
 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Fakulta humanitních studií 

 

Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických zařízeních 

 

 

 

 

Bc. Radka Králová 

 

 Hodnocení zaměstnanců v Oblastní nemocnici Jičín a.s. 

 

 

Diplomová práce 

 

 

Vedoucí práce:  Mgr. Barbora Vaculíková, MBA 

 

 

PRAHA 2012 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, ţe jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a pouţila jen uvedené 

prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato práce byla zpřístupněna 

v příslušné knihovně UK a prostřednictvím elektronické databáze vysokoškolských 

kvalifikačních prací v depozitáři Univerzity Karlovy a pouţívána ke studijním účelům 

v souladu s autorským právem.  

V Jičíně dne    28.6.2012……………………………………………………………… 
       Radka Králová 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucí magisterské práce Mgr. Barboře 

Vaculíkové, MBA za cenné připomínky a rady při vedení mé magisterské práce. Velký dík 

patří také Mgr. Blance Tollarové, PhD. a PhDr. Olze Šmídové za cenné rady při 

zpracovávání kvalitativního výzkumu. Děkuji téţ hlavní sestře Oblastní nemocnice Jičín 

a.s. Mgr. Monice Köstingerové za spolupráci a všem zaměstnancům nemocnice, kteří se 

aktivně účastnili workshopu a výzkumů v rámci této diplomové práce. 



4 

 

OBSAH 

ABSTRAKT ..................................................................................................................................... 6 

ABSTRACT...................................................................................................................................... 7 

ÚVOD............................................................................................................................................... 8 

1. TEORETICKÁ ČÁST .............................................................................................................. 11 

1.1. Řízení lidských zdrojů .............................................................................................................. 11 

1.2.  Úloha liniových manaţerů v systému řízení lidských zdrojů................................................... 13 

1.2.1.  Úloha personálního oddělení ................................................................................................ 15 

1.3.  Nové pojetí hodnocení zaměstnanců ....................................................................................... 15 

1.3.1.  Význam a cíl hodnocení zaměstnanců .................................................................................. 18 

1.3.2.  Odměňování zaměstnanců .................................................................................................... 19 

1.3.3.  Rozvoj zaměstnanců ............................................................................................................. 21 

1.4. Pracovní výkon a jeho sledování .............................................................................................. 22 

1.5. Hodnocení různých úrovní pracovníků..................................................................................... 25 

1.6. Kdo je hodnotitel ...................................................................................................................... 28 

1.7. Hodnotící metody ..................................................................................................................... 30 

1.8. Implementace hodnocení do praxe ........................................................................................... 33 

1.8.1. Odpor ke změnám ................................................................................................................. 34 

1.8.2. Jak překonat odpor ke změnám ............................................................................................. 35 

1.8.3. Komunikace uvnitř organizace .............................................................................................. 36 

1.8.4. Úloha top managementu - cesta k úspěchu ............................................................................ 38 

1.8.5. Vize, poslání, strategie .......................................................................................................... 39 

1.8.6. Organizační kultura a organizační hodnoty ........................................................................... 40 

2. PRAKTICKÁ ČÁST ................................................................................................................. 44 

2.1. Představení organizace ............................................................................................................. 44 

2.2. Situace hodnocení zaměstnanců v organizaci ........................................................................... 45 

2.3. Výběr výzkumných metod a výzkumného tématu .................................................................... 46 

2.4. Studium dokumentů ............................................................................................................... 47 



5 

 

2.4.1. Metodický pokyn k hodnocení zaměstnanců ......................................................................... 47 

2.4.2. Formulář „Hodnocení zaměstnance“ ..................................................................................... 49 

2.4.3. Vyplněný formulář „Hodnocení zaměstnance ....................................................................... 50 

2.4.4. Náplně práce vrchní a staniční sestry .................................................................................... 50 

2.5. Kvalitativní výzkum ............................................................................................................... 50 

2.5.1. Top management ................................................................................................................. 51 

2.5.1.1. Výběr vzorku a oslovení respondentů ................................................................................ 51 

2.5.1.2. Analýza dat......................................................................................................................... 52 

2.5.2. Linioví manaţeři.................................................................................................................. 73 

2.5.2.1. Výběr vzorku a oslovení respondentů ................................................................................ 73 

2.5.2.2. Analýza dat......................................................................................................................... 74 

2.6. Kvantitativní výzkum .......................................................................................................... 100 

2.6.1. Vzorek populace a sběr dat.................................................................................................. 100 

2.6.2. Příprava dat ......................................................................................................................... 101 

2.6.3. Analýza dat ......................................................................................................................... 101 

2.7. Workshop.............................................................................................................................. 112 

2.8. Závěrečná diskuse výzkumů................................................................................................... 113 

2.9. Navrhovaná opatření .............................................................................................................. 119 

3. ZÁVĚR .................................................................................................................................... 122 

POUŢITÉ ZDROJE: ..................................................................................................................... 123 

SEZNAM TABULEK, GRAFŮ, OBRÁZKŮ A DIAGRAMŮ .................................................... 126 

PŘÍLOHY .................................................................................................................................... 128 

 Příloha č. 1  Projekt magisterské práce 

 Příloha č. 2 Hodnotící formulář pro všechny skupiny pracovníků  

 Příloha č. 3 Ukázka axiálního kódování 

 Příloha č. 4 Dotazník kvantitativního výzkumu 

 Příloha č. 5 Hypotézy kvantitativního výzkumu 

 Příloha č. 6 Návrh hodnotícího formuláře pro zdravotnické pracovníky 

 Příloha č. 7 Návrh hodnotícího formuláře pro niţší a pomocné NLZP 

 Příloha č. 8 Návrh hodnotícího formuláře pro vedoucí pracovníky 

 Příloha č. 9 Návrh nového metodického pokynu k hodnocení zaměstnanců 



6 

 

ABSTRAKT 

 Magisterská práce se zabývá hodnocením pracovního výkonu nelékařských 

zdravotnických pracovníků v Oblastní nemocnici Jičín a.s.. Práce se skládá z části 

teoretické a praktické. 

 Teoretická část ukotvuje hodnocení pracovního výkonu do systému řízení lidských 

zdrojů, ve kterém se zaměřuje na úlohu liniových manaţerů. Dále se zabývá vymezením 

pracovního výkonu, okolnostmi, které ho ovlivňují a moţnostmi jeho sledování. Teoretická 

část se také zabývá implementací systému hodnocení zaměstnanců do praxe, ve kterém 

hraje důleţitou úlohu top management organizace. Na konci teoretické části se snaţím 

upozornit na důleţitost provázání hodnocení zaměstnanců s vizí, cíli a hodnotami 

organizace. Teoretická část je podkladem pro nabízená řešení nedostatků zjištěných 

v rámci aplikovaných výzkumů. 

 Praktická část přináší pohled na důvody a způsob zavedení hodnocení zaměstnanců 

v organizaci a jeho přijetí hodnocenými pracovníky a efektivitu jeho vyuţívání liniovými 

manaţery. V praktické části získávám poznatky kombinací kvalitativního a kvantitativního 

výzkumu. Výzkum odhaluje aktuální fungování systému, nedostatky v jeho implementaci i 

podněty liniových manaţerů pro jeho zlepšení. Praktickým výstupem práce je návrh 

nového hodnotícího formuláře pro několik skupin pracovníků. Na jeho tvorbě se v rámci 

workshopu podíleli zástupci liniových manaţerů, hlavní sestra a manaţerka kvality.  

Klíčová slova: hodnocení pracovníků, pracovní výkon, liniový manaţer, top management, 

implementace, strategie 
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ABSTRACT 

Diploma thesis deals with the assessment of performance appraisal of non-medical 

healthcare employees in Oblastní nemocnice Jičín a.s. . The thesis contents theoretical and 

practical part. 

The theoretical part anchors the performance appraisal system into the human 

resource management, with focus on the role of line managers. It also deals with the 

definition of job performance, circumstances that influence, and capabilities of its 

monitoring. Another part   of the thesis emphasizes on the implementation of employee 

appraisal into practice, in which top management of the organization plays an important 

role. At the end of the theoretical part, I try to highlight the importance of linking of 

employee assessment with the vision, goals and values of the organization. The theoretical 

part offers the solution of the imperfections identified in the applied research.  

The practical part brings point of view on the reasons and way of implementation of  

employee appraisal in the organization, its  adaptation by the employees and effectiveness 

of its use by the line managers. In this part I acquire pieces of knowledge through 

combination of qualitative and quantitative research. The research reveals the actual 

functioning of the system, imperfections in its implementation as well as line manager´s 

suggestions for its improvement. The practical outcome of my thesis is a proposal of the 

new appraisal form for several groups of employees in which representatives of line 

managers, head nurse and manager of quality participated during the workshop. 

Key words: employee appraisal, performance, line manager, top management, 

implementation, strategy 
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ÚVOD 

 Tato magisterská práce se zabývá tématem hodnocení pracovníků, které je součástí 

systému řízení lidských zdrojů, které Armstrong (2007) definuje jako „strategický a 

logicky promyšlený přístup k řízení toho nejcennějšího, co organizace mají – lidí, kteří 

v organizaci pracují a kteří individuálně i kolektivně přispívají k dosaţení cílů organizace.“ 

(s. 27) Zavedení hodnocení pracovního výkonu je zásadní změnou dosavadního řízení 

lidských zdrojů v organizacích, zejména v těch, ve kterých je novinkou. Aby bylo 

hodnocení pracovního výkonu funkčním systémem, nemůţe být vytrţeno z kontextu 

ostatních strategických záměrů managementu organizace.  Podle Druckera (2007) by 

všechny změny v organizaci měly začínat od jasně definovaných cílů a poslání, které 

podporuje inovační nápady a pomáhá ostatním pochopit, proč je třeba změny realizovat. 

Havrdová (2010) upozorňuje, ţe pro řízení organizace jsou důleţité také její hodnoty, které 

jsou součástí organizační kultury. „Organizační hodnoty chápeme jako „základní 

přesvědčení o tom, co je v organizaci povaţováno za důleţité, ovlivňující chování a 

rozhodování pracovníků.“ Hodnoty se pak v podobě vizí a cílů promítají do týmové práce i 

do práce s pacienty. (s.9) 

 Celá diplomová práce je zaměřena na hodnocení pracovníků v jedné konkrétní 

organizaci, ve které jsem zaměstnána jako vrchní sestra jednoho oddělení. Sama jsem se 

tedy s hodnocením pracovníků setkala v roli hodnotitele. Vzhledem k tomu, ţe se 

v organizaci začaly objevovat různé postoje k hodnocení pracovního výkonu, pustila jsem 

se v rámci magisterského studia do diagnostiky této oblasti, kdy jsem se zaměřila na 

implementaci hodnocení pracovního výkonu do praxe a jeho přijetí nelékařskými 

zdravotnickými pracovníky (NLZP). Tuto skupinu pracovníků jsem si vybrala, protoţe mi 

je profesně nejblíţe. Výzkumná zjištění, která v rámci diplomové práce rozšiřuji a 

podrobněji analyzuji, pak byla inspirací pro napsáná této diplomové práce. 

 Na téma hodnocení pracovníků byly jiţ na Katedře řízení a supervize napsány tři 

diplomové práce. První práce (CERMANOVÁ, 2005) popisuje systém hodnocení 

pracovního výkonu a jeho metodiku, blíţe se pak zabývá systémem odměňování 

v návaznosti na hodnocení zaměstnanců. Druhá práce (MAHOVSKÁ,2006) se pak kromě 

teoretického zpracování dané problematiky zaměřuje na další vzdělávání a rozvoj 

pracovníků v návaznosti na systém hodnocení zaměstnanců. A konečně třetí práce 

(ZEMANOVÁ, 2008) se hlouběji zabývá moţnými metodami hodnocení pracovníků a 
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také se dotýká problematiky implementace systému do praxe. Její podrobné zpracování 

hodnotících metod bylo v některých ohledech inspirativní i pro moji práci. Všechny práce 

se v určitých částech vzájemně prolínají, ale také danou problematiku rozšiřují a 

zpracovávají z různých úhlů pohledu.  

 Oproti těmto autorkám nabízím v praktické části pohled na úlohu top 

managementu, který ovlivňuje akceptaci systému hodnocení pracovního výkonu ostatními 

zaměstnanci. Také se v teoretické části více zabývám implementací systému hodnocení do 

praxe a determinantami, které úspěšnou implementaci podmiňují. Tyto determinanty 

vycházejí z podmínek efektivního zavedení hodnocení zaměstnanců do praxe, které popsal 

Hroník (2006a) viz kap.1.8.  Zejména se snaţím upozornit na důleţitost provázání 

hodnocení zaměstnanců s vizí, cíly a hodnotami organizace. 

 V počátku teoretické části se v kapitolách 1.1. a 1.2. zaměřuji na ukotvení 

hodnocení pracovního výkonu v systému řízení lidských zdrojů, které se z rukou 

personalistů přesouvá do kompetencí liniových manaţerů. V kapitole 1.2. se pak zamýšlím 

nad jejich úlohou a  nad výhodami i úskalími přenášení této kompetence. Dále se 

v teoretické části (kap.1.3.) zabývám současným pojetím hodnocení pracovního výkonu, 

který se značně odlišuje od původního, klasického, spíše byrokratického hodnocení 

zaměstnanců, které samo o sobě nemělo příliš velký přínos. Kapitoly 1.4.-1.7. se zabývají 

vlastním hodnocením pracovního výkonu. Zde se zabývám pracovním výkonem, jeho 

sledováním a vyhodnocováním jako podklad pro jeho objektivní hodnocení. Také se 

zabývám rolí hodnotitele a nabízím vhodné hodnotící metody.  

 Stěţejní částí této práce je i vzhledem k jejímu neočekávanému rozsahu, praktická 

část. V úvodu praktické části představuji organizaci – Oblastní nemocnici Jičín a.s., ve 

které byl výzkum prováděn.(kap.2.1.,2.2.)   Cílem výzkumné části bylo přinést pohled na 

důvody a způsob zavedení hodnocení zaměstnanců v organizaci a jeho přijetí zaměstnanci. 

Pro účely výzkumu jsem kromě analýzy dokumentů (kap.2.4.)  zvolila další dvě výzkumné 

metody, které jsem zaměřila na tři cílové skupiny. Kvalitativní výzkum zaměřený na top 

management (kap.2.5.1.) a liniové manaţery (kap.2.5.2.) přinesl vyčerpávající informace o 

fungování systému hodnocení zaměstnanců v organizaci. Odhaluje jeho nedostatky, které 

díky kombinovanému výzkumu zároveň zdůvodňuje. Kvantitativní výzkum jsem zaměřila 

na řadové NLZP. (kap.2.6.) Tento výzkum potvrzuje určitá zjištění, ale zejména odhaluje 

jak předchozí zkušenost s hodnocením zaměstnanců a postoje vedoucího pracovníka 

ovlivňují aktuální postoje zaměstnance k hodnocení. Vzhledem k rozsahu praktické části, 
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který jsem při psaní projektu diplomové práce neočekávala, jsem byla nucena analýzu 

kvantitativního výzkumu zkrátit a omezila jsem se na ta zjištění, která byla s ohledem na 

výsledky kvalitativního výzkumu nejpřínosnější a nejzajímavější. 

 Součástí praktické části je i popis workshopu, tedy pracovní skupiny, se kterou 

jsem spolupracovala na praktickém výstupu této diplomové práce. Praktickým výstupem 

měl být nový hodnotící formulář pro NLZP. 

 Cílem celé diplomové práce je analyzovat situaci hodnocení pracovního výkonu 

v Oblastní nemocnici Jičín a.s. a na základě nabídnuté teorie navrhnout konkrétní kroky, 

které by měly vést k efektivnímu hodnocení pracovníků.  
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

1.1. Řízení lidských zdrojů 

„Management znamená umění dosahovat cíle organizace rukama a hlavama jiných.“ 

         (Drucker,2007) 

 Řízení lidských zdrojů se začalo dramaticky rozvíjet v 80. letech 20. století, 

zejména na půdě amerických univerzit jako reakce na hospodářskou krizi. Cílem péče o 

lidské zdroje byla snaha o zvýšení efektivity podniků a udrţení se na konkurenčním trhu 

(Dvořáková a kol. ,2007, s. 6). Zdravotnictví sice hospodářskou krizi nezaţívá, přesto lidé, 

kteří v něm pracují, jsou jeho nejdůleţitějším kapitálem, který utváří hodnotu práce 

jednotlivce i celé organizace. „V moderním managementu je práce s lidmi povaţována za 

hlavní náplň činnosti manaţerů. Lidé jsou totiţ povaţováni za největší kapitál dobrých 

firem.“ (VODÁČEK,VODÁČKOVÁ,2006, s.118).  Armstrong (2007) se na lidský kapitál 

dívá jako na významnou konkurenční výhodu. Říká, ţe „povaţuje lidi za jmění, bohatství, 

aktiva a zdůrazňuje, ţe investice do lidí se bohatě vyplatí.“ (s. 51) Řízení lidských zdrojů 

pak definuje jako „strategický a logicky promyšlený přístup k řízení toho nejcennějšího, co 

organizace mají – lidí, kteří v organizaci pracují a kteří individuálně i kolektivně přispívají 

k dosaţení cílů organizace.“ (s.27) 

 Plamínek a Fišer (2005) definovali 3 typy lidských zdrojů. Všechny je důleţité znát 

a některé můţeme ovlivňovat. Jsou to vlastnosti, schopnosti a postoje. Vlastnosti lidí jsou 

neovlivnitelnou sloţkou lidských zdrojů, které nemá smysl měnit. Je dobré je poznávat a 

přijmout jejich existenci. Vlastnosti lidí nás zajímají při přijímání pracovníků, abychom 

věděli, jaké pracovníky a s jakým potenciálem přijímáme. Ostatní dva typy lidských zdrojů 

– postoje – tedy to, co lidé chtějí a čemu věří a schopnosti – to, co znají a to, co umí, 

ovlivňovat můţeme. Je ale důleţité nejdříve pozitivně ovlivňovat postoje a aţ po té 

schopnosti (znalosti a dovednosti), aby lidé vyuţívali toho, co vědí a co umí poţadovaným 

způsobem. (s. 44-47) Jinými slovy aby jejich pracovní činnost byla v souladu s posláním 

jejich práce i v souladu s cíly celé organizace.  

  Existuje mnoho modelů řízení lidských zdrojů. První a nejzákladnější model je tzv. 

„model shody“ z dílny Michiganské školy. Jeho podstatou je řízení lidských zdrojů 

v souladu se strategií organizace a respektování cyklu čtyř procesů (výběr, hodnocení, 

odměňování a rozvoj) v rámci řízení lidských zdrojů. (Fombrum a kol. ,1984 in 

Armstrong,2007,s.28) Armstrong cyklus lidských zdrojů mírně upravuje – viz obr. č. 1 
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Obr. 1- Cyklus řízení lidských zdrojů 

 

Zdroj:Armstrong, 2007, Upraveno podle Fombruma a kol., 1984 

 Výběrem pracovníků je myšleno propojování pracovních míst s jiţ existujícím 

lidským kapitálem. Tedy rozmísťování pracovníků, kteří jsou zaměstnanci organizace, na 

pracovní místa, kde mohou plně uplatnit svůj potenciál. Řízením pracovního výkonu 

Armstrong nahrazuje tradiční hodnocení zaměstnanců. Fumbrum in Armstrong zdůrazňuje, 

ţe „odměňování je jedním z nejvíce nedostatečně vyuţívaným a špatně prováděným 

manaţerským nástrojem stimulace výkonu organizace“ a dodává, ţe musí být odměňovány 

krátkodobé i dlouhodobé výsledky práce. Rozvoj je pak myšlen pro rozvíjení vysoce 

kvalitních pracovníků. (Armstrong, 2007, s. 28-29) 

 Výsledkem a odrazem úspěšnosti řízení lidských zdrojů je pracovní výkon  

zaměstnanců, který je hlavním předmětem hodnocení zaměstnanců. Úroveň pracovního 

výkonu je ovlivňována tím, jak je pracovní výkon řízen - jakým způsobem lidi vedeme, 

podporujeme a motivujeme (psychologicky i finančně) a jak jim umoţňujeme jejich 

rozvoj. Hodnocení zaměstnanců poskytuje zpětnou vazbu na pracovní výkon jedince a je 

východiskem pro další plánování v oblasti řízení lidských zdrojů na úrovni jedince 

(odměňování, rozvoj, vedení) i na úrovni organizace (výběr vhodných pracovníků na 

vhodná pracovní místa). Také se domnívám, ţe v organizaci, kde dosud ţádné hodnocení 

zaměstnanců neexistovalo, jde o zásadní změnu přístupu ve vedení lidí.  

 Ve zdravotnictví vzhledem k omezeným lidských zdrojům všech kategorií 

pracovníků si na většině pracovišť, ve většině zdravotnických zařízeních nemůţeme příliš 

lidské zdroje vybírat. Můţeme ale vyhledávat nadprůměrné pracovníky, které bychom měli 

v jejich rozvoji podporovat a vyuţít jejich potenciálu k přínosu pro vlastní zdravotnické 

zařízení jako konkurenční výhody. Tito lidé, kromě konkurenční výhody, mohou být pro 

ostatní vzorem a mohou zvyšovat pomyslnou „laťku“ pracovního výkonu dalších 

zaměstnanců. Ostatním zaměstnancům bychom kromě pravidelného poskytování zpětné 

vazby na jejich pracovní výkon a adekvátní motivaci, měli poskytovat přiměřené podněty 
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pro rozvoj jejich postojů a schopností, aby se jejich pracovní výkon přizpůsoboval 

aktuálním poţadavkům legislativním, technologickým, vědeckým a aby zdravotní 

(lékařská i ošetřovatelská) péče reagovala na zrání a poţadavky společnosti. Myslím si, ţe 

úroveň pracovního výkonu, který není rozvíjen, upadá, pokud pracovník dlouhodobě „těţí“ 

pouze ze znalostí a dovedností získaných v rámci kvalifikačního studia.  

 Neţ přejdu ke kapitolám, které se blíţe zabývají hodnocením zaměstnanců, je 

důleţité zmínit další dimenzi řízení lidských zdrojů, na kterou upozorňují další její modely. 

A tou je úloha liniových manaţerů v systému řízení lidských zdrojů. 

1.2.  Úloha liniových manaţerů v systému řízení lidských zdrojů 

 Nejdříve byly techniky, nástroje a dovednosti řízení lidských zdrojů v rukou 

personálních specialistů. Později došlo k přenesení těchto kompetencí na liniové
1
 

manaţery. Na mnoha studiích je prokázáno, ţe pokud ti jsou vedeni a podporování 

managementem, mohou být pro organizaci v oblasti řízení lidských zdrojů velmi přínosní. 

Vstupem liniových manaţerů do řízení lidských zdrojů dochází k přerozdělování činností 

v této oblasti. Personální specialisté se stávají rádci v oblasti řízení lidských zdrojů a 

zajišťují pro liniové manaţery potřebná školení. Řízení lidských zdrojů je oblast, kde se 

střetávají zájmy a cíle více zúčastněných stran – zaměstnanců, liniových manaţerů, 

personálních specialistů a top managementu.   Jednání všech zúčastněných stran by mělo 

být v souladu se zájmy a cíly celé organizace a proto musí být linioví manaţeři o těchto 

zájmech dostatečně informováni, aby ve stejném duchu vedly podřízené pracovníky.  

(Napier a Peterson,1984)  

 Hutchinson a Purcell (2007) upozorňují na to, ţe způsob, jakým linioví manaţeři 

vedou své pracovníky a jak umí vyuţívat personálních nástrojů (výběr, hodnocení, 

motivace, rozvoj, komunikace…) velmi výrazně ovlivňuje chování a postoje zaměstnanců 

k profesi i organizaci a má vliv na jejich celkový pracovní výkon.  

 Výzkumy ale ukazují, ţe ne vţdy umí linioví manaţeři personální nástroje vhodně 

pouţívat. Nejčastějším důvodem je nedostatečná příprava liniových manaţerů v úloze 

řízení lidských zdrojů. Napier a Peterson (1984) se domnívají, ţe by linioví manaţeři měli 

                                                             
1 linioví manaţeři jsou základními nadřízenými výkonných pracovníků, jejich specifikem je krátkodobé 

plánování, operativně řeší kaţdodenní chod oddělení.   
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být po nástupu do funkce v těchto dovednostech proškoleni, zejména v hodnocení 

pracovního výkonu. Nelze totiţ předpokládat, ţe pokud na podobné pozici nikdy 

nepracovali, budou potřebné dovednosti mít. Navíc si noví linioví manaţeři často myslí, ţe 

vedení lidí je zaloţeno na selském rozumu nebo sami si váhají přiznat, ţe pro tuto 

dovednost nemají dostatek znalostí a dovedností. Dalším důvodem špatného vykonávání 

řízení lidských zdrojů je přetíţení liniových manaţerů. Při zachování jejich tradičních 

povinností jako je dohled nad pracovním výkonem a zajišťování provozních záleţitostí jim 

přibyly kompetence pro personální činnosti. Také personální oddělení a top management 

by se měli zajímat o dovednosti liniových manaţerů. Aby mohli přijmout odpovědnost za 

řízení lidských zdrojů, mělo by se jim od nich dostat rady, podpory a vedení. (Napier a 

Peterson,1984) 

Hutchinson a Purcell (2003) in Armstrong (2007) sestavili tato doporučení pro zlepšení 

kvality liniových manaţerů v oblasti řízení lidí: 

- linioví manaţeři potřebují čas na plnění svých povinností v řízení lidí; to je však 

často zatlačeno do pozadí jinými manaţerskými povinnostmi 

- linioví manaţeři musejí být pečlivě vybíráni s mnohem větším důrazem na potřebné 

schopnosti chování 

- linioví manaţeři se potřebují opírat o silné a přesvědčivé hodnoty organizace 

týkající se vedení a řízení lidí 

- linioví manaţeři potřebují dobré pracovní vztahy se svými vlastními nadřízenými 

- linioví manaţeři potřebují absolvovat dostatečný výcvik dovedností umoţňujících 

jim vykonávat jejich činnost v oblasti řízení lidí, jako je například řízení 

pracovního výkonu 

- linioví manaţeři by měli mít moţnost získat radu od zkušenějších manaţerů nebo 

od personálních specialistů (Napier a Peterson,1984) 

 Domnívám se, ţe lidské zdroje nejsou stále příliš doceněny jako cenné aktivum 

zdravotnických zařízení. Přitom investice do lidského kapitálu jsou mnohem niţší neţ 

investice do stále modernějších technologií a ve větší míře mohou přispět k budování 

dobrého jména organizace, zlepšit úroveň poskytované péče i přispět k vyšší efektivitě 

organizace. V tomto ohledu mají stěţejní roli právě linioví manaţeři, kteří jsou přímými 

nadřízenými zaměstnanců, a tedy mohou bezprostředně sledovat jejich pracovní výkon, 

přístup k práci, chování i kvalitu odváděné práce. Jejich role spočívá v přenášení hodnot 
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organizace do postojů zaměstnanců, jejich vedení, podpora, rozvoj a poskytování zpětné 

vazby na jejich pracovní výkon. 

 Liniovými manaţery nelékařských zdravotnických pracovníků jsou pracovníci 

s hlubokým odborným vzděláním ve svém oboru, které získali obvykle v rámci 

středoškolského kvalifikačního studia a dalšího specializačního postgraduálního studia, ale 

bez jakéhokoliv manaţerského vzdělání. Jistým předpokladem pro výkon manaţerských 

dovedností v rámci pozice nadřízeného pracovníka je absolvování vysokoškolského studia 

(Bc.,Mgr.), které obsahuje alespoň základní vzdělání pro orientaci ve zdravotnickém 

managementu. Podle vlastních zkušeností vím, ţe je stále ve zdravotnictví minimum 

pracovníků ve vedoucích funkcích s vysokoškolským vzděláním. Je tedy na managementu 

zdravotnických organizací, jakým způsobem zajistí svým vedoucím pracovníků dostatek 

informací pro získání ţádoucích manaţerských kompetencí.  

1.2.1.  Úloha personálního oddělení 

 Úlohou personálního oddělení v procesu hodnocení zaměstnanců je jeho příprava. 

Ve spolupráci s liniovými manaţery a někdy i řadovými zaměstnanci je to výběr 

hodnotících kritérií, způsobu hodnocení a příprava hodnotícího formuláře.  Pro vedoucí 

pracovníky zajišťuje potřebná školení ohledně hodnocení zaměstnanců a poskytuje rady a 

odbornou pomoc. (Koubek, 2007, s.193) Hroník (2006a) pro zaškolování hodnotitelů 

doporučuje vyuţití např. e-learningových kurzů nebo interaktivního školení, které je 

zaloţeno na hraní rolí a praktickém řešení modelových situací. (s. 100) Hroník (2006a) ale 

také zdůrazňuje, ţe „hodnotitelé musí být přesvědčení zastánci hodnotícího systému. 

Pakliţe jsou lidmi, kteří systém skrytě neakceptují, zcela určitě tento vztah přenesou na své 

podřízené. Proto je třeba se ještě před nácvikem věnovat důkladné komunikaci systému 

hodnocení. Po jeho akceptaci je moţné přejít k zácviku, ve kterém by se jinak ztrácelo 

mnoho energie při zvládání více či méně zjevného odporu.“ (s. 99) 

1.3.  Nové pojetí hodnocení zaměstnanců 

 V literatuře se často dočítáme, ţe starší pojetí hodnocení zaměstnanců bývalo často 

vnímáno jako značně byrokratický systém, který fungoval zejména pro potřeby 

zaměstnavatelů (shora dolů) a měl tudíţ nevýznamný vliv na rozvoj a vyuţití potenciálu 

zaměstnanců. Pracovní výkon ovlivňovalo spíše direktivně a spíše neţ, aby bylo zaměřeno 

na budoucnost a motivaci pro další práci, bylo zaměřeno na minulost a soustřeďovalo se 
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spíše na chyby. Pro manaţery, kteří neměli potřebné dovednosti a znalosti, potřebné pro 

tento proces, bylo hodnocení zaměstnanců příliš náročné a celý proces povaţovali za 

zbytečný. Stejně tak zaměstnanci často vycítili jeho povrchnost a neúčelnost.                                           

(Armstrong,2007, s.416-417,Dvořáková a kol. 2007, s. 252) Zkušenost pracovníků s tímto 

modelem hodnocení zaměstnanců můţe být příčinou odporu při zavádění jeho 

modernějšího pojetí. 

 Nyní spíše mluvíme o řízení pracovního výkonu, jehoţ je hodnocení zaměstnanců 

součástí. Zde „cílem není jen zhodnotit pracovníkův výkon, ale motivovat jej ke společné 

formulaci pracovních cílů, k aktivnímu řešení problémů spojených s jejich realizací a 

rozvoji vlastních schopností a dovedností.“ (DVOŘÁKOVÁ a kol.,2007, s. 252).  

Armstrong (2007) porovnává klasické hodnocení pracovního výkonu s řízením pracovního 

výkonu, které, stejně jako autor uvádím v tabulce 1. Jde o „komplexnější a přirozenější 

proces řízení, který vyjasňuje vzájemná očekávání, zdůrazňuje podpůrnou a pomocnou roli 

manaţerů, od nichţ se očekává, ţe budou působit spíše jako „koučové“, neţ jako soudci a 

celý proces se zaměřuje na budoucnost.“ (ARMSTRONG, 2007, s. 416) 

Tab.1  Hodnocení pracovního výkonu v porovnání s řízením pracovního výkonu  

Hodnocení pracovního výkonu Řízení pracovního výkonu 

Posuzování a hodnocení shora dolů Společný proces zaloţený na dialogu 

Hodnotící setkání (rozhovor) jednou za rok Soustavné zkoumání a posuzování 
pracovního výkonu s jedním nebo více 

formálními setkáními 

Pouţívání klasifikace, bodování Klasifikace, bodování méně obvyklé 

Monolitický systém Flexibilní proces 

Zaměření na kvantitativní cíle Zaměření na hodnoty a chování ve stejné 
míře jako na cíle 

Často propojené s odměňováním Přímá vazba na odměnu je méně 

pravděpodobná 

Byrokratický systém-sloţité papírování Dokumentace udrţována na  minimální 

úrovni 

Je to záleţitostí personálního útvaru Je to záleţitost liniových manaţerů 
Zdroj:ARMSTRONG,2007,s.417 

Armstrong (2007) se v procesu řízení lidských zdrojů přiklání spíše k řízení pracovního 

výkonu, který charakterizuje jako neustálý sebeobnovující se cyklus viz obr. 2 
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Obr.2 – Cyklus řízení pracovního výkonu 

 

Zdroj: Armstrong, 2007,s 419 

Hroník (2006a) ale upozorňuje, ţe řízení pracovního výkonu je pojem širší neţ hodnocení 

pracovníků a není cílem nahradit jeden systém druhým. Jde o to vzít si z tohoto systému 

inspiraci a zlepšit stávající model hodnocení v těch oblastech, ve kterých vidíme 

nedostatky. (s. 13) 

Hroník (2006a) shrnuje posun/vývoj hodnocení pracovníků do následující tabulky.(tab. 2) 

 

Tab. 2-  Posun v systému hodnocení 

 

Zdroj:Hroník,2006, s. 18. 

 Podstata změny je zaloţena na komunikaci s pracovníky a jejich motivaci a 

spolupráci, aby se oni sami stali aktivními subjekty hodnocení a aktivně se snaţili 

zlepšovat svůj výkon v budoucnosti.(HRONÍK,2006a, s. 18)  

 Práce zdravotníků (NLZP) je velmi náročná jak po fyzické stránce (směnný provoz, 

manipulace s pacienty,..), tak po stránce psychické (setkání s nemocí, se smrtí, komunikace 

s pacienty, rodinnými příslušníky,..), klade vysoké poţadavky na odborné znalosti, 

praktické dovednosti i umění komunikace. Mimochodem komunikace je jedním 

z nejdůleţitějších kritérií spokojenosti pacientů. Je velmi důleţité se zdravotnickými 

pracovníky průběţně komunikovat, podporovat správné postoje a vzorce chování, sledovat 
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kvalitu jejich práce a v pravidelných cyklech jim v rámci hodnotícího rozhovoru 

poskytnout zpětnou vazbu na jejich pracovní výkon. V rámci hodnotícího rozhovoru je 

vhodné, podle jejich moţností a schopností, společně stanovit rozvojové cíle – stanovit 

určitou dohodu o pracovním výkonu v budoucnu a v průběhu celého hodnotícího období je 

v dosaţení cílů podporovat, vést. Finanční odměna v závislosti na odváděném pracovním 

výkonu je jistě důleţitá, ale nemusí nutně navazovat na hodnotící rozhovor.  

 V tomto pojetí se hodnocení zaměstnanců blíţí spíše principu řízení pracovního 

výkonu a souhlasím s Hroníkem (2006a), ţe není nutné se striktně drţet pravidel jednoho 

nebo druhého přístupu, ale je dobré se jimi inspirovat. 

1.3.1.  Význam a cíl hodnocení zaměstnanců 

 Hodnocení zaměstnanců je důleţitý proces, jehoţ význam rozhodně nelze definovat 

jednou větou. Pokud je správně pochopený a dobře prováděný, pak má přínos pro 

organizaci jako celek, vedoucího pracovníka, i pro zaměstnance. Definice významu 

jednotlivých autorů se mírně odlišují podle toho, kdo je jejich největší zájmová skupina. 

Na dalších řádcích uvedu výklad významů hodnocení pracovníků čtyř různých autorů 

v jejich jmenném abecedním pořadí.  

Velmi obecně, ale výstiţně shrnuje Arthur (2010) význam hodnocení pracovníků. Říká, ţe 

„hlavním cílem hodnocení výkonu je zajistit maximální vyuţití schopností, znalostí a 

zájmů kaţdého zaměstnance.“ (s. 12) 

Hroník (2006a) definuje tři základní důvody, proč provádět hodnocení pracovníků a 

v jejich výkladu se zaměřuje spíše na zájmy organizace. 

