, jako i já to podepsal 

svému vedoucímu“ (R4)

„Co chtěli říct, tak to řekli“ (R7).

„Bylo to bez jakéhokoli nátlaku, časového omezování. Bylo dost prostoru a stačilo to, fakt to 

stačilo“ (R9).

     Hodnocení zaměstnanci jsou většinou spokojeni s průběhem hodnotícího rozhovoru z hlediska 

komunikace se svými protějšky v dialogu. V jejich citacích je zmiňována schopnost naslouchat, 

empatické naladění, testování porozumění i umožnění druhému vyjádření. Objevuje se zde užití 

většiny základních komunikačních dovedností, které uvádím v podkapitole 2.4.3. 

     Pouze v jednom případě byl vztah zaměstnance vůči svému nadřízenému vysloveně negativní. 

Tento zaměstnanec sice dostal prostor pro vyjádření všech svých názorů, ale následně byly, dle jeho 

slov zamítány: „Můj nadřízený je a byl mistr had, takže reagoval tak, že se ho to netýká, že ty 

negativní názory v podstatě nejsou kvůli tomu, že on něco udělal nebo neudělal, ale že je to kvůli 

někomu úplně jinému. Jako kdyby člověk hrách na stěnu házel“ (R3). Tento respondent označil 



Stránka 60 z 70

atmosféru hodnotícího rozhovoru za „nervózní“, protože „už se vědělo, že se bude měnit 

organizační struktura a budou se vyhazovat lidi a ti lidé nebyli v pohodě, nikdo“ (R3). I další 

z respondentů spojoval hodnocení s možností propouštění zaměstnanců: „Já myslím, že když se ten 

rozhovor, požadavky nebo i ty zapsané výsledky nebudou líbit vedení, tak vždycky na to dojede ten 

člověk, který tomu nadřízenému rozhovor poskytl. Když se to nebude řediteli líbit, co ten člověk 

říká, tak toho člověka ‚zařízne‘, prostě že mu buď bude dělat naschvály, nebo ho vyhodí“ (R10). 

Takový postup by byl však protizákonný80. Názoru předchozího respondenta oponuje respondent 1, 

který poukazuje na oprávněnost špatného hodnocení: „Možná, že když to někdo vidí na papíře a vidí 

sbírku bodování svých podřízených a vidí tam, že ho (zaměstnance) hodnotí negativně téměř ve 

všech bodech, tak mu to může třeba sepnout a ptát se, proč tady toho člověka pořád ještě mám. Ale 

já si myslím, že to určitě se mělo říct na začátku, že to [hodnocení] neslouží k vylučování lidí“ (R1).

    Je zřejmé, že v průběhu hodnotících rozhovorů, kdy docházelo k vyjasňování spolupráce, vztahů 

a pozic, sehrála důležitou úlohu role nadřízeného pracovníka a obavy některých zaměstnanců, že 

přijdou o práci. Co zaměstnanci očekávají, že se bude dít po uskutečněném hodnocení, nastíním 

v další kapitole.

      

5.3.3. Očekávané výsledky a důsledky

     Do svých očekávání zahrnuli zaměstnanci nejen to, jak by se hodnocení mělo dělat, kdo by se 

jím měl zabývat, ale současně i zmínili, co si myslí, že skutečně bude nebo nebude následovat po 

provedení hodnotících rozhovorů. Po svých zkušenostech navrhovali i změny, které by se dle jejich 

názorů měly zavést u příštího hodnocení.     

5.3.3.1. Výstupy v lokálním a koncernovém měřítku

          Ve svých názorech na to, co bude po hodnocení následovat, se většina respondentů shoduje: 

„My jsme si mezi sebou interně řekli, co je potřeba udělat, to znamená jako pro firmu tady 

v Čechách, ale jaký to bude mít důsledky v rámci koncernu, který to vymyslel, to nedohlídnu“ (R5). 