1) Změna či posílení organizační kultury – vidí význam hodnocení jako účinného 

nástroje pro změnu organizační kultury a komunikaci toho, oč organizaci jde 

2) Slaďování zájmů všech zúčastněných – organizace i zaměstnanci mají své zájmy a 

hodnocení je jeden z mála moţných nástrojů, pomocí kterých se slaďují zájmy 

všech zúčastněných (vlastníků, manaţerů, podřízených) 

3) Zvýšení výkonnosti – hodnocení, které není zaměřeno na prokazatelné zvýšení 

výkonnosti, je zbytečnou ztrátou času (s. 15,16) 
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Koubek (2007) vykládá význam hodnocení pracovníků jako důleţitou personální činnost a 

z tohoto pohledu vnímám jeho význam zejména pro vedoucí pracovníky. Podle něho se 

tedy hodnocení zaměstnanců jako personální činnost zabývá 

- zjišťováním toho, jak pracovník vykonává svou práci, zaměřuje se na výkonnost, 

chování a vztahy 

- sdělováním výsledků zjišťování jednotlivým pracovníkům a projednáváním těchto 

výsledků s nimi 

- hledáním cest ke zlepšení pracovního výkonu  

Souhrnně říká, ţe „jde o jednotu zjišťování, posuzování, úsilí o nápravu a stanovování 

úkolů (cílů) týkajících se pracovního výkonu.“ A povaţuje ho za „účinný nástroj kontroly a 

usměrňování pracovníků.“ (s. 166) 

A konečně Škrlovi (2003), kteří se zabývají zejména ošetřovatelským managementem svůj 

výklad zaměřují spíše na přínos procesu hodnocení pro zaměstnance, pro ošetřovatelský 

personál. Podle nich vyhodnocování výkonu a sebehodnocení pracovníka 

- pomáhá zlepšovat výkonnost a motivuje sestry tím, ţe jim poskytuje zpětnou vazbu  

- upřesňuje roli jednotlivých členů ošetřovatelského týmu 

- identifikuje potřeby jednotlivce, podporuje jeho osobní růst a zvyšuje 

pravděpodobnost dosaţení maximálního potenciálu 

- odpovídá sestře na otázku „jak si stojím, jak si vedu“ 

- zaručuje konstruktivní přístup k oblastem, které je nutno zlepšit (s. 142) 

Výklad významu hodnocení pracovníků je velmi košatý, všichni citovaní autoři se 

v podstatě shodují, ţe při hodnocení pracovníků je nutná otevřená komunikace, 

poskytování zpětné vazby s cílem zlepšit pracovní výkon. 

 Pracovní výkonnost zaměstnanců můţeme řídit třemi personálními nástroji, 

tzv.triádou řízení výkonnosti, kterou je odměňovaní za jiţ odvedený výkon, hodnocení 

jako poskytnutí zpětné vazby na výkon a rozvoj zaměstnanců, který je spíše pohledem do 

budoucnosti, kdy společně s pracovníkem řešíme, jaký pracovní výkon od něho očekáváme 

jak ho můţeme dosáhnout. (Hroník, 2006b, s. 14) 

1.3.2.  Odměňování zaměstnanců 

 V této kapitole navazuji na finanční odměňování zaměstnanců jako významného 

motivačního faktoru.  
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 Je zcela přirozené, ţe lidé jednají podle toho, jakým způsobem jsou hodnoceni a jak 

je ceněna jejich práce, zejména s vazbou na finanční odměňování. Organizace obvykle 

zaměstnance oceňují za jeho vlastní kapitál – znalosti, zkušenosti, se kterými do 

organizace přichází, a za které mu náleţí pevná sloţka mzdy. Pohyblivá sloţka mzdy 

zaměstnanci náleţí za úroveň jeho odváděného výkonu. Tedy za to, jak svůj kapitál umí 

vyuţít ve prospěch organizace. (Plamínek, 2009, s. 104) 

 Pohyblivá sloţka mzdy by tedy měla korespondovat s úrovní dlouhodobě 

odváděného pracovního výkonu. Autoři, kteří se zabývají řízením lidských zdrojů, se ale 

příliš neshodují nad tím, jak těsnou vazbu by mělo mít odměňování se závěry hodnotícího 

rozhovoru.  

Armstrong (2007) nepovaţuje v jeho pojetí hodnocení pracovního výkonu za důleţité 

propojení hodnotícího rozhovoru s odměňováním, ale např. Dvořáková (2007) se domnívá, 

ţe výsledky hodnocení pracovního výkonu by se měly odrazit v kromě řízení kariéry 

pracovníků také v systému odměňování. (s. 253) Naopak Arthur (2010) se blíţí názoru 

Armstronga, kdyţ nedoporučuje jako vhodnou přímou souvislost závěrů hodnocení s výší 

platu. Pohyb ve výši odměňování doporučuje oddělit minimálně tří měsíčním intervalem. 

(s. 15) 

 Jak je vidět, ani odborníci na tuto problematiku se příliš neshodnou v důleţitosti 

vazby finančního ohodnocení zaměstnance na závěry hodnocení. Řešení zůstává na 

rozhodnutí kaţdého vedoucího pracovníka. Odměna je bezesporu silnou motivací výkonu. 

Zejména tam, kde není příliš zvykem měnit pohyblivou sloţku mzdy a kde je vazba 

finanční motivace na hodnocení zaměstnanců novinkou, mohou mezi zaměstnanci panovat 

obavy ohledně spravedlivého odměňování jejich nadřízeným pracovníkem. Navyšování 

pohyblivé sloţky mzdy je ze strany zaměstnance vţdy vítanou záleţitostí, ale naopak 

sniţování je záleţitostí bolestivou a to nejen pro zaměstnance. Mělo by se s ním ale 

nakládat nanejvýš citlivě, spravedlivě a s rozmyslem. Myslím si, ţe alespoň z počátku 

nastavování tohoto systému by mělo docházet ke sniţování mzdy pouze na základě 

váţného pochybení. V případě mírnějších nedostatků by měl být pracovník upozorněn na 

své chyby a veden k jejich napravení. Vliv na finanční odměnu by měla mít aţ opakovaná 

chyba. Pokud hodnocení zaměstnanců vnímáme v rovině nastavování poţadavků 

pracovního výkonu, vedení lidí a vzájemné spolupráce, pak si myslím, ţe radikální zásahy 

do odměňování zaměstnanců by neměly být prováděny dříve, neţ bude celý systém 

pochopen a přijat všemi zúčastněnými stranami. Ve zdravotnických zařízeních můţe být 
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také problémem přidělováním pohyblivé sloţky mzdy na dobu neurčitou. Změna na dobu 

určitou (s termínem např. tři měsíce po hodnotícím rozhovoru, jak navrhuje Dvořáková) by 

mohla mít na zaměstnance významný motivační vliv. Z psychologického hlediska by 

pohyblivá sloţka mzdy ztratila hodnotu jistoty a zaměstnance by motivovala k větší 

zodpovědnosti za svůj pracovní výkon. 

 V kapitole 1.1. se zmiňuji o nutnosti odměňovat krátkodobý i dlouhodobý výkon. 

Dlouhodobý výkon se odráţí ve výši přidělené pohyblivé sloţky mzdy. Krátkodobý výkon 

jako např. úspěšné splnění náročného úkoly, zvládnutí mimořádně náročné situace, 

zvýšené pracovní úsilí lze ocenit např. jednorázovou mimořádnou odměnou. 

 Domnívám se, ţe pokud je hodnotitelem liniový manaţer, tedy přímý nadřízený 

výkonného pracovníka, měl by mít zásadní vliv při rozhodování o výši jeho mzdového 

ohodnocení. K přenesení zodpovědnosti za odměňování na liniové manaţery se Armstrong 

(2007) vyjadřuje takto: „Přenesení větší pravomoci na liniové manaţery můţe být v zásadě 

velmi ţádoucí, avšak manaţeři musejí být náleţitě instruováni o své odpovědnosti, 

seznámeni se mzdovou politikou organizace, se zásadami, které je potřeba dodrţovat při 

mzdových úpravách, a se způsobem, jak by měli chápat a uplatňovat směrnice pro mzdové 

úpravy. Přitom je třeba zdůrazňovat potřeby dosaţení spravedlnosti a rozumné míry shody 

a důslednosti v celé organizaci.“ (s. 608) 

 Kromě finančního ocenění Gladkij a kol. (2003) upozorňují, ţe organizace můţe 

také zaměstnanci nabídnout i jiné formy odměny. Jako jsou různé zaměstnanecké výhody 

(příspěvek na stravu, penzi,..), různé formy uznání (pochvala osobní, veřejná,..), moţnost 

povýšení, motivující a zajímavá práce, dobré vztahy na pracovišti, příznivé pracovní 

podmínky nebo příjemný styl vedení lidí. (s. 220) 

1.3.3.  Rozvoj zaměstnanců 

 „Cílem politiky a programů vzdělávání je zabezpečit kvalifikované, vzdělané a 

schopné lidi potřebné k uspokojení současných i budoucích potřeb organizace. K dosaţení 

tohoto cíle je nutné zabezpečit, aby lidé byli připraveni a ochotni se vzdělávat, chápali, co 

musejí znát a být schopni dělat, a byli schopni převzít odpovědnost za své vzdělávání tím, 

ţe budou plně vyuţívat existující zdroje vzdělávání, včetně pomoci a vedení ze strany 

liniových manaţerů.“ (Armstrong, 2007,s. 461) 
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 Podmínkou pro splnění tohoto cíle je jasně stanovená a poţadovaná úroveň 

pracovního výkonu, o které je vhodně informován hodnocený personál. U zaměstnanců 

pak můţeme plánovat rozvoj jejich postojů a schopností. (viz kap. 1.1.) 

 U nelékařských zdravotnických pracovníků obvykle nebývá problém se 

způsobilostí k pracovnímu výkonu, kterou nabývají v rámci pregraduálního kvalifikačního 

studia. V průběhu profesního ţivota pak je třeba pečovat zejména o osobnostní, sociální a 

profesionální rozvoj. (Gladkij a kol.,2003, s. 232)  

 Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců můţe probíhat formou dalšího kvalifikačního 

studia, získáváním znalostí v rámci odborných konferencí a seminářů, získáváním 

dovedností formou stáţí a odborné praxe nebo „prostým“ vedením nadřízeného a 

přenášením vhodných postojů a hodnot. Tento výčet Plamínek a Fišer (2005) doplňují o e-

learningové kurzy, tréninky pro získávání praktických dovedností na modelových 

situacích, dále poradenství a koučování a v neposlední řadě pozorování praxe a zpětnou 

vazbu, které jsou kombinací koučování, monitorování a hodnocení výkonů.  

1.4. Pracovní výkon a jeho sledování    

 Pracovní výkon je pro účely hodnocení chápán v širokém slova smyslu jako jednota 

výsledků práce, pracovního chování, i schopností a charakteristik osobnosti mající vztah 

k vykonávané práci a k podmínkám a  prostředí, v nichţ se práce vykonává. (Koubek,2007, 

s. 166) Pracovní výkon je také vnímán jako „výsledek spojení a vzájemného poměru úsilí, 

schopností a vnímání role (úkolů).“ (tamtéţ, s.170)  Přičemţ úsilí je definováno jako 

„odraz motivace a energie vynaloţené pracovníkem při plnění úkolu. Schopnosti jsou 

osobnostní charakteristiky pracovníka pouţívané při vykonávání práce a potřebné k jejímu 

úspěšnému vykonávání. Vnímání role či úkolů pak odráţí míru jeho pochopení.“ (tamtéţ, 

s. 171) 

 Pracovní výkon člověka není stálý, jeho úroveň ovlivňují okolnosti krátkodobého i 

dlouhodobého rázu. Krátkodobé faktory, které ovlivňují pracovní výkon, jsou denní doba, 

počet odpracovaných hodin, den v týdnu, aktuální psychická i fyzická situace pracovníka. 

K dlouhodobým faktorům pak patří kvalifikace pracovníka, délka praxe v oboru, motivace 

ke konkrétní pracovní činnosti, jeho schopnosti, vztah k organizaci, kvalita pracovních 

pomůcek, pouţívané technologie i pracovní prostředí. (Kohoutek, 2009) 

Kromě těchto faktorů pracovní výkon dále ovlivňují „sociálně psychologické podmínky 

výkonnosti, např. společenské prostředí pracovníka (skupina, typ mezilidských vztahů), 
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prestiţ pracoviště, konkrétní situace na pracovišti, náročnost pracoviště na psychosociální 

adaptibilitu. Úroveň skutečného výkonu můţe podstatně ovlivnit také úroveň aspirace 

pracovníka. Záleţí také na stupni identifikace pracovníka s pracovištěm a na pracovní 

skupině a jejich normách. Také jednotliví pracovníci skupiny by neměli pracovat podstatně 

více neţ jiní pracovníci. Jinak jejich pracovní spokojenost trpí.“ (Kohoutek, 2009) Koubek 

(2007) se domnívá, ţe kromě výše zmíněných faktorů pracovní výkon také ovlivňuje typ 

kontroly, nedostatek spolupráce ze strany ostatních spolupracovníků nebo ţivotní 

podmínky spolupracovníka jako jsou např. situace v rodině, nemoc, časově náročná 

dojíţďka do zaměstnání,..)   (s. 174) 

 Při hodnocení pracovního výkonu bychom měly přihlíţet k faktorům, které ho 

ovlivňují. Měli bychom jinak hodnotit pracovníka s krátkou praxí a pracovníka 

s mnohaletými zkušenosti a hlubokým odborným vzděláním. Stejně tak bychom při 

hodnocení pracovního výkonu měli přihlédnout k tomu, zda pracovník dostatečně vyuţívá 

svůj potenciál (znalosti, schopnosti) při odvádění práce nebo naopak, zda pracovník svým 

pracovním úsilím „dohání“ nedostatek dosavadních zkušeností. O hodnocení různých 

úrovní pracovníků se více zmiňuji v kapitole 1.5.. 

 Základním rámcem a kritérii pro pracovní výkon NLZP jsou profesní standardy, 

přijaté etické kodexy a náplň práce. Při hodnocení pracovního výkonu je nutné také 

sledovat vztah k efektivnímu vyuţívání zdrojů (hospodaření s materiálem), úroveň 

komunikace a schopnost týmové spolupráce. (Grohar-Murray,DiCroce,2003, s. 218)  

 Hodnocení pracovníků ve zdravotnictví nese značné odlišnosti od hodnocení 

pracovníků např. v průmyslu, obchodu, bankovním sektoru….Zatímco u např. těchto 

zmiňovaných profesích je moţné výsledky práce kvantifikovat – např. počet výrobků za 

hodinu, zmetkovost, počet prodaných výrobků, počet uzavřených obchodů, finančních 

produktů…, tak práce NLZP má spíše kvalitativní charakter. Hodnotíme kvalitu 

poskytované péče, odborné znalosti, dovednosti, úroveň komunikace, schopnost 

spolupráce…. I přesto, ţe pracovní výkon NLZP má spíše zmiňovaný kvalitativní 

charakter, musíme při hodnocení jeho úrovně zachovávat jeho objektivitu, kdy by závěry 

hodnocení měly být zaloţeny na důkazech.  

 Základem pro objektivní hodnocení je přímé sledování pracovního výkonu, které 

samo o sobě poskytuje vedoucímu pracovníkovi zpětnou vazbu na jím stanovené 

poţadavky pracovního výkonu. O závěrech sledování pracovního výkonu by měli být 
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zaměstnanci průběţně informování. Souhrnnou formální zpětnou vazbu na jejich pracovní 

výkon jim vedoucí pracovník poskytuje v rámci hodnotícího rozhovoru.  

 Sledování pracovního výkonu bychom mohli rozdělit na průběţné, plánované, 

náhodné, cílené. Můţeme se zaměřit primárně na individuální pracovní výkon nebo 

můţeme sledovat kvalitu práce a dodrţování zásad provozu oddělení jako celku a při 

zjištění nedostatku nebo pochybení se následně cíleně zaměřit na jejich zdroj, který nás 

dovede k výkonu jednotlivce. Cenným zdrojem informací jsou kromě přímého sledování 

pracovního výkonu a sledování dodrţování hygienicko-epidemiologického reţimu, zásad 

bezpečnosti práce a kontrola dodrţování směrnic a standardů, také hlášení 

ošetřovatelského týmu při předávání směny, ošetřovatelské vizity a porady 

ošetřovatelského týmu. Na těchto „setkáních“ můţe vedoucí pracovník z verbálního 

projevu pracovníků zjišťovat informace o vztahu pracovníků k profesi, k pacientům, 

usuzovat na úroveň teoretických znalostí, schopnost práce v konceptu ošetřovatelského 

procesu, zodpovědnost, schopnost týmové spolupráce. Dalšími zdroji informací a kvalitě 

práce NLZP jsou informace získané od pacientů a jejich příbuzných, od spolupracovníků a 

z kontroly vedení veškeré dokumentace.  Velmi ceněnými předpoklady pro výkon profese 

NLZP jsou pečlivost, spolehlivost, důslednost, schopnost samostatného rozhodování, 

kreativita, iniciativa. 

 Vyuţívání posledních tří zmiňovaných vlastností, je předpokladem pro uplatňování 

individualizované péče, která je základem moderní ošetřovatelské péče. Barton a Semple 

(2011) vedli diskusi nad významem standardních postupů, které nazývají ritualizovanou 

péčí, při poskytování individualizované ošetřovatelské péče. Zatímco Barton se 

standardizované péče spíše zastává a dokazuje, ţe standardní postupy usnadňují 

zdravotním sestrám práci a zlepšují kvalitu a bezpečnost jejich péče, tak Semple se 

domnívá, ţe standardizovaná péče opomíjí pacienta, protoţe je spíše neţ pro jeho potřeby 

vytvořena pro potřeby instituce. Rituály pak podporují myšlení, ţe věci jsou udělány, 

protoţe „my jsme to tak vţdycky dělali“.  Ritualizovaná praxe můţe také vést ke konání 

bez přemýšlení, které se vyznačuje neschopností zeptat se a odpovědět na otázku „Proč 

dělám nyní pro tohoto člověka toto a tímto způsobem“? Semple se dále domnívá, ţe rituály 

jsou hrozbou individualizované péče, protoţe standardní postupy mají tendenci soustředit 

se na tělesnou stránku, zjednodušují komunikaci mezi sestrami a pacienty, protoţe cílem 

práce je spíš úkol neţ pacient. Omezení individualizované péče také napomáhá medicínský 

model ošetřovatelství, který vidí pacienta jako příjemce chorobného procesu a vede sestry 
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k tomu, ţe se zaměřují spíše na chorobu samu neţ na problémy a potřeby člověka 

v důsledku onemocnění. 

 Domnívám se, ţe v rámci posuzování pracovního výkonu, bychom měli, kromě 

splnění ostatních norem pracovního výkonu, také ocenit schopnost nelékařského 

zdravotnického pracovníka přizpůsobit provádění standardizované péče konkrétním 

potřebám pacienta. Ať uţ jde o jejich načasování, způsob provedení, či odklonění od 

standardního postupu ve prospěch pacientovi fyzické, psychické i sociální pohody.  

 Sledování pracovního výkonu obecně je nástrojem kontroly a je běţnou součástí 

práce kaţdého vedoucího pracovníka, který by měl mít na začátku hodnotícího období 

vytvořený plán kontrol, který přizpůsobuje aktuální situaci a potřebám pracoviště a 

pracovníků.  

 Na základě těchto plánovaných nebo neplánovaných kontrol poskytuje vedoucí 

pracovník zaměstnanci průběţnou neformální zpětnou vazbu na jeho pracovní výkon. 

Z této průběţně poskytované zpětné vazby by měl vedoucí pracovník pořídit krátký zápis, 

který při hodnotícím rozhovoru slouţí jako podklad pro objektivní hodnocení zaměstnance. 

 Obecně se doporučuje, ţe stačí do sloţky kaţdého pracovníka vloţit na začátku 

kaţdého hodnoceného období čistý list papíru, na který se pak průběţně zaznamenávají 

důleţité momenty pracovního výkonu zaměstnance. (Škrla, Škrlová, 2003, s. 142) Škrlovi 

(2003) se domnívají, ţe na základě auditů, přímého pozorování pracovního výkonu a 

záznamů z průběţně poskytované zpětné vazby je sestra manaţerka schopna poskytnout 

zaměstnanci objektivní hodnocení jeho pracovního výkonu. 

1.5. Hodnocení různých úrovní pracovníků 

 Při hodnocení pracovního výkonu, stanovování jeho závěrů a plánování dalšího 

rozvoje pracovníků musíme brát ohledy na aktuální úroveň daného pracovníka. Literatura 

rozlišuje v zásadě tři typy pracovníků – špičkové, průměrné a slabé pracovníky. 

 „Průměrní pracovníci tvoří největší skupinu ve většině organizací. Jsou základem 

kaţdého podniku a neměli by být přehlíţeni.“ (Arthur, 2011, s. 139) Problémem ale je, ţe 

je velmi těţké je ohodnotit. Jejich výkon je vyrovnaný, splňují poţadavky jejich 

pracovního místa, ze svého výkonu nevybočují, nikoho neobtěţují a je na ně spolehnutí. 

Přesto i oni si zaslouţí dostatečnou pozornost při hodnocení jejich výkonu, pochvalu a 

ocenění jejich dosavadní práce. Je chybou uzavřít hodnotící rozhovor ve smyslu 

„pokračujte ve své dobré práci.“ Průměrní pracovníci by měli být povzbuzováni k tomu, 
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aby „šli za hranici toho, co si myslí, ţe mohou dosáhnout.“ (Arthur, 2011, s. 136-139) 

Arthur (2011) doporučuje průměrné pracovníky motivovat k lepšímu výkonu zejména 

poukázáním na jejich dosavadní úspěchy a chválou jejich práce a jejich vlastností. 

(tamtéţ,s.138-139) 

 Zdravotní péče není primárně zaměřená na výkon, jako např. obchodní sféra, přesto 

bychom i průměrné pracovníky měli motivovat alespoň k jejich mírnému rozvoji v souladu 

s přirozeným vývojem a aktuálními poţadavky jejich oboru.  

 „Špičkoví pracovníci obvykle představují jednu pětinu pracovních sil organizace. 

Z hlediska produktivity, růstu a mozkového potenciálu má nejlepších 20% členů jakékoliv 

skupiny klíčový význam. Navíc se jedná o zaměstnance, které je velmi těţké nahradit. Je 

proto důleţité zajistit, aby se nezačali nudit, aby se zcela nevyčerpali nebo aby nezapadli 

do průměru.“ (Arthur, 2001, ř. 139) U špičkových pracovníků je důleţité, udrţovat je ve 

stálém neklidu, který jim vyhovuje, přidělovat jim práci, která je pro ně zajímavá a 

inspirativní. Hodnotící rozhovor není ani tak zaměřený na retrospektivní hodnocení 

pracovního výkonu, jako na jejich pracovní cíle a kariérní rozvoj. Špičkoví pracovníci, 

pokud se začnou nudit a organizace jim nemůţe nabídnout inspirativní pracovní činnost, 

zpravidla odcházejí, čímţ organizace přichází o cenný lidský zdroj. Takovýmto 

pracovníkům je vhodné nabídnout např. účast na plánování nebo realizaci určitých 

projektů, moţnost vyjádřit se k situaci na oddělení a vyslechnutí jejich názoru nebo jim 

nabídnout např. funkci mentora, kde pracovník můţe pomoci jiným spolupracovníkům 

dosáhnout určitého stupně rozvoje (zaškolování nových pracovníků) a zároveň se můţe 

sám realizovat v předávání vlastních schopností a dovedností. (Arthur, 2011, s. 139-140) 

 Pro hodnotitele je hodnocení slabých pracovníků
2
 velmi náročným úkolem. Není 

totiţ snadné ani příjemné říkat zaměstnancům negativní informace o jejich pracovním 

výkonu, zejména pokud jde o pracovní výkon velmi slabý a proto mohou mít vedoucí 

pracovníci někdy sklon popírat skutečnost, vyhýbat se konfrontaci a nechat pracovníky na 

pokoji.  Není přijatelný ani opačný extrém, kdy „bez obalu“ zaměstnanci sdělíme všechny 

negativní aspekty jeho práce. (Arthur, 2011, s. 141) 

                                                             
2
 Arthur (2011) charakterizuje slabý pracovní výkon jako takový, který je špatný, nevyhovující standardu, 

podprůměrný, nepřijatelný, nesplňující poţadavky pracovní funkce, jen zřídka nebo nikdy splňující 

poţadavky pracovní funkce, nebo nesplňující očekávání. (s.141) Nemusí jít o slabý pracovní výkon jako 

celek, ale pracovník můţe nedostatečně splňovat pouze dílčí kritéria výkonu např. problémy s komunikací, 

nedostatečná úroveň praktických dovedností, nedostatečné vedení dokumentace 
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Podle Armstronga (2007) by se u slabých pracovníků mělo pracovat zejména s jejich 

úspěchem, který by měl být vyzdvihován. Neúspěchy by měly být příleţitostí k učení. 

Také odváţně odkazuje na staré vojenské přísloví, které říká, ţe „nejsou  ţádní špatní 

vojáci, jsou jen špatní důstojníci.“ Tímto výrokem upozorňuje, ţe ne vţdy je slabý výkon 

vinnou pouze pracovníka, ale chyba můţe být i ve způsobu vedení jeho nadřízeného.       

(s. 429)  

 Právě na modelu hodnocení pracovníků se slabým výkon je nejvíce patrné vhodnost 

vyuţívání přechodu od klasického hodnocení pracovního výkonu, kde by se vedoucí 

pracovník nevyhnul přímé kritice, k procesu řízení pracovního výkonu. 

Klíč k úspěšnému vedené hodnotícího rozhovoru slabých pracovníků spočívá v 

„celoročním poskytování zpětné vazby a dívání se dopředu na to, co můţe pracovník 

udělat pro překonání problémů s pracovním výkonem a jak pro to mohou manaţeři 

zabezpečit potřebnou podporu a pomoc.“ (Armstrong, 2007, s. 429) Vedoucí pracovník 

pak můţe v rámci hodnotícího rozhovoru shrnout pracovníkovo úsilí v průběhu celého 

roku, vyzdvihnout jeho dílčí úspěchy a společně navrhnout další kroky ke zlepšení jeho 

výkonu. 

Armstrong (2007) navrhuje pět základních kroků pro řešení problémů s pracovním 

výkonem: 

1) Identifikovat problém a shodnout se na něm 

2) Určit příčinu či příčiny nedostatků – příčina můţe být ze strany pracovníka i ze 

strany nadřízeného – neobdrţel odpovídající informace od nadřízeného, plně 

nepochopil, co se od něj očekává, neměl dostatečné schopnosti, aby to mohl udělat, 

neměl dostatečné dovednosti, neudělal by to – příčina v postoji pracovníka 

3) Rozhodnout a dohodnout se o potřebných krocích – společná dohoda na dílčích 

krocích a stanovení očekávání, také dohoda o způsobu poskytování zpětné vazby 

4) Zajištění akce – zajistit koučování, vedení, vzdělávání, radu…vše potřebné k tomu, 

aby se mohly uskutečnit dohodnuté kroky 

5) Monitorování a poskytování zpětné vazby (s. 429-430) 

 V některých případech ani usilovná snaha o zlepšení pracovního výkonu ze strany 

zaměstnance i vedoucího pracovníka nevede k jeho zlepšení. V takových případech je pak 

vhodnější zváţit změnu pracovního místa nebo zahájit disciplinární řízení. 
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1.6. Kdo je hodnotitel 

 Autoři jako např. Koubek (2007) a Hroník (2006a) se shodují, ţe 

nejkompetentnějším hodnotitelem by měl být přímý nadřízený zaměstnance, protoţe zná 

nejlépe pracovníka a jeho výkon, podmínky práce, provádí neformální i formální 

hodnocení v průběhu roku, vede si průběţné záznamy o výkonu a je za jejich výkon 

zodpovědný. Pokud je hodnotitelem někdo jiný, měl by pro to být váţný důvod.  

Jako další moţné hodnotitele uvádějí tyto pozice: 

- metodický vedoucí   - nadřízený nadřízeného 

- podřízení zaměstnanci  - personální útvar 

- dodavatelé    - zákazník (pacient) 

 Pokud je metodou hodnocení hodnotící pohovor, případně sebehodnocení 

zaměstnance je nejčastějším hodnotitelem přímý nadřízený.   Koubek (2007) doporučuje, 

ţe by nadřízený nadřízeného měl vţdy dostat souhrnnou zprávu o výsledcích hodnocení. 

(s. 177) 

Hodnocení nadřízeným bezprostředního nařízeného  

 V tomto případě je moţná účast obou nadřízených nebo můţe hodnocení provádět 

nadřízený bezprostředního nadřízeného sám. Účast dalšího nadřízeného zajišťuje jednotný 

způsob hodnocení ve větší skupině zaměstnanců nebo je výhodné, pokud je potřeba, aby se 

hodnocení účastnila osoba se silnější autoritou. Nevýhodou účasti samotného dalšího 

nadřízeného při hodnotícím rozhovoru je příliš velký odstup a nedostatek kaţdodenního 

kontaktu s pracovištěm a pracovníky a s tím spojená nedostatečná znalost jejich výkonu. 

(KOUBEK, 2007, s. 176) 

 Při hodnocení NLZP je nejčastějším hodnotitelem na odděleních s více stanicemi 

staniční sestra nebo na menších odděleních vrchní sestra. Logicky je pak na větších 

odděleních dalším hodnotitelem vrchní sestra, na menších odděleních pak primář nebo 

vedoucí lékař oddělení. Účast dvou nadřízených pracovníků není nutný tam, kde má přímý 

nadřízený dostatečné schopnosti pro vedení hodnotícího rozhovoru a přirozenou autoritu u 

podřízených pracovníků. Účast dalšího nadřízeného, zejména primáře oddělení, významně 

zvyšuje autoritu celého procesu a zodpovědnost pracovníků za odváděný výkon. Jejich 

účast je vhodná, pokud se chystáme hodnotit pracovníka s výrazně podprůměrným 

výkonem nebo pokud je potřeba zásadně ovlivnit pracovní kariéru (postup/sestup) 

pracovníka nebo výši jeho finančního ohodnocení.  
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Hodnocení metodickým vedoucím 

 Metodický vedoucí (případně pracovník personálního útvaru) se hodnocení 

zaměstnanců účastní, pokud se podílí na stanovování a vyhodnocování rozvojových 

cílů.(Hroník,2006a, s. 98)  Hroník (2006a) dále doporučuje takové hodnocení provádět 

odděleně, aby nedošlo ke koalici dvou proti jednomu (proti hodnocenému). Závěry 

takového hodnocení musí být také poskytnuty přímému nadřízenému (tamtéţ, s. 99) 

 Metodickým vedoucím NLZP je hlavní sestra organizace, která vidí práci 

vedoucích pracovníků NLZP z jiného úhlu pohledu a můţe mít i odlišné poţadavky na 

pracovní výkon neţ jejich přímí nadřízení – primáři oddělení. Myslím si, ţe je velmi 

důleţité, aby vedoucí pracovníci NLZP dostali zpětnou vazbu na jejich pracovní výkon 

také od metodického vedoucího. Nejen jako projev zájmu o jejich práci, pocity, názory a 

slova ocenění jejich práce, ale také pro jasné nastavení poţadavků pro další pracovní 

výkon a udání směru rozvoje. Hodnotící rozhovor se tak můţe stát jednou z mála 

příleţitostí k individuálnímu formálnímu rozhovoru. Navíc obsah témat hodnotícího 

rozhovoru můţe být velmi přínosný pro obě strany. 

Hodnocení pacientem 

 Informace o spokojenosti pacienta s poskytovanou péčí získáváme se na základě 

výsledků ankety spokojenosti pacientů nebo v rámci náhodných či cílených rozhovorů 

s pacienty. 

Hodnocení zákazníkem (pacientem) můţe být silně subjektivní proto by se o ně neměla 

opírat zásadní personální rozhodnutí (KOUBEK,2007, s.177) 

Hodnocení dodavatelem, podřízeným pracovníkem 

 Pro hodnocení nelékařských zdravotnických pracovníků se neprovádí. 
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1.7. Hodnotící metody  

 Existuje mnoho metod pro hodnocení pracovníků, kterými se velmi podrobně ve 

své diplomové práci zabývala R. Zemanová (2008). Nepovaţuji proto za nutné se všemi 

metodami znovu zaobírat a ve své práci se zaměřuji na metody, které jsou vhodné pro 

hodnocení nelékařských zdravotnických pracovníků, jejichţ hodnocení je hlavním 

předmětem této práce. Výběr hodnotících metod volím na základě studia literatury, 

poznatků diplomové práce Zemanové (2008), jejích názorů, vlastních zkušeností a 

poznatků získaných v rámci výzkumu této diplomové práce. 

 V zásadě se hodnotící metody skládají ze základních metod, které mají obecný 

charakter a z metod doplňkových, na kterých sice nemůţeme postavit celé hodnocení, ale 

bez jejich pouţití se neobejdeme. (Hroník,2006a, s. 55-61) Přehled všech hodnotících 

metod v abecedním pořadí shrnuje Zemanová (2008) v následující tabulce (tab. 3) 

Tab. 3 – Přehled metod pouţívaných k hodnocení pracovníků 

 

Zdroj:Zemanová, 2008 
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 Na základě získaných informací se zdá pro hodnocení NLZP jako nejvhodnější 

metoda motivačně - hodnotícího rozhovoru spolu s doplňkovými metodami hodnocení 

pomocí stupnic doplněné o písemnou zprávu. 

 Motivačně-hodnotící rozhovor je základní, nejčastěji pouţívanou metodou, která 

je zaměřena jak na minulost a současnost, tak na budoucnost pracovního výkonu 

hodnoceného. Obecně platí, ţe pracovník by měl na hodnocení přicházet připravený a 

v zásadě je jedno zda písemně či ústně. Svou připravenost pak vyuţije při sebehodnocení, 

ve kterém má pracovník moţnost vyjádřit se k úspěchům i nezdarům své práce, sdělit 

nadřízenému své představy o své pracovní budoucnosti v organizaci. Má také moţnost 

vyjádřit se k organizaci práce na pracovišti, sdělit co mu vadí, chybí, překáţí pro to, aby 

mohl co nejlépe pracovat. (Hroník,2006a, s. 56-57). Tento aspekt sebehodnocení, tedy 

moţnost vyjádřit se k organizaci práce na pracovišti, případně k některým procesům 

v rámci celé organizace, které mají vliv na jeho pracovní výkon, můţe být velmi dobrým 

zdrojem informací i inspirací pro vedoucí pracovníky organizace. Vyţaduje ale od 

vedoucího pracovníka značnou míru profesionality, schopnosti naslouchání i schopnosti 

přijetí moţné kritiky vlastní práce. Právě v tomto bodě dochází ke konfrontaci zájmů a 

potřeb pracovníků s cíly a vizemi organizace. 

 Na sebehodnocení navazuje vlastní hodnocení nadřízeným, které by mělo začínat 

pozitivním hodnocením pracovních úspěchů, pokračuje definováním rezerv a společnou 

diskusí nad perspektivnou pracovníka a stanovením rozvojových cílů. (Hroník,2006a, s.57) 

 Hodnocení pomocí stupnic je doplňkovou hodnotící metodou, která poskytuje 

určité vodítko pro posuzování pracovního výkonu a jeho následné hodnocení.  

Tato metoda je zaloţena na ocenění pracovního výkonu a jednání zaškrtnutím stupně 

plnění určitého kritéria. (Dvořáková, 2007, s. 265) Pro hodnocení kritérií nabízí Koubek 

(2007) tři typy posuzovacích stupnic – číselnou, grafickou a slovní, případně je moţné 

pouţít jejich kombinaci. (s.181-182) Zde souhlasím se Zemanovou (2008), ţe tato metoda 

je obzvlášť vhodná pro pouţití ve zdravotnictví, a to zejména z toho důvodu, ţe hodnocení 

zaměstnanců je ve zdravotnictví stále novou záleţitostí a tato metoda nejenom, ţe 

poskytuje zmiňované vodítko, ale také poměrně jednoduchým způsobem nabízí klasifikaci 

výkonu.  