Tento respondent ještě zmiňuje možnost použití výsledků s výsledky v dalším hodnotícím období: 

„Maximálně se to založí někde na personálním a příští rok se to bude dělat znova, aby se zjistilo, 

                                                          
80 Základní zásady pracovněprávních vztahů upravuje Zákoník práce, zákon 262/2006 Sb., Hlava III, kde se například v 
§14, odst. 2) píše: „Zaměstnavatel nesmí zaměstnance jakýmkoliv způsobem postihovat nebo znevýhodňovat proto, že se 
zákonným způsobem domáhá svých práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů.“
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jaká bude změna“ (R5). I další respondent potvrzuje, že pro tuzemskou pobočku již k důsledkům 

došlo, ale k jakým následkům šetření povede v koncernu, to jen odhaduje: „Tak já si myslím, že už 

to mělo důsledky. To, co my jsme udělali, tak to už důsledky mělo. A co se Německa týče, tak já si 

nemyslím, že by z toho byl jakýkoli závěr, zatím jsme žádný nedostali a myslím si, že z toho ani 

žádný závěr nebude. Možná za rok, že bude zase nějaká vlna, že budou zase chtít nějaký hodnocení, 

hodnotící rozhovory, ale nevěřím tomu, že by z toho byl nějaký závěr jako nějaký výsledek, nějaký 

výstup“ (R2). O tom, že budou výsledky firemního šetření použity v následujícím hodnotícím 

období, uvažují i další hodnocení zaměstnanci:

„Bude asi tendence nebo v plánu, že se za nějakou dobu zase ten dotazník zopakuje a posoudí se 

vývoj firmy, střediska i jednotlivých lidí. Prostě jestli dochází ke zlepšení v určitých oblastech, kde 

třeba rezervy jsou“ (R4). 

“Po roce budeme muset zase udělat. Budeme se tím zase stupeň po stupni zabývat. Já zase budu 

muset přehrabat ty svoje pracující, jestli došlo ke zlepšení v těch oblastech z dotazníku“ (R7). 

„Když se ustálí organizační struktura a když se ustálí firma, tak se udělá nový rozhovor a pak se 

s tím možná bude něco dělat“ (R3). 

     Další respondent se domnívá, že „vedení určitě dostane zadáno udělat nějaký akční plán 

k výsledkům těch průzkumů“ (R1). Další názor byl obdobný jako u několika předchozích 

dotazovaných: „Nevím, jestli to bude mít důsledky třeba pro zahraničí, ale jsme česká pobočka, 

takže by se to mělo řešit asi na české pobočce, když to tady probíhalo. Celokoncernově si myslím, že 

to vedení tam asi zajímat nebude“ (R10).

5.3.3.2. Kompetence pro práci s výstupy

     Poměrně často zaměstnanci zvažovali, kdo by se dle nich měl vyhodnocením výsledků firemního 

šetření zabývat: „Z mého pohledu by to měl vždycky být vedoucí toho konkrétního úseku. To 

znamená, že by si u nás ve firmě mělo sednout asi tak čtyři pět lidí, kteří jsou ve vysoké pozici, to 

znamená ve vedení firmy a ti by mezi sebou měli o tom mluvit a měli by z toho udělat pro tu firmu 

východisko, co z toho pro tu firmu je dobré a firma se má zaměřit na to, aby ta negativa už nebyla“ 

(R6). Další z respondentů uvedl, že vyhodnocením by se měl zabývat český vrcholový 

management, k čemuž dodává: 

„Nedovedu si představit, že se budoucí jednatel společnosti zabývá tím, jestli servisní technik má 

z bezpečnosti práce dvojku nebo jedničku. O tom opravdu pochybuju“ (R7). „Ale hlavně by to mělo 



Stránka 62 z 70

zajímat ředitele firmy, který zastupuje německé vedení, aby věděl, jak to funguje, jak to nefunguje“

(R9). 

„Myslím, že se tím bude zabývat ředitel firmy“ (R10). 

     Další z respondentů se domnívá, že po tak dlouhé době od hodnocení již nemá význam dělat 

z něj jakékoli závěry: „Teď už je pozdě, už je to několik měsíců zpátky, co jsme to vyplňovali, a to 

vyhodnocení musí rozhodně proběhnout do čtrnácti dnů, dokud to člověk má ještě v živé paměti,

dokud je to téma aktuální, které tam vyplyne z toho vyplněného dotazníku. (…) Pokud chce někdo 

nějaké změny dělat, tak by měl dát nové dotazníky a na základě aktuálních dat s tím něco dělat. 

Jinak je to irelevantní“ (R2). 