 Stejně jako ostatní metody, má i tato své slabé stránky. „Problémem bývá výběr 

jednotlivých kritérií a popisu úrovně, na jaké jsou pracovníkem plněna. Dosti často se totiţ 
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vyskytují formuláře zpracované podle univerzálního vzoru a z nich jsou přejata i kritéria 

málo vhodná pro posuzování pracovního výkonu na konkrétním pracovním místě. Naopak 

mohou být opomenuta kritéria, která mají pro vykonávání práce na daném pracovním 

místě mimořádný význam.“ (Koubek, 2007, s. 182) K hodnotícím kritériím Dvořáková 

(2007) dodává, ţe „kritéria by měla odráţet rozhodující pracovní kompetence, včetně 

sociálních dovedností, které jsou spojeny s výkonem příslušné pracovní funkce. Pouţívání 

kritérií, která neodpovídají charakteristikám poţadavků pracovní činnosti, sniţují autoritu 

systému hodnocení a znevaţuje výsledky. Je proto nelogické vycházet ze zásady stejné 

struktury kritérií pro všechny pracovníky, i kdyţ některá základní kritéria mohou být 

uplatněna u většiny pracovních míst.“(s. 270) I mojí zkušeností je uplatňování jednotného 

formuláře pro všechny skupiny pracovníků v organizaci, se kterým vedoucí pracovníci 

NLZP projevují nespokojenost-viz praktická část. Myslím, ţe by bylo přijatelné vytvořit 

v prostředí zdravotnické organizace samostatné formuláře pro zdravotnické pracovníky 

(lékařští i nelékařští zdravotničtí pracovníci), samostatný formulář pro niţší a pomocný 

nelékařský zdravotnický personál (sanitáři, ošetřovatelky), dále formulář pro technické 

pracovníky a administrativu, eventuelně speciální formulář pro vedoucí pracovníky. I 

v tomto názoru se téměř shoduji s jiţ citovanou Zemanovou (2008). Posledním úskalím 

této metody je volba škály, kterou např.Hroník (2006a) nabízí od tří stupňové po 

stostupňovou. 

 Důleţité je vybrat takovou hodnotící stupnici, která je uchopitelná zejména 

vedoucími pracovníky a umoţní dostatečnou výpovědní hodnotu o hodnoceném výkonu. 

Výhodou je doprovodné slovní definování nabízené číselné škály. 

 Poslední nabízenou doprovodnou metodou je písemná zpráva-volný popis 

pracovního výkonu.  Zemanová (2008) tuto metodu pro hodnocení zdravotních sester příliš 

nedoporučuje, případně jako doplněk některé jiné metody. Domnívám se, ţe doplnění 

metody hodnotící stupnice o písemnou zprávu můţe lépe dokreslit představu o 

hodnoceném výkonu daného pracovníka a celé hodnocení má vyšší vypovídající hodnotu. 

Není nutné popisovat všechna stanovená kritéria. Smyslem takovéhoto doplňkového 

hodnocení by mohlo být vyzdviţení silných a slabých stránek jedince, určité „vypíchnutí“ 

klíčových okamţiků pracovního výkonu-úspěchů i nezdarů. Takovéto slovní doplnění by 

mohlo slouţit i jako vysvětlení výkyvů v hodnotící stupnici při zpětném hodnocení výkonu 

zpětně za několik období. 
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1.8. Implementace hodnocení do praxe 

 Pravděpodobně kaţdá organizace, která se rozhodne zavést proces hodnocení 

zaměstnanců do praxe, očekává, ţe „jejich“ hodnocení bude účelné a účinné a ţe veškeré 

vynaloţené úsilí přinese zlepšení pracovního výkonu zaměstnanců a tím dojde i k lepšímu 

postavení celé organizace v konkurenčním prostředí. 

Hroník (2006a) definoval osm předpokladů, za kterých je moţné, aby se organizaci 

podařilo zavést efektivní hodnocení zaměstnanců. Jsou to tyto předpoklady (s. 86): 

- má důslednou a přesvědčivou podporu top managementu 

- je v souladu s firemní kulturou 

- podporuje cíle organizace a odpovídá jejím potřebám (business strategii) 

- je akceptovatelný pracovníky 

- je administrativně nenáročný 

- je zároveň hodnotící a rozvíjející (návaznost na systém odměňování a systém 

rozvoje) 

- je nepřetrţitý 

- je vyhodnocován 

- je vytvořen a prováděn kvalifikovanými manaţery a personálem (tamtéţ, s. 15) 

 Z uvedených podmínek vyplývá, ţe proces hodnocení zaměstnanců jako takový 

nelze vytrhnout z kontextu širší strategie organizace. Je to důleţitý manaţerský nástroj, 

jehoţ zavedení je důleţitý krok k úspěšnosti organizace. Klade nároky nejen na pracovníky 

a střední management, ale také na top management organizace. Jeho zavedení můţe otevřít 

tzv. „Pandořinu skříňku“ nedostatků, které mohou významně ovlivnit úspěšnost tohoto 

procesu. Zmiňovanou ¨“Pandořinou skříňkou“ můţe být absence nebo nedostatečné sdílení 

cílů organizace, nevhodně nebo nedostatečně vedená komunikace mezi jednotlivými 

skupinami pracovníků, nejasné poţadavky na pracovní výkon vedoucích pracovníků a 

jejich nedostatečné manaţerské vzdělání.   

  Při zavádění hodnocení bychom neměly očekávat, ţe náš nápad bude hned 

přijat s nadšením. Ať uţ řadovými pracovníky nebo liniovými pracovníky, kteří, jak uvádí 

Armstrong (2007) jsou jedni z hlavních příčin, kvůli kterým zavádění hodnocení selhává. 

Buď o ně nejeví zájem nebo nemají potřebné dovednosti nebo obojí. (s. 430) 
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1.8.1. Odpor ke změnám 

 Nejčastějším a zřejmě nejobtíţnějším problémem je odpor ke změně. Při změnách 

vystupujeme ze svých stereotypů do nejistoty. Odpor je tedy přirozená reakce.  

Zřejmě jediná situace, kdy je změna vítána nebo spíše, kdy si připouštíme moţnost změny, 

je, kdyţ uţ je současná situace natolik špatná, ţe je změna nevyhnutelná. 

(HOSPODÁŘOVÁ, 2008,s.59)  

Nejčastější příčiny odporu ke změně, jak je uvádějí Armstrong (2007) a Hospodářová 
(2008) 
tab.4 -Příčiny odporu ke změně 

Armstrong Hospodářová 

Obavy z nového 

Nedůvěra v cokoliv, co můţe zvrátit 

zaběhnutou rutinu, metodu práce nebo 

pracovní podmínky 

Nechtějí ztratit jistotu toho, co důvěrně znají 

Nedůvěra v management, ţe změna je ku 

prospěchu jim i organizaci 

Úzký osobní zájem ( osobní ohroţení, 

ztráta pozice, funkce, místa, kontaktů) 

Tam, kde je moţná obava ztráty začínáme 

myslet a na to, čeho se budeme muset vzdát. 

Zájmům ostatních nebo zájmům organizace 

nepřikládáme v takové situaci ţádný nebo 

jen malý význam. 

Ekonomické obavy –ztráta peněz, ohroţení 

jistoty zaměstnání 

Nepochopení, nedostatek důvěry – kdyţ 

nechápu proč a nevěřím, ţe to něco přinese, 

tak se změně bráním. Při nedůvěře 

v management bude změnu provázet 

nedůvěra a nepochopení 

Nepohodlí – změny zatěţují ţivot  

Nejistota – změny mohou být nepříjemné, 

kvůli nejistotě, kterou obvykle plodí 

 

„Symbolické obavy“ – malá změna, která 

se týká nějakého drahocenného symbolu, 

například zvláštní kanceláře nebo 

rezervovaného místa na parkování, můţe 

symbolizovat velké změny, zejména tehdy, 

kdyţ pracovníci nic nevědí o tom, jak 

rozsáhlý program změn se chystá 

Různost  pohledu a hodnocení situace – 

iniciátoři změn vidí plus, ti, kterých se 

změna dotkne vidí  mínusy. 

Většinou si myslíme, ţe to, co je jasné nám, 

je jasné i těm ostatním, ţe mají zhruba 

stejné informace a uvědomují si všechny 

souvislosti. 

Ohroţení interpersonálních vztahů – 

obava z narušení sociálních vztahů a normy 

ve skupině 

 

Ohroţení postavení nebo kvalifikace  

Obavy související se schopností – obavy ze 

schopnosti vyrovnat se s novými poţadavky 

nebo osvojit si nové dovednosti 

Malá snášenlivost změn – ohroţení, pocit 

neschopnosti zvládnout nové znalosti a 

dovednosti, neochota učit se nové 
Zdroj: vlastní 
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 Tyto uvedené příčiny odporu změny, lze aplikovat i ve zdravotnictví. V případě 

zavádění hodnocení zaměstnanců u nelékařských zdravotnických pracovníků ( NLZP ) 

bude nejspíše zdrojem největších obav moţná změna finančního ohodnocení, v případě 

nedostatečné komunikace změny pak nepochopení a nedůvěra v systém nebo i nedůvěra 

v management-přímého nadřízeného – nejsme si jisti, ţe náš nadřízený dokáţe objektivně a 

spravedlivě ohodnotit naši práci. Zejména u pracovníků s delší praxí bude převládat pocit 

ohroţení, změna zaběhnuté rutiny, obava z neschopnosti zvládnout novou situaci – 

samotný hodnotící pohovor je psychicky náročný a často také neochota učit se nové. 

Nutnost celoţivotního vzdělávání a potřeba průběţných změn je v českém zdravotnictví - v 

ošetřovatelství - poměrně mladá a proto změny obecně jsou zejména sluţebně starším 

personálem přijímány velmi obtíţně a pomalu. Z pohledu hodnotitelů – nadřízených 

pracovníků mohou být nejčastěji zdrojem odporu k této změně nepochopení a nedostatek 

důvěry v systém, ale také obava z ohroţení interpersonálních vztahů. Obvykle na 

pracovišti, kde není příliš zvykem formálně hodnotit práci, případně vytýkat nedostatky, 

vládnou velmi přátelské vztahy mezi podřízenými a nadřízeným. I kdyţ je hodnocení 

zaměstnanců vhodné zejména pro motivaci k práci a povzbuzení, současně je to prostor pro 

otevřenou formální komunikaci o vykonávané práci s pozitivními i negativními aspekty. 

1.8.2. Jak překonat odpor ke změnám 

 Před samotným počátkem zavádění změny je důleţité analyzovat dopad změny na 

personál, „analyzovat stránky změny, které by měly získat všeobecnou podporu, nebo 

alespoň podporu konkrétních jedinců, a které vzbudí odpor.“ Měli bychom předvídat 

nepřátelské nebo negativní reakce. Armstrong zmiňuje funkci „ agenta – činitele změny“, 

který by měl zjistit,“ţe nové nápady mohou být podezřelé, a měl by otevřít dostatečný 

prostor pro diskusi o reakcích na návrhy změny, protoţe jen tak těmto reakcím můţe 

porozumět.“  (ARMSTRONG, 2007, s. 292) 

 Hospodářová (2008) říká, ţe „nejsilnějším motivátorem lidského chování je zájem 

a přesvědčení.“ Proto, je nezbytná komunikace, informovanost lidí, ţe se změna 

připravuje. „ Základní cíle musí management komunikovat shora dolů na všech úrovních a 

současně vtahovat lidi do diskuse, maximálně je zapojit a tím zvyšovat jejich zájem o věc.“ 

(s. 62) V tomto kontextu Grohar-Murray (2003) doporučuje získat brzy spojence. Některé 

můţeme mít jiţ od začátku, jiné musíme získat. „Jednou kategorií potencionálních 

spojenců jsou lidé, kteří ze začátku oponují, ale jsou otevření a čestní. Tito lidé jsou 
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důvěryhodní, budou naslouchat vysvětlením a pravděpodobně svůj postoj přehodnotí. 

Dalšími potencionálními spojenci jsou ti, kteří „vyčkávají“ a které lze také charakterizovat 

jako čestné a důvěryhodné, přijde-li na prospěch skupiny. (s. 257) 

 Hospodářová (2008) také upozorňuje na to, ţe je důleţité přesvědčit a získat 

všechny, kterých se změna týká. Je velmi nebezpečné, aby v organizaci zůstávali „ostrůvky 

odporu“ vůči změně. S touto situací je nutné pracovat a nepodceňovat ji. Pokud odpůrce 

nepřesvědčíme, je vhodné přistoupit k nutnému, ač nepopulárnímu opatření a to je 

převedení zaměstnance na jinou funkci, kde nemůţe tolik škodit nebo jeho propuštění. (s. 

62) 

 Šlo by o extrémní situaci, ale zákon přímo ukládá vedoucím zaměstnancům 

hodnotit pracovní výkonnost podřízených (Zák.262/2006 Sb.§302) a při porušování 

povinností vyplývajících z právních předpisů je teoreticky moţné nabýt podmínek pro 

výpověď. (Zák.262/2006 Sb.§52 g) 

 Pro aplikaci systému hodnocení (u NLZP) by bylo jistě dobré vytvořit tým, který by 

se podílel na jeho vytváření a aplikaci, popřípadě by se oddělení jednoho vedoucího 

pracovníka podrobilo pilotnímu testování projektu. V takovém týmu bych si představovala 

hlavní sestru jako leadra projektu, manaţerku kvality, vedoucí personálního útvaru a 

skupinu zdravotních sester z  řad středního a niţšího managementu. Tato skupina by byla 

tvořena na základě dobrovolné účasti, případně bych oslovila vedoucí pracovníky, kteří 

mají obecně pozitivnější vztah ke změnám, jsou otevření, přístupní komunikaci, jejich 

práce má dobré výsledky, či jsou přirozenou uznávanou autoritou ve skupině pracovníků 

stejné úrovně. Tato skupina by mohla být nositelem informace a vlastním příkladem by 

mohla pozitivně ovlivňovat ostatní zaměstnance ke spolupráci.  

1.8.3. Komunikace uvnitř organizace 

 Jak uţ se několikrát zmiňuji, pro úspěšné zavedení systému hodnocení je důleţitá 

kvalita a způsob interní komunikace jako důleţitý předpoklad úspěchu všeho, co děláme. 

 Cílem interní komunikace je cílovou skupinu zaměstnanců motivovat, podporovat, 

získávat jejich loajalitu a postupně budovat firemní kulturu nebo-li image, která nás 

odlišuje od jiných organizací. Za úroveň této komunikace je zodpovědný management 

organizace a všichni ostatní manaţeři na niţších úrovních. Rozhodně nejde o úkol 

jednotlivce, ale spíše o úroveň celku, která se denně odráţí v chování manaţerů. 

(EXNER,RAITER,STEJSKALOVÁ,2005, s. 89-91) „Interní komunikace je řízená, cílená, 
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systematická a vyhodnocovaná. Rozhodujícím výstupem interní komunikace je to, jak 

zaměstnanci svoji práci vykonávají a jak o ni hovoří.“(tamtéţ, s. 90) 

 Není ale jednoduché přenést na zaměstnance informace, které jim říkáme. Drucker 

(2006) vystihuje podstatu komunikačních problémů, kdyţ převrací podstatu komunikace 

z pozice komunikátora-tedy toho, kdo mluví - na příjemce informace. Konkrétně říká, ţe 

„je to příjemce sdělení, kdo komunikuje. Pokud není přítomen někdo, kdo naslouchá, nelze 

hovořit o komunikaci.“ (DRUCKER, MACIARIELLO,2006,s.374)  

 Jinými slovy, aby komunikace probíhala, musíme ji být schopni přijmout. Musí být 

v řeči, které rozumíme, která vychází z našich zkušeností a v našem názvosloví. Spousta 

frází a termínů, které nám nic neříkají, jako informaci nepřijmeme. Vjemy, které v nás při 

komunikaci zůstávají, jsou ovlivněné našim očekáváním a podle našeho očekávání si 

informace z komunikace „vybíráme“ a ty ostatní podvědomě ignorujeme. Při komunikaci 

je důleţité poskytovat zpětnou vazbu. Tedy, aby podřízený jako příjemce komunikace 

poskytl zpětnou vazbu nadřízenému. Podřízený by podle Druckera (2007) měl být sám 

schopen zformulovat, co se od něj očekává a za co je zodpovědný. Je zcela normální, ţe 

očekávání obou budou odlišná. Zpětná vazba pomůţe si tuto skutečnost uvědomit, 

pracovat s ní a přijmout odpovědnost za svou práci, která se od něj očekává. 

(DRUCKER,2007, s. 220-224) Exner, Raiter a Stejskalová (2005) na Druckera navazují. 

Upozorňují, ţe je špatná ta cesta, kde se manaţeři spoléhají na nařizování a kontrolu. 

Důleţité je vyuţívat a podporovat situace, kdy se zaměstnanci ptají, kdy mají zájem se 

účastnit na dějích v organizaci. Součástí interní komunikace je pak odpovídat na dotazy 

zaměstnanců, přijímat a reagovat na jejich návrhy a podněty. (s. 91) 

 Hodnotitelé by měli být nejdříve dostatečně informováni, vzděláni a přesvědčeni o 

smyslu a způsobu hodnocení zaměstnanců s ohledem na aktuální postavení hodnocení 

zaměstnanců v organizaci a jeho vnímání vedoucími pracovníky-hodnotiteli. Takové 

informace se nedozvíme, pokud se zaměstnanci nebudeme komunikovat, nebudeme se 

zabývat jejich postoji a pocity, nebudeme naslouchat a přizpůsobovat svoje komunikační 

techniky jejich aktuálnímu „rozpoloţení“. Určitě je také dobré získávat od hodnotitelů 

zpětnou vazbu na jejich první zkušenosti s hodnocením a dále se získanými informacemi 

pracovat. Osobně se domnívám, ţe v organizaci, kde hodnocení zaměstnanců nemá ţádnou 

tradici, bude jeho zavádění velmi zdlouhavý proces zaloţený zejména na trpělivé 

komunikaci, vzájemné spolupráci a podpoře hodnotitelů ze strany vrcholového 

managementu. Jistými překáţkami v zavádění systému hodnocení zaměstnanců mohou být 
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negativní zkušenosti s tímto systémem z dob minulého reţimu, zejména u těch vedoucích 

pracovníků, kteří s ním v té době měli osobní zkušenost. Můţe zde zůstávat očekávání 

„posudku“, který byl prováděn bez účasti hodnoceného, hledání chyb a sklon spíše ke 

„kárání“ neţ k motivaci. Druhou určitou překáţkou je zakořeněný hierarchický princip, o 

kterém píše např. Kopřiva (1997) se kterým se často setkáváme v pomáhajících profesích 

jako s projevem moci a dominance. (s. 17) Hierarchický princip je do jisté míry 

pochopitelný, dává procesům uvnitř zdravotnické organizace určitý řád. 

(EXNER,RAITER,STEJSKALOVÁ,2005,s.89) Na druhou stranu hierarchická struktura 

omezuje představivost,komunikaci, individuální myšlení a zejména individuální 

odpovědnost (CRAINER, s.30), na které je hodnocení zaměstnanců také zaloţeno.  

Hierarchická struktura je také zdrojem konfliktů, které vycházejí z „odlišností priorit 

jednotlivých profesí a také typologie lidí, které jednotlivé profese vykonávají.“ (EXNER, 

RAITER,STEJSKALOVÁ,2005, s. 89). Právě v tomto prostředí je efektivní interní 

komunikace sice velmi náročná, ale nezbytná.(tamtéţ) 

1.8.4. Úloha top managementu - cesta k úspěchu 

 Jak uvádím v kapitole 1.8., je podle Hroníka (2006a) jednou z podmínek 

efektivního hodnocení zaměstnanců důsledná a přesvědčivá podpora top managementu. (s. 

86) Např. Gladkij (2003) přímo říká, ţe „ management musí být tím, kdo otvírá dveře 

příleţitostem, upravuje způsoby intervence a koordinuje pouţití zdrojů. Management také 

obvykle činí konečná rozhodnutí a musí vyjadřovat hluboké vnitřní přesvědčení o 

správnosti zamýšlených změn.“ (s. 328) Také Dvořáková a kol.(2007) upozorňuje na 

důleţitost metodické přípravy systému hodnocení i hodnotitelů a to zvláště v těch 

organizacích, kde doposud není ţádná zkušenost s hodnocením zaměstnanců. Při chybách 

v implementaci pak nedochází k očekávaným změnám. (s. 258-259)  

 Příprava strategie zavedení hodnocení pracovníků v organizaci, stejně tak jako 

komunikace, motivace a přesvědčování cílových skupin zaměstnanců, kteří budou 

hodnocení provádět, ale také očekávání od hodnocení zaměstnanců, odráţejí vize, cíle a 

hodnotovou orientaci organizace. 
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1.8.5. Vize, poslání, strategie 

Plamínek a Fišer (2005) se k vizi a poslání vyjadřují takto: 

 „Vize říká, jak by měla firma vypadat ve vzdálené budoucnosti. Vize by měla 

promlouvat zejména k lidem těsně svázaným s firmou, typicky k firemním 

zaměstnancům.“ (s. 78) Dále také říkají, ţe vizi je třeba racionalizovat, vytvořit konkrétní 

měřitelný záměr, který nás informuje o dosahování vize. (tamtéţ) 

„Posláním se firma obrací k vnějšímu prostředí. Posláním oslovuje pro ni důleţité subjekty 

a naznačuje uţitek, který jim můţe poskytnout.“ (tamtéţ, s.79) Škrlovi také upozorňují, ţe 

poslání není věčné. Říkají, ţe pokud si chce organizace uchovat svou dynamiku a identitu, 

je dobré se nad smyslem existence občas zamyslet. Vize je pak motorem, který nás ţene 

vpřed. (ŠKRLA,ŠKRLOVÁ,2003,s.242) Dále pokračují, ţe „neexisuje-li v organizaci 

přesvědčivé a smyslupné poslání, chybí to, co spojuje členy organizace.“ Také připomínají, 

ţe pokud chceme, aby lidé rozumněli a podporovali poslání, tak je důleţité umoţnit jim, 

aby se na jeho formulaci podíleli. Tam, kde poslání není, se mohou objevovat problémy, 

které provází frustrace, neklid a cynismus (tamtéţ,s.243)  

 Není automatické, ţe všechna zdravotnická zařízení mají vytvořené dokumenty 

strategických cílů, vizí a hodnot. Jejich vytvoření můţe předcházet přijetí strategie 

kontinuálního zvyšování kvality.  

 Po definování poslání organizace - kým jsme a vize – kam chceme dojít, je třeba 

stanovit strategii organizace, která respektuje podmínky a překáţky, které musí oragnizace 

na své cestě překonávat. Při plánování strategie, která je vypracována do soustavy 

dlouhodobých cílů, je třeba vycházet z reality a v podstatě nalézat shodu mezi našemi cíly 

a vizemi, mezi moţnostmi, ale i hrozbami vnějšího okolí a mezi přednostmi a nedostatky 

naší organizace. (PLAMÍNEK a kol.,1996,s.117) Podle Exnera „strategické plánování 

přichází na řadu tehdy, kdyţ v nás převládne pocit, ţe chceme skutečně věci racionálně 

řídit a dosáhnout viditelného a srozumitelného úspěchu,nikoli jen slepě rozhodovat.“ 

(EXNER,RAITER,STEJSKALOVÁ,2005,s.15) 

 Jako cestu, kterou lze dosáhnout stanovených cílů Škrlovi „nabízejí“ přijetí 

systémových modelů kontinuálního zvyšování kvality a efektivity. (ŠKRLA, 

ŠKRLOVÁ,2003,s.46) Tyto modely jsou na národní nebo nadnárodní úrovni. Modely 

nejsou stejné, kaţdý slouţí jinému účelu, ale vzájemně se nevylučují. Škrlovi se přiklánějí 

k modelu, kdy mezinárodní systém kvality ISO 9001:2000 (dnes jiţ ISO 9001:2009-



40 

 

pozn.autora) je jakýmsi základním stavebním kamenem a ostatní programy kvality jsou 

pak vnitřními úpravami  pomyslného domu.(tamtéţ.s.53) 

 Standardy, akreditace, certifikace jsou ale pouze alternativou strategického řízení. 

Jde spíše o operační postupy. Ačkoliv je moţné, ţe v rukou dobrého managementu se 

podaří pozitivně namotivovat většinu personálu ve zdravotnickém zařízení, je jejich 

největším přínosem jeho generální úklid. „Naopak největším problémem uvedených metod 

je jejich „konzervační potenciál“ (díky zafixovaným standardům) a falešná představa řady 

manaţerů, ţe prostřednictvím těchto metod lze strategicky řídit zdravotnické zařízení.“ 

(EXNER,RAITER,STEJSKALOVÁ,2005,s.17) 

Plamínek také upozorňuje na tzv.“hru na ISO“, kdy se mohou objevovat situace, kdy 

firemní myšlenky jsou nekonkrétní, bez ukazatelů a měřitelných cílů, coţ znemoţňuje 

vytvoření zpětné vazby, chybí vazby mezi procesy…..(PLAMÍNEK,FIŠER, 2005,s.147) 

 Lukášová,Nový a kol. (2003) v souvislosti se řízením kvality přímo říkají, ţe 

úspěšnost procesu „ je záleţitostí celkových kulturních změn v rámci organizace, přičemţ 

změna kultury ve smyslu vytyčených principů je pro cestu ke komplexní kvalitě 

povaţována za klíčovou.“ (s.132) 

 Domnívám se, ţe není chyba, pokud je prvním impulzem k zavední hodnocení 

pracovního výkonu v organizace právě přijetí strategie kontinuálního zvyšování kvality, 

protoţe právě hodnocení pracovního výkonu je důleţitým nástrojem, který můţe 

organizace pomoci dosáhnout stanoveného cíle. Je ale podmínkou, aby se, jak výše cituji 

Lukášovou, Nového a kol.(2003) kvalita stala součástí kultury celé organizace. 

  

1.8.6. Organizační kultura a organizační hodnoty 

„kdyţ se lidé spojí ke společné práci, výsledek bude lepší, neţ by byl součet jejich 

samostatného úsilí“     (PLAMÍNEK, FIŠER,2005,s.29) 

Organizační kultura 

 „Firemní (organizační) kultura je soubor chování a jednání charakteristický pro 

konkrétní společnost, který se projevuje psanými i nepsanými pravidly, převaţujícími 

hodnotami, normami a systémy. Kultura je tvořena a udrţována vedením společnosti, 

operačními systémy a procesy, které chování zaměstnanců a celé společnosti ovlivňují. 

Obvykle je kultura hluboce zakořeněná a mění se pomalu.“ (STEJSKALOVÁ, 2011)  
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 Organizační kulturu můţeme také chápat jako odraz vztahů uvnitř organizace. 

Nejde však pouze o vztahy mezilidské, ale i o vztah lidí k organizačním záměrům a 

myšlenkám. Úroveň těchto vztahů se navenek projevuje v určitých vzorcích chování 

zaměstnanců. Ideální je, kdyţ zaměstnanci tzv.“táhnou za jeden provaz“, tedy jdou 

společně a stejnou cestou ke stejnému cíly. Aby tomu tak bylo, je zapotřebí, aby je někdo 

nebo něco stmelilo. Můţe to být člověk se silnou autoritou-lídr, který je pro ostatní vzorem 

a inspirací nebo můţe lidi stmelovat myšlenka, v zájmu a ve prospěch které jednají a 

pracují. Je dobré, aby se organizační kultura zpočátku budovala na autoritě lidí a aţ později 

přestupovala na kulturu sdílených idejí. Jakýkoliv stmelující faktor pro lidi v organizaci je 

ale nezbytný. Bez něho se lidé nebo skupiny začínají chovat chaoticky a dříve nebo později 

začnou usilovat o svůj individuální prospěch, coţ později vede ke konfliktům a 

k roztříštěnosti zájmů a k vytváření subkultur. (PLAMÍNEK,FIŠER, 2005,s.29-30)  

 Významem organizační kultury se zabývají i odborníci na zdravotnictví, kteří se 

shodují, ţe zdravá organizační kultura je nezbytná jak pro zavádění kontinuálního 

zvyšování kvality, tak pro realizaci transformačních změn, zlepšování produktivity a 

ekonomiky oddělení i celého zdravotnického zařízení. Také uvádějí faktory, které jsou 

výsledkem rozsáhlých studií provedených v USA a které mají vliv na úspěch oddělení 

nebo zdravotnického zařízení při řízení proudu změn.  

Jsou to: 

- hodnoty a vize ředitele nemocnice nebo hlavní sestry 

- jasný směr ( poslání, vize, strategický plán zdravotnického zařízení nebo oddělení ) 

- zdravé finanční zázemí 

- zdravá organizační kultura 

Organizační kulturu můţeme samozřejmě ovlivňovat. A jedním ze způsobů ovlivňování 

organizační kultury je péče o zaměstnance jehoţ součástí je hodnocení zaměstnanců a 

všechny systémy, které s ním souvisejí (systém motivace, komunikace, odměňování, 

rozvoje..). Je také důleţité si před zaváděním změn na oddělení/ve zdravotnickém zařízení 

uvědomit, s jakou organizační kulturou pracujeme.(ŠKRLA,ŠKRALOVÁ, 2003,               

s. 238,316) (GLADKIJ a kol.,2003, s.177-180) 

 Gladkij a kol.(2003) se domnívají, ţe organizační kultura je v České republice 

podceňována a to nejen ve zdravotnictví, čemuţ odpovídají výsledky práce, orientace na 

výkon a podceňování sounáleţitosti. Největším pracovním motivátorem pak zůstávají 
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peníze. Je zajímavé, ţe v případě zdravotnictví mají o budování kultury zájem spíše neţ 

vrcholový management, střední a niţší manaţeři nebo dokonce zdravotníci samotní. 

Gladkij dokonce vyzdvihuje úlohu středního managementu, jemuţ dává za úkol vytvářet 

zdravou organizační kulturu, stmelovat kolektiv a motivovat zaměstnance k dobrým 

výsledkům. (GLADKIJ a kol,2003, s.179-180) 

 V literatuře jsou zmiňovány tři typy organizační kultury – patologická, byrokratická 

a kultura učící se organizace. Patologická kultura se vyznačuje aktivním ničením 

inovačních nápadů, „umlčováním“ poslů (poslem se v tomto případě rozumí osoba, která 

upozorňuje na pochybení a moţná pochybení v souvislosti s poskytováním péče-

pozn.autora), kladením odporu ke změnám a maskováním chyb. Byrokratická kultura jiţ 

posly toleruje, ale ignoruje informace a věří, ţe nové nápady a inovace vytvářejí problémy. 

Naopak v učící se organizaci jsou informace vyhledávány a změny vítány, taková 

organizace se učí z vlastních chyb, které aktivně vyhledává. Na cestě organizace 

k sofistikovanější formě organizační kultury - učící se, hraje významnou roli soustavné 

vzdělávání pracovníků, komunikace, poskytování zpětné vazby a reakce managementu 

nemocnic na podněty ke zlepšování procesů ze strany zaměstnanců. (ZBORIL-

BENSON,MAGEE,2005)  

 Odborníci na organizační kulturu se zabývají profesionálně jejím zkoumáním a 

měřením z různých hledisek za pouţití různých výzkumných metod. Ať uţ kvalitativních 

nebo kvantitativních. Současným trendem je však kombinace obou, v souladu s účelem a 

cílem výzkumu.  (LUKÁŠOVÁ, NOVÝ a kol., 2004) 

 Mojí snahou je pouze poukázat na význam organizační kultury. Je totiţ víc neţ 

jasné, ţe bez dostatečné podpory a v nevhodném prostředí by jakákoliv dobře míněná 

změna mohla být jen lichou ztrátou času některých pracovníků bez jakéhokoliv přínosu. 

Hodnoty organizace 

 V souvislosti s kulturou organizace nelze opomenout i její hodnoty, ke kterým se 

vyjadřuje např. Stejskalová (2011) 

„Hodnoty jsou hluboce zakořeněné principy, které lidé mají a podle kterých činí svá 

kaţdodenní rozhodnutí. Jednotlivci projevují své hodnoty chováním. Společnosti vyjadřují 

firemní hodnoty prostřednictvím pracovní kultury. Dosavadní průzkumy ukázaly, ţe 

existuje velice silná vazba mezi finančními výsledky/výkonem společností a souladem 
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firemních a osobních hodnot zaměstnanců. Kdo jsou a co je pro ně důleţité, je stejně 

důleţité jako kvalita výrobků a poskytovaných sluţeb.“ 

 K hodnotám, na kterých je organizace postavena se obracíme (spíše z hodnot 

vycházíme) jiţ při tvorbě vize a poslání organizace. Hodnoty organizace by měly vycházet 

z čistě etických hodnot a neměly by být ovlivněny vlastními záměry. Sdílené hodnoty by 

pak měly být přeformulovány do měřitelných pravidel.  (PLAMÍNEK,FIŠER, 2005,str.79-

80) 

 Jinými slovy hodnoty odráţejí vnitřní přesvědčení členů organizace, řídí se jimi 

oddělení nebo celá organizace.  (ŠKRLA,ŠKRLOVÁ,2005,s.244) Tedy motivují naše 

chování a jednání. Vycházejí z profesních kodexů, kompetencí a standrdů, opírá se o ně 

lékařská a ošetřovatelská věda. V  realitě řízení organiazce také musíme respektovat 

hodnoty ekonomického charakteru. (HAVRDOVÁ a kol.2010,s.8-9) Kopřiva (1997,s90-

91) se dotýká hodnot a jejich mantinelů, ve kterých můţe být někdy obtíţné se orientovat. 

Profese nám je vymezuje, ale my můţeme obtíţně hledat to správné rozhodnutí při 

poskytování péče, které by bylo v souladu s profesními normami a hodnotami, které 

bychom měli prezentovat. Zde můţe pomoci sebereflexe a supervize, která nám usnadní 

pracovat s vlastní nedokonalostí a posunout se profesně dál. Jinými slovy: „Ţít podle 

ušlechtilých zásad je něco jiného, neţ tyto zásady uznávat či hlásat. Nestačí si přečíst knihu 

či vyslechnout přednášku, je třeba pracovat s vlastním cítěním.“ (KOPŘIVA,1997,s.91) 

 

„Úspěšnost závisí na tom, čím organizace je a co potřebuje být ve své kultuře.“ 

(Armstrong, 2007, s. 418) 
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2. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

 Praktická část této diplomové práce navazuje na diagnostiku organizace, kterou 

jsem prováděla na jaře 2011 v rámci studia v Oblastní nemocnici Jičín a.s., kde jsem 

zaměstnána jako vrchní sestra jednoho oddělení. Téma diagnostiky organizace jsem zvolila 

po dohodě s hlavní sestrou a to zejména z toho důvodu, ţe se začaly objevovat různorodé 

reakce na systém hodnocení zaměstnanců z řad hodnocených i hodnotitelů a bylo tedy 

ţádoucí provést hlubší „sondu“ do celé problematiky, která by mohla pomoci osvětlit celou 

situaci a zjistit současné fungování systému. Praktická část této diplomové práce na 

diagnostiku organizace navazuje, v některých částech výzkumu je obohacena o nově 

získané údaje, ale zejména podrobněji získané údaje analyzuje. Cílem celého výzkumu je 

popsat implementaci a následné fungování systému hodnocení zaměstnanců krátce po jeho 

zavedení a navrhnout jednotlivé kroky, které by vedly ke zlepšení systému tak, aby 

hodnocení zaměstnanců bylo funkční a přijímanou součástí manaţerské práce.  

 Výzkum je zaměřený na hodnocení jedné skupiny zaměstnanců a to na nelékařské 

zdravotnické pracovníky ( NLZP ) – zdravotní sestry, fyzioterapeut/tky, laboranty/tky, 

ošetřovatelky a sanitáře/řky. Tuto skupinu zaměstnanců jsem si zvolila, protoţe mi je 

profesně nejblíţe a jde o nejpočetnější skupinu zaměstnanců v organizaci. 

 Vzhledem k tomu, ţe v této diplomové práci popisuji realitu v konkrétní organizaci, 

řešila jsem otázku zachování anonymity celého výzkumu. Tento problém jsem 

konzultovala s ředitelkou organizace, kdy jsem dostala souhlas k otevřenému přístupu 

psaní této diplomové práce a zveřejnění jména organizace. U jmen jednotlivých 

respondentů, zejména v kvalitativním výzkumu, však dodrţuji anonymitu. A to zejména 

vzhledem k etickým pravidlům výzkumu, respektování důstojnosti jednotlivých 

respondentů i v zájmu loajality k zaměstnavateli. 

2.1. Představení organizace 

 Oblastní nemocnice Jičín a.s. je moderní, neustále se vyvíjející se organizace 

s odděleními akutní i následné péče a mnoha odděleními komplementů. Je tvořena ze dvou 

částí a to část areál Jičín a areál Nový Bydţov. Celá organizace je součástí Zdravotnického 

holdingu Královéhradeckého kraje a.s.. V poslední době došlo v organizaci i k mnoha 

organizačním změnám souvisejícím zejména s přípravou a certifikací nemocnice dle 

normy ISO a průběţnou snahou o zkvalitňování péče. Průběţně dochází k rekonstrukci 
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budov, jejichţ prostory splňují poţadavky kladené na nemocnici 21. století. Organizace 

dbá nejen o svůj vnější vzhled a příjemné prostředí pro pacienty a personál, ale také pečuje 

o portfolio a kvalitu nabízených sluţeb. Nemocnice Jičín se také dlouhodobě umísťuje na 

předních příčkách ankety „Nemocnice očima pacientů“ v rámci Královéhradeckého kraje. 

(www.nemjc.cz) 

2.2. Situace hodnocení zaměstnanců v organizaci 

 Jednou z mnoha změn, které v organizaci v poslední době proběhly, bylo zavedení 

systému hodnocení zaměstnanců. V době zpracovávání výzkumu byl proces hodnocení 

zaměstnanců v organizaci novým, „neošahaným“ fenoménem. První oficiální hodnocení 

zaměstnanců bylo v organizaci zavedeno v  první polovině roku 2010. Současně se 

zaváděním systému hodnocení zaměstnanců vrcholily přípravy na certifikaci nemocnice, 

kdy nemocnice usilovala o získání mezinárodního certifikátu integrovaného systému 

řízení. Certifikace nemocnice probíhala v průběhu měsíce května a června 2010. Termín 

prvního hodnocení zaměstnanců byl květen 2010, který byl vzhledem k okolnostem 

posunut na červenec 2010. První hodnocení zaměstnanců tedy proběhlo po velmi 

náročném období změn a příprav, které trvalo zhruba dva roky. Období to bylo velmi 

hektické, ale na druhou stranu si myslím, ţe určitě bylo co hodnotit, byl ideální čas na 

poskytnutí zpětné vazby zaměstnancům a pro jejich nasměrování a motivaci do dalšího 

období. Hodnocení zaměstnanců mělo probíhat dvakrát ročně. Vzhledem k nespolupráci 

některých vedoucích pracovníků a jejich velké pracovní vytíţenosti byla tato periodika 

změněna na jednou ročně. Myslím, ţe je nutné na tomto místě zmínit, ţe hůře 

spolupracujícími vedoucími zaměstnanci nebyli nelékařští zdravotničtí pracovníci. 

V průběhu druhé poloviny roku 2010 a v průběhu roku 2011 probíhaly v organizaci školení 

pro zaměstnance. Pro všechny zaměstnance školení proklientské komunikace, pro vedoucí 

pracovníky (top management, primáři, vrchní a staniční sestry) pak kurzy manaţerských 

dovedností. Vzhledem ke zmiňované nespolupráci, objevující se nespokojené atmosféře 

související s hodnocením zaměstnanců a probíhajícími kurzy pro zaměstnance byl další 

termín hodnocení zaměstnanců posunut na prosinec 2011. Výzkum, který měl zhodnotit 

aktuální situaci hodnocení zaměstnanců v organizaci jsem tedy prováděla zhruba jeden rok 

po jeho první realizaci. Tedy na jaře 2011. Vzhledem k tomu, ţe získané údaje jsem pro 

účely této diplomové práce znovu podrobněji analyzovala s odstupem dalšího jednoho 

roku ( jaro 2012 ),  rozšířila jsem výzkum o další dva rozhovory a workshop. Díky těmto 
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rozhovorům i workshopu jsem získala další cenná data, která dokazují určitý přirozený 

vývoj v systému hodnocení zaměstnanců i navazujících procesech. Workshop byl pak také 

podkladem pro praktický výstup této diplomové práce. Jako praktický výstup diplomové 

práce jsem si v jeho projektu ve spolupráci s hlavní sestrou organizace stanovila vytvoření 

nového hodnotícího formuláře pro NLZP. 

2.3. Výběr výzkumných metod a výzkumného tématu 

 Celý výzkum je rozdělen do několika tematických okruhů, které by měly přinést 

celkový pohled na situaci hodnocení zaměstnanců v Oblastní nemocnici Jičín a.s. 

s odstupem jednoho roku po zavedení systému do praxe a také umoţnit porovnání přístupu 

k systému hodnocení zaměstnanců z pohledu různých pracovních úrovní. A to jak pohled 

na systém hodnocení zaměstnanců z úrovně top managementu, kde mne zajímaly zejména 

důvody jeho zavedení do praxe a přijatá strategie, dále pohled liniových manaţerů i 

hodnocených pracovníků na danou problematiku. Předpokládám, ţe takto sestavený 

výzkum mi pomůţe vytvořit ucelený pohled na problematiku implementace hodnocení 

zaměstnanců do praxe, umoţní mi porovnat postoje a přístupy jednotlivých skupin 

zaměstnanců k dané problematice a nalézt zdroj moţných problémů a tím navrhnout cílené 

změny, které by vedly k upevnění systému do praxe. Důleţitým momentem výzkumu je 

také pohled různých skupin zaměstnanců na způsob zavádění systému hodnocení 

pracovníků do praxe. Vzhledem k tomu, ţe v organizaci je 7 členů top managementu a cca 

39 liniových manaţerů ( NLZP ), coţ je poměrně malý počet osob, volila jsem pro tuto 

skupinu kvalitativní výzkum. Pokud bych volila stejnou metodu i pro přímé NLZP, kterých 

je v organizaci cca 400 osob, pravděpodobně bych na základě několika rozhovorů 

nedosáhla objektivní vypovídající hodnoty. Proto jsem v tomto případě volila 

dotazníkovou metodu kvantitativního výzkumu, kdy jsem mohla oslovit aţ 50% těchto 

pracovníků, čímţ si myslím, jsem získala validnější odpovědi.  
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Pouţité metody: 

Studium dokumentů 

Kvalitativní výzkum 

 cílené rozhovory se členy top managementu 

 cílené rozhovory s liniovými manaţery 

Kvantitativní výzkum 

 dotazníkové šetření na skupině nelékařských zdravotnických pracovníků  

Workshop 

Vzhledem k tomu, ţe vyuţívám různých zdrojů dat a kombinuji různé výzkumné metody, 

nese tento diplomový výzkum také znaky triangulace. (Švaříček, Šéďová, 2007, s. 202) 

2.4. Studium dokumentů 

 Pro studium dokumentů jsem zvolila tyto dokumenty: 

1) Metodický pokyn k hodnocení zaměstnanců 

2) Formulář „Hodnocení zaměstnance“ 

3) Vyplněný formulář „Hodnocení zaměstnance“ 

4) Náplně práce vrchní a staniční sestry 

2.4.1. Metodický pokyn k hodnocení zaměstnanců 

 Metodický pokyn na hodnocení zaměstnanců byl vytvořen současně se zaváděním 

tohoto procesu do praxe. Slouţí jako základní pomůcka orientace v problematice a vedení 

hodnotícího procesu pro vedoucí zaměstnance. Metodický pokyn je volně dostupný pro 

všechny zaměstnance na nemocničním intranetu. Je rozdělený do několika kapitol, v nichţ 

je čtenář-zaměstnanec poměrně podrobně seznámen s obsahem hodnocení a jeho 

metodikou – příprava a vedení hodnotícího pohovoru a jeho zásady, jsou zde popsány i 

chyby, kterých by se měl hodnocený vyvarovat. Snaţí se poskytnout ucelené, stručné a 

jasné informace, které poskytnou vedoucímu pracovníkovi návod, jak hodnocení 

zaměstnanců provádět a řadovému zaměstnanci napoví, co můţe od procesu očekávat.  
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 V úvodu metodický pokyn stručně informuje zaměstnance, ţe jde o běţnou součást 

řízení lidských zdrojů. I kdyţ se autor metodického pokynu dále rozepisuje o smyslu a 

přínosu hodnocení zaměstnanců, vyzdvihuje jeho zavedení jako jeden z poţadavků pro 

splnění normy ISO. I kdyţ tyto normy byly pravděpodobně jedním z důvodů, proč se 

hodnocení zaměstnanců formálně zavedlo, nemyslím si, ţe je nutné se o tom zmiňovat 

v metodickém pokynu. Samo o sobě to vytváří atmosféru formality a povinnosti, která se 

s efektivním hodnocením zaměstnanců vylučuje a pro dobrou adaptaci hodnotitelů na 

novou roli je to spíše demotivační.  

 Dále bych v popisu metodiky vytkla absolutní opomenutí moţnosti a vyuţití 

slovního hodnocení a plánování osobního rozvoje. I kdyţ je v pokynu stanoveno, ţe 

součástí hodnotícího rozhovoru je stanovení očekávaného pracovního výkonu do dalšího 

období, měly by tyto informace být formulovány také písemně. Jednak pro jejich větší 

psychologickou závaznost, jednak jako jeden z podkladů pro další hodnocení. Slovní 

(písemné) hodnocení dovoluje popsat a vyzdvihnout pracovníkovi klady, ale i nedostatky 

mnohem lépe neţ hodnocení numerické. V souvislosti s moţností slovního hodnocení pak 

logicky chybí popis metodiky práce s formulářem, tedy, kdy vyplňovat prostor pro slovní 

hodnocení. Zda před rozhovorem s pracovníkem nebo aţ po něm. 

Také nesouhlasím s bodem v zásadách vedení hodnotícího pohovoru – „čistý list papíru – 

 nezatěţujte se minulostí (to, co jiţ bylo někdy řešeno, znovu nevytahujeme, 

 incidenty, jako např. pozdní příchody, porušení pracovní kázně…musí být řešeny 

 ihned)“ (Metodický pokyn, 2010) Samozřejmě je správně, ţe incidenty musí být 

řešeny ihned. Pokud se ale staly v rámci hodnotícího období, jsou součástí hodnocení a 

jejich připomenutí (a evidence) mimo jiné poskytují objektivní pohled na pracovníkův 

výkon. 

 Vzhledem k tomu, ţe proces hodnocení zaměstnanců prodělává v organizaci 

přirozený vývoj a přizpůsobuje se aktuálním podmínkám, je metodický pokyn jiţ neplatný 

v určení periodiky hodnocení zaměstnanců. Udává 2x ročně, současná praxe je 1x. 

 Ačkoliv se ve formuláři „Hodnocení zaměstnance“ (viz níţe) vyţaduje sečtení a 

vytvoření průměru u numerického hodnocení, metodický pokyn nespecifikuje, jak a proč 

s těmito hodnotami pracovat. Stejně tak nevysvětluje zaměstnancům, z jakého důvodu jsou 

formuláře ukládány na personální oddělení. 
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2.4.2. Formulář „Hodnocení zaměstnance“ 

 Jde o základní dokument, platný od 1.1/4 2010, dostupný pro všechny zaměstnance 

na nemocničním intranetu. Formulář je platný pro hodnocení všech kategorií zaměstnanců 

– lékařů, nelékařů, technických pracovníků, administrativy…Formulář obsahuje 18 kritérií 

hodnocení. Hodnotící kritéria jsou zaměřena na teoretickou, praktickou i psychologickou 

stránku pracovního výkonu. Hodnotit lze podle 5ti bodové numerické škály, která je 

doplněna kvantitativním, kvalitativním a logickým vysvětlením hodnoty ve stručné 

tabulce. Z výsledků numerického hodnocení je pak uváděn součet a průměr výsledného 

hodnocení. Ve formuláři „Hodnocení zaměstnance“ je myšleno i na moţnost písemného  

(slovního) hodnocení, které ale čítá celkem tři řádky. Domnívám se, ţe této oblasti by mělo 

být věnováno mnohem více prostoru. Pouze numerické hodnocení, jak se zmiňuji výše, 

nemá dostatečnou výpovědní hodnotu pro hodnocení pracovního výkonu. Je dobré mít 

moţnost lépe charakterizovat a vyzdvihnout pracovní výkon i osobnostní charakteristiky 

jedince.  

 Zásadní problém hodnotícího formuláře je jeho univerzálnost pro všechny skupiny 

pracovníků v organizaci. Kritéria hodnocení nevycházejí z náplní práce a neodráţejí 

poţadavky na pracovní výkon podle jednotlivých profesí či kategorií zaměstnanců. Např. u 

skupiny nelékařských zdravotnických pracovníků, je tak pro vedoucí pracovníky 

problematické ohodnotit niţší zdravotnické pracovníky, u kterých kritérium přesahuje 

jejich kompetence (např. kritérium „Vedení veškeré dokumentace“). Tím, ţe kritéria 

neodráţejí kompetence jednotlivých funkcí, se sniţuje autorita celého systému hodnocení a 

znevaţují se jeho výsledky ( ARMSTRONG, 2007 ) 

 I kdyţ výše uvádím, ţe kritéria jsou zaměřena na teoretickou, praktickou i 

psychologickou stránku pracovního výkonu, jsou společně v jedné tabulce. Myslím si, ţe 

by bylo přínosné je rozdělit do skupin, která by se mohla samostatně hodnotit. Mohlo by to 

být přehledné i motivační zároveň.  

 Poslední výhrada k formuláři se týká 5ti bodového hodnocení, kdy jedna znamená 

nejlepší výkon a pět nejhorší. Myslím si, ţe z psychologického hlediska nejde příliš o 

šťastnou volbu, protoţe tento systém připomíná školní známkování, navíc se hodnotitelé 

mohou uchylovat ke „snadné“ středové hodnotě. 
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2.4.3. Vyplněný formulář „Hodnocení zaměstnance 

 Originály vyplněných formulářů jsou uloţeny v osobních sloţkách jednotlivých 

pracovníků na personálním oddělení organizace. Do záznamů jsem nahlíţela pouze za 

studijním účelem a po svolení hlavní sestrou. Pracovníkem personálního oddělení mi byli 

vybráni náhodní zaměstnanci z oddělení, na kterých se vedoucí pracovníci neúčastnili 

kvalitativního výzkumu (rozhovorů). Zajímalo mne, jak linioví manaţeři pracují 

s formuláři, na kolik a jakou slovní formou vyuţívají slovního hodnocení.  

 Nahlíţela jsem do šesti formulářů z různých oddělení. Zdá se, ţe na kaţdém 

oddělení přistupují k „vyplnění“ formuláře různým způsobem. Na některých odděleních je 

pouţíváno sebehodnocení zaměstnance, které je v numerickém hodnocení jinak barevně 

označeno. Některá slovní hodnocení jsou pouze heslovitá, stručná bez výpovědní hodnoty. 

Často se ale objevovalo slovní hodnocení, kde byly zmíněny slabé i silné stránky 

pracovníka a směr rozvoje a doporučení pro jeho další práci. Hodnotícím pracovníkem 

zdravotních sester byla staniční sestra, vrchní sestra nebo primář oddělení. (Králová, 2011) 

2.4.4. Náplně práce vrchní a staniční sestry 

 Hodnocení zaměstnanců je jednou z náplní práce vrchní sestry. Staniční sestra řídí, 

zodpovídá, vede a kontroluje práci jí podřízeného personálu. Náplň práce jmenovitě 

neobsahuje kompetenci hodnocení práce personálu ani podílení se na hodnocení. (Králová, 

2011) 

2.5. Kvalitativní výzkum 

 Pro kvalitativní výzkum jsem zvolila metodu zakotvené teorie. Vzhledem k tomu, 

ţe jsem se rozhodla zkoumat daný problém z  úhlů pohledu různých skupin zaměstnanců je 

kvalitativní výzkum rozdělen do dvou tematických částí. Zvolila jsem si tedy dva cíle 

výzkumu a dvě výzkumné otázky.  

První část kvalitativního výzkumu je zaměřena na top management organizace s cílem 

zjistit: 

  význam systému hodnocení pracovního výkonu pro organizaci jako 

celek 

  jakým způsobem systém hodnocení vznikal a jak byl zaváděn do 

praxe 

 zjistit provázanost hodnocení zaměstnanců s dalšími personálními 

nástroji – odměňování a rozvoj zaměstnanců 
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Druhá část kvalitativního výzkumu je zaměřena na liniové manaţery s cílem zjistit: 

 jak byl proces hodnocení zaměstnanců implementován do práce 

liniových manaţerů 

 jak se linioví manaţeři adaptovali na novou roli 

 jak se manaţeři připravují na hodnotící rozhovor a jak jej vedou 

 jaká je realita hodnocení zaměstnanců  

 co bylo pro liniové manaţery na hodnocení zaměstnanců 

nejnáročnější 

 jak linioví manaţeři sledují pracovní výkon svých podřízených 

 jak umí linioví manaţeři pracovat s navazujícími procesy – 

odměňování, rozvoj zaměstnanců 

2.5.1. Top management 

 Základní výzkumnou otázku pro tuto skupinu jsem formulovala takto: „ Jaká byla 

strategie top managementu při zavedení systému hodnocení zaměstnanců v Oblastní 

nemocnici Jičín a.s. do praxe?“  

2.5.1.1. Výběr vzorku a oslovení respondentů 

 Pro tento výzkumný účel jsem vybrala ty členy managementu, které by podle mého 

úsudku měly na tvorbě systému hodnocení zaměstnanců nejvíce participovat.  Členy top 

managementu jsem postupně oslovovala sama telefonicky nebo elektronickou komunikací. 

Všichni ochotně spolupracovali a v rámci své pracovní doby si vyčlenili čas pro rozhovor. 

Pro rozhovory jsem měla předem připravené okruhy otázek. První rozhovor nebyl nahrán. 

U tohoto rozhovoru jsem si psala poznámky k připraveným otázkám. Celý rozhovor jsem 

pak ještě týţ den přepsala do elektronického dokumentu. Vzhledem k tomu, ţe jsem 

zjistila, ţe psaní poznámek během rozhovoru, byť stručných, odvádí pozornost od 

sdělovaných informací a celý rozhovor spíše ruší, bylo mým záměrem další rozhovory dále 

nahrávat na diktafon. Respondentky jsem o svém záměru předem informovala, s čímţ 

souhlasily. Jejich souhlas je nahrán na zvukovém záznamu. U jedné respondentky, ale 

bohuţel došlo k nečekané technické chybě, kdy jsem pořídila pouze necelé dvě minuty 

zvukového záznamu. Tuto situaci jsem zjistila záhy po ukončení rozhovoru a následně 

jsem celý rozhovor přepsala formou volného vyprávění. Svou chybu i přepis rozhovoru 

jsem poté konzultovala s danou respondentkou. Poţádala jsem ji, aby si přepsaný rozhovor 
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přečetla a vyjádřila se k němu, zda jsou to „její“ slova nebo zda jsem zapomněla na něco, o 

čem jsme hovořily. Respondentka si přepis rozhovoru přečetla, souhlasila s ním a doplnila 

navíc jednu informaci, která při rozhovoru nezazněla, ale pro další vývoj hodnocení 

zaměstnanců v organizaci byla důleţitá. Naše komunikace je doloţitelná, probíhala 

elektronicky. S dalšími respondentkami proběhly rozhovory v pořádku, vodítkem 

rozhovoru byly předem připravené otázky, z rozhovorů je zvukový záznam, na němţ 

respondentky s nahrávkou souhlasí. Respondentkami jsou osoby, které se na tvorbě a 

implementaci hodnocení zaměstnanců podílely, jsou přímo vázány s nelékařskými 

zdravotnickými pracovníky nebo jsou jinak kompetentní v oblasti řízení lidských zdrojů. 

Rozhovory na sebe navazují a podávají poměrně ucelený pohled na hodnocení 

zaměstnanců z pohledu top managementu. V původním plánu jsem měla oslovit tři členy 

top managementu, ale vzhledem k tomu, ţe respondentky odkazovaly na názory a postupy 

i dalšího ze členů top managementu, získala jsem celkem čtyři rozhovory. Poslední 

zmiňovaný rozhovor jsem prováděla na jaře 2012, tedy jeden rok od základního výzkumu, 

čímţ jsem mohla zaznamenat i určitý vývoj ve strategii upevňování systému do praxe. 

 Vzhledem k tomu, ţe role jednotlivých respondentů z řad top managementu jsou 

značně specifické, je celkem obtíţné zajistit jejich anonymitu. Při analýze dat jsem se 

snaţila o zobecnění jejich informací, ale s ohledem na jejich dostatečnou výpovědní 

hodnotu. Pro důkazní účely diplomové práce jsou jednotlivé rozhovory pojmenovány top 

1-4. 

2.5.1.2. Analýza dat 

 Zvukové i písemné záznamy jsem postupně přepisovala do elektronických 

dokumentů, kdy jsem po jejich několikerém přečtení přiřazovala jednotlivým odstavcům, 

větám a někdy i jednotlivým slovům kódy, které vyjadřovaly podstatu řečeného. Kódy 

jsem se pak snaţila soustředit do kategorií a subkategorií, kterých jsem vytvořila celkem 

15 a které logicky souvisely s kódy. Vzhledem k tomu, ţe jsem v této výzkumné části 

pracovala pouze se čtyřmi respondentkami, mohla jsem si dovolit vytvořit přehlednou 

tabulku, do které jsem vloţila postupně všechny skupiny kódů, které byly dále roztříděny 

podle výskytu ve výpovědích jednotlivých respondentů. ( viz ukázka axiálního kódování,  

příloha č.3) Toto rozčlenění mi později velmi pomohlo při budování teorie, kdy jsem se 

mohla přehledně orientovat ve svých záznamech a v přepisech rozhovorů dohledávat 

důkazy podporující moji teorii. Po tomto otevřeném kódování, jsem pokračovala 

v axiálním i selektivním kódování podle rad knihy Strausse a Corbinové-Základy 
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kvalitativního výzkumu. V rámci axiálního kódování jsem se pokusila z definovaných 

kategorií a subkategorií vytvořit mapu vztahů podle paradigmatického modelu. Byl to 

poměrně sloţitý proces, kdy jsem se snaţila vystihnout logickou návaznost jednotlivých 

kategorií a vyjádřit jejich souvislosti. Pomocí této mapy jsem níţe popsala kostru příběhu, 

na kterou jsem navázala další vztahové kategorie, které ovlivnily výsledky zkoumaného 

jevu. Nakonec uvádím kategorie, které jsem ve svém výzkumu blíţe nerozvíjela, protoţe 

bych se odkláněla od tématu, ale bylo by dobré je dále rozvinout. V průběhu generování 

teorie zaloţené na mém výzkumu se průběţně opírám o důkazy, které jsou úryvky 

přepsaných rozhovorů. 

Mapa vztahů 

Diagram 1 – Mapa vztahů - top 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Vysvětlivky grafického znázornění paradigmatického modelu 
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Základní vztahová osa 

Diagram 2 – Základní vztahová osa - top 

 

 

Zdroj:vlastní výzkum 

 Základním jevem zkoumaného problému je strategie zavádění systému hodnocení 

zaměstnanců do praxe. Tomuto jevu logicky předchází důvody tohoto rozhodnutí a 

hodnoty, které by mělo hodnocení zaměstnanců organizaci přinést. Jde o příčinné 

podmínky, které v organizaci vedly k rozhodnutí systém hodnocení pracovníků zavést a 

stály tedy na začátku celé strategie. Následkem strategie je fungování systému v praxi, 

kterou členové managementu v rozhovorech reflektují.  

 Před tím, neţ se začnu zabývat podrobněji zkoumaným jevem, povaţuji za nutné 

zmínit se o historii hodnocení v organizaci. Pro analýzu situace vyuţívám informací 

získaných nejen od členů top managementu, kterých jsem se na toto téma cíleně ptala, ale 

také z rozhovorů s liniovými manaţery, od dvou sluţebně starších vrchních sester, kdy 

jedna z nich sama otevřela toto téma a druhé jsem se na téma historie ptala. 

 

Historie hodnocení zaměstnanců v organizaci 

 

 Z výpovědí je zřejmé, ţe v organizaci doposud ţádné oficiální hodnocení 

neexistovalo. Jediným důvodem, proč vedoucí pracovníci prováděli hodnocení 

zaměstnanců, bylo za účelem určení výše osobního příplatku. Šlo ale o hodnocení bez 

zápisu a hlavně bez účasti zaměstnance, coţ postrádá podstatu a smysl nynějšího pojetí 

hodnocení zaměstnanců. Šlo o variantu zastaralého modelu hodnocení, ze kterého neměla 

profit ani jedna ze zúčastněných stran. Navíc, vzhledem k tomu, ţe neexistoval písemný 

záznam o proběhlém hodnocení, lze jen těţko dokázat, zda ho vedoucí pracovníci skutečně 

prováděli nebo se o to alespoň pokoušeli. 
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top1,ř.2 

„Ţádné oficiální hodnocení zaměstnance doposud nebylo, pracuji v organizaci 11 let, 

kaţdý vedoucí si své zaměstnance hodnotil sám, neformálně, bez zápisu“ 

linio6,ř.10 

„Dřív si to hodnocení zaměstnanců ďály spíš vrchní sestřičky tak  jako pro sebe, spíš 

v rámci toho jak maj udělat třeba osobní příplatek a nebylo to tak, ţe bychom to měli někde 

jako to osobní ohodnocení  hm…  tímhle způsobem, ţe by to bylo prostě papírovou formou 

a ţe by to bylo zaloţený v osobním spisu.“ 

Jediné oficiální hodnocení, které se provádělo, bylo u zdravotních sester v rámci nástupní 

praxe. 

linio6,ř.289 

„Tak mě teďka ještě zpětně napadlo, ţe takovýhle hodnocení  se vlastně ďálo  u kaţdýho 

vlastně přijímanýho zaměstnance , protoţe se ďál vlastně , jako jsme měli vypracovaný 

takovej vstupní …  teď si nemohu vzpomenout,…. víš jako taková zkušební půlroční doba 

… teď to je adaptační proces, ve kterým se hodnotí .. tam bylo i trošku hodnocení . Takţe 

jakoby to hodnocení nebylo, to není pravda“. 

 Výrazně špatnou zkušenost, kterou mohou mít sluţebně starší vedoucí pracovníci, 

kteří se setkali s hodnocením zaměstnanců jiţ za totalitního reţimu, si tuto zkušenost 

mohou přenášet i do současné doby a výrazně to ovlivňuje jejich přístup a přijetí 

současného modelu hodnocení zaměstnance. Vzhledem k tomu, ţe od změny reţimu 

uplynulo „pouze“ 23 let, nemusí jít o jedince, ale o větší počet pracovníků s touto 

zkušeností. Domnívám se, ţe tyto pracovníky bude obtíţné přesvědčit pro přijetí 

hodnocení zaměstnanců do kaţdodenní praxe a proto by měl top management v rámci 

strategie implementace systému s touto skupinou pracovníků počítat, eventuelně přijmout 

individuální přístup. 

linio5,ř.1 

„já jsem zaţila hodnocení uţ za totáče, 

 kde vrchní musely vypracovat slohovou práci a pokud si vzpomínám, tak to 

 sestry nepodepisovaly. Bylo to v osobních listech, které se z velkou slávou 

 po 89 pracovníkům rozdávaly. A to pak bylo počteníčko“ 
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linio6,ř.132 

„Ale jako tam si myslím, ţe pořád jako tam je tendence  jako k tý socialistický nivelizaci 

jako. To se z těch lidí, jako střešně těţko odbourává jako. Je strašně těţký jim prostě říkat 

ty nepříjemný pravdy  do očí .Jako s tím hodnocením těch zaměstnanců to je otázka aby se 

to tu přeďálo během těch pěti let. A myslím si, ţe ty třeba ty starší vedoucí zaměstnanci, ţe 

ty se s tím nesţijou uţ nikdy.“ 

Důvody zavedení  

 Není úplná náhoda, ţe se hodnocení zaměstnanců v organizaci zavedlo v době, kdy 

se organizace rozhodla získat certifikaci podle norem ISO. I kdyţ jedna z jejích norem 

skutečně poţaduje určitou úroveň personálního řízení, šlo spíše o formální motiv, který 

rozhýbal děje, které měly vytvořit funkční systém hodnocení, zlepšit personální řízení, ale 

také manaţerskou práci vedoucích pracovníků. Většina dotazovaných vyjmenovává další 

hodnotné důvody, proč organizace zavedla hodnocení zaměstnanců. Z rozhovorů je ale 

patrná různost postojů, jde spíše o očekávání, která jednotliví dotazovaní mají. Tato 

očekávání vycházejí z vědomí nedostatku v určité oblasti, která nebyla dlouhodobě jinak 

řešena. Zvláště tvrzení Top4,ř. 60 dokazuje, jak je systém hodnocení zaměstnanců pro 

představitele organizace jevem úplně novým, nepřímo ale také odráţí přístup 

k personálnímu řízení. Jde o něco, co bychom chtěli mít pro jeho hodnotu, ale neumíme 

s tím zatím moc pracovat. Určitým důkazem nedostatečného přesvědčení pro danou věc i 

nedostatku jasné komunikace mezi členy top managementu a vytvoření silné koalice je 

výpověď jedné dotazované, která nic víc neţ „ISO“ pro spuštění systému hodnocení 

nevidí. (top1, ř. 6) . 

 Hodnocení zaměstnanců by mělo splynout s kulturou organizace, podporovat její 

cíle a odpovídat jejím potřebám. Jde o jedny z podmínek efektivního zavedení systému 

hodnocení zaměstnanců (HRONÍK,2006, s. 86). Myslím si, ţe Oblastní nemocnice Jičín 

a.s. si svou organizační kulturu postupně buduje a k organizačním cílům, které si 

definovala v nedávné době, volným tempem postupuje. U nikoho z dotazovaných v této 

skupině respondentů nezazněla propojenost důvodů zavést hodnocení zaměstnanců 

s politikou a cíly organizace. Důvodem můţe být, ţe jsem se na tuto otázku neptala 

dostatečně přímo nebo vrcholní představitelé organizace dosud nepropojili cíle a vize 

organizace se svým pracovním jednáním. 
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Pro přehlednost uvádím důvody zavedení hodnocení zaměstnanců v tabulce 5. 

Tab.5- Důvody top managementu pro zavedení hodnocení zaměstnanců 

Důvody Důkazy 

Zavádění 
integrovaného 

systému řízení 

Top1,ř. 6  
„Hodnocení bylo zavedeno kvůli ISO, jako jeden ze standardů kvality 

S politikou nesouvisí“ 

Top4,ř. 59 
„trochu souvislost s tím zaváděním integrovanýho systému řízení abychom 

ho získali“ 

Sledování trendů 
v personalistice 

Top4,ř. 60 
„A druhá věc, ţe jsem četla, ţe to  v ňákejch odborných časopisech , ţe to 

spousta těch zahraničních firem  dělá. Ţe to dělaj naprosto standartně 
dlouhodobě, aaa .. přišlo mně, ţe jako je to věc, která v tý personalistice 

chybí“.   

Vědomí 
nedostatku/ 

nefunkčnosti 
komunikace mezi 

nadřízenými a 
zaměstnanci,  

 
 

Nástroj 
zlepšování  

kvality péče 

Top2,ř. 6 
„zavedeno zejména s cílem zlepšit komunikaci mezi zaměstnanci a jejich 

nadřízenými, jako prostředek zlepšení jejich spolupráce a prostředek pro 

zlepšení kvality péče.“ 

Top3,ř. 18-22 

„důleţitej nástroj  komunikační. Protoţe …. v podstatě se tady asi moc 

jakoby ţe by vedoucí zaměstnanec i mluvili se zaměstnanci …, ţe to tady se 
asi moc nevedlo.  A myslím si, ţe to je hrozně škoda, protoţe jsem  setkala  

mockrát s tím, ţe  prostě vedoucí nám nic neřekla.vedoucí nás nevedl“ 

Top3,ř. 23 
„myslím si, ţe kaţdej vedoucí zaměstnanec by jakoby si měl najít tu chvilku 
času, protoţe on vede ten kolektiv .A to je hrozně důleţitý . … 

Vytvoření 

podkladu pro 
finanční 

odměňování 
zaměstnanců 

Top3,ř. 9 
„vlastně pomocí těch peněz   ty zaměstnance tak jakoby vychovávat“ 
Top3,ř. 26 
„systém ohodnocení  finančního byl nastavenej tak, ţe…..A tak jsem si 

říkala, proč to nevyuţít, ţe jo“ 
 

Vytvoření 

prostoru 
pochvalu,motivaci 

Top3,ř. 10 
„vlastně je motivovat, protoţe dneska motivace je strašně důleţitá. Jako je   
pochvala, ţe“ 

Top4,ř. 50 
„tak prostě ono ty lidi někdy by potřebovali opravdu nejen ty peníze, ale i 

ústní pochvalu“ 

Poskytnutí zpětné 
vazby na pracovní 

výkon 

Top4,ř. 64 
„A ţe ty lidi by měli mít jako jasně danou zpětnou vazbu jak je jejich činnost 

prostě hodnocena“ 

Zlepšení 
manaţerských 

dovedností 
vedoucích 

pracovníků 

Top3,ř. 23 
„vedoucí zaměstnanec by jakoby si měl najít tu chvilku času, protoţe on 

vede ten kolektiv . A to si myslím, ţe je hrozně důleţitý . … prostě si nedělat 
jenom svou profesní činnost, ale ten  kolektiv vést. Tohle mně tady  hrozně 

chybělo“ 

Zdroj: vlastní výzkum 
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Strategie 

 Dohoda o zavedení systému hodnocení zaměstnanců v organizaci byla celkem 

jednoznačná. Jenda z dotazovaných je, spolu s další členkou top managementu, 

povaţována za autorku myšlenky, strategie pak byla vytvářena společně s ostatními členy 

top managementu. 

Top4,ř. 85 

„myslím si, ţe jsme se na tom více méně ňák dohodli.. ehm.. nebo ţe jsme takhle 

v součinnosti  s paní xy  a  já teda. Jako my jsme byly říkám tou hybnou silou toho, ţe 

bychom to měly udělat. „ 

Top3,ř. 120 

„Takţe v podstatě pak jsme jako meneţment, tak  jako vymýšleli strategii“  

 Členové top managementu si jsou vědomi slabých míst, které mohou znesnadnit 

adaptaci a přijetí nového systému v praxi – jde zejména o dlouhodobě neřešenou 

nedostatečnou komunikaci mezi jednotlivými skupinami pracovníků a o nedostatečné 

manaţerské dovednosti vedoucích pracovníků. Problémy vycházejí z dlouhodobého 

přístupu k lidským zdrojům jako k největšímu kapitálu organizace. 

 Pokud má organizace za cíl zavést funkční systém hodnocení zaměstnanců, mělo by 

dojít u vedoucích pracovníků k zásadní změně v přístupu ve vedení lidí a práci s lidmi, 

která by měla být hlavní náplní činnosti manaţerů. (VODÁČEK, VODÁCKOVÁ,2006, s. 