     Většina respondentů zastává názor, že by se s výstupy z hodnocení mělo pracovat přímo na 

české pobočce, nikoli v mateřské společnosti: Jak shrnuje respondent 4: „Vyšel z toho [hodnocení]

určitý plán nějakých školení, který vyplynul právě z toho dotazníku a tam je ta oblast, kterou musí 

řešit naši vedoucí tady v Praze. Co se týká koncernu, tak se domnívám, že je to spíš informativní 

záležitost“ (R4).

      Někteří z respondentů vyjádřili obavy, že vše, co se v průběhu hodnotícího rozhovoru domluví a 

zaznamená do příslušných formulářů, touto evidencí také končí. Respondent 11 například uvedl, že 

by hodnotící rozhovory mohly probíhat i častěji, kdyby „to mělo význam pro zavedení do praxe, ale 

pokud to zůstane jen na papíře, tak je to nesmysl“ (R11). 

5.4. Shrnutí analýzy

     V provedených polostrukturovaných rozhovorech se zaměstnanci firmy ThyssenKrupp Výtahy, 

s.r.o. jsem sledovala, jak v této firmě hodnocení probíhalo, jak zaměstnanci společnosti vnímají 

hodnocení zaměstnanců, jehož se účastnili, jak toto hodnocení sami hodnotí - zda pro ně bylo 

přínosem či ztrátou a v jakém ohledu. 

     Rozhovory odhalily, že hodnotící proces, jenž byl firmou zaváděn, zaměstnancům nebyl blíže 

osvětlen. Vlastně od prvopočátku nebyli seznámeni s účelem hodnocení. Z rozdílných odpovědí o 

možných cílech hodnocení vyšlo najevo, že mnozí zaměstnanci vůbec netušili, proč se hodnocení 

konalo ani po jeho provedení. O hodnocení nebyla většina z nich zavčasu informována a samotný 
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průběh hodnocení se lišil jak v místě konání, délce trvání, rozsahu poskytnutých informací, míře 

porozumění i ochotě zaměstnanců podávat pravdivé odpovědi.

     Značné nejasnosti vyvolal i hodnotící dotazník, který pro zaměstnance nebyl sestaven 

srozumitelně, jasně a jednoznačně, a proto v průběhu hodnotících rozhovorů docházelo k diskusím 

o jednotlivých kategoriích a hodnotící stupnici u všech tří variant dotazníků. Zaměstnanci 

upozorňovali zejména na nekvalitní překlad, nereflektování kulturních odlišností, prolínání 

jednotlivých kategorií dotazníků. Vlastní pojetí významů těchto kategorií vedlo u každého 

z účastníků k různým pojetím kritérií dotazníků, což způsobilo nejednotnost v jejich pochopení a 

nemožnost provést relevantní srovnání výsledků hodnocení. Tuto skutečnost si až na výjimky (R1 a 

R3) zaměstnanci neuvědomují a ani vedoucí pracovníci ji hlouběji nereflektují. S tím souvisí 

projevená „spokojenost“ s provedením hodnocení, která je obzvláště nepochopitelná u nadřízených 

pracovníků. Tato spokojenost u všech zaměstnanců je spojena především s tím, že splnili úkol.

     Vzhledem k výše uvedeným neurčitostem měli zaměstnanci tendence vycházet při hodnocení ze 

svých předchozích zkušeností, pokud je měli. Zde hrálo roli, zda získaná zkušenost s hodnocením 

v jiných podnikatelských subjektech byla zaměstnanci vnímána pozitivně či negativně. 

Zaměstnanci, kteří označili své dřívější zkušenosti s hodnocením za „dobré“(R1, R2, R3, R4, R5 a 

R9), měli snahu směřovat průběh hodnotících rozhovorů tak, aby se podobal jim známým modelům 

hodnocení. U zaměstnanců se špatnými zkušenostmi (R7 a R8) se projevoval spíše odpor 

k hodnotícímu procesu jako celku a tendence toto hodnocení negovat. Jistý zájem a spíše kladný 

postoj k hodnocení zaujímali zaměstnanci, kteří se s hodnocením setkali poprvé (R6 a R10). Viděli 

v něm možnost polepšit si finančně, anebo získat vyšší kvalifikaci, až na jednoho zaměstnance, 

který se hodnocení nikdy nezúčastnil prakticky, ale pouze formálně (R11). Ovšem tato očekávání 

zaměstnanců nebyla ničím podložena, jelikož například návaznost hodnotícího procesu na způsob 

odměňování nebyla vedoucími pracovníky vůči svým podřízeným zmiňována.

     Samotný průběh hodnocení pak probíhal do značné míry zmatečně, přičemž dva z dotazovaných

zaměstnanců uvedli, že hodnotící rozhovor vůbec neabsolvovali. Zde je zřejmé, že u nadřízených 

došlo k nesplnění povinnosti hodnocení provést, a to i přesto, že si důležitost hodnocení naprosto 

všichni uvědomují. Ti, kteří jej provedli, poukazovali často na rozpory v požadavcích, jež jsou na 

ně kladeny a možnostech tyto požadavky splnit. Tento problém se dotýkal převážně technických 

pracovníků, kteří vypověděli, že nemají zajištěny základní pracovní podmínky k tomu, aby mohli 

odvádět požadované úkoly v souladu s příslušnými předpisy. Tento fakt jim rovněž znemožňoval 
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provést vlastní hodnocení tak, aby výsledky odpovídaly kvalitám jejich práce. Zároveň vyšlo 

najevo, že nadřízení o těchto nedostatcích vědí, nicméně se jejich nápravou nezabývají a mlčky je 

přecházejí. 

     Analýza rozhovorů také odhalila, že zaměstnanci se chtějí ukazovat v lepším světle, a proto si při 

vlastním hodnocení přilepšují, tedy hodnotí se lépe, než si myslí, že by se skutečně hodnotit měli. 

K tomuto způsobu zlepšování výsledků jsou motivováni zejména obavami, aby jim horší 

sebehodnocení neuškodilo, ačkoli si uvědomují, že se tím připravují o možnosti potřebných školení, 

která by jim pomohla profesní nedostatky odstranit Rovněž nadřízení pracovníci provádějí

hodnocení svých podřízených tak, aby prezentovali, že pod sebou mají kvalitní tým, přičemž 

v některých případech připouštějí, že tomu tak není. 

     Až děsivé bylo zjištění, že při pracovním procesu je ohrožováno zdraví některých zaměstnanců, 

a to v podobě nemožnosti provádět základní hygienické potřeby či v nedodržování bezpečnosti 

práce. A to jsou opět problémy, které jsou nadřízenými v tichosti přecházeny, ačkoli podřízení 

volají po nápravě.
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IV. ZÁVĚRY

     Na základě získaných poznatků jsem zjistila, jak probíhá hodnocení zaměstnanců v praxi, čímž 

jsem došla k zodpovězení základní výzkumné otázky mé práce. Oproti teoretickým poznatkům, 

jakým způsobem se má hodnocení zaměstnanců provádět, jsem došla k následujícím závěrům.

     Hodnocení zaměstnanců ve společnosti ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. bylo poznamenáno 

nekvalifikovaným vedením, což se odrazilo na celém jeho průběhu. Nedostatečná informovanost, 

podceněná příprava, nekvalitní hodnotící materiály vyvolaly značné zmatečnosti v hodnocení. Jeho 

nejednotnost vedla k různým způsobům pochopení a uchopení smyslu hodnocení, které směřovaly k 

rozdílným interpretacím jednotlivých částí hodnocení a tím pádem došlo ke zkreslení hodnocení 

jako celku. Navíc nedošlo k uzavření hodnocení, tzn. k vyhodnocení výsledků, které z něj vzešly. 

Otázkou zůstává, do jaké míry by byly vzhledem k nekvalitě hodnocení případné výsledky 

použitelné. Další výrazné zkreslení způsobila neupřímnost hodnocených v odpovědích na otázky 

hodnotitelů, ačkoli sami často zmiňovali důležitost otevřenosti vůči svým partnerům v rozhovoru. 

Odpovědi na otázky však jimi byly korigovány s ohledem na důsledky, které by s sebou mohly 

„nelíbivé“ odpovědi přinést.