118) 

 Tento přístup můţe být obtíţně uchopitelný vedoucími pracovníky, kteří jsou sice 

odborníky ve svém oboru, ale u kterých není poţadováno nebo není rozvíjeno manaţerské 

vzdělání. Tato situace je výrazně ovlivněna finančními zdroji, které jsou vkládány do 

rozvoje zaměstnanců. 

top3,ř. 149 

„jenţe to školení, třeba v čemkoli, kdyţ vezmu, co by se táhlo tou linií těch vedoucích 

pracovníků, coţ tady nikdy nebylo“ 

top3,ř. 200 

„Takhle ono to všechno je závislý na těch financích“ 

 Organizace proto momentálně strategicky a plánovaně vyuţívá kurzů z Evropských 

strukturálních fondů. Ty byly pro všechny zdravotnické pracovníky zaměřeny na pro 

klientskou komunikaci a zejména pro vedoucí pracovníky (top management, primáři, 

vrchní a staniční sestry) vyuţívá kurzů manaţerských dovedností. S těmito kurzy je 
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počítáno v rámci přijaté strategie zavádění systému hodnocení do praxe. I kdyţ si od nich 

organizace slibuje výraznou pomoc pro přijetí systému vedoucími pracovníky, přicházejí 

kurzy manaţerských dovedností aţ po prvním hodnotícím cyklu. 

 Zcela normální reakcí zaměstnanců při zavádění změn je odpor ke změnám. Ani 

tato organizace není výjimkou. Přestoţe jde o zásadní zásah do práce vedoucích 

pracovníků, jejich příprava proběhla stručně a formálně. Byl vytvořen metodický pokyn, se 

kterým jsou všichni zaměstnanci organizace povinni se seznámit. Jako metodu hodnocení 

byl zvolen hodnotící pohovor s moţností vyuţití sebehodnocení zaměstnance. Hodnotící 

formulář byl vytvořen jednotný pro všechny skupiny pracovníků. (o hodnotícím formuláři 

blíţe viz vztahová osa – komunikace – hodnotící formulář) Vedoucí pracovníci – primáři a 

vrchní sestry byli seznámeni s hodnocením zaměstnanců v rámci porady, kdy proběhla 

presentace teorie hodnocení. Dílčí informace k hodnocení přicházeli v rámci několika 

dalších porad.  

Top3,ř.225 

„Tady je totiţ taková ta jako panika dopředu, velká bych řekla. Jo..“  

Top3,ř.223 

„Myslím si, ţe moţná ne úplně jakoby, ţe moţná se to mohlo víc probírat. Probíralo se to 

na těch poradách. Takţe, vrchní měli teda jako takovej  jakoby popis .. ,ţe jo.. takţe  moţná 

to nebylo úplně dostatečný.  Moţná by se tomu mělo víc věnovat, víc to probírat“  

 O přípravě vedoucích pracovníků nezdravotníků, kterých se hodnocení 

zaměstnanců také týká, nikdo nehovoří. Zástupci nezdravorníků se také nepodílí na 

přípravě systému hodnocení ani na přípravě hodnotícího formuláře. Na jeho tvorbě 

spolupracuje oddělení kvality s oddělením ošetřovatelství. Personální oddělení se na 

přípravě systému hodnocení zaměstnanců ani na přípravě či analýze souvisejících procesů 

nijak nepodílí. Dokonce ani zde nezachycuji jakékoliv známky provázanosti hodnocení 

zaměstnanců s vizí či cíly organizace. 

Top xy,ř.5 

Proč bylo nyní zavedeno hodnocení zaměstnance, jak souvisí s politikou organizace? 

„Hodnocení bylo zavedeno kvůli ISO, jako jeden ze standardů kvality. 

S politikou nesouvisí, s tou souvisí spíše právě probíhající anketa spokojenosti 

zaměstnanců, ale i ta je jako poţadavek ISO“ 

Jaká byla Vaše role v zavádění hodnocení zaměstnanců? 

„ţádná, vše si organizovala top xy“ 
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 V současné době si jsou představitelé organizace vědomi nedokonalosti systému 

hodnocení, předpokládají, ţe bude trvat zhruba pět let, neţ bude systém hodnocení 

zaměstnanců fungovat, tak jak by si představovali. Jeho první cyklus víceméně povaţují za 

jakýsi pilotní projekt, na kterém se měli vedoucí pracovníci hodnocení prakticky 

vyzkoušet. Systém vzdělávání a odměňování zaměstnanců byl zachován podle původních 

zvyklostí. 

 V současné době má za sebou organizace dva cykly hodnocení, kdy druhý cyklus 

proběhl jiţ po absolvování kurzu manaţerských dovedností vedoucími pracovníky, které 

mělo na styl hodnocení vedoucích pracovníků výrazný pozitivní vliv. Momentálně 

představitelé organizace pruţně reagují na nedostatky a snaţí se o zlepšení systému 

hodnocení zaměstnanců. Byla upravena pravidla pro odměňování zaměstnanců a plánuje se 

změna hodnotícího formuláře, do budoucna bude organizace upravovat poţadavky na 

vzdělání vrchních sester. Strategie se v rámci tvorby metodiky hodnocení blíţe nezabývala 

tím, kdo by měl být hodnotitel ( metodický pokyn říká, ţe „hodnotitelem je obvykle přímý 

nadřízený“), hodnocením vrchní sestry (vedoucího laboranta), kteří jsou v pozici dvou 

nadřízených pracovníků – jedním, přímým nadřízeným, je primář oddělení a druhým je 

vrchní sestra, která je metodicky vede a také se strategie blíţe nezabývala významem 

archivace hodnotících formulářů na personálním oddělení. 

Top4,ř. 79 

„myslím si, ţe to je běh na dlouhou trať. A ţe to teprve ty vedoucí zaměstnanci  i ty 

zaměstnanci jako normální  musej ten projekt  přijmout za svý. Protoţe zatím mám pocit, 

ţe jsme stále jakoby ve fázi  experimentu a ţe se to teprve zabíhá ….  

 Při analýze získaných dat zjišťuji také kulturu komunikace členů top managementu, 

která dle mého soudu v některých případech brání rychlejšímu vývoji hodnocení. O tom se 

více zmíním v rámci další vztahové linie – komunikace - hodnotící formulář 

 

Reflexe fungování systému 

 Členové top managementu mají poměrně přesnou představu o fungování systému 

hodnocení zaměstnanců v praxi. Informace se dozvídají formální cestou, v rámci jednání se 

zástupci odborových organizaci, porad vrchních sester nebo při řešení problémů, kdy 

např.top xy vyuţívá moţnosti nahlédnout do archivovaných hodnotících formulářů na 

personálním oddělení. Vzhledem k tomu, ţe i oni sami jsou hodnoceni, mohou sledovat 

změny pracovního jednání i u svých kolegů, případně podřízených pracovníků. Nejčastěji, 
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ale informace získávají v rámci neformální komunikace se zaměstnanci a liniovými 

manaţery v rámci interních auditů nebo jiné příleţitostné komunikace. 

Top2,ř. 32 

„Neformální komunikace probíhá příleţitostně, např. při interních auditech, při řešení 

problémů. Vrchní sestry mají moţnost kdykoliv při potřebě konzultace kontaktovat hlavní 

sestru“ 

Top4,ř. 53 

„Nooo tak já se to většinou dozvím buď od top xy, nebo z porady vrchních a nebo prostě 

jednám s odborářema , ţe jo, takţe prostě jako má pocit, ţe jsem s těma lidma docela ve 

styku , takţe tu zpětnou vazbu mám.“ 

 

 První hodnocení zaměstnanců bylo liniovými manaţery přijímáno s velkými 

rozpaky a negací, které se projevily zejména ve výskytu „formálního uchopení“ tohoto 

systému a nedodrţením dohodnutého termínu. Řadoví pracovníci hodnocení zaměstnanců 

často vítali a sami formální hodnocení odsuzovali. Zajímavým zjištěním je, ţe stanovený 

termín hodnocení zaměstnanců dodrţeli linioví manaţeři středního zdravotnického 

personálu – vrchní a staniční sestry a vedoucí laboranti. I přes to, ţe v době prvního cyklu 

hodnocení zaměstnanců byli velmi pracovně vytíţeni přípravami na certifikaci nemocnice. 

Problémy s dodrţením termínů měli primáři oddělení i někteří představitelé top 

managementu. Tento „jev“ je odrazem hierarchického systému zakořeněného ve 

zdravotnictví, kdy je zdravotní sestra ze své pracovní pozice zvyklá a vychovávaná plnit 

příkazy nadřízeného i za okolností, kdy k nim má výhrady. Naopak přístup nadřízených 

pracovníků nelékařské skupiny zdravotníků svědčí spíše o byrokratické kultuře. Jejich 

přístup k hodnocení zaměstnanců liniové manaţery nelékařských pracovníků spíše 

demotivuje a podporuje rozdílná pravidla „hry“ pro lékaře a nelékaře. Znakem zdravější 

organizační kultury by bylo, aby jednání a chování nadřízených pracovníků bylo pro 

ostatní vzorem, ze kterého si mohou vzít příklad pro vlastní praxi. 

Top4,ř. 3 

„poprvé  myslím,  to bylo s takovýma náznakama jakoby formálnosti,  a spousta 

zaměstnanců, se kterýma ten rozhovor  nebyl udělanej, tak to  docela to kritizovali, protoţe  

to povaţovali, ţe jako nejsou jako hodný toho , aby je ten jejich vedoucí ohodnotil.  Takţe 

to si myslím, ţe bylo docela špatně a musím říct, ţe spousta zaměstnanců to docela 

kvitovalo s povděkem, teda“ 
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Top4,ř. 44 

„ten první rok jsem slyšela asi o třech vrchních, který to dělaly formálně, ţe to bylo 

opravdu t,o co jsem říkala… škrt, škrt, škrt .. ani nic, ani si s tím člověkem nepromluvily, a 

jen to podepsaly.“ 

Top3,ř. 161 

„nelékařský zdravotnický personál  měl hodnocení vyplněný přesně  tak, jak to mělo být. 

Kdeţto u primářů to byli výjimky. Ale protoţe ta výjimka byla i u top xy, jo, tak samozřejmě 

lékaři primáři dostali benevolenci,…  Taky neměl ohodnoceno xy,  ….. A kdyţ nebyli 

hodnoceni primáři, tak proč oni by měli hodnotit lékaře? To je jasný.“ 

 Další cyklus hodnocení proběhl „kvalifikovanějším“ způsobem i díky jiţ 

absolvovaným kurzům manaţerských dovedností liniovými manaţery. Zdá se tedy, ţe se 

situace pomalu zlepšuje a liniový manaţeři si uvědomují přínos a hodnoty hodnocení 

zaměstnanců. 

Top3,ř. 244 

„Jako jsme na začátku, ale myslím, ţe to půjde“ 

 Existuje ale skupina vedoucích pracovníků, která má vzhledem k historickým 

zkušenostem potíţe s přijetím hodnocení zaměstnanců. Představitelé organizace si toto 

uvědomují. Zaujímají k situaci velmi tolerantní přístup a u dotyčných pracovníků oceňují 

zejména jejich odborné profesní kvality. Do budoucna, ale budou od vedoucích pracovníků 

očekávat více manaţerské dovednosti. ( viz vztahová linie – vzdělání a kompetence 

liniových manaţerů) 

Top4,ř. 160 

„myslím si ,ţe  je to  určitě pole neoraný a specielně si myslím ţe zase u těch starších 

vrchních a teď vůbec nemyslím jako ňákou  věkovou diskriminaci, prostě tak to je,je to věc, 

která je trošičku generační  a ţe se to s tím zvyšujícím vzděláváním  vrchních sester bude 

zlepšovat.“ 

Top4,ř.168 

„No jako rozhodně je nechci vyhazovat. Ale vzhledem k tomu třeba, ţe tady momentálně 

jsou x vrchní sestry, které jsou opravdu na hranici jakoby důchodovýho věku, tak vzhledem 

k tomu, ţe  kdyţ jinak jsou po odborný stránce  dobrý , tak to uţ je opravdu o tom, ţe 

starýho psa novým způsobům  nenaučíš“ 
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Vztahová osa – komunikace – hodnotící formulář 

Diagram 3 – Komunikace – hodnotící formulář 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 V současné době je v platnosti jeden hodnotící formulář, jehoţ kritéria jsou s jistou 

dávkou fantazie aplikovatelná na všechny skupiny pracovníků. Celkový popis hodnotícího 

formuláře uvádím v kap. 2.4.2. Jednotný formulář ale sniţuje důstojnost i úroveň celého 

systému hodnocení zaměstnanců. Některá hodnotící kritéria přesahují kompetence 

některých skupin zaměstnanců, některá nedostatečně vystihují podstatu určitého 

pracovního výkonu a pro některé skupiny zaměstnanců by bylo vhodné některá kritéria 

doplnit, tak aby odpovídala náplni práce a poţadavkům na pracovní výkon. Jeho 

nedokonalosti si jsou vědomi i členové top managementu aktuálně je u všech jejích členů 

vůle po změně hodnotícího formuláře a jeho úpravě pro více skupin zaměstnanců, úpravě 

kritérií i úpravě hodnotící škály. K této shodě členové top managementu dospěli aţ po 

konzultaci s externí institucí. Ze strany vedené organizace je tedy snaha o zlepšení 

systému. 

Top4,ř. 72 

„teď to chceme trošku změnit to hodnocení. Protoţe to jsme nějak propracovali s unií 

zaměstnavatelských svazů v rámci nějakýho projektu evropskýho a takţe jsme se dohodli, 

ţe tam malinko ještě to hodnocení zaměstnanců změníme. Aby to  bylo jakoby jednodušší , 

protoţe  oni snad kritizovali, kdyţ jsme to tam hodnotili….“ 

 V průběhu výzkumu ale získávám názor nesouhlasu s aktuální podobou 

hodnotícího formuláře jiţ po prvním kole hodnocení. Dokonce by se dalo říci, ţe stejné 

výhrady k hodnotícímu formuláři, které organizaci poskytla externí instituce, měli i někteří 

dotazovaní jiţ při přípravě jeho aktuální podoby. Bylo připraveno více variant hodnotícího 

formuláře, pro více skupin zaměstnanců. Podobné připomínky k formuláři, jako měl 
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zástupce evropského projektu, jsem i já jako jeden z výstupů diagnostiky organizace 

předávala organizaci jiţ po prvním kole hodnocení. 

Top2,ř. 10 

„Původní návrh byl více typů kritérií pro různé skupiny zaměstnanců. Návrh ale neprošel u 

vrcholných členů managementu. Připouští, ţe s kritérii by se dalo více pracovat, ale 

v současnosti jsou dostačující uţ vzhledem k tomu, ţe pokryjí všechny skupiny 

zaměstnanců.“ 

Top3,ř. 122 

„Ale vůbec není ideální, ţe jo, to je jen takovej nástřel“ 

Top3,ř. 113 

„tady vlastně záleţí především na xy, jo.. ţe opravdu ta  kdyţ řekne ano, tak ano  ….  a 

kdyţ řekne ne, tak přesto fakt vlak nejede..“ 

Top3,ř. 126 

„Jenţe víte co, bylo jich připravených několik, jenţe zase meneţment, … krátkej a 

jednoduchej … prostě někdy, aby jako by se to pohlo, a aby v podstatě aspoň něco se 

začalo uskutečňovat, musíte ustupovat, musíte volit kompromisy ..a čekat, aţ voni na to si 

přijdou, ţe třeba tenhle není zrovna ideální“ 

 Poslední uvedený komentář ukazuje na moţný nedostatek komunikace nebo 

akceptace názorů druhých spolupracovníků. Původní představa formuláře byl krátký, 

stručný a pro všechny. I přes to, ţe různí členové top managementu přicházejí s dalšími 

návrhy v různém stupni propracovanosti, nakonec ze svých návrhů ustupují a je schválen 

návrh původní. O původní vizi nejsou všichni, kteří na daném projektu spolupracují 

dostatečně přesvědčeni, nedochází ke sdílení názorů.  

 Příklad komunikace a spolupráce na tvorbě hodnotícího formuláře odráţí spíše 

paternalistický, či autokratický styl řízení, který příliš nepracuje s aktivitou a názory 

podřízených pracovníků. (GROHAR-MURRAY, 2003). 

 Jde o znak organizační kultury (vzorec chování), který se přenáší na další řídící 

procesy v organizaci.  
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Vztahová osa - vzdělání a kompetence liniových manaţerů 

Diagram 4 – Vzdělání a kompetence liniových manaţerů 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Důvody zavedení a kompetentnost hodnotitelů  

 Jedním z očekávaného přínosu hodnocení zaměstnanců bylo také zlepšení 

manaţerských dovedností vedoucích pracovníků, kterým je vytýkáno nedostatek 

dovedností ve vedení a komunikaci s podřízenými pracovníky. Na další nedostatky 

v manaţerských dovednostech také poukazuje výzkum u liniových manaţerů, zejména 

v kapitolách adaptace, sledování pracovního výkonu a komunikace se staničními sestrami. 

Top3,ř.38 

„protoţe některá je … jako prostě si není jistá v kramflecích, na tý svý pozici“ 

 Linioví manaţeři jsou důleţitým článkem mezi top managementem a výkonnými 

pracovníky, na něţ přenášejí hodnoty a vize managementu, které se prostřednictvím svého 

vedení snaţí propojit s kaţdodenní praxí. Jejich kaţdodenní náplní práce je kromě 

zajišťování provozu oddělení, také sledování a řízené nákladů ( léky, spotřební materiál, 

kancelářské prostředky,…),komunikace s pacienty, dodavateli, sledování a vyhodnocování 

pracovního výkonu, které je spojeno s vedením lidí, koučinkem, rozvojem lidí a 

hodnocením pracovního výkonu. (ARMSTRONG,2007,s.97) Výkon profese liniového 

manaţera tedy vyţaduje určité kompetence, tedy soubor znalostí a dovedností, které 

vedoucí pracovník dovede vyuţít v praxi. 
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Vzdělání liniových manaţerů 

 Manaţerské dovednosti předpokládají určitou úroveň teoretických znalostí. Jsou 

tedy spojeny se vzděláním liniových manaţerů. Např. u vrchních sester jsou poţadavky na 

výkon funkce absolvované postgraduální vzdělání v oboru a praxe 5 let. Na vzdělání 

staniční sestry, kromě odborného kvalifikačního vzdělání, organizace ţádné zvláštní 

poţadavky nemá. U vrchních sester organizace v poslední době tolerovala vysokoškolské 

bakalářské vzdělání bez absolvovaného postgraduálního studia. S tímto vzděláním pracují 

v organizaci tři vrchní sestry, u kterých byl zaznamenán vyšší pracovní výkon a jiný 

přístup k vedení lidí. 

Top3,ř. 206 

„protoţe ta spolupráce a prostě to vedení je skutečně lepší“ 

 Ostatní vrchní sestry mají tedy hluboké odborné vzdělání, ale postrádají vzdělání 

manaţerské. Organizace ho od nich nikdy nevyţadovala, ani se o rozvoj vrchních sester 

v této oblasti nikdy nestarala. 

Top1,ř. 78 

Jak se organizace stará o manaţerské vzdělání vrchních sester? 

„v podstatě nijak, předpokládá se, ţe pokud má uchazečka o práci vrchní sestry zájem, má 

proto nějaké předpoklady a u sluţebně starších vrchních sester se počítá s letitými 

zkušenostmi“ 

Top3,ř.148 

„To ne, jenţe to školení, třeba v čemkoli, kdyţ vezmu, co by se táhlo tou linií těch 

vedoucích pracovníků, coţ tady nikdy nebylo. Kdyţ vezmete ty manaţerský dovednosti, to 

je v týhle oblasti prvním školením. Ať to jsou vrchní sestry, nebo primáři.“ 

  

Fungování systému 

 Tento model poţadavků na vzdělání liniových manaţerů a nedostatek péče o tyto 

znalosti se v praxi příliš neosvědčil. Představitelé organizace mají výhrady k výkonu 

vrchních sester, problémy se objevily i při akceptaci systému hodnocení zaměstnanců 

liniovými manaţery.  
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Vývoj vzdělání liniových manaţerů 

 Organizace si je vědoma nedostatečného manaţerského vzdělání liniových 

manaţerů, a proto kromě průběţné generační výměny, bude u vrchních sester při 

výběrovém řízení měnit poţadavky na výkon funkce i poţadavky na vzdělání vrchní 

sestry. V tomto ohledu panuje mezi členy top managementu naprostá shoda.  

Top2,ř.24 

„do budoucna plánujeme při obsazování vedoucích pozic vybírat kandidáty, kteří budou 

mít kromě odborných předpokladů i předpoklady pro dobré manaţerské dovednosti“ 

Top3,ř.203 

„určitě jakoby na ty pozice těch vrchních jako si myslím, ţe tady musí bejt  prostě 

generačn  výměna … jakoby prostě bakalářky minimálně. A tak to uţ jako u těch dalších 

výběrových řízeních bude.  Jakoby uţ se nebudeme vracet zpátky, protoţe ta spolupráce a 

prostě to vedení je skutečně lepší“ 

Top4,ř.171 

„po tý generační výměně bych byla strašně ráda, abychom potom nově obsadili uţ 

vysokošlolačkama, který budou mít uţ i tohlento vzdělání.  Kterým pokrejemene vlastně to 

ošetřovatelství, ale i to manaţerský řízení.“ 

Aktuální řešení situace 

 Vzhledem k tomu, ţe nelze čekat na generační výměnu, je jiţ nyní pečováno o 

manaţerské vzdělání vrchních a staničních sester. Ty jiţ všechny absolvovali kurzy 

manaţerských dovedností, o kterých se zde zmiňuji. ( po jejich absolvování proběhlo další 

kolo hodnocení zaměstnanců, které vedení organizace hodnotí jako „kvalifikovanější“). 

V současnosti se některé vrchní a staniční sestry účastní 1,5 leté manaţerské akademie, 

která je také hrazena z Evropského sociálního fondu. Účast na tomto kurzu byla 

dobrovolná. O kurz neměly velký zájem vrchní sestry s dlouholetou praxí ve funkci. 

Naopak sluţebně mladší vrchní sestry, někdy s vyšším vzděláním se hlásily aktivněji. I na 

tomto příkladu se objevuje přístup některých sluţebně starších vrchních sester 

k seberozvoji a ke změnám. 

 I kdyţ organizace mění poţadavky na výkon a vzdělání nelékařských liniových 

manaţerů a aktuálně pro cílený rozvoj zaměstnanců vyuţívá dotovaných vzdělávacích 
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programů, je velmi pravděpodobné, ţe po vyčerpání těchto zdrojů, nebude z finančních 

důvodů nadále schopna vedoucí pracovníky dostatečně podporovat v manaţerském 

vzdělání. 

Top1,ř.84 

„je to ale záleţitost současnosti, v minulosti nic takového neprobíhalo a předpokládá se, ţe 

z finančních důvodů v budoucnu ani nebude“ 

Hodnocení zaměstnanců a další personální nástroje 

Diagram 5 – Další personální nástroje 

 

Zdroj: Vlastní výzkum 

 Hodnocení zaměstnanců je kromě psychologické motivace k práci, poskytování 

zpětné vazby a komunikace poţadavků na výkon práce, také nástrojem motivačním ve 

smyslu finanční motivace a také nástrojem rozvoje pracovníků.  

Vzdělávání a rozvoj pracovníků 

 Finanční podpora zaměstnavatele za účelem vzdělávání pracovníků je omezena 

přísnými pravidly s poměrně nízkým finančním limitem. O zvyšování kvalifikace a 

prohlubování znalostí v rámci postgraduálního nebo dalšího vysokoškolského studia 

nemocnice v podstatě nemá příliš zájem. Podporuje zejména postgraduální studium, ale 

pouze do výše poţadavků na vzdělání pracovníků daných pojišťovnou. V současné době 

mají nelékařští zdravotničtí pracovníci větší šanci na podporu ve vzdělávání, protoţe 

organizace vyuţívá dotací na vzdělávání od ministerstva zdravotnictví. Pro vzdělávání 

pracovníků je také vyuţíváno kurzů hrazených z Evropských strukturálních fondů. 

V individuálních případech organizace podporuje např.vrchní sestry při vysokoškolském 

studiu formou poskytnutí placeného volna na studium.  
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Top1,ř.33 

 „ vše je vedeno v přísných finančních limitech, kaţdé oddělení má fin.limit na vzdělávání, 

ze kterého hradí semináře. Co se týče dalšího vzdělávání – PSS, VŠ, nemá nemocnice 

v podstatě zájem o vzdělávání zaměstnanců nad limit daný pojišťovnou, v současné době je 

moţné čerpat dotace z min, zdravotnictví, proto mají zdr.sestry větší šance na vzdělání. Ve 

vyjímečných případech např. u vrchních sester je nemocnice ochotna při studiu 

podporovat např.umoţněním placeného volna na studium“ 

Finanční motivace 

 Finanční odměňování, konkrétně výše osobního ohodnocení zaměstnance 

vázaného na pracovní výkon bylo jedním z hlavních důvodů zavádění hodnocení 

zaměstnanců do praxe.  

 Vedoucí pracovníci, mají přidělený balíček peněz, který rozdělují do pohyblivé 

sloţky mzdy - do osobního ohodnocení jednotlivým pracovníkům. Výše osobního 

ohodnocení by měla odráţet pracovní výkon, ale jeho úprava není přímo vázána na cyklus 

hodnocení zaměstnanců. Vedoucí pracovníci mohou operativně ovlivňovat výši osobního 

ohodnocení na základě aktuálního pracovního výkonu. Např. při váţném pochybení při 

poskytování péče je moţné výši osobního ohodnocení sníţit. Problém nastává v opačném 

případě, kdy by vedoucí pracovník rád osobní ohodnocení některému pracovníkovi 

navýšil. Balíček osobního ohodnocení pro celé oddělení má svůj pevný limit. Proto, pokud 

chce vedoucí pracovník někomu osobní ohodnocení zvýšit, musí druhému ubrat. 

Top1,ř.52 

„finanční motivaci nemají vedoucí pracovníci v podstatě ţádnou, vrchní sestry mají 

přidělen balíček osobního ohodnocení, který je zpravidla rozdělen jednotlivým 

zaměstnancům, pokud chtějí někomu přidat, musí druhému ubrat. Co mohou vyuţít je, ţe 

v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti mohou vyuţít k odměně osobní ohodnocení 

toho, kdo je nemocný“ 

Top3,ř.37 

„To není jenom na hodnocení. To je jako na operativní … myslím si, ţe některý to 

pochopili,Ale je to na osobnosti tý vrchní sestry , protoţe některá je … jako prostě si není 

jistá v kramflecích, na tý svý pozici, takţe  s tím neumí pracovat. A vlastně to funguje, bych 
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skoro bych  si typla, některý s tím uměj pracovat. Pracujou dobře, tam uţ uvidíte. Taktéţ 

kdyţ dojde k nějakému maléru , to tak dojde k jednorázovému sníţení……ale myslím si, ţe 

jsme ještě na začátku“   

Nejsou stanoveny přesné kompetence přidělování osobního ohodnocení. Obvykle 

rozděluje osobní ohodnocení přímý nadřízený ( vrchní sestra, vedoucí laborant…), na 

některých odděleních pravděpodobně tuto kompetenci přebírá další nadřízený ( primář 

oddělení ) 

Top4,ř.121 

„Já si myslím za prvé, ţe určitě moţnost maj jako. Samozřejmě záleţí na postavení vrchní  

vůči tomu  primáři. Ale jako kdyby to fungovalo, tak jak má, ţe by měly  fungovat jako tým 

ňákej , tak si myslím, ţe by tu moţnost měly  mít“ 

 V současné době dochází ke změně finančního odměňování zaměstnanců. Vedoucí 

pracovníci dostávají na základě výsledků hospodaření nemocnice čtvrtletně balíček odměn, 

které by měli vyuţívat jako další motivační nástroj na základě zvýšeného pracovního úsilí 

– např.mimořádný pracovní výkon, aktivita, navýšení směn za nepřítomného 

zaměstnance,…  

 Vztahové linie (kategorie), které by bylo vhodné rozvinout a v rámci strategie 

dopracovat 

Diagram 6 – Nerozvinuté vztahové linie - top 

 

Zdroj: vlastní výzkum 
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 Tyto tři kategorie – kdo je hodnotitel, archivace formulářů a hodnocení vrchní 

sestry jsou oblasti, které s kvalitou hodnocení zaměstnanců úzce souvisí, ale v rámci 

strategie přípravy hodnocení se jim nevěnovala přílišná pozornost. 

 Hodnotitelem byl doporučen přímý nadřízený.(viz metodický pokyn ) Linioví 

manaţeři tedy získali prostor, ve kterém mohli vyuţít moţností hodnocení podle svých 

potřeb, stylu práce a přizpůsobit tak způsob hodnocení podmínkám svého pracoviště. 

Nikdo ale nebyl poučen o výhodách nebo nevýhodách různé metodiky. (viz teoretická část, 

kap. 1.6.) Výzkum u liniových manaţerů ukazuje, ţe v organizaci probíhalo hodnocení 

zaměstnanců různým způsobem. Také pokládám za důleţité ukotvení kompetence 

k hodnocení zaměstnanců do náplně práce. Sice zákoník práce (Zák.262/2006 Sb. §302) 

tuto povinnost ukládá, ale jde o natolik zodpovědnou kompetenci, která by v náplni práce 

měla mít své místo. Prozatím je tato kompetence pouze v náplni práce vrchní sestry. 

Top1,ř.18 

„vrchní sestra hodnotí všechny své podřízené, na některých odděleních hodnotí vrchní 

sestra staniční sestry a staniční sestry hodnotí svoje podřízené, vrchní sestru hodnotí 

primář oddělení“ 

Top1,ř.23 

„vrchní sestry to mají přímo v náplni práce, staniční sestry ne – můţe se „skrýt“ do věty – 

plní jiné úkoly zadané nadřízeným, primáři to v náplni práce nemají“ 

 V souvislosti s rolí hodnotitele naráţím na další téma a tím je hodnocení vrchní 

sestry. Jejím přímým nadřízeným je primář oddělení, ale vrchní sestru také metodicky vede 

hlavní sestra. Kaţdý z nich můţe mít na výkon vrchní sestry rozdílné poţadavky. V prvním 

cyklu hodnocení hodnotili vrchní sestru pouze primáři oddělení. Metodicky je to správně. 

Myslím si ale, ţe vrchní sestry byly ochuzeny o cennou zpětnou vazbu na svou práci. 

Nezanedbatelným faktorem také je, ţe primář oddělení pravděpodobně nebude mít úplný 

přehled o poţadavcích na ošetřovatelskou péči. 

Top1,ř.27  

Myslíte si, ţe jsou primáři oddělení schopni kompetentně ohodnotit prací vrchní sestry po 

stránce ošetřovatelské péče? 

- poţadavky na ošetřovatelskou péči by měli konzultovat s hlavní sestrou 
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- určitě jsou schopni ohodnotit práci vrchní sestry podle svých poţadavků, 

např.organizační schopnosti, hospodaření s materiálem, komunikace 

s personálem…. 

 Hlavní sestra komunikuje s vrchními sestrami neformálně v rámci auditů, kontrol 

či jiných příleţitostí. Plánovaná formální komunikace existuje formou hromadných porad 

vrchních sester. Neexistovala tedy ţádná plánovaná individuální komunikace mezi hlavní a 

vrchní sestrou. I z tohoto důvodu se jiţ při druhém kole hodnocení zaměstnanců hlavní 

sestra účastnila hodnocení vrchní sestry. Hodnocení obvykle probíhalo společně 

s primářem oddělení. V tomto případě šlo o hodnocení vedoucího pracovníka dvěma 

různými nadřízenými osobami.  

 Myslím si, ţe u skupin pracovníků, kteří jsou nuceni vzájemně spolupracovat a 

jsou na manaţerských pozicích, je přínosné získat oficiální pohled na výkon své práce 

z různých zdrojů. Nemusí jít přímo o 360°stupňovou zpětnou vazbu. Její plná forma je 

myslím pro úroveň vrchní sestry zbytečná. Prozatím je dostatečné, aby hodnotil vrchní 

sestru primář oddělení a hlavní sestra, tak jak to proběhlo v posledním kole hodnocení 

zaměstnanců. Do budoucna by bylo zajímavé, kdyby se vrchní sestra mohla vyjádřit 

k určitým kritériím práce primáře nebo lékařského kolektivu a naopak. Pokud by takové 

hodnocení pobíhalo pouze za účelem vzdělávání a rozvoje, myslím si, ţe jejich vzájemné 

postřehy na např. organizaci práce, komunikaci a péči o pacienty by mohly být velmi 

přínosné.  

 Posledním otevřeným tématem je archivování hodnotících formulářů na 

personálním oddělení.  

Top1,ř.65 

„originál se uschovává na personálním oddělení, vrchní sestry si pro sebe zhotovují kopii, 

Uloţení formuláře v podstatě neslouţí k ničemu, případně se do nich můţe nahlédnout, 

kdyby došlo k nějakému pochybení. Formuláře podléhají ochraně osobních údajů, nahlíţet 

do nich mohou jen osoby, které k tomu mají důvod – např.hlavní sestra“ 

Top2,ř.35 

„Výsledky hodnocení jsou archivovány na personálním oddělení. Podléhají ochraně 

osobních údajů. Mohou do nich nahlíţet pouze zaměstnanci personálního oddělení. Top2 

nahlíţí pouze v případě potřeby řešit nějaký problém“ 
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 Pokud uloţené formuláře na personálním oddělení slouţí skutečně pouze pro účel 

kontroly hodnocení nebo v případě řešení nějakých problémů, mohou být originály 

formulářů uloţeny u liniových manaţerů a kontrola jejich práce můţe probíhat oficiálně za 

účasti liniového manaţera. 

2.5.2. Linioví manaţeři 

Základní výzkumná otázka zní: „Jak funguje systém hodnocení pracovníků z pohledu 

liniových manaţerů?“ 

2.5.2.1. Výběr vzorku a oslovení respondentů 

 Oblastní nemocnice Jičín a.s. má 13 lůţkových oddělení a 11 oddělení 

komplementů jako např. laboratoře, sterilizační centrum, oddělení stravování, atd. Na 

těchto odděleních pracuje 39 vedoucích pracovníků nelékařů. Staniční sestry jsou pouze na 

odděleních, která disponují dvěma a více stanicemi. Tohoto kvalitativního výzkumu se 

účastnilo celkem 6 vrchních a staničních sester. Sběr dat jsem prováděla formou rozhovoru 

s předem připravenými otázkami, které vymezovaly oblasti, kterých by se měl rozhovor 

drţet. Otázky byly spíše „berličkou“ pro tazatele. 

 Vrchní a staniční sestry byly o probíhajícím výzkumu předem informovány hlavní 

sestrou na poradě vrchních sester a dále jsem je sama e-mailovou formou oslovila a 

poţádala o spolupráci. Dále byly poţádány, aby informace o probíhajícím výzkumu 

předaly svým staničním sestrám a to zejména z toho důvodu, aby i staniční sestry věděly o 

moţnosti poţádání o rozhovory pro výzkumné účely této práce. V informační zprávě byli 

vedoucí pracovníci ( nelékaři ) podrobně informováni a probíhajícím výzkumu – druhu a 

jeho účelu. Byli také informováni a ujištěni o anonymitě výzkumu. Pro důkazné účely 

diplomové práce jsou jednotlivé rozhovory pojmenovány linio 1-6. O tom, kdo se účastnil 

rozhovoru, vím pouze já a daný respondent. Všechny respondentky, se kterými jsem vedla 

rozhovory, jsem předem poţádala o souhlas s nahrávkou rozhovoru. Všechny souhlasily, 

jejich souhlasy jsou součástí kaţdé nahrávky rozhovoru.  

 Tím, ţe jsem vedoucí pracovníky - liniové manaţery předem oslovila a vyzvala je 

k dobrovolné spolupráci, jsem chtěla dát příleţitost těm liniovým manaţerům, kteří by se 

rádi dobrovolně podělili o své zkušenosti a které bych mohla při vlastním výběru 

„minout“. Na základě výzvy jsem pro rozhovor získala jednu vrchní sestru oddělení o více 

stanicích, s jednou vrchní sestrou probíhala komunikace elektronickou formou (e-mail), 

kdy daná respondentka neměla zájem o osobní rozhovor, ale nakonec jsme rozvinuli 
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korespondenci, ve které mi odpověděla na značnou část otázek, které jsem pokládala i 

ostatním respondentům. S jednou respondentkou, se kterou byl vedený rozhovor mou první 

zkušeností s výzkumným rozhovorem, jsem vedla další doplňující rozhovor. Při analýze 

rozhovoru jsem zjistila, ţe jsem nebyla dostatečně citlivá ke sdělovaným údajům a bylo 

tedy vhodné některá témata více rozvinout a na některé informace se doptat. Tento postup, 

zejména u méně zkušených výzkumníků také doporučuje literatura. (Švaříček,Šeďová, s. 