     Reálné hodnocení tedy pro zaměstnance příliš smysluplné nebylo. Chápali jej jako povinnost, 

která se musí splnit. Tímto se hodnocení stalo poněkud samoúčelným a byrokratickým a jako 

takové je vnímali i jeho účastníci. Přitom všichni z nich si uvědomují, jak velký význam pro rozvoj 

firmy a osobní růst jednotlivců má systematické hodnocení, pokud je prováděno s patřičnou dávkou 

schopnosti přizpůsobit hodnocení „na míru“. Za přínos shledali všichni zúčastnění pouze příležitost 

pohovořit společně o stávající situaci ve firmě, problémech a vizích do budoucnosti. Nutno však 

dodat, že pouhou promluvou se situace nezmění. 

     Závěrem se výsledky výzkumu pokusím shrnout do několika hypotéz: zdá se, že hodnocení 

zaměstnanci považují v obecné rovině hodnocení za účinný nástroj pro upevnění vztahů mezi 

nadřízenými a podřízenými a pro dosažení vlastních cílů, které se nezřídka prolínají s cíli firmy.

Naproti tomu v reálném hodnocení spatřují jen zbytečnou práci navíc. V přijetí či odmítání 

hodnocení hraje roli předchozí zkušenost, přičemž je důležité, zda je tato zkušenost opatřena 

kladným či záporným znaménkem. Loni uskutečněné hodnocení ve společnosti ThyssenKrupp 

Výthay s.r.o. bohužel patří do druhé zmíněné skupiny, a proto u hodnocených zaměstnanců 

vzbudilo spíše nezájem, nedůvěru a odpor k němu.
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     Nelze než navrhnout doporučení pro odstranění výše uvedených nedostatků, aby se případné 

další hodnocení nedostalo do podobné situace a nebylo jen dalším zbytečným úkonem, který nikam 

nevede. Je třeba vzít si ponaučení z neúspěchu, zapracovat na přípravě, zejména informovanosti, 

věnovat se více tvorbě hodnotících dokumentů a zajistit hodnoceným zaměstnancům vhodné 

podmínky k hodnocení. 

     Ačkoli se tato práce týká hodnocení zaměstnanců, byla v jejím průběhu otevřena další 

související témata, která by mohla být námětem pro další šetření. Zajímavé by bylo zjistit, do jaké

míry podřízení předjímají žádoucí odpovědi při hodnotících rozhovorech s nadřízenými či jaký má 

vliv předchozí zkušenost zaměstnance s hodnocením na další hodnocení. Zároveň při této práci 

došlo k odkrytí problémů, které se samotným hodnocením nejsou v tak těsné vazbě jako výše 

uvedená témata, nicméně také považuji za důležité se jimi zabývat. Patří sem zejména otázky 

týkající se dodržování bezpečnosti práce na pracovišti.

     I tato aktuální témata přispěla k poznání, že s hodnocenými zaměstnanci je často zacházeno 

nedůstojně, přestože odborníci v oboru personalistiky považují lidské zdroje za nejdůležitější 

součást organizací.
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Příloha 1: Tematické okruhy a otázky k polostrukturovaným rozhovorům

Okruhy otázek a podotázky

a) Účastnil jste se někdy v minulosti hodnocení zaměstnanců
- Absolvoval jste již někdy v minulosti hodnotící rozhovor? 

b) Co si o hodnotících rozhovorech myslíte?
- Proč jsou prováděny?
- Mají pro podnik smysl?
- Budou odpovědi vypovídat pravdivě?
- Jaký mají význam pro hodnocené?
- Jaký mají význam pro hodnotitele?
- Jaký mají význam pro firmu?

c) Co si myslíte o tomto firemním dotazníku? (předložím jej)
- Jak pohlížíte na jeho schopnost získat pravdivé informace? (předložím jej)
- Jaké byste dotazníku přiřadil přívlastky? (Např. dlouhý/krátký)
- Jak se Vám líbily jednotlivé části dotazníku? (projít je)
- Rozuměl jste původnímu anglickému textu nebo jste využil překladu? 
- Četl jste všechny otázky dotazníku v obou jazykových variantách?  (Ano=rozuměl 

jste oběma stejně?); (Někdy aj jindy čj=Z jakého důvodu?)
- (ano = Jak hodnotíte překlad?)
- Připadalo Vám, že dotazník pokrývá všechny relevantní aspekty týkající se 

hodnocení pracovníků?
- Je něco, co Vám v dotazníku chybělo? Co to bylo?
- Je něco, co byste na dotazníku změnil? Ano – co/která část?
- Postrádal jste v dotazníku nějakou oblast, o níž byste rád v průběhu hodnotícího 

rozhovoru mluvil?

d) Jak hodnotící rozhovor probíhal?
- Byl jste o něm předem informován? (ano = Jak dlouho před jeho uskutečněním?)
- Měl jste dostatek času na přípravu před zodpověděním otázek?
- Měl jste na vyplnění dostatek času/klidu?
- Rozuměl jste všem otázkám? (ne = Byly Vám nejasnosti vysvětleny?)
- Měl jste dostatek prostoru pro vyjádření svého názoru k otázkám?
- Došlo během hodnotícího rozhovoru k vyjasnění některých pracovních záležitostí? 

ano = Kterých?)

e) Jaké jste měl v průběhu hodnotícího rozhovoru pocity?
- V jaké atmosféře rozhovor probíhal?
- Sdělil jste nadřízenému všechny své (i negativní) názory?



ii

- Jak na Vás působil Váš nadřízený?
- Měl jste pocit, že rozhovor může mít vliv na změnu Vašich pracovních podmínek? 

(Ano= V jakém smyslu?)
- Je něco, na co byste odpověděl dnes jinak, než jste odpověděl při hodnotícím 

rozhovoru? (ano=co?)

f) Jaké bude mít podle Vás hodnotící rozhovor důsledky?
- Co si myslíte, že by po vyhodnocení výsledků dotazníků mělo následovat?
- Co si myslíte, že po hodnocení bude následovat? Myslíte si, že dojde ke zpracování 

odpovědí/vyhodnocení dotazníků? (ano = Co bude podle následovat?); (ne = Proč si 
to myslíte?)

- Co se podle Vás hodnocením pracovníků sleduje?
- Jak se dá podle Vás hodnocení zaměstnanců využít?
- Může Vám hodnotící rozhovor pomoci nebo uškodit? Myslíte si, že dojde 

k propuštění některých zaměstnanců?
- Kdo se podle Vás bude vyplněnými dotazníky zabývat?

g) Je ještě něco, co byste rád k problematice hodnotících rozhovorů zmínil a na co jsem se 
nezeptala? (ano= Co?)



iii

Příloha 2: Informovaný souhlas

PROHLÁŠENÍ O SOUHLASU

Výzkum zaměřený na problematiku hodnotících rozhovorů

Byl/a jste osloven/a za účelem účasti na výzkumu, který je součástí bakalářské práce zaměřené na 
problematiku hodnotících rozhovorů. Úkolem výzkumu je zjistit, jak jsou hodnotící rozhovory vnímány a 
reflektovány zaměstnanci firmy ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o., kteří se těchto rozhovorů účastnili buď v roli 
hodnocených, anebo hodnocených i hodnotících zároveň. Prosím, pročtěte si důkladně následující prohlášení 
a zeptejte se na všechny případné nejasnosti dříve, než vyjádříte svůj souhlas se svou účastí v projektu.

Postupy

Pokud se rozhodnete pro účast na výše uvedeném výzkumu, povedeme s Vámi neformální rozhovor dle 
předem připravených otázek, vztahujících se k relevantním tematickým okruhům z hlediska zmíněného 
projektu. Délka rozhovoru se může pohybovat v intervalu od patnácti do šedesáti minut. S Vaším souhlasem 
bude rozhovor nahráván, aby bylo možné přesně a autenticky zachytit Vaše sdělení, která budou po přepisu 
analyzována.  

Důvěrnost

Záznamy, které budou v rámci tohoto výzkumu pořízeny, budou privátního charakteru. V případě publikace 
jistých pasáží, nebudou tyto obsahovat žádné informace, které by vedly k identifikaci subjektů výzkumu, 
vyjma výslovné žádosti zúčastněných, aby jejich jméno bylo uvedeno. Nahrávky rozhovorů i výsledky 
výzkumu budou zabezpečeny proti možnému zneužití třetími osobami. Po přepisu sdělení budou pořízené 
zvukové záznamy smazány. 

Dobrovolný charakter výzkumu

Účast na tomto výzkumu je dobrovolná. Účastník tohoto výzkumu může odmítnout zodpovědět kteroukoliv 
otázku a může svou účast na rozhovoru bez jakýchkoli následků kdykoli odvolat.