168). Převáţná část výzkumu u liniových manaţerů probíhala v rámci diagnostiky 

organizace v roce 2011. V letošním roce (2012) jsem výzkum rozšířila o jednu 

respondentku, na kterou mě přivedlo studium vyplněných hodnotících formulářů na 

personálním oddělení. Při tomto studiu dokumentů jsem zjistila, ţe na „jejím“ oddělení je 

pod hodnocením nelékařského personálu podepsán primář oddělení. Tato situace mne 

zaujala zejména proto, ţe respondentka (nadřízený NLZP) má manaţerské vzdělání. Tato 

volba se nakonec ukázala být velmi dobrou, protoţe přinesla velmi zajímavé informace pro 

můj výzkum. 

 Kromě dobrovolného výběru jsem respondenty vybírala podle těchto pravidel: 

 Zastoupení obou pracovišť ( Jičín a Nový Bydţov) 

 Malé oddělení s jednou stanicí 

 Velké oddělení s více stanicemi 

 Staniční sestra z velkého oddělení 

 Staniční sestra z malého vysoce specializovaného úseku 

 Vysokoškolské nebo jiné manaţerské vzdělání vrchní sestry 

 Délka praxe vrchní sestry. 

2.5.2.2. Analýza dat  

 Analýzu dat jsem prováděla stejným způsobem jako u výzkumu členů top 

managementu. Opět jsem z jednotlivých kategorií kódů vytvořila mapu vztahů, kdy jsem 

se snaţila vystihnout logickou návaznost jednotlivých kategorií a vyjádřit jejich 

souvislosti. Pomocí této mapy jsem níţe popsala kostru příběhu, na kterou jsem navázala 

další vztahové kategorie, které ovlivňují výsledky zkoumaného jevu. V tomto případě 

popisuji dva jevy, které jsou ve vzájemné interakci.  V průběhu generování teorie zaloţené 

na mém výzkumu se, stejně jako v předchozím případě, průběţně opírám o důkazy, které 

jsou úryvky přepsaných rozhovorů.  
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Mapa vztahů 
Diagram 7 – Mapa vztahů - linio 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Vysvětlivky grafického znázornění paradigmatického modelu 

 

Základní vztahová osa 

Diagram 8 – Základní vztahová osa - linio 

 

Zdroj: vlastní výzkum 
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  Základní vztahová linie odpovídá na několik z dílčích výzkumných otázek – „Jak 

byl proces hodnocení pracovního výkonu implementován do práce liniových manaţerů?“ 

„Jak se manaţeři připravují na hodnotící rozhovor a jak jej vedou?“ Popisuje okolnosti, 

které ovlivňují kvalitu a profesionalitu hodnotícího pohovoru. V této organizaci šlo o první 

formální hodnocení zaměstnanců v historii organizace. 

  Postoje liniových manaţerů k hodnocení zaměstnanců mohou být ovlivněny např. 

neznalostí problematiky, obavami z nového, obavami ze schopnosti vyrovnat se s novými 

poţadavky, malou snášenlivostí změn, obavami z ohroţení interpersonálních vztahů nebo 

např. nepochopením smyslu hodnocení zaměstnanců. (ARMSTRONG,2OO7, 

HOSPODÁŘOVÁ,2008,s.59)  Pro překonání všech přirozených faktorů odporu, o kterých 

píší nejen tito dva autoři, je nutné liniové manaţery dostatečně informovat, přesvědčovat, 

přinášet informace, motivovat a podporovat pro přijetí změny-přijetí systému hodnocení 

zaměstnanců. Kladné postoje hodnotitelů k hodnocení zaměstnanců jsou pak příčinnou 

podmínkou k jeho dobrému přijetí a také k např. dobře vedenému hodnotícímu pohovoru. 

  

Proškolení vedoucích pracovníků 

 V Oblastní nemocnici Jičín a.s. byli linioví manaţeři NLZP s hodnocením 

zaměstnanců seznámeni na poradě vrchních sester, kde získali informace o hodnocení 

zaměstnanců a o vedení hodnotícího rozhovoru. Tyto informace byly poté podloţeny 

metodickým pokynem pro hodnocení zaměstnanců. Na poradě vrchních sester byly 

s hodnocením zaměstnanců seznámeny pouze vrchní sestry (a vedoucí laboranti). Staniční 

sestry, které také hodnocení zaměstnanců provádějí, byly proškoleny svými vrchními 

sestrami. 

Linio4,ř.17 

„Teď jsem se tady s tím jako seznámila na poradě vrchních, ţe jo a pak vyšlo ňáký ňáká ta 

sopka jak se má hodnotit. Nikdy jsem to neďála, joo“  

Linio2,ř.76 

„tak my jsme to uţ v podstatě dostali, dostali ten formulář, kterej budeme vyplňovat a 

dostali jsme k tomu jakoby pokyny a návod jak postupovat“ 

 Zdá se tedy, ţe seznámení liniových manaţerů s hodnocením zaměstnanců a snaha 

členů top managementu pro získání jejich spolupráce proběhla před prvním cyklem 

hodnocení krátce a stručně.  
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První postoje hodnotitelů 

 I přes to, ţe ve sdělovaných informacích (viz např. metodický pokyn) byl zmiňován 

význam a smysl hodnocení, vedoucí pracovníci tuto informaci nepřijali, nepochopili. První 

reakce byly spíše odmítavé, vnímali ho jako zbytečné, jako prostor zejména pro hledání 

chyb na zaměstnancích, jako další papír. 

Linio2,ř.21 

„Přiznám se, ţe ten první dojem...nebo dojem, spíš taková ta první reakce byla spíš 

odmítavá, protoţe mě to..mě to hodnocení…..tak jako člověku začne zavánět nějakou 

takovou spíš jako negativní. V negativním slova smyslu to na mě zapůsobilo….. nejdřív“ 

Linio4,ř.31 

„Jsou docela, takový dá se říct  vyrovnaný , nemůţu říkat, ţe by jedna byla super a druhá 

úplně jako lempl, to rozhodně neee teda a takţe, o  to hůř se mi to hodnotilo.  Jako uţ  jsem 

furt chtěla hledat ty chyby, jako ţe se maj  hledat ty chyby, ţe jo, nebo to.“ 

Linio5,ř.65 

„ Pokud jsou sestry na pacienty milé, hodné , nejou ţádné zapomenuté ordinace, 

 je udělané všechno co má být, na oddělení nejsou stíţnosti od pacientů ,tak 

 kaţdé hodnocení je tak trochu " vícepráce". 

Ovlivnění historií  

 Vedoucí pracovníci NLZP jsou různého věkového zastoupení. Většina z nich 

pracuje ve zdravotnictví (některé ve funkci vrchní sestry) déle neţ dvacet let. Mohou si 

tedy do svého vědomí přenášet zkušenosti s různými formami hodnocení ať uţ z dob 

minulého reţimu nebo z období, kdy se hodnocení zaměstnanců provádělo bez jejich 

účasti. O tomto způsobu hodnocení se v organizaci hovoří, ale nikdo nepotvrzuje, ţe by ho 

skutečně prováděl. S historickým kontextem při implementaci hodnocení zaměstnanců do 

praxe nikdo z top managementu nepracuje, ale z občasných výpovědí dotazovaných je 

ovlivnění minulostí zjevné. O historii hodnocení píši více ve výzkumné části kvalitativního 

výzkumu u top managementu. 

 

Informování zaměstnanců, postoje zaměstnanců k hodnocení 

 Nadřízení pracovníci pak seznámili s hodnocením zaměstnanců své podřízené 

pracovníky. I kdyţ se vedoucí pracovníci snaţili k informování svým podřízených 

pracovníků přistupovat poctivě a pracovníky informovali nejen o metodice, ale i o 
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jednotlivých hodnotících kritériích, dochází k přenosu hodnot vedoucích pracovníků na 

podřízené zaměstnance. V informování podřízených pracovníků se odráţí formálnost. To 

pak ovlivňuje jejich vlastní postoje k hodnocení zaměstnanců. (O postojích řadových 

pracovníků se blíţe zmiňuji v kvantitativním výzkumu)  K přenosu hodnot a postojů 

dochází nejen od vedoucích pracovníků na řadové zaměstnance, ale také od vrchních sester 

na staniční sestry. Ty se neúčastnily přímého školení, ale byly závislé na přenosu informací 

od svých přímých nadřízených.  

Linio1,ř.22 

„Jo dopředu věděli, ţe se bude dělat hodnocení, dopředu jsem jim ukázala vlastně  

tenhleten dotazník ( nahlíţí do formuláře) jakej bude, i jaký tam jsou hodnotící kritéria,  

odpovědi od jedničky do pětky .Nebo slovní ţe to je“ 

Linio3,ř.16 

„Byla jsem s tím seznámena úplně a na takový malý provozní schůzi jenom staničních 

sester. Víte.  Tam nás s tím seznámila, jak to budeme dělat.  Bylo to takový, jako ţe sami  

jsme vlastně nevěděl,i ani ona co vlastně  si o tom  máme představovat. Jsme fakt nevěděli 

do čeho jdem. Byla to taková zkušenost , takový ţe nikdo nevěděl co….A sestřičky jsem 

s tím seznámila  obdobně, ţe to jako bude probíhat tak a tak …“ 

Linio4,ř.34 

„…no oznámila jsem jim to, ţe to tahle je prostě, ţe se musí dělat hodnocení …“ 

 Přirozené obavy personálu z něčeho nového nebyly příliš zmírněny. Jejich postoje 

odráţely postoje vedoucího pracovníka. Zaměstnanci, podle slov dotazovaných přijímali 

hodnocení zaměstnanců jako nutnost, stres, obávali se kritiky, někdy dokonce vnímali 

hodnocení jako poniţování vlastní osoby. 

Linio1,ř.30 

„Byli v opozici, mysleli si…., že to je kritika „ 

Linio5,ř.58 

„Sestry to přijaly jako zbytečnou nutnost, a spíš politovaly mě, ţe to musím 

dělat“ 

Linio6,ř.361 

„proč brečíš? A ona říkala, ţe tady ..pracuju tolik roků a tak, ţe bych se musela prostě tak 

poniţovat…“ 
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 Tyto popisované postoje jsou postoje pracovníků před prvním zkušeností 

s hodnocením zaměstnanců.  

 

Adaptace/vlastní příprava na roli hodnotitele 

 Většina vedoucích pracovníků, se kterými jsem vedla rozhovory, vnímá přípravu na 

hodnocení zaměstnanců ze strany top managementu jako nedostatečnou. Měli smíšené 

pocity a nevěděli, jak mají hodnocení zaměstnanců „uchopit“.  

Linio6,ř.294 

„No jako abych řekla, jestli jsem na to byla  úplně perfektně připravená , tak úplně ne, i 

kdyţ  moji výhodou bylo, ţe jsem  třeba prošla nějakým školením uţ v těch předcházejících 

letech, kdy prostě se hm……. kde nám dycky říkali, ţe je hrozně důleţitá ta spolupráce 

s tím hodnoceným zaměstnancem vlastně a to vyčlenit si na něj čas a prostě fakt si s ním 

popovídat a“ 

 Výhodu pro přijetí hodnocení zaměstnanců cítili ti, kteří jiţ měli nějaké manaţerské 

vzdělání.  Někteří sami aktivně studovali informace na internetu nebo z literatury nebo 

„trénovali“ hodnotící rozhovor s kolegyní, aby získali praktickou zkušenost. Snaţili se 

získat motivaci, zkušenosti a informace, které byly nezbytné, aby hodnocení zaměstnanců 

prováděli co moţná nejlépe. Na svou novou roli se připravovali.  

Linio2,ř.24 

„Pak jsem si o tom vyhledala něco na internetu, přečetla jsem si teda, jakým způsobem se 

to vlastně provádí jinde, jak je třeba postupovat a jak vůbec jako to teda je  a trošku, 

trošku jsem si tak jako porovnala to jak to teda provádějí jinde . i jsem se teda dozvěděla, 

ţe vlastně to funguje podobně v jiných organizacích…“ 

  Po prvním cyklu hodnocení zaměstnanců se všichni vedoucí pracovníci účastnili 

školení manaţerských dovedností. Toto školení většinou vnímají jako přínosné. 

Hodnotící pohovor 

 Někteří dotazovaní naznačují, ţe jejich někteří kolegové přistupovali k hodnocení 

zaměstnanců velmi formálně. Šlo spíše o splnění povinnosti. Výpověď jedné dotazované – 

linio5, takové znaky nese. Jde o vedoucího pracovníka, který celý proces hodnocení 

zaměstnanců nepochopil, ani se o to pravděpodobně ani nesnaţil. Tento vedoucí pracovník 

má s hodnocením zaměstnanců negativní zkušenost. Spojuje si ji se psaním posudků 

v dobách minulého reţimu, jejichţ smyslem bylo spíše hledat chyby a hodnotit výkon 

pracovníka podle postojů k politické ideologii. Tato dotazovaná pravděpodobně není 
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zvyklá o úrovni pracovního výkonu se svými podřízenými hovořit. Na toto poukazuje její 

nejistota či neobratnost psaného projevu, který by raději nezveřejňovala. Obává se 

odhalení vlastních postojů, které se projevuje i ve vedení „hodnotícího rozhovoru“, kdy 

sice pouţívá metodu sebehodnocení pracovníka a umoţňuje mu vyjádřit se k vlastnímu 

výkonu, tím, ale celý rozhovor končí. Nešlo o konstruktivní debatu spíše o jednostranné 

vyjádření ze strany hodnoceného. V tomto případě proběhl hodnotící rozhovor bez 

přípravy všech zúčastněných, bez závěru i bez přínosu pro kohokoliv.  

Linio5,ř.54 

„U nás to proběhlo tak, ţe jsem si počkala na sestru, kdyţ měla trochu volna 

ve sluţbě. Přečetla jsem ji znění otázek a zeptala se, jak by se asi 

ohodnotila. Bylo zajímavé, ţe se hodnotily vţdycky hůř neţ jsem čekala.  

Já si na serstry (v té době) nemohla vůbec stěţovat. Do té spodní části 

 jsem ještě připsala nějakou větu, spíš charakteristiku té dotyčné“  

Linio5 

ř.45 –„ Co je napsané, na to vţdycky někde někdo přijde.Ať je to schované sebelíp. 

Někdo je takový šťoura a já nemám šuplíky na klíč.“ 

ř.58 – „Sestry to přijaly jako zbytečnou nutnost, a spíš politovaly mě ,ţe to musím 

dělat. A nejtěţší na tom byla pro mě čeština a já nejsem ţádný spisovatel, 

 tak abych to napsala nějak srozumitelně“ 

ř.62 –„ A člověk se hodnocením nezmění“ 

 

 Ostatní dotazovaní se na hodnotící rozhovor připravovali. Přemýšleli nad obsahem 

budoucích rozhovorů, snaţili se o objektivní přístup, sledovali zaměstnance při práci, 

zejména se zaměřovali na oblasti, kde si nebyli jisti jejich výkonem. K samotnému 

hodnotícímu rozhovoru přicházeli s jiţ vyplněným hodnotícím formulářem.  

 

Linio3,ř.84 

„a tak jako furt o tom přemýšlím, abych jí neublíţila .. „ 

Linio4,ř.349 

„Ne dopředu jsem si tak jako zakrouţkovala to co bych jak bych je ohodnotila a pak jsem 

teda s nima šla..“ 

 Všechny dotazované vyuţívali metodu sebehodnocení. Kaţdá ale k této metodě 

přistupovala trochu jiným způsobem. Někdy byli hodnocení zaměstnanci vyzvání 

k ohodnocení vlastní práce aţ v průběhu hodnotícího rozhovoru a následně o své výkonu 

diskutovali se svým nadřízeným. Někteří vedoucí pracovníci poţádali o písemné 

sebehodnocení zaměstnance ještě před hodnotícím rozhovorem. Zaměstnance tedy 
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přicházel na rozhovor jiţ připravený. Mohl jiţ předem reflektovat svoji práci, kterou se pak 

snaţil před nadřízeným pracovníkem obhájit. V jednom případě, kde hodnotí přímý 

nadřízený spolu s dalším nadřízeným (vrchní sestra s primářem oddělení),  se na hodnotící 

rozhovor připravovali oba hodnotitelé společně. Společně diskutovali nad výkonem 

pracovníků z pohledu svých poţadavků na jejich pracovní výkon, zamýšleli se nad 

sebehodnocením pracovníků, kteří ho předem odevzdávali vrchní sestře. Své postoje pak 

diskutovali společně s hodnocenými pracovníky.  

 Rozhovory probíhaly v pracovnách vrchních sester nebo na denních místnostech 

zaměstnanců. Všichni se snaţili vytvořit nerušené prostředí a dopředu zaměstnance 

informovali, ţe se v určitých dnech bude konat hodnotící rozhovor. Domluvit předem 

přesný čas rozhovoru není ve zdravotnictví příliš moţné. Vedení rozhovorů se tedy 

přizpůsoboval aktuální situaci na oddělení, ve chvílích relativního klidu a niţší vytíţenosti 

pracovníků. 

 

První zkušenost s hodnocením – zjištění 

 Jiţ první zkušenosti s hodnocením pracovníků jsou pro hodnotitele přínosné a pro 

jejich další práci motivační. Posilují význam i hodnotu hodnocení zaměstnanců, kterou si 

vedoucí pracovníci uvědomují. 

 Ti zjišťují, ţe bez formálního hodnocení nejsou schopni si za běţného provozu najít 

na kaţdého pracovníka čas pro komunikaci v takovém rozsahu, jaký vyţaduje hodnotící 

rozhovor. Uvědomují si nedostatek komunikace o pracovních záleţitostech a poţadavcích 

na pracovní výkon zaměstnanců, na základě sebehodnocení zaměstnanců si uvědomují 

odlišnost pohledu na pracovní výkon obou zúčastněných, který pramení z dlouhodobého 

nedostatku zpětné vazby. Přestoţe první kolo hodnocení zaměstnanců nebylo ještě příliš 

profesionální, vedoucí pracovníci v něm jiţ vidí přínos, na jeho základě došlo ke zlepšení 

pracovního výkonu některých pracovníků. Ti vnímavější si dokonce uvědomují, ţe je třeba 

průběţně sledovat pracovní výkon zaměstnanců, zejména ty oblasti, které bylo doporučeno 

zlepšit, aby při dalším kole hodnocením mohlo dojít ke shrnutí výsledků práce podle 

předem stanovených cílů. Dotazovaná, která má manaţerské vzdělání, tuto výhodu po své 

první zkušenost oceňuje a hodnocení zaměstnanců vnímá jako nezbytnost pro práci 

vedoucího pracovníka 

Linio1,ř.203 

„Je to vlastne i jediná příleţitost s těma jednotlivejma to takhle probrat. Ţe jo. Ţe nepůjdu  

po oddelení a neřeknu, nechceš jít do školy? Ţe jo?“ 
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Linio6,ř.328 

„na rovinu říkám, ţe kdyby to hodnocení nebylo, tak já bych asi neměla tolik času si s těma 

lidma sednout a s kaţdým individuálně si popovídat“ 

Linio3,ř.73 

„je to je .. je to dobrý, ţe se to tak jako víc  vyčistí ten vzduch . Prostě co, co jak hodně vadí 

i na co se třeba chystám  dlouho, třeba to není nějakej závaţnej problém . Ale  vidím, třeba 

nějaký problém mezi holkama , takţe ještě v tom hodnocení jako víc proberu…v čem by se 

měli zlepšit „ 

.Linio6,ř.267 

„A fakt musím říct, ţe se začala měnit a začala si uvědomovat, ţe o tu práci by nechtěla 

přijít, ţe se jí tady líbí. No a pomohlo to, určitě. To byl jeden způsob z těch mých 

pozitivních věcí. Já jsem si uvědomila, ţe kdyţ bych jí to moţná řekla mezi čtyřma očima, 

ţe něco nedělá dobře,  ţe by to nemělo takovou váhu, jako kdyţ je to do spisu“ 

 Jistým znakem úspěšnosti prvních hodnotících rozhovorů je jeho lepší přijetí 

zaměstnanci, o kterém se linioví manaţeři vyjadřují. Zejména, pokud byly rozhovory 

vedeny v přátelské atmosféře. Tam, kde byla kromě kritiky slyšena i chvála a povzbuzení, 

pracovníci závěry hodnocení obvykle přijaly. 

Linio2,ř.110 

„….pokud já si myslím, ţe…..pokud s tím člověkem mluvíš jako se sobě rovným, jako 

prostě bez nějakejch emocí a bez prostě bez toho abys ho jakoby …napadala nebo říkala 

mu prostě ty tohle všechno děláš špatně, tak si myslim, ţe to ti lidi přijmou. Kdyţ mu 

nejdřív řeknu, co dělá ……..Samozřejmě, musí slyšet, co dělá dobře. Nejenom, ţe dělá 

všechno špatně. To pak asi by těţko ten dotyčném přijímal. Samotný by se mi nelíbilo, 

kdybych si někam sedla, někdo mě zkritizoval všechnu moji práci a bez pochvaly. To určitě 

není příjemný“ 

Linio3,ř.38 

„jako  myslím si, ţe  všechny docela jakoto  přijali všechno v čem byl teda ten problém“ 
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Zkušenosti a připomínky k hodnocení zaměstnanců 

Diagram 9 – Zkušenosti a připomínky k hodnocení zaměstnanců 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 Po prvním hodnotícím rozhovoru získali vedoucí pracovníci nové zkušenosti, které 

pozměnily jejich postoje k hodnocení zaměstnanců. Bylo to pomyslné vhození do vody, při 

kterém měly nabýt potřebné dovednosti. Ve výzkumných rozhovorech jsem se snaţila 

zjistit, jaké momenty byly pro hodnotitele nejnáročnější. Tento diagram tedy odpovídá na 

další dílčí výzkumnou otázku –„ Co bylo pro liniové manaţery na hodnocení zaměstnanců 

nejnáročnější?“ Tato zjištění by mohla být podnětem pro jejich další vzdělání a upevnění 

právě získaných kompetencí. Jako vedlejší produkt mého zkoumání odhaluji problémové 

oblasti systému hodnocení, které linioví manaţeři sami definují a navrhují jejich změny.  

Náročné momenty 

 Na hodnotícím rozhovoru byla pro vedoucí pracovníky nejnáročnější oblastí přímá 

komunikace se svými podřízenými. Nevěděli, jak mají se svými podřízenými otevřeně 

komunikovat. Nejen, jak říct kritiku, ale i jak pochválit a celkově ohodnotit jejich práci. 

Nevěděli, jak sdělit kritiky, nechtěli pracovníkům psychicky ublíţit a demotivovat je pro 

další spolupráci. Také se obávali jejich reakcí na sdělené informace. Toto zjištění odráţí 

realitu nedostatku komunikace a neexistenci poskytování zpětné vazby na pracovní výkon. 

Přímou komunikaci jako stresovou záleţitost necítí respondentka, která jiţ má manaţerské 

vzdělání i předchozí zkušenost s vedením a řízením lidí. 

Linio1,ř.259 

„A říct i jak říct do očí .. vlastně jak mu i to  
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dobrý i to špatný ţe jo..jakoby jo..“ 

Linio3,ř.69 

„Říká se mi to hodně špatně, jak u koho.  Někomu jo, někdo tu kritiku přijímá hůř , takţe 

samozřejmě vím, kdo uţ kritiku  nepřijímá, takţe na to člověk musí taky jinak. Ale byla 

jsem ráda, ţe to mám za sebou“ 

 

 Další problémovou oblastí je slovní hodnocení, kde mají vedoucí pracovníci potíţe 

s obsahem i formou psaného projevu. Nedisponují dostatečnou odbornou slovní zásobou 

vhodnou pro psaný projev.  

Linio3,ř.48 

„Jako pro mne to bylo náročný určitě, hlavně to slovní hodnocení tam něco vymýšlet“ 

Linio5,ř.59 

„A nejtěţší na tom byla pro mě čeština a já nejsem ţádný spisovatel, 

tak abych to napsala nějak srozumitelně“ 

 Někteří dotazovaní zmiňují i časovou náročnost hodnocení zaměstnanců, zejména 

přípravu na hodnotící rozhovor. Zejména staniční sestry a vrchní sestry malých oddělení 

jsou v pracovní době plně vytíţeny běţnými povinnostmi a proto se na hodnocení 

zaměstnanců připravují doma. 

Linio3,ř.123 

„Není na to čas.  Tady třeba kdyţ jdu sem, tak mě kaţdou chvilku někdo vyruší. Někdy to 

dělám ve sluţbě. Nebo sem to asi tak ďála , ale málo kdy v tý práci spíš jsem si to 

předchystala jsem si to doma“ 

 Překáţkou pro objektivní hodnocení zaměstnanců můţe být i dlouholetá spolupráce 

a velmi přátelské vztahy na pracovišti. U přátel máme tendenci chyby nevnímat nebo 

přehlíţet a je i mnohem obtíţnější oddělit roli přítele od role manaţerské a to zejména 

z důvodu obav zhoršení vzájemných vztahů. 

Linio4,ř.20 

„bylo to pro mne docela těţký. Já jednak z tý pozice, ţe tady s těma holkama, co já tady 

dělám … já s nimi dělám 10 – 15 let ţe…  nebo i víc, s některýma třeba i víc. Takţe znám je 

všechny moc dobře , to je  někdy taky špatně ţe jo“ 

 Problémovou oblastní je i samotný hodnotící formulář, u kterého si mnohdy nevědí 

rady se samotnými kritérii hodnocení. U některých hodnotících kritérií linioví manaţeři  
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jen z obtíţemi dokáţí definovat, jaký pracovní výkon mají u některých skupin pracovníků 

očekávat. Tento problém můţe souviset s nedostatečným proškolením liniových manaţerů, 

jak pracovat s kritérii hodnocení, ale také s nedostatečným vlastním nastavením poţadavků 

na pracovní výkon pro své konkrétní pracoviště, pro své podřízené pracovníky. Horší 

„uchopitelnost“ hodnotícího formuláře ale také souvisí s jeho konkrétními nedostatky – 

blíţe viz Připomínky k hodnocení zaměstnanců.  

Tab. 6 - Shrnutí náročných momentů hodnocení zaměstnanců 

Shrnutí náročných momentů 

Přímá komunikace 

Psaný projev 

Časová náročnost 

Přátelské vztahy na pracovišti 

Hodnotící formulář 

Zdroj: vlastní výzkum 

Připomínky k hodnotícímu formuláři 

 Díky praktické zkušenosti s hodnocením zaměstnanců získávají linioví manaţeři jiţ 

větší jistotu a přehled o dané problematice. Sami přicházejí s konkrétními připomínkami 

k hodnotícímu formuláři, na kterých se v podstatě všichni shodují. 

 Největší výhrady mají k samotnému hodnotícímu formuláři. Vadí jim jednotnost 

hodnotícího formuláře pro všechny skupiny pracovníků. Některá kritéria jsou nevyhovující 

např. pro pomocný personál-sanitáře/řky, pro které by si přály jiný hodnotící formulář, 

který by lépe odpovídal jejich náplni práce a nepřekračoval jejich kompetence. 

Linio1,ř.106 

„Je to takový …. Strašně se … Do toho se vůbec nevejde ten sanitář, ţe jo, jo .. takovej …  

Jo ..Vedení veškeré dokumentace …..Sanitáři na to nemaj nic“ 

Linio6,ř.17 

„Určitě bych jinak hodnotila nebo jnak otázky vedla pro středňáky a jinak třeba pro ty 

sanitárky. Ty sanitárky se v tom těţkou můţou najít, jooo…   Prostě to hodnocení se myslím 

by mělo být pro kaţdej vlastně..  hm hm profesi zvlášť“ 

 

 Další výhrady mají linioví manaţeři k numerickému a slovnímu hodnocení 

zaměstnance. Tam, kde proběhlo hodnocení zaměstnanců spíše formálně nebo tam, kde byl 

vedoucí pracovník celkově spokojen s výkonem svých podřízených a neměl potřebu 
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zlepšovat jejich výkon nebo je formálně pochválit, vyuţíval vedoucí pracovník spíše 

numerické hodnocení. Většina dotazovaných by ale i přes pocit psané slovní neobratnosti 

uvítala větší moţnost se slovně k pracovnímu výkonu daného jedince slovně vyjádřit. 

Písemné hodnocení jednotlivých kritérií povaţují za hodnocení s větší vypovídající 

hodnotou. Výsledky numerického hodnocení by pak pouţívali jako podklad pro 

přidělování finanční odměny (osobní ohodnocení, odměny) 

 

Linio1,ř.230 

„Určitě, protoţe ta známka je nevypovídající, ţe jo. Mne se ty známky moc nelíbej. Ale  

potřebuju to s něčím srovnávat. Proto já jsem z těch známek vycházela, ale důleţitý je co si  

napíšu na linky slovně a neţ potom známka“ 

Linio2,ř.43 

„to známkový hodnocení je….je… takový taky trošku zavádějící, protoţe si myslím ţe 

pokud bych tady měla zaměstnance, kterýmu bych měla dát čtyřku nebo pětku, někdy i tu 

trojku, tak takovýho bych tu tady uţ vůbec nechtěla mít. Pokud bych tady měla 

zaměstnance hodnotit takovouhle známkou, tak bych nechtěla vůbec, aby tady pracoval.“ 

Linio2,ř.59 

„mě by to vyhovovalo, kdybych mohla…prostě popsat, jak ten zaměstnanec pracuje spíš 

neţ to známkový…Mě by to vyhovovalo víc. Moţná někomu vyhovuje víc to známkování, 

ale pro mě ta známka je taková……hmm…je to takový školní, ale prostě ta práce je tady si 

myslim širší neţ ty známky, i kdyţ je to tam rozepsaný na jednotlivý ty…..“ 

 Poslední připomínkou, kterou někteří dotazovaní zmiňují v souvislosti s hodnotícím 

formulářem, je jeho odevzdávání do osobních sloţek zaměstnanců na personálním 

oddělení. Obvykle nad jeho odevzdáváním příliš nepřemýšlí. Myslí si, ţe jeho uloţení 

slouţí jako podklad pro řešení problémových situací v souvislosti s pracovním výkonem. 

Pokud je to ale jediný důvod jeho odevzdávání na personální oddělení, měl by být formulář 

uloţen u vedoucího pracovníka oddělení, který by jej měl v případě potřeby zpřístupnit ke 

kontrole dalšímu nadřízenému, ale za jeho účasti, aby se i vedoucí pracovník měl moţnost 

vyjádřit ke své práci. Hodnotící formulář, který je písemným výstupem hodnotícího 

rozhovoru sice zvyšuje autoritu celého systému a zodpovědnost zaměstnanců k jejich 

pracovnímu výkonu, ale také v jistém smyslu zveřejňuje pracovní problémy oddělení i styl 

vedení vedoucího pracovníka.  
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Linio6,ř.270 

„ţe by to nemělo takovou váhu , jako kdyţ je to do spisu“ 

Linio6,ř.277 

„jako  já jsem přemýšlela proč to vlastně musí bejt, protoţe vlastně  to ochrana osobní  

údajů. Stejně s tím nemůţeš nikam vylízt. Jako aby kdyţ ten zaměstnanec odchází, aby si 

s ním zároveň poslala hodnotící formulář. To rozhodně nemůţeš.  A tak jsem si říkala, 

tohleto hodnocení  by mělo bejt v šuplíku na oddělení.  Samozřejmě,  ţe pokud by byla 

ňáká konkrétní  situace , ţe konkrétní zaměstnanec  zavinil něco, pak by myslím, ţe by měla 

právo třeba  hlavní  sestra a ředitelka , náměstek … přijít a podívat se třeba jak jsme toho 

zaměstnance hodnotili… v předcházejícím období , jestli uţ tam třeba nebyl náznak něčeho 

..Ale jako sama o sobě si myslím já, ţe v osobním spise nemaj co dělat“  

 

Role hodnotitele a sledování pracovního výkonu 

Diagram 10 – Role hodnotitele a sledování pracovního výkonu 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

 Nyní shrnu pouze obecné závěry/obecná zjištění, která vyplývají z jednotlivých 

skupin kódů a později se je pokusím popsat ve vztahu podle stylu/způsobu vedení 

jednotlivých vedoucích pracovníků.  
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Způsob vedení 

 Na kvalitě nově zavedeného hodnocení zaměstnanců – na jeho adaptaci, přípravě na 

hodnotící rozhovor, sledování pracovního výkonu se odráţí dlouhodobé zvyklosti a 

způsoby vedení vedoucích pracovníků. Dá se říci, ţe kaţdý vedoucí pracovník mého 

výzkumu má svůj způsob vedení zaměstnanců.  

 Akutní problémy a závaţné nedostatky pracovního výkonu řeší vedoucí pracovníci 

obvykle okamţitě. Drobnější nedostatky nebo menší komunikační problémy mají sklon 

odkládat. Hodnocení zaměstnanců je pak pro ně prostor, kde mohou tyto záleţitosti 

„dořešit“. V rozhovorech respondentky vyjadřují dlouhodobý nedostatek formální 

komunikace, která by se týkala poskytování zpětné vazby na pracovní výkon.  Zdá se, ţe 

hlavním rysem vedení je udrţování přátelských vztahů mezi podřízenými a nadřízenými. 

Málokdy je, ale styl vedení, kromě toho, ţe je orientován na pracovníky a na vzájemné 

vztahy, také orientován na výsledek, na výkon pracovníka. Málokterý vedoucí pracovník 

má jasnou představu-vizi očekávaného pracovního výkonu, ve které pracovníky vede a na 

základě jejích výsledků je hodnotí. Poţadavky na pracovní výkon jsou od obecných, 

povrchních aţ po poţadavky na vysoce odborné znalosti a technické dovednosti. Někde lze 

zaznamenat setrvalost poţadavků na pracovní výkon, které jsou po mnoho let stejné, někde 

vedoucí pracovník přizpůsobuje poţadavky na výkon pracovníka trendům ošetřovatelské 

péče. Jasné poţadavky na pracovní výkon mají spíše staniční sestry a vrchní sestry malých 

oddělení, kteří jsou součástí běţného provozu oddělení, mohou sledovat přímý výkon 

svých pracovníků a vedou je vlastním příkladem.   

Sledování pracovního výkonu 

 „Jak linioví manaţeři sledují pracovní výkon svých podřízených“ je další dílčí 

výzkumnou otázkou. 

 Sledování pracovního výkonu předchází i následuje hodnotícímu pohovoru, 

zejména pokud vedoucí pracovníci stanovili nové poţadavky a očekávání na pracovní 

výkon zaměstnance. Mělo by být kaţdodenní součástí práce vedoucího pracovníka.  

 Největší přehled o pracovním výkonu mají přímí nadřízení pracovníků. Tedy 

staniční sestry a vrchní sestry malých oddělení. Tito vedoucí pracovníci se obvykle 

zapojují do kaţdodenního provozu oddělení, při kterém průběţně, náhodně sledují 

pracovní výkon svých podřízených a vlastním pracovním výkonem se jim snaţí jít 

příkladem. Jedna z dotazovaných sleduje a zároveň podporuje úroveň pracovního výkonu 
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svých podřízených průběţným zkoušením. Před blíţícím se hodnotícím rozhovorem sledují 

pracovní výkon cíleně. Informace/podklady pro hodnocení zaměstnanců získávají i 

z jiných zdrojů neţ z přímého sledování pracovního výkonu. Vyuţívají kontroly 

dokumentace, názorů na spolupráci s daným respondentem od spolupracovníků – NLZP, 

lékařů, vyjímečně od pacientů. 