Potenciální výhody a rizika účasti ve výzkumu

Z účasti na výzkumu Vám neplynou žádné bezprostřední výhody (např. finančního rázu), ale může Vám 
otevřít nový pohled na diskutovaná témata a přinést pocit uspokojení, že se podílíte na mapování dané 
problematiky.

Potenciální rizika plynou ze skutečnosti, že se budu ptát na Vaše osobní názory a zkušenosti, což může 
přinést jistou míru nepohodlí. Jakýkoliv rozhovor pak může představovat jistý průnik do Vašeho soukromí.

Kontakty a otázky

Tento výzkum provádí Hana Wagnerová. Můžete se mne kdykoliv na cokoliv zeptat už nyní. Pokud budete 
mít nějaké otázky později, neváhejte mne kontaktovat. 

Prohlášení o souhlasu

Přečetl/a jsem si uvedené informace. Zeptal/a jsem se na všechny potřebné otázky a otázky mi byly 
zodpovězeny. Souhlasím se svou účastí ve výzkumu.

Podpis:.............................................................. Datum:....................................

Podpis autorky výzkumu:..................................... Datum:....................................
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Příloha 3: Informace o respondentech

Respondent Datum rozhovoru Doba působnosti ve firmě věk pozice

Předchozí 
zkušenost s 
hodnocením 
zaměstnanců

R1 14.11.2009 2 roky 40 let manažer ano

R2 18.11.2009 1 rok, pět měsíců 30 let manažer ano

R3 19.11.2009 1 rok, devět měsíců 34 let manažer ano

R4 24.11.2009 3 roky 55 let vedoucí úseku ano

R5 26.11.2009 2 roky, pět měsíců 40 let obchodní zástupce ano

R6 27.11.2009 1 rok, osm měsíců 39 let vedoucí úseku ne

R7 2.12.2009 1 rok, devět měsíců 48 let vedoucí úseku ano

R8 2.12.2009 9 let 34 let servisní mechanik ano

R9 4.12.2009 3 roky 44 let servisní mechanik ano

R10 6.12.2009 1 rok, deset měsíců 21 let servisní mechanik ne

R11 6.12.2009 3 roky 56 let servisní mechanik ne
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Příloha 4:  Původní hodnotící materiály
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xiv



xv
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xvii



xviii
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                         Protocol Development Meeting

Employee (Firstname, 

Secondname)

Area of responsibility

Number of employees

Line manager

Represents: Represented by:

Description Tasks /Responsibilities

Main Tasks/ Responsibilities

Joint expectations relating to 

the tasks within next year

Development plan

Date of the last development 

meeting

Implemention of the measures 

agreed in the last development 

meeting

Employee’s expectations 

regarding his development

CONFIDENTIAL



xx

Development plan

Comments of line manager on 

his expectations

Focus on the development 

measures

Deadline

Deadline

Deadline

Deadline

Appendix

Dispostion to moving  yes          

Comments

Remarks, comments from 

employee

Remarks, comments of line 

manager

Meeting with HR Manager yes         reasons

Date:

Signature line manager

Signature employee
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Vyhodnocovací formulář

Vyhodnotil: Datum: Jméno:   

Počet 
bodů

Osobní číslo.: 

Oddělení:

Nákladové středisko:          

Vyhodnocovací 
dimenze

Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4 Stupeň 5

I. Množství 
práce

To be defined *) To be defined To be 
defined

To be defined To be defined

0 3 6 12

II. Kvalita práce
To be defined To be defined To be defined To be defined To be defined

0 3 6 9 12

III. Přesnost 
práce

To be defined To be defined To be defined To be defined To be defined

0 1,5 3 4,5 6

IV. Pracovní 
nasazení

To be defined To be defined To be defined To be defined To be defined

0 1,5 3 4,5 6

V. Bezpečnost 
práce

To be defined To be defined To be defined
*) pole na zaškrtnutí příslušného 
hodnotového stupně/známky

schválil:

0 2 4



xxii



xxiii

Příloha číslo 5: Použité hodnotící materiály
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Příloha 6: Organizační schéma

                      Modré pole označuje hodnocená oddělení.
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Příloha 7: Grafy - Struktura zaměstnanců

Počet zaměstnanců

nehodnocení

hodnocení

Struktura hodnocených zaměstnanců

Hodnotitelé

Hodnocení/hodnotitelé

Hodnocení
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