Linio3,ř.201 

„většinou náhodně, ale kdyţ pak se blíţí to hodnocení, tak pak uţ sleduju ty určitý věci. Uţ 

jsem to tak ďála . Já si říkám, já to ještě vysleduju, jestli se nemýlím“ 

Linio6,ř.121 

„A nebo je občas zkouším. Já se jich na něco zeptám.  Třeba fakt jsou takový věci, třeba 

obyčejný, ţe jsme třeba měly dezinfekci rukou. A proč takhle, a za jak dlouho …  A proč si 

bereš rukavice?... 

R.: A takhle si je zkoušíš průběţně nebo jako jenom před tím hodnocením?  

Průběţně.  Před hodnocením  neee.  Pravidelně ne, moţná bych měla asi přitvrdit“ 

Linio2,ř.72 

„A samozřejmě i potom informace od té staniční sestry, která je tam s nima denně. Nebo od 

lidí. A navíc i zase i doktoři..“ 

 Cíleně sledují pracovní výkon, pokud si nejsou jisti, jakou úroveň konkrétního 

kritéria splňuje daný pracovník nebo pokud došlo k pochybení, poté cíleně sledují, zda 

došlo ke zlepšení. Pokud byl hodnotitelem přímý nadřízený, byl obvykle schopen přesně 

popsat, zda a ve kterých případech po proběhlém hodnocení zaměstnanců pociťuje zlepšení 

pracovního výkonu svých podřízených. Pokud byl hodnotitelem pouze další přímý 

nadřízený (vrchní sestra oddělení s více stanicemi), byl „přeskočen“ jeden stupeň 

v hierarchii pracovníků. Zde si vrchní sestra nebyla jistá, zda došlo u hodnocených 

zaměstnanců ke zlepšení pracovního výkonu. Odpovídala nejistě, informace získala 

zprostředkovaně od staničních sester. (výzkumný rozhovor probíhal necelý jeden rok po 

hodnotícím rozhovoru).  

 Ţádná z dotazovaných vedoucích pracovníků si nevede záznamy výsledků svých 

náhodných nebo plánovaných kontrol.  

Linio6,ř.160 

„No jo, to bych já musela bejt… já jako v tomhletom důslednější, ţe bych zaloţila nějak 

sešit a zapisovat si to, víš. Protoţe to hodnocení se dělá třeba jenom jednou za půl roku a 

já to zapomenu“ 
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Kdo je hodnotitel 

 Pracovní výkon v Oblastní nemocnici Jičín a.s. nejvíce sleduje a hodnotí přímý 

nadřízený. Na větších odděleních o více stanicích je hodnotitelem obvykle staniční sestra. 

Zodpovědnost za ošetřovatelskou péči za celé oddělení ale nese její další nadřízený a tím je 

vrchní sestra. Proto i ona by měla mít přehled o výkonu jednotlivých pracovníků a 

provozních problémech jednotlivých stanic. Dochází k delegování pravomoci a 

kompetencí, které je ale závislé na důvěře a dobrém vztahu mezi staniční a vrchní sestrou. 

Zřejmě z tohoto důvodu zůstává v některých případech hodnotitelem na velkých 

odděleních s více stanicemi vrchní sestra. Důvěra a spolupráce mezi vedoucími pracovníky 

je zaloţena na jejich profesionální komunikaci. Na jednom oddělení se hodnocení NLZP 

kromě vrchní sestry účastní i primář oddělení, který/á má přehled o úrovni ošetřovatelské 

péče na oddělení a jasné poţadavky na výkon NLZP. Slovo tohoto primáře oddělení má u 

hodnotícího rozhovoru stejnou váhu jako slovo vrchní sestry. 

Vztah ke staničním sestrám 

 Výzkumné rozhovory jsem vedla na třech odděleních o více stanicích, kde pracují 

jak vrchní, tak staniční sestry. Na jednom z těchto odděleních byla hodnotitelem pouze 

vrchní sestra. Hodnocení zaměstnanců přijímá jako nařízení, které ale bez výhrad plní. Cítí 

silnou zodpovědnost za „spravedlivé“ hodnocení u všech zaměstnanců a následné 

spravedlivé rozdělení finančního ohodnocení. Neumí nebo nechce delegovat část své 

zodpovědnosti na své podřízené, které by měly být také kompetentní vykonávat hodnocení 

zaměstnanců. Z tohoto důvodu nejsou staniční sestry v hodnocení zaměstnanců ani nijak 

podrobněji proškoleny. 

Linio1,ř.3 

„já jsem vlastně dělala hodnocení na všechny zaměstnance. Já jsem nedělala, to, ţe by ty 

staniční hodnotily ty pod sebou. Já jsem se sešla se staničníma vlastně a ty mne řekli k 

jednotlivých sestrám z jejich pohledu. A já jsem vlastně dělala i ty sestry. Všechny jsem 

dělala já. Všechny já. Protoţe aby to bylo všechno stejný. Protoţe kaţdá staniční je jiná. 

Kaţdá by hodnotila sestry jinak. Nevím jak já bych to z toho potom udělala. Jo... To mne 

přijde takový …Já rozděluji osobní, ne ty staniční ., ţe jo. sice o tom vědí , jak to je….“.  

 V ostatních případech, kde hodnotí staniční sestra, byly staniční sestry svými 

vrchními sestrami podrobně proškoleny. Vrchní sestra jim zprostředkovala všechny své 

informace a postoje k hodnocení zaměstnanců. Společně řešily, jak nejlépe hodnocení 
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zaměstnanců provádět. Vrchní sestra si jsou vědomy, ţe staniční sestry znají nejlépe 

pracovní výkony zaměstnanců, mají důvěru v jejich pracovní výkon a respektují jejich 

názory. Staniční sestry mohou např. navrhnout výši osobního ohodnocení svým 

podřízeným pracovníkům. 

Linio2,ř.136 

„Vycházíš z toho, ţe pracuješ s lidmi, na které je spolehnutí. V podstatě ta staniční by měla 

být pravá ruka“ 

Linio2,ř.317 

„tak určitě, jednak jsme se o tom bavili před tím neţ oni začaly hodnotit, neţ se vůbec to 

samotný hodnocení samotný začalo, mluvili jsme i o tom, jak postupovat, protoţe já jsem 

hlavně o něm si získávala ty informace, jak k tomu přistupovat. Takţe to jsem potom 

předávala dál a řekla jsem jim i kde je najdou, aby si sami mohly přečíst a aby se sami 

mohly podívat, jak teda se s tím poprat a určitě jsme mluvili o tom, jak říct někomu…třeba 

právě..nějakou tu negativní…informaci..jakým způsobem prostě tu sestřičku s tím seznámit, 

aniţ bysme jí ňák prostě chtěli ranit nebo prostě sniţovat jí sebevědomí a dostat jí do 

takovýho stavu, ţe prostě je tady zbytečná…“ 

Vzájemná komunikace mezi vedoucími pracovníky 

 Vrchní sestra se staničními sestrami formálně komunikuje prostřednictvím 

pravidelných setkání, která se konají obvykle jednou za měsíc. Zde získává informace o 

chodu oddělení a aktuálně řešených problémech, stanovuje poţadavky na pracovní výkon 

podřízených.  Je to jeden ze způsobů, jak vrchní sestra získává přehled o práci 

jednotlivých pracovníků a úrovni ošetřovatelské péče. Konzultace závěrů hodnocení 

zaměstnanců probíhají samostatně zvlášť s kaţdou staniční sestrou.  

 Zda probíhá zpětná vazba na hodnocení zaměstnanců mezi vrchní sestrou a jejím 

přímým nadřízeným záleţí na přístupu primáře oddělení k hodnocení zaměstnanců.  

Modelové situace 

Modelová situace č.1 – spíše formální přístup k hodnocení zaměstnanců 

 Sklon k formálnímu hodnocení zaměstnanců mají vedoucí pracovníci, kteří ve 

svém oboru pracují déle neţ dvacet let a jejich oddělení jsou spíše klidná pracoviště, na 

kterých dlouhodobě nedochází ke změnám stylu práce. Sklon k tomuto stylu hodnocení 

jsem objevila na dvou ze šesti pracovišť, kde jsem výzkum prováděla. Vedoucí pracovníci 
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těchto oddělení příliš nepochopili smysl hodnocení zaměstnanců a nezaujímají k němu 

příliš kladný vztah. 

Linio.xx.ř.4 

„Celkem si myslím, ţe je to hodnocení trochu zbytečné, pokud si vedení oddělení potřebuje 

udělat nějaké hodnocení personálu, tak si ho udělá a nikam to neposílá. Myslím, ţe si asi 

řeknou ţe kydat hnuj na vlastní sestry nebudou. A problém se má řešit za čerstva a ne kdyţ 

smrdí. Oni se ty průšvihové samy odporoučí… 

Linio.xy.ř.32 

„Jako uţ  sem furt chtěla hledat ty chyby, jako ţe se maj  hledat ty chyby, ţe jo, nebo to. 

Nevím no, ale je to těţký. Vím, ţe jsme jenom lidi, a ţe teda prostě jako ….  ţe  …no 

oznámila jsem jim to, ţe to tahle je prostě, ţe se musí dělat hodnocení …“ 

 Stejný postoj k hodnocení zaměstnanců pak mají pak i jejich podřízení pracovníci.  

Linioxxř.58 

„Sestry to přijaly jako zbytečnou nutnost, a spíš politovaly mě, ţe to musím 

dělat“ 

 Na přístupu k hodnocení zaměstnanců „formální“ hodnotitelky je evidentní, ţe 

pokud vedoucí pracovník má minimální poţadavky na pracovní výkon zaměstnanců, 

nepovaţuje hodnocení zaměstnanců jako jeden z manaţerských nástrojů za důleţitý. 

Nevidí v něm ţádný přínos, a proto od něho nic neočekává. 

Linio xx ř,61 

„K fungování oddělení mě hodnocení zaměstnance nepomůţe. Dělám s nima uţ 20 

let, tak vím, co a jak od které můţu čekat. A člověk se hodnocením nezmění. Moţná jen na 

chvíli, kdyţ si myslí, ţe je trochu sledovaný. Pak zase snahy poleví a jede to dál ve starých 

kolejích“ 

 Tato „formální hodnotitelka“ postupovala při hodnocení zaměstnanců podle 

metodického pokynu, ale bez emocí, pochopení smyslu a bez přínosu pro kteroukoliv ze 

zúčastněných stran. V tomto případě si myslím, ţe přístup k hodnocení zaměstnanců je 

odrazem přístupu k výkonu funkce dané hodnotitelky a nezájmu měnit cokoliv, co se 

odklání od dlouhodobých zvyklostí. 

 Druhá „formální hodnotitelka“ se na hodnotící rozhovory snaţila připravit. 

Přemýšlela nad obsahem hodnotícího rozhovoru, sama také udává, ţe pro lepší přijetí 

hodnocení zaměstnanců by uvítala nějakou názornou ukázku nebo praktickou zkušenost 
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„nanečisto“. Proto rozhovor trénovala se svojí kolegyní. Tato liniová manaţerka má 

poţadavky na pracovní výkon svých podřízených úzce zaměřené zejména na odborné 

znalosti a technické dovednosti, které vycházejí ze specifik práce jejího oddělení. Ostatním 

kritériím hodnocení nebo úrovni ošetřovatelské péče jiţ přikládá niţší důleţitost. Má ale 

velmi kladný vztah ke vzdělání, které podporuje i u svých podřízených pracovníků. U 

hodnotícího rozhovoru vyuţívá pouze numerické hodnocení, se kterým si, podle jejích slov 

vystačí a slovní hodnocení nepotřebuje. Nedochází ani ke společnému plánování rozvoje 

zaměstnance, metody sebehodnocení nevyuţila, ale pro další kolo hodnocení zaměstnanců 

jiţ o něm uvaţuje. 

Linio xy ř.51 

„Ţe by bylo dobrý, aby si kaţdá ta holka to hodnocení napsala sama a já ţe bych ho 

napsala a pak ţe bysme to srovnali“ 

  I přes sklon k formálnímu hodnocení zaměstnanců, vidí zlepšení výkonu NLZP. 

Pracovní výkon plánovaně nebo záměrně nesleduje, částečně se ale účastní provozu 

oddělení, při kterém můţe práci svých kolegů sledovat. Domnívám se, ţe u této liniové 

manaţerky není sklon k formálnímu hodnocení zaměstnanců osobnostním rysem či 

pracovním přesvědčením. Jde spíše o nedostatek informací, vzdělání a podpory ze strany 

jejích nadřízených.  

Modelová situace č.2 – manaţerská práce s jasnou vizí a podpůrným vedením 

 Tato modelová situace ukazuje práci vedoucího pracovníka – vrchní sestry 

s manaţerským vzděláním, která má kladný vztah k hodnocení zaměstnanců. Na tomto 

oddělení došlo v poslední době k zásadním změnám v systému práce NLZP. Očekává od 

svých pracovníků nejen kvalitně poskytovanou ošetřovatelskou péči, ale také iniciativu, 

samostatnost, kritické myšlení a přijetí zodpovědnosti za svůj pracovní výkon. V zásadě si 

nemyslím, si ţe by toto ostatní vedoucí pracovníci také neočekávali, ale tato vrchní sestra 

dokáţe jasně a přesně formulovat, jaké jsou její poţadavky na pracovní výkon svých 

podřízených. Průběţně jejich pracovní výkon kontroluje. Vychází ze zaţitých 

dlouhodobých zvyklostí oddělení i věkovému rozloţení personálu a těmto skutečnostem 

přizpůsobuje tempo změn i styl vedení a podpory. Snaţí se o individuální přístup. 

Hodnotící rozhovor je shrnutím celého roku a stanovením očekávání do dalšího období. I 

kdyţ její podřízení pracovníci přijímali první hodnocení zaměstnanců s velkými obavami, 

jsou s ním ( podle jejích slov ) nyní smíření a přijímají ho. 
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Linio..ř.373 

„Pohoda. Uţ věděli do čeho jdou, uţ věděli , ţe jim uši trhat nebudem po tom hodnotícím 

pohovoru“ 

Její přímý nadřízený má zájem o úroveň ošetřovatelské péče a hodnocení zaměstnanců se 

aktivně účastní. 

Myslím si, ţe tato modelová situace se blíţí ideálu. Jasně ukazuje, jak vzdělání vrchní 

sestry ovlivňuje styl vedení a práce s lidmi s viditelnými výsledky. 

Linio..134 

My sme si tam třeba napsali jako zvýšit aktivitu, protoţe ty holky mně připadaly jako ţe 

ehm…Ţe si tu svoji práci udělaly prostě tak jak měly, ale aby se někdy zamyslely nad tím, 

jestli by to šlo udělat  snadnějc  nebo jinak,nebo  jestli  by měly nějakou aktivitu …. Vlastně 

kdyţ jsem sem nastoupila, tak tady byl funkční systém.  Jo. Tady všichni dělali všechno.  Jo 

a nikdo za nic nezodpovídal.  A vlastně já jsem tady zavedla skupinovou péči. A to taky 

teda musím říci, ţe nebylo taky úplně jednoduchý.  Ne ţe by jako ty holky se tomu tak 

strašně vzpouzely.  Myslím si, ţe se asi tak lekly tý zodpovědnosti, ţe bude na ně aţ moc 

vidět.  Takţe si myslím, ţe v tomhle to byl opravdu velkej posun. …..Je fakt ţe mi chybí 

taková ta jejich invence jako ţe třeba řeknou  … víš ale nemohly bysme.. to jako by mne 

napadlo,ţe bysme to mohli dělat takhle… ţe by to moţná bylo lepší . Mně připadá, ţe 

prostě je jako šílenost  vyjet ze starejch kolejí. To uţ je taková jejich lenost…. A navíc 

bohuţel, bohuţel  i kdyţ je to kolektiv bezvadnej já je všude chválím, ale jsou to všechno 

středněgenerační děvčata, který s tímhletím prostě  jako nepřišly.   

K.: Nikdo není zvyklej  projevit svoji iniciativu a vyjádřit svůj názor…  

Ne ty jely, to byly takový ty přesně vykonavatelky těch lékařských příkazů atd..   

Hodnocení liniových manaţerů     

 Samostatnou kapitolou je hodnocení liniových manaţerů. To sice nebylo přímo 

předmětem mého výzkumu, ale je součástí systému hodnocení a zjištěné poznatky za 

zmínku určitě stojí.  

 Vedoucí pracovníci jsou hodnocení podle stejných kritérií jako všichni ostatní 

zaměstnanci. Staniční sestry jsou hodnoceny vrchními sestrami. Tedy přímým nadřízeným. 
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Vrchní sestry jsou hodnoceny primářem oddělení. Na kvalitě hodnocení vrchní sestry 

záleţí přístup primáře oddělení k hodnocení zaměstnanců i na jeho zájmu o stanovených 

poţadavcích na ošetřovatelskou péči i na stanovených poţadavcích na práci vrchní sestry. 

 Během rozhovorů se setkávám s vrchními sestrami, kde hodnotící rozhovor proběhl 

formálně, pouze za účelem splnění povinnosti. 

Linio4,ř.421 

„ptal se mne, jak jsem to hodnotila. Podle těch známek…takţe nějak tak společně“  

 Jinde, kde primář oddělení celoročně projevuje zájem o práci vrchní sestry a o 

ošetřovatelskou péči, byl hodnotící rozhovor přirozeným shrnutím vzájemné celoroční 

práce. 

Linio2,ř.352 

„Stejně tak jak jsem říkala, ţe si sedneme se staničníma sestrami, tak některejch těch 

schůzek se účastní primář a nebo máme takovou pravidelnou schůzku právě jenom vrchní 

sestra s primařem, kde probíráme záleţitosti oddělení a jeho potřeby a problémy, takţe to 

je průběţná, průběţná záleţitost a to hodnocení v probíhalo v podstatě podobně. 

V takovým přátelským duchu a popovídání. A………v podstatě primař hmm……pokud je 

problém, řešíme ho hned prostě není to tak, ţe čekám, aţ bude hodnocení a tam se vyvalí, 

ţe něco by se mělo prostě, ale průběţně se řeší problémy, který přichází..takţe v podstatě 

potom se …takový shrnutí, takový to, co jsme udělali dobře nebo co by se ještě mělo, mělo 

nebo mohlo…udělat líp“ 

 Zajímavé je, ţe nejpoctivěji, ale nejpřísněji, bez výrazného ocenění její práce, byla 

hodnocena vrchní sestra, která má vizi, jak by mělo „její“ oddělení fungovat, vede své 

podřízené v souladu s aktuálními poţadavky na ošetřovatelskou péči, maximálně vyuţívá 

pracovní dobu a na oddělení úspěšně zavedla mnoho změn. 

Linio6,ř.212 

„To mě hodnotila a musím říct, ţe poprvé mně to dala fakt seţrat“ 

 U tématu hodnocení vrchní sestry se objevují názory na vyloučení hlavní sestry ze 

systému hodnocení zaměstnanců-vrchních sester. Některé vrchní sestry by uvítaly zpětnou 

vazbu na svůj pracovní výkon i od metodického vedoucího – hlavní sestry. 

Linio1,ř.307 

„Myslím ţe by měla špíš asi taky krapet taky hlavní sestra jakoby hodnotit vrchní sestru“ 
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 Při druhém kole hodnocení se jiţ hlavní sestra hodnotících rozhovorů účastnila. 

Vzhledem k tomu, ţe jsem jeden rozhovor vedla i po tomto druhém kole hodnocení, mohla 

jsem k účasti hlavní sestry zaznamenat postoj i jedné vrchní sestry. 

Linio6,ř.231 

„Jo já si myslím ţe to bylo rozpačitý  jako spíš proto, ţe to bylo poprvé . Myslím prostě, ţe 

jsme nevěděli  an i jedna z nás co od sebe jako očekáváme. Ale myslím si, ţe to je dobře.  

Ţe by to tak mělo bejt, určitě jo“ 

 

Návazné procesy hodnocení zaměstnanců 

Diagram 11 – Návazné procesy hodnocení zaměstnanců 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Tento diagram, odpovídá na poslední dílčí výzkumnou otázku – „Jak umí linioví manaţeři 

pracovat s navazujícími procesy – odměňování, rozvoj zaměstnanců“ 

Finanční motivace a rozvoj pracovníků jsou dílčí manaţerské nástroje, které by měli 

linioví manaţeři vyuţívat ve spolupráci s personálním oddělením. 

Rozvoj pracovníků  

 Linioví manaţeři, kteří se účastnili tohoto výzkumu, mají obvykle kladný vztah ke 

vzdělávání, které také podporují u svých pracovníků. Jsou si vědomi omezených 

finančních zdrojů organizace pro vzdělávání zaměstnanců. Pokud se téma semináře nebo 

konference týká oboru ţadatele, podporuje organizace zaměstnance i při jejich pasivní 

účasti. Vzhledem ale k omezeným finančním zdrojům se NLZP účastní vzdělávacích akcí i 

na vlastní náklady a ve vlastním volném čase. Pokud mají linioví manaţeři tu moţnost, 

vyuţívají pro vzdělávací účely finančních zdrojů dodavatelských firem. Průběţně 

zaměstnance informují o aktuálních nabídkách různých kurzů a pro účast některých z nich 

je aktivně motivují. 
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Linio3,ř.186  

„Přijde paní vrchné a řekne, tady se podívejte na stránky , tady takhle můţete . Ale 

pak třeba jsme měly tyhlety ,,,,,,,, na diety, pak na dekubity skupiny  .. a jak se tomu říká.. 

týmy vlastně – nutriční tým …takţe tam jsem jako pošťouchla holky , který by se na to 

hodily“ 

Linio2,ř.224 

„a co vím, tak sestřičky si hodně…hodně… sami ty kurzy objednávají a platěj“  

 Specializační vzdělávání je také závislé na finančních zdrojích organizace a 

obvykle je omezeno poţadavky pojišťoven na vzdělání NLZP. Díky omezeným finančním 

zdrojům není umoţněno specializační vzdělání všem zájemcům, kteří by o něj sami 

aktivně stáli nebo pro které by bylo vzhledem k jejich kvalitám vhodné. Občas se můţe 

stát, ţe dojde k promarnění rozvoje lidského kapitálu. 

Linio4,ř.281 

„takhle jedna sestřička ta chtěla, a to tenkrát ještě Ilona Jeníková říkala, ne, ţe jako není 

ţádoucí – ţe nemusíme mít tady.. vyšší vzdělání, tak…takţe byla ještě asi jeden rok. pak 

druhej rok .. a teď kdyţ mně říkala hlavní, ţe  .. ňáký tyhlety granty, ţe jo a to tak já jsem 

za ní šla .. no ona říkala, ţe … no …já uţ je nemám.  Takţe to stojí na penězích“ 

 Vysokoškolské studium obvykle NLZP studují z vlastní iniciativy a ve svém 

volném čase. Svými nadřízenými pracovníky jsou v něm ale podporováni, např. 

umoţněním volna v plánovaných směnách.  

Linio4,ř.196 

„To vlastně jsem měla s Monikou, ţe vlastně za mne studovala a jako dalo se to“ 

 Ti vedoucí pracovníci, kteří pochopili smysl hodnocení zaměstnanců, stanovují na 

základě sledování pracovního výkonu svých podřízených pracovníků očekávané oblasti 

zlepšení, které pak často písemně zaznamenávají do hodnotícího formuláře.  

 Aby ale skutečně došlo ke zlepšení pracovního výkonu a rozvoje zaměstnance, je 

třeba následného vedení a podpory vedoucích pracovníků ve vyuţívání informací a 

znalostí získaných pracovníky na vzdělávacích akcích do praxe. Vedení a podpora jsou 

manaţerské dovednosti, které ale vedoucí pracovníci postrádají, pokud sami nejsou takto 

vedeni nebo pokud jim chybí manaţerské vzdělání. Pokud vedoucí pracovník má zájem, 

aby jeho investice do zaměstnance – časová i finanční vedla ke skutečnému rozvoji 

zaměstnance, je důleţité, aby stanovování rozvojových cílů a plánování vzdělávání 

zaměstnanců bylo v souladu s potřebami a rozvojovými cíly celého oddělení/organizace. 
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Tento přístup k rozvoji zaměstnanců vnímám pouze u jedné ze šesti dotazovaných 

respondentek.  

Finanční motivace  

 Jedním z významných motivů pro zavedení hodnocení zaměstnanců do praxe bylo 

přizpůsobení výše osobního ohodnocení podle úrovně pracovního výkonu kaţdého 

zaměstnance. Linioví manaţeři si jsou této informace vědomi, zamýšlí se nad ní, ale po 

prvním hodnocení zaměstnanců obvykle nedocházelo ke změně osobního ohodnocení. 

Kaţdé oddělení má přidělený balíček osobního ohodnocení, který je na dobu neurčitou 

rozdělen mezi zaměstnance. Pokud chce vedoucí pracovník některému zaměstnanci osobní 

ohodnocení zvýšit, musel by jinému zaměstnanci ubrat. S touto situací si vedoucí 

zaměstnanci nevěděli příliš rady a s finančním odměňováním jako s motivačním prvkem 

příliš nepracovali. 

Linio1,ř.338 

„Tak já bych hlavně potřebovala třeba k tomu ňáký peníze. Kdyţ mám hodnotit, ţe jo. Tam  

by bodlo, prostě před kaţdou tím hodnocením mít, i kdyby to bylo málo jakoby ale ţe bych  

mela moţnost tím navíc hejbat. .ţe jo..Já vím, ţe s tím můţu hejbat, ale jako jim teď budu 

brát to co maj x roků, protoţe bych potřebovala přidat nějaký a ostatním to seberu.  

Já si nemyslím, ţe by byli ostatní špatní. Já ale kdyţ beru třeba ţe ze 30 lidí jich je 5  

špatnejch. Jak já je mám potom jakoby… pěti to stáhnout a rozdělím kaţdýmu těch 10 

korun těm ostatním nebo? Nejde mi hejbat vůbec s těmi penězi“ 

Linio3.ř.319 

„No to je vono, no. Jsme na takový tý hranici, kdy oni jako po nás chtěj abychom to 

rozlišovali, ale teď co je to rozlišení. Je to stovka, jestli je to pětistovka ,ţe jo. Tak oni si to 

mezi sebou řeknou, ţe jo. To je taky takový hloupý“ 

Linio6,ř.379 

„No… víš co, tady je problém ten, ţe těch peněz je strašně malinko. Takţe to hodnocení  

abys je finančně ohodnotila. Fakt je, ţe……… vlastně…mně nechali ten její osobní 

příplatek na oddělení a takţe ten její osobní příplatek já jsem mohla rozdělovat formou 

nějakých odměn“ 

 Ke sniţování osobního ohodnocení dochází obvykle jednorázově na základě 

váţného pochybení nebo významnému zhoršení úrovně poţadovaného pracovního výkonu. 

Pro příleţitostnou finanční motivaci vyuţívají např. moţností jednorázové odměny, která 
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byla doposud nepravidelná a čerpala se např. z nerozděleného osobního ohodnocení při 

dlouhodobé pracovní neschopnosti zaměstnance. Tyto finance pak přidělují za mimořádný 

pracovní výkon nebo jimi odměňují pomocný zdravotnický personál, na který se při 

finančním odměňování dlouhodobě zapomíná. 

Linio2,ř.203 

„samozřejmě s osobním hodnocením můţu pracovat do takové výše, která nám byla 

přidělena, takţe pokud chci někoho hodnotit, tak je to docela problém. Jednorázově je to 

většinou moţný…… To je moţný…. přes ten formulář ţádost o nějakou odměnu. Tak to 

pokud vidim, ţe někdo si zaslouţí, tak dostane odměnu a samozřejmě i pokud si nezaslouţí 

nebo prostě má takovou slabší chvilku, kdy teda neudělá zrovna to, co by… nebo udělá, to 

co by neměl, tak samozřejmě to osobní hodnocení se mění směrem dolů. Stává se to, 

ano,bohuţel“ 

Linio6,ř.388 

„Nemám moţnost, nemám ty prachy abych jim třeba dala ţe třeba já nevím, něco uďály 

kvalitně . Nehledě na to, ţe ty holky, co se týká práce na oddělení. Jsou na tom tak 

úrovňovně stejně.  Ţe prostě odváděj tu práci kvalitně, já nemám ňáký problémy, ţe by  po 

někom byla práce nedodělaná nebo ţe by prostě někdo za ně musel dotáhnout, ţe by se to 

opakovaně stávalo.  Takţe já to fakt vţdycky pouţívám spíš na to. Nebo třeba teď jsem to 

pouţila, protoţe ty holky ty sestřičky ty dostaly vlastně jako by dorovnání určitý finanční 

částky proti těm lékařům, kteří to měli předloni. Sanitárky nedostaly ani korunu, Tak jsem 

prostě tyhlety peníze vyuţila pro ty sanitárky. Myslím, si ţe pracují kvalitně tak si taky něco 

zaslouţí. A ţe kdyţ na to prostě ta nemocnice nemá, coţ chápu, tak jsem to vyuţila takhle. 

Peněz je málo, tak já to pouţívám, jako kdyţ někdo něco udělá navíc. Za aktivitu“ 

 První výzkumné rozhovory jsem vedla jeden rok po zavedení systému hodnocení 

do praxe. Pokračovala jsem s nimi s odstupem dalšího jednoho roku, kdy měli zaměstnanci 

organizace zkušenost jiţ se dvěma hodnotícími rozhovory. Při těchto pokračujících 

rozhovorech zjišťuji, ţe ve finančním odměňování došlo k významnému vývoji. Vedoucí 

pracovníci dostávají čtvrtletně balíček odměn, které mají zaměstnancům rozdělovat podle 

jejich mimořádného pracovního úsilí jako ocenění jejich práce. Tuto moţnost vedoucí 

pracovníci NLZP vítají a smysluplně vyuţívají. Vedení organizace tak velmi pruţně 

reagovalo na potřeby vedoucích zaměstnanců finančně motivovat zaměstnance.  
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 Způsoby a dlouhodobé zvyklosti přidělování osobního ohodnocení by si zaslouţily 

důkladnějšího zkoumání. Této problematice jsem se ale hlouběji nevěnovala, protoţe bych 

se odkláněla od tématu. 

 

2.6. Kvantitativní výzkum 

 Smyslem tohoto kvantitativního výzkumu je získat informace, jak vnímají 

hodnocení zaměstnanců řadoví pracovníci. Sběr dat jsem prováděla pomocí dotazníku, 

který má 19 otázek. K těmto otázkám jsem si kromě 7-mi hypotéz prvního řádu stanovila 

dalších 10 hypotéz druhého řádu. Vzhledem k rozsahu, jaký by měla analýza všech 

hypotéz, zúţila jsem rozsah kvantitativního výzkumu na analýzu těch hypotéz, jejichţ 

výsledky jsou ve vztahu k předchozímu kvalitativnímu výzkumu nejzajímavější. Ty buď 

potrhují získané údaje nebo nabízejí další informace, které kvalitativní výzkum neukázal. 

Všechny hypotézy uvádím v příloze č. 5. V této kapitole budu analyzovat hypotézy 

č.1,2,7,10,13,14,15,16.  

2.6.1. Vzorek populace a sběr dat 

 Vzorkem populace pro kvantitativní výzkum je skupina nelékařských 

zdravotnických pracovníků, jejichţ počet v organizaci je dle personálního oddělení cca 400 

osob. Pro reprezentativnost vzorku jsem zvolila počet 200 dotazníků, které jsem rozeslala 

interní poštou v předem předepsaných obálkách na jednotlivá oddělení. Do kaţdé obálky 

jsem vloţila počet dotazníků odpovídající polovině počtu nelékařských zdravotnických 

pracovníků daného oddělení. Na rozeslaných obálkách byla předepsána adresa, na kterou 

měly vrchní sestry vyplněné dotazníky zaslat zpět. Vrchní sestry byly o výzkumu předem 

informovány a poţádány o spolupráci. Byl předem stanoven termín, do kterého měly být 

dotazníky odevzdány. Obálky s dotazníky se mi vracely jiţ před tímto termínem, některé 

vrchní sestry odeslaly obálky po mém upozornění, na některých odděleních jsem obálky 

s dotazníky vyzvedávala osobně. Vzhledem k tomu, ţe jsem dotazníky obdrţela (aţ na 

jednu výjimku) v původních obálkách s cílovou i zpáteční adresou, získala jsem moţnost 

případného porovnání výsledků i mezi odděleními. Celková návratnost byla 167 dotazníku 

z celkového počtu 200. (návratnost je 83,5% ) 
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2.6.2. Příprava dat  

 Pro kaţdou otázku jsem zvolila kódovací klíč a data přenesla do datové matice 

v programu SPSS.  V dotazníku u otázek č.3 a č.8 měli respondenti moţnost u odpovědi e 

zvolit jinou, neţ předepsanou variantu odpovědi. Této moţnosti vyuţili u kaţdé otázky 

pouze 2 respondenti. Proto jsem přistoupila k rekódování a tuto moţnost jsem z datové 

matice vyloučila. Naopak u otázky č.18 respondenti často místo původně jedné moţnosti 

odpovědi, vyuţívali (zaškrtávali ) více variant této odpovědi. Proto jsem při zanášení dat 

do datové matice otázku č.18 překódovala na otázku s více moţnostmi odpovědí. 

2.6.3. Analýza dat 

 Kvantitativního výzkumu se účastnilo celkem 167 respondentů. Z nichţ 97% se ve 

zkoumané organizaci účastnilo hodnocení zaměstnanců. Pouze 3% (5 osob) se hodnocení 

zaměstnanců dosud neúčastnilo. Ačkoliv jejich některé nezodpovězené otázky představují 

výskyt předvídatelných „missingů“, nepředstavuje jejich podíl nikdy více neţ 4,8%.  Jejich 

odpovědi jsou tedy součástí dat, poskytují informace o obecném přístupu k hodnocení 

zaměstnanců a postoje ke vzdělávání. 

Hypotéza č.1 – Předpokládám, ţe většina respondentů se dosud ve svém profesním 

ţivotě s hodnocením zaměstnanců nesetkal 

 Na tuto hypotézu odpovídá otázka č.2. Hodnocení zaměstnanců se v jiné 

zdravotnické či sociální organizaci účastnilo 6,6% dotazovaných, existence tohoto procesu 

v jiných organizacích si je vědomo 20,4% dotazovaných a celých 73,1% dotazovaných se 

s tímto procesem nikdy nesetkalo. (viz.tab.7). Toto zjištění, kdy je pro většinu 

dotazovaných proces hodnocení zaměstnanců novou zkušeností je jedním z přirozených 

důvodů, proč byl tento proces ve zkoumané organizaci přijímán s negací a obavami.( viz 

kvalitativní výzkum).  

Tab. 7 - Setkala jste se s hodnocením zaměstnanců v jiné zdravotnické/sociální organizaci? 

Setkal/a jste se s hodnocením 
zaměstnanců v jiné 

zdravotnické/sociální organizaci? 
 Nesetkal/a 73,1 

Setkal/a-vím, že v některých 
organizacích je hodnocena práce 
zaměstnanců 

20,4 

Setkal/a a má práce byla hodnocena 6,6 

Celkem 100,0 

Zdroj: vlastní výzkum 
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Hypotéza č. 2 – Předpokládám, ţe ti zaměstnanci, kteří se jiţ s hodnocením 

zaměstnanců setkali nebo byli hodnocení, mají lepší vztah k hodnocení zaměstnanců 

 Hypotéza č. 2 se zabývá tím, zda existuje positivní dopad na vztah k hodnocení 

zaměstnanců u těch osob, kteří se s tímto procesem setkali nebo byli sami hodnoceni. Počet 

osob ve sledovaných skupinách je ve výrazném nepoměru, přesto můţeme sledovat určitý 

trend. Počet zaměstnanců, kteří se s hodnocením zaměstnanců nikdy nesetkaly je 118 

(72,8%) – označuji je jako osoby „neznalé“. Zaměstnanců, kteří ví, ţe se v jiných 

organizacích hodnocení zaměstnanců provádí  je 34 (21%) a označuji je jako „tušící“ a 

poslední skupinou, kterou označuji jako „zkušené“ jsou zaměstnanci, kteří jiţ v jiné 

organizaci byli hodnoceni – 10osob (6,2%). Tab. 8 ukazuje vývoj ve vztahu k hodnocení 

mezi „neznalými“, „tušícími“ a „zkušenými“. Skupina osob, které se s hodnocením 

nesetkaly (osoby“neznalé“) je poměr vztahu pozitivní a lépe a spíše negativní a hůře 71:47. 

Většina osob se přiklání ke kladnému vztahu. Vzhledem k tomu, ţe výsledky 

kvalitativního výzkumu naznačují, ţe zaměstnanci přistupovali k hodnocení zaměstnanců 

velmi opatrně aţ s negací a odporem, je tento výsledek celkem pozitivní. Můţe odráţet 

pozitivní první zkušenost s hodnocením zaměstnanců, ale také můţe reflektovat potřebu 

komunikace s nadřízeným. 

 Ve druhé skupině osob – skupina „tušících“, kteří se s hodnocením zaměstnanců 

setkali v jiné organizaci nebo ví, ţe v jiné organizaci je tento proces zaveden, je poměr 

mezi vztahem pozitivní a lépe a spíše negativní a hůře 19:15. Vzájemný poměr je celkem 

vyrovnaný. Zvyšuje se procento osob, které mají spíše pozitivní vztah k hodnocení 

zaměstnanců. Výsledek můţe být ovlivněn očekáváním od hodnocení získaného ze 

zkušeností kolegů z jiných organizací. Buď byla očekávání vyšší a první zkušenost 

v Oblastní nemocnici Jičín a.s. byla spíše zklamáním nebo naopak byla očekávání horší a 

první setkání bylo příjemnou zkušeností. Tuto myšlenku podporuje poslední skupina 

pracovníků, jejíţ výsledek je nejpřesvědčivější. 

 Touto skupinou jsou pracovníci, kteří jiţ byli v jiné organizaci hodnoceni – osoby 

„zkušené“. Zde je poměr vztahu pozitivní a lepší a spíše negativní a horší 10:0. Tento 

vzorek čítá 6,2% z celkového počtu dotazovaných. I kdyţ nejde o příliš velký vzorek 

zkoumané populace, myslím si, ţe jeho výpovědní hodnota je dostatečně přesvědčivá. 

Ukazuje, ţe zkušenost s hodnocením zaměstnanců v této organizaci byla pravděpodobně 

mnohem příjemnější a pozitivnější neţ u jejich předchozího zaměstnavatele.   
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Tab. 8 - Kdybyste mel/a shrnout Váš vztah k hodnocení zaměstnanců? * Setkal/a jste se s 
hodnocením zaměstnanců v jiné zdravotnické/sociální organizaci?  

 

  

Setkal/a jste se s hodnocením 
zaměstnanců v jiné zdravotnické/sociální 

organizaci? 

Celkem nesetkal/a 

setkal/a-vím, 
že v některých 
organizacích 
je hodnocena 

práce 
zaměstnanců? 

setkal/a a má 
práce byla 
hodnocena 

Kdybyste mel/a 
shrnout Váš 
vztah k 
hodnocení 
zaměstnanců? 

velmi pozitivní 1 2 0 3 

spíše pozitivní 47 10 8 65 

Pozitivní 23 7 2 32 

spíše negativní 35 10 0 45 

Negativní 10 5 0 15 

velmi negativní 2 0 0 2 

Celkem 118 34 10 162 

     
Z 
Zdroj: vlastní výzkum 

Získané výsledky potvrzují moji hypotézu č. 2, kdy jsem přepokládala, ţe ti zaměstnanci, 

kteří se jiţ s hodnocením zaměstnanců setkali nebo byli hodnoceni, mají lepší vztah k 

hodnocení zaměstnanců.  

 

 Následující výsledky se vztahují k výsledkům hodnotícího rozhovoru a jeho 

následkům. 
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Hypotéza č.7 - Předpokládám, ţe u většiny pracovníků mělo hodnocení zaměstnanců 

pozitivní vliv na jejich přístup k práci, zejména u těch zaměstnanců, kteří byli 

hodnoceni spíše negativně 

Tab. 9 – Přístup k práci /Závěry hodnocení 

Melo samotné hodnocení vliv na Váš přístup k práci? * Jaké byly obvyklé závěry Vašeho 
hodnocení?  

  

Jaké byly obvyklé závěry Vašeho hodnocení? 

Celkem 

V 
podstatě 
kladné, 
nebylo 
třeba 

plánovat 
můj 

rozvoj 

V postatě 
kladné, 

společné 
stanovení 
oblastní 
rozvoje 

spíše 
negativní, 

bylo mi 
doporučeno 
zlepšit můj 
přístup k 

práci 

spíše 
negativní, 
společné 
stanovení 

dílčích 
oblastí 

zlepšení 

Mělo 
samotné 
hodnocení 
vliv na Váš 
přístup k 
práci? 

ne, i když 
zaznělo 
negativní 
hodnocení, 
myslím si, že 
pracuji dobře 

Četnost 5 10 1 0 16 

Přístup k práci 31,3% 62,5% 6,3% ,0% 100,0% 

Závěry 
hodnocení 

7,8% 10,8% 50,0% ,0% 9,9% 

ne, podle 
nadřízeného je 
můj výkon 
vyrovnaný, 
nepotřebuji 
měnit svůj 
přístup k práci 

Četnost 39 23 0 0 62 

Přístup k práci 62,9% 37,1% ,0% ,0% 100,0% 

Závěry 
hodnocení 

60,9% 24,7% ,0% ,0% 38,5% 

ano, pracuji 
nadstandardně, 
mohu si dovolit 
občas polevit 

četnost 9 4 0 0 13 

Přístup k práci 69,2% 30,8% ,0% ,0% 100,0% 

Závěry 
hodnocení 

14,1% 4,3% ,0% ,0% 8,1% 

ano, snažím se 
pracovat lépe 

četnost 11 56 1 2 70 

Přístup k práci 15,7% 80,0% 1,4% 2,9% 100,0% 

Závěry 
hodnocení 

17,2% 60,2% 50,0% 100,0% 43,5% 

Celkem četnost 64 93 2 2 161 

Přístup k práci 39,8% 57,8% 1,2% 1,2% 100,0% 

Závěry 
hodnocení 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Zdroj: Vlastní výzkum 
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Na otázku – Jaké byly obvyklé závěry Vašeho hodnocení - odpovědělo 161 dotazovaných. 

Drtivá většina dotazovaných byla hodnocena „v podstatě kladně“- 97,6%. Pouhá 2,4% (4 

odpovědi) dotazovaných byla hodnocena „spíše negativně“. Ze závěrů tohoto výzkumu 

vyplývá, ţe v Oblastní nemocnici Jičín a.s. pracuje velmi malé procento osob, jejichţ 

pracovní výkon v některých oblastech nedosahuje poţadované úrovně. Pokud je počet 

takových osob vyšší, vedoucí pracovníci se pak tyto zaměstnance snaţili motivovat ke 

zlepšení pracovního výkonu pozitivní motivací prostřednictvím spíše pozitivního 

hodnocení se stanovením rozvojových oblastí. Tři ze čtyř negativně hodnocených 

respondentů se snaţí pracovat lépe. Jedna osoba si i přes závěry vedoucího pracovníka 

myslí, ţe pracuje dobře. Zdá se, ţe ¾ „spíše negativně“ hodnocených pracovníků se snaţí 

po hodnocení zaměstnanců pracovat lépe. Jde ale o velmi malou skupinu pracovníků, která 

nemá velkou výpovědní hodnotu (pod 5%), proto se dále nezabývám analyzováním 

hypotéz, které se zabývají vztahem skupiny „negativně hodnocených“ k jiným 

proměnným. Pouze pro zajímavost uvedu, ţe spíše negativně byla hodnocena jeden NLZP 

s ukončeným středoškolským vzděláním a tři niţší zdravotničtí pracovníci 

(sanitář/ka,ošetřovatel/ka). 

 Zajímavějším výsledkem je celkové procento respondentů (43,5%), kteří se po 

proběhlém hodnocení snaţí pracovat lépe. 80% pracovníků, kteří se po hodnocení 

zaměstnanců snaţí pracovat lépe, bylo hodnoceno spíše kladně a byly jim stanoveny 

oblasti rozvoje. I kdyţ zde není potvrzena má hypotéza, ţe většina pracovníků, se po 

hodnocení zaměstnanců bude snaţit pracovat lépe, myslím se, ţe zjištěné výsledky 

dostatečně dokazují, ţe hodnocení zaměstnanců má význam jako motivační prvek, po 

kterém dochází ke zvýšení a zkvalitnění výkonnosti zaměstnanců. 

Hypotéza č.10 - Předpokládám, ţe pomocný a niţší zdravotnický personál (sanitářky, 

ošetřovatelky) zaujímá lepší vztah k hodnocení zaměstnanců (otázka č.19, odp. a-c) 

 Pomocný a niţší zdravotnický personál zaujímá v tomto výzkumu 8,98% 

dotazovaných (15respondentů), celkově tato skupina pracovníků představuje asi 15% 

celkového počtu NLZP. Výpovědi této skupiny pracovníků mne zajímají zejména z toho 

důvodu, ţe jde o dlouhodobě opomíjenou skupinu pracovníků. 80% (12/15osob) zaujímá 

k hodnocení zaměstnanců spíše pozitivní postoj, 20% pak spíše negativní. Tento 

přesvědčivý výsledek (tab. 10) ukazuje na nedostatek komunikace a pozornosti této 
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skupině pracovníků. Hodnotící rozhovor zřejmě vítají jako prostor pro poskytnutí zpětné 

vazby a ocenění jejich pracovního výkonu. 

Tab. 10 - Vztah pomocného a niţšího zdravotnického personálu k hodnocení zaměstnanců 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? * Kdybyste měl/a shrnout Váš vztah k hodnocení 
zaměstnanců? 

  

Kdybyste měl/a shrnout Váš vztah k hodnocení zaměstnanců? 

 

velmi 
pozitivní 

spíše 
pozitivní pozitivní 

spíše 
negativní negativní 

velmi 
negativní 

Jaké je Vaše nejvyšší 
dosažené vzdělání? 

sanit 0 6 6 1 2 0 15 

            9,3% 

Celkem 3 65 32 45 15 2 162 

            100
% 

Zdroj: vlastní výzkum 

Hypotéza č.13 - Předpokládám, ţe spíše pozitivní vztah (odp. a-c) k hodnocení 

zaměstnanců mají spíše mladší pracovníci (do 15 let praxe), s vysokoškolským 

vzděláním 

 Spíše pozitivní vztah k hodnocení zaměstnanců (odp. a-c) zaujímá 61,72% všech 

dotazovaných, 38,27% pak k hodnocení zaměstnanců zaujímá k hodnocení zaměstnanců 

negativní vztah. Výzkumu se účastnilo 46,99% respondentů s délkou praxe do 15ti let a 

53,01% respondentů s délkou praxe nad 15 let. Jde o ideální věkové rozloţení zkoumaného 

vzorku populace pro zkoumání vztahů různých proměnných. Viz.tab.11  

 

Tab. 11 - Kolik let pracujete v oboru? 

Kolik let pracujete v oboru? 

 do 5 let 21,1% 

5-15 let 25,9% 

15-25 let 28,9% 

25 a více let 24,1% 

Celkem 100,0% 

Zdroj: vlastní výzkum 

 Vysokoškolské vzdělání má 5,98%  účastníků výzkumu (10 osob). Všichni NLZP 

s vysokoškolským vzděláním spadají do kategorie do 15ti let praxe. Výsledky výzkumu 

ukazují, ţe vysokoškolsky vzdělaní NLZP mají vztah k hodnocení zaměstnanců spíše 

pozitivní a lépe a spíše negativní a hůře v poměru 7:3. Zdá se tedy, ţe vysokoškolské 

vzdělání, jehoţ obsahem jsou v případě NLZP alespoň minimální základy manaţerských 

dovedností, přispívá k lepšímu pochopení a přijetí systému hodnocení zaměstnanců.  
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 Při analýze proměnné délka praxe vs. vztah k hodnocení zaměstnanců, je potvrzena 

má hypotéza, ţe spíše pozitivní vztah k hodnocení zaměstnanců budou mít pracovníci do 

15ti let praxe. Viz graf 1. 

Graf 1 - Vztah k hodnocení zaměstnanců/Délka praxe 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 I kdyţ jsou výsledky celkem vyrovnané, přesto lze v grafu sledovat určitý 

generační vývoj. Výsledky ale ukazují, ţe s prodluţující se délkou praxe automaticky 

neklesá vztah k hodnocení zaměstnanců. Nejlepší vztah k hodnocení zaměstnanců logicky 

zaujímá skupina pracovníků s délkou praxe do 5ti let. Jedná se o skupinu pracovníků, kteří 

nedávno dokončili školní docházku a jsou stále ještě zvyklí obhajovat svou práci a 

respektovat autoritu, kterou jsou vedeni a která klade poţadavky na jejich výkon. Naopak 

nejkritičtější skupinou je střední generace zaměstnanců s délkou praxe 15-25 let. Nejstarší 

generace (25 a více let praxe) má srovnatelné výsledky se zaměstnanci pracujícími v oboru 

5-15 let. délka praxe nemá zásadní vliv na vztah k hodnocení zaměstnanců. Zdá se, ţe 

vztah k hodnocení zaměstnanců spíše neţ délka praxe ovlivňují spíše osobnostní 

předpoklady, informace a zkušenosti. Toto zjištění příliš nepodporuje myšlenku 

kvalitativního výzkumu, ţe pracovníci starší 55 let se hůře přizpůsobují změnám a jen 

s obtíţemi přijímají nové stereotypy práce.  
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 Následující tři hypotézy (14,15,16) se zabývají analyzováním odpovědí na otázku 

č.18 – Jak byste nejspíše definoval/a Váš současný postoj k hodnocení zaměstnanců? ve 

vztahu k různým proměnným. Původně byla tato otázka myšlena jako otázka s jednou 

moţností odpovědi. Respondenti u této otázky ale často spontánně zaškrtávali více 

moţností odpovědí. Šlo o variace odpovědí a) a b)  - „povinnost nadřízeného“ a „ztráta 

času“ nebo a) a d)/e) – „povinnost nadřízeného“ a „prostor pro vyjasnění názorů“/nejsem 

z toho nadšená, ale chápu, ţe je to nezbytné“. Tuto situaci, kdy respondenti sami 

povaţovali za důleţité vybrat si více moţných odpovědí, povaţuji za odraz postojů 

k aktuálně proběhlému hodnocení zaměstnanců, kdy mnozí respondenti, ač sami tuší, 

k čemu hodnocení zaměstnanců slouţí a jak by mělo probíhat, vnímají jeho nedostatečnost, 

ve způsobu, jakým bylo první hodnoceni zaměstnanců v organizaci provedeno. V tomto 

mém tvrzení mne podporuje i fakt, ţe ve dvou dotaznících byla kromě zvolené odpovědi 

na otázku č.18 i poznámka – „hodnocení ano, ale ne takto“. Hypotézy č. 15 a 16 se tak 

snaţí zjistit, zda první zkušenost s hodnocením zaměstnanců ovlivňuje vztah respondentů 

k systému hodnocení pracovního výkonu. 

Hypotéza č. 14 - Předpokládám, ţe více neţ polovina respondentů vnímá hodnocení 

zaměstnanců jako povinnost vedoucího k organizaci (otázka č.18) 

 Výsledky výzkumu tuto hypotézu nepotvrzují. Na otázku Jak byste nejspíše 

definoval/a Váš současný postoj k hodnocení zaměstnanců? se týkalo 39,52% moţných 

odpovědí odpovědi a) Myslím si, ţe jde spíše o povinnost nadřízeného splnit očekávání 

zaměstnavatele viz graf 2.  

Graf 2 -  Jak byste nejspíše definoval/a Váš současný postoj k hodnocení zaměstnanců? 

 

Zdroj: vlastní výzkum 
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 Odpověď „povinnost nadřízeného“ uţ ale společně s odpovědí „zbytečná ztráta 

času“ představují 55,69% všech odpovědí na otázku aktuálního postoje k hodnocení 

zaměstnanců. Tato situace ukazuje, ţe se vedoucím pracovníkům nepovedlo vlastním 

přístupem přesvědčit více neţ polovinu zaměstnanců o smyslu a významu hodnocení 

zaměstnanců a v rámci hodnotících rozhovorů nebyly u 16,7% dotazovaných stanoveny 

ţádné oblasti rozvoje, které by ovlivnily další práci hodnocených pracovníků. Pokud sám 

vedoucí pracovník přistupoval k hodnocení zaměstnanců jako ke své povinnosti splnit 

očekávání zaměstnavatele, přenášel tento postoj i na podřízené pracovníky. Coţ podle 

mého názoru příliš nepodporuje serióznost celého procesu a sniţuje autoritu samotných 

vedoucích pracovníků. 

 

Hypotéza č. 15 - Předpokládám, ţe ti respondenti, kteří na otázku, jaký je jejich 

současný postoj k hodnocení zaměstnanců (ot.18) vybrali moţnost a-b mají spíše 

negativní vztah k hodnocení zaměstnanců (odp. d-f) 

 Výsledky této hypotézy ukazuje graf 3. Tam, kde respondenti vnímají hodnocení 

zaměstnanců jako ztrátu času, která stejně nemá vliv na jejich práci jsou výsledky více neţ 

přesvědčivé. Zaměstnanci s touto zkušeností mají spíše negativní vztah k hodnocení 

zaměstnanců. Z těch respondentů, kteří volili tuto odpověď, zaujímá 88% dotazovaných 

spíše negativní vztah k hodnocení zaměstnanců a pouhých 12% z nich má k němu vztah 

spíše pozitivní. Poměr četnosti pozitivní:negativní je 3:22. První negativní zkušenost více 

neţ pravděpodobně ovlivnila jejich vztah k systému hodnocení zaměstnanců. 

U odpovědi – „jde spíše o povinnost nadřízeného splnit očekávání zaměstnavatele“ stále 

převaţuje spíše negativní vztah k hodnocení zaměstnanců, ale zjištěné výsledky jiţ nejsou 

tak přesvědčivé. Spíše negativní vztah k hodnocení zaměstnanců má 57,2% respondentů, 

kteří volili tuto odpověď a spíše pozitivní vztah pak má 42,8%. Poměr četnosti 

pozitivní:negativní je 27:36. Tento poměr je celkem vyrovnaný. I kdyţ je samotný postoj 

hodnotitele přenášen i na hodnocené pracovníky, tyto výsledky dokazují, ţe pro 

hodnoceného pracovníka, spíše neţ názor nadřízeného je mnohem důleţitější způsob, s 

jakým byl hodnotící rozhovor proveden, jak se na něj vedoucí pracovník připravil a jaké 

má důsledky pro další práci zaměstnanců. 
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Graf 3 - Jak byste nejspíše definoval/a Váš současný vztah k hodnocení zaměstnanců? * Kdybyste měl/a 

shrnout Váš současný postoj k hodnocení   

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

Hypotéza č. 16 - Předpokládám, ţe ti respondenti, kteří na otázku jaký je jejich 

současný postoj k hodnocení zaměstnanců (ot.18) vybrali moţnost d-e mají spíše 

pozitivní postoj k hodnocení zaměstnanců (ot.19, odp. a-c) 

  

 Výsledky tohoto dotazníkového šetření ukazují, ţe respondenti, kteří u otázky č.18 

volili moţnost – „vnímám hodnocení jako prostor pro vyjasnění názorů, představ a postojů 

se svým nadřízeným“ nebo „ sice z toho nejsem nadšený/á, ale chápu, ţe pro rozvoj 

můj/zlepšení mé práce i celého týmu je průběţné hodnocení nezbytné“ přesvědčivě ukazují 

a také potvrzují mou hypotézu, ţe tato skupina respondentů zaujímá pozitivní vztah 

k hodnocení zaměstnanců. Tyto dvě odpovědi (d-e) se v dotaznících vyskytly celkem 81x, 

coţ představuje 48,34% moţných odpovědí na zvolenou otázku. Pozitivní vztah 

k hodnocení zaměstnanců má 65 z 81 dotazovaných a negativní vztah pak pouze 16 z 81. 

Předpokládám, ţe tyto odpovědi volili respondenti, kteří byli o hodnocení zaměstnanců 

svými nadřízenými pracovníky dostatečně informováni nebo mají vlastní představu o tom, 

jak by mělo hodnocení zaměstnanců fungovat a jejich první zkušenost s hodnotícím 

pohovorem v Oblastní nemocnici Jičín a.s. splnila jejich očekávání.  
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Graf 4 - Jak byste nejspíše definoval/a Váš vztah k hodnocení zaměstnanců? * Kdybyste měl/a shrnout Váš 

současný postoj k hodnocení   

 

Zdroj: vlastní výzkum 

 

 Pozitivní výsledky této hypotéza ukazují, ţe dobrá informovanost a pozitivní 

zkušenost vede ke smíření pracovníků s hodnocením zaměstnanců a pozitivně ovlivňuje 

k němu jejich vztah. 

 Negativní výsledky této hypotézy naopak upozorňují, ţe ačkoliv respondenti 

hodnocení zaměstnanců akceptují, nemusí k němu vţdy zaujímat pozitivní vztah. 

Hodnotící rozhovor vyţaduje od hodnoceného schopnost kriticky reflektovat svou práci, 

vyslechnout nejen dobré, ale i slabé stránky svého pracovního výkonu a aktivně se podílet 

na zlepšování nebo alespoň udrţování poţadované úrovně pracovního výkonu. Hodnocení 

zaměstnanců je také spojeno s častějším sledováním a vyhodnocováním pracovního 

výkonu. Zdravotničtí pracovníci mívají specializované vzdělání – jsou specialisté ve svém 

oboru a jsou obvykle kompetentní svou profesi vykonávat samostatně bez odborného 

dohledu. Okolnosti hodnocení zaměstnanců (zvýšená kontrola, vyhodnocování výsledků,..) 

a poţadavky, které jsou kladeny  na hodnoceného mohou být psychicky náročné nebo 

mohou vyvolávat pocit určitého útoku na svou osobu, nedůvěru v jeho schopnosti a 

dovednosti. Ačkoliv si zaměstnanec uvědomuje potřebu i přínos hodnocení zaměstnanců, 

díky těmto okolnostem k nim ale nemusí zaujímat zcela pozitivní vztah. 
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2.7. Workshop  

 V projektu diplomové práce jsem plánovala realizaci workshopu jako vytvoření 

pracovní skupiny pro tvorbu nového hodnotícího formuláře pro NLZP. Workshop proběhl 

po dvou kolech hodnocení zaměstnanců a po proběhlém školení manaţerských dovedností 

všech vedoucích pracovníků. Workshop jsem ve spolupráci s hlavní sestrou organizace 

realizovala v dubnu 2012, kdy jsem měla shrnuté předběţné závěry obou výzkumů. 

Z rozhovorů jsem od liniových manaţerů získala názory na nedostatky hodnotícího 

formuláře a z předběţných závěrů kvantitativního výzkumu jsem měla představu, jak 

hodnocení zaměstnanců vnímali hodnocení pracovníci. Workshop byl vedoucím 

pracovníkům NLZP předem ohlášen hlavní sestrou na poradě vrchních sester. Hlavní sestře 

pak několik vrchních sester zaslalo další připomínky k hodnotícímu formuláři, které mi 

předala. Sama jsem také kontaktovala všechny vedoucí pracovníky NLZP a podrobněji je 

seznámila s programem a očekáváními od společného setkání a podpořila jejich účast. 

Workshopu se účastnilo 17 vedoucích pracovníků (vrchní a staniční sestry, vedoucí 

laboranti..), hlavní sestra a manaţerka kvality. Pro účely setkání jsem si stanovila několik 

cílů. Pro aktivní spolupráci všech zúčastněných jsem vyuţila několik facilitačních technik, 

díky nimţ jsem v poměrně krátkém čase mohla zjistit, jaké jsou aktuální názory vedoucích 

pracovníků na to, proč vlastně hodnocení pracovníků provádějí. Jejich nejdůleţitější 

postřehy uvádím v tabulce 12.  Dalším cílem workshopu bylo zjistit, jaké jsou názory 

vedoucích pracovníků na hodnotící formulář, včetně jejich názorů a námětů pro jeho 

změnu. I kdyţ jsem tyto informace částečně získala z kvalitativního výzkumu  (z 6ti 

rozhovorů) i z podnětů několika (3) dalších vrchních sester, chtěla jsem dát moţnost 

vyjádřit se k této problematice a mít moţnost se aktivně podílet na změně všem vedoucím 

pracovníkům, kteří se účastnili workshopu. Posledním a nejdůleţitějším cílem byla diskuse 

nad návrhy nových hodnotících formulářů, které jsem na základě dosavadních zjištění 

navrhla a předloţila je k diskusi. Workshopu se účastnili sluţebně starší i mladší kolegyně 

a musím poznamenat, ţe se všichni, bez rozdílu věku a délky praxe aktivně účastnili 

diskuse a přicházeli s konstruktivními návrhy. Po dlouhé diskusi jsme došli k závěrům, ţe 

je nutná změna číselné škály hodnocení, je potřeba změnit grafickou podobu formuláře a 

vytvořit více prostoru pro slovní hodnocení a rozvojová doporučení. Vedoucí pracovníci 

také vznesli jasný poţadavek na schválení formuláře zvlášť pro pomocné a niţší 

zdravotnické pracovníky a zvlášť pro ostatní NLZP. Dlouze jsme také diskutovali nad 

jednotlivými kritérii hodnocení pro dané skupiny pracovníků. Workshop dále otevřel 
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diskusi na téma metodiky hodnocení zaměstnanců, nejasností okolo odevzdávání 

hodnotících formulářů do osobních sloţek zaměstnanců na personální oddělení a otázku 

kritérií pro hodnocení vedoucích pracovníků. Celé setkání mi přineslo nejen dostatek 

podnětů pro dotvoření návrhů nových hodnotících formulářů, ale také jsem získala mnoho 

informací, které „dokreslují“ celý diplomový výzkum. 

Tab.12 - K čemu je dobré hodnocení zaměstnanců – názory vedoucích pracovníků NLZP 

Musím Podpora a motivace 

Hledání problémů v kolektivu Moţnost pochválit, posílit sebedůvěru 
pracovníka 

Shrnutí práce zaměstnance a stanovení 

témat ke zlepšení 

Zpětná vazba pro zaměstnance 

Nový trend Komunikace se zaměstnancem 

Legislativa Porovnání názorů nad výkonem 

Součást osobního spisu Objektivní posouzení výkonu 

Povinnost vedoucího Důleţitý osobní pohovor 

Zvyšování kvality, zlepšení pracovních 

výkonů 

Umoţnění zaměstnanci obhájit svou práci – 

sebehodnocení 

Prostředek pro adekvátní finanční 
ohodnocení 

Shrnutí práce, téma ke zlepšení 

Získat osobní názor podřízeného na práci 
celého oddělení i na práci vedoucího 

pracovníka 

Vytvořit si čas na kaţdého pracovníka 

Získat nové nápady pro zlepšení práce Stanovit oblasti rozvoje, plán do budoucna 
a ovlivnit pracovní výkon zaměstnance 

Zdroj: vlastní výzkum 

2.8. Závěrečná diskuse výzkumů 

 V této části diplomové práce shrnuji výsledky celého výzkumu v relaci 

stanovených základních i dílčích výzkumných otázek. Tam, kde to je vhodné, zároveň 

porovnávám výsledná zjištění různých skupin pracovníků. Cílem výzkumu bylo vytvořit 

ucelený pohled na problematiku implementace hodnocení zaměstnanců do praxe, porovnat 

postoje a přístupy jednotlivých skupin zaměstnanců k dané problematice a nalézt zdroj 

moţných problémů. 
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 Hlavním impulzem pro zavedení systému hodnocení zaměstnanců byla příprava na 

certifikaci nemocnice dle norem ISO. Vrcholní představitelé organizace tohoto poţadavku 

vyuţívají pro zkvalitnění personální práce vedoucích pracovníků a zjišťují, ţe v jiných 

organizacích je hodnocení zaměstnanců běţnou záleţitostí. Členové top managementu 

vnímají hodnocení zaměstnanců jako důleţitý manaţerský nástroj, který by měl pomoci 

vyřešit některé dlouhodobé nedostatky, zejména v práci liniových manaţerů, které 

dlouhodobě vnímají, ale nejsou nijak řešeny. Ve svých výpovědích, ale nejsou jednotní, 

není vytvořena dostatečně silná a jednotná koalice pro změnu (pro zavedení hodnocení 

zaměstnanců). Jedna z dotazovaných, u které bych nejvíce očekávala definování významu 

hodnocení zaměstnanců, jako součásti personální práce, se domnívá, ţe se hodnocení 

zaměstnanců zavedlo pouze z důvodu přípravy na certifikaci nemocnice. I kdyţ byla 

v krátké době před zavedením hodnocení zaměstnanců definována politika jakosti a 

integrovaného systému řízení, která souvisí s cíly a vizí organizace, toto propojení 

s důvody zavedení hodnocení zaměstnanců od nikoho z dotazovaných nezaznělo. 

Důvodem můţe být, ţe jsem se na to dostatečně neptala nebo jednání top managementu 

dosud není provázáno v souladu cíly a vizí organizace. 

 Stejnou situaci zaznamenávám i u liniových manaţerů. První hodnocení 

zaměstnanců proběhlo bezprostředně po úspěšném certifikačním auditu, kterému 

předcházela spousta práce a příprav. Ţádná z dotazovaných nezmiňuje význam 

hodnotícího kritéria „Aktivní zapojení se do procesu zvyšování kvality“, které je součástí 

hodnotícího formuláře, ani se jinak nevyjadřuje k výkonu personálu, který se na přípravách 

také podílel. Nejdůleţitějšími kritérii pro vedoucí pracovníky NLZP jsou komunikační 

dovednosti a úroveň přímé ošetřovatelské péče. Tato kritéria jsou pro práci NLZP jistě 

stěţejní, přesto si myslím, ţe i střední management by měl vést zaměstnance k hodnotám a 

zájmům celé organizace.   

 Dohoda o zavedení systému hodnocení zaměstnanců byla poměrně rychlá a 

jednoznačná. Následně top management přijal tuto strategii zavedení systému do praxe: 

- vytvoření metodického pokynu 

- vytvoření jednotného, jasného a stručného hodnotícího formuláře pro všechny 

skupiny pracovníků 

- stručné proškolení vedoucích pracovníků  

Strategie byla rychlá, jasná a stručná. První hodnocení zaměstnanců se stalo jakýmsi 

pilotním projektem, který odhaluje nedostatky i překáţky pro úspěšné zavedení systému 



115 

 

hodnocení do praxe. Členové top managementu si jsou vědomi všech nedostatků a plánují 

je průběţně odstraňovat. Předpokládají, ţe bude trvat zhruba 5 let, neţ bude systém 

hodnocení funkční a přijímanou součástí manaţerské práce 

Překáţky úspěšného zavedení systému hodnocení pracovníků 

- všichni linioví manaţeři nejsou dostatečně motivováni, přesvědčováni a proškoleni 

pro úspěšné provádění hodnocení zaměstnanců 

- nikdo ze středního managementu neměl moţnost se podílet na jeho přípravě (např. 

na tvorbě metodiky, tvorbě hodnotícího formuláře) 

- dlouhodobý nedostatek komunikace mezi managementem všech úrovní a 

podřízenými sloţkami 

- nevyhovující hodnotící formulář 

- při zavádění hodnocení zaměstnanců nejsou respektovány historické souvislosti 

hodnocení pracovníků a věková struktura liniových manaţerů 

- nedostatek manaţerských dovedností vedoucích pracovníků, který souvisí s jejich 

chybějícím manaţerským vzděláním 

- vedoucí pracovníci neumí vyuţívat finančních zdrojů pro odměňování zaměstnanců 

na základě jejich pracovního výkonu 

 Nedostatečné manaţerské vzdělání je aktuálně řešeno vyuţíváním zdrojů 

z Evropských sociálních fondů. Organizace si je celkově vědoma nedostatečného 

manaţerského vzdělání vedoucích pracovníků a vnímá rozdíly v pracovním výkonu 

pracovníků s nebo bez tohoto vzdělání. Proto do budoucna plánuje v rámci výběrového 

řízení změnit poţadavky na vzdělání pracovníka ve vedoucí funkci. Také si je vědoma 

určité nepruţnosti a horšímu přizpůsobování se změnám u skupiny vedoucích pracovníků 

s dlouholetým výkonem vedoucí funkce. K těmto nedostatkům je velmi shovívavá a 

tolerantní a spíš neţ s individuálním přístupem a zvýšenou „péčí“ těmto pracovníkům 

počítá s jejich generační výměnou. To je ale otázka několika let. Výsledky tohoto výzkumu 

ukazují, ţe postoje a přístup vedoucího pracovníka významným způsobem ovlivňuje 

vnímání a postoje hodnocených pracovníků k samotnému hodnocení i jejich přístupu 

k práci. Myslím si, ţe tento přístup organizace je z dlouhodobého hlediska strategicky 

nepřínosný. Tam, kde je a bude hodnocení zaměstnanců spíše formální záleţitostí, nebude 

docházet k naplňování jeho smyslu a nejednotný přístup k hodnocení zaměstnanců na 

různých odděleních bude zhoršovat celkovou atmosféru v organizaci. Hodnocení 

zaměstnanců se nestane součástí kultury celé organizace. Naopak ze závěrů kvantitativního 
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výzkumu vyplývá, ţe není příliš velkého rozdílu ve vztahu k hodnocení zaměstnanců mezi 

různými věkovými kategoriemi. Také workshopu se účastnily kolegyně všech věkových 

kategorií a dokonce si myslím, ţe sluţebně nejstarší kolegyně spolupracovaly mnohem 

aktivněji a přicházeli s konstruktivnějšími připomínkami. Myslím si, a také z výzkumu 

vyplývá, ţe přístup ke změnám je záleţitostí spíše motivační, informační a osobnostní, neţ 

ryze generační. 

 V současnosti organizace pro vzdělávání zaměstnanců, zejména vedoucích 

pracovníků, bohatě vyuţívá finančních zdrojů z Evropských sociálních fondů. Za 

normálních okolností je ale další vzdělávání zaměstnanců (NLZP) výrazně limitováno 

finančními zdroji a poţadavky na vzdělání zaměstnanců danými pojišťovnou. Ve 

výjímečných případech částečně podporuje ve studiu např. aktivně studující vedoucí 

pracovníky. I přes omezené finanční zdroje linioví manaţeři své zaměstnance ve 

vzdělávání podporují, aktivně je informují o moţnostech vzdělávání. Pokud zaměstnanec 

studuje z vlastní iniciativy ve vlastním volném čase, snaţí se mu alespoň vyjít vstříc 

umoţněním osobního volna při plánování rozpisu směn. 

 Finanční motivace a odměňování podle výkonnosti pracovníka bylo jedním ze 

základních důvodů a očekáváním od hodnocení zaměstnanců. Po prvním hodnocení 

zaměstnanců k zásadním změnám v odměňování nedochází. Vedoucí pracovníci s osobním 

ohodnocením jako s motivační sloţkou mzdy příliš pracovat neumí. Neexistuje ani nějaký 

pokyn nebo návod, který by jim mohl být vodítkem. Pro finanční motivaci personálu 

vyuţívají např. nerozděleného osobního ohodnocení (z důvodu dlouhodobé pracovní 

neschopnosti). V současné době došlo k mírné změně finančního odměňování. Organizace 

vytvořila systém odměn, které mají vedoucí pracovníci přidělovat zaměstnancům na 

základě mimořádného pracovního výkonu. Tento posun je výrazným pozitivním krokem 

pro finanční motivaci personálu. Řeší ale pouze odměnu za krátkodobý mimořádný 

pracovní výkon, ale neřeší přidělování osobního ohodnocení na základě dlouhodobého 

pracovního výkonu. Podrobněji jsem se systémem odměňování zaměstnanců nezabývala, 

ale z výpovědí dotazovaných se zdá, ţe dlouhodobě opomíjenou skupinou pracovníků jsou 

niţší a pomocní zdravotničtí pracovníci. Nejsou také jasné kompetence pro přidělování 

osobního ohodnocení. Většinou osobní ohodnocení přiděluje vrchní sestra, na větších 

odděleních s více stanicemi, kde panuje důvěra a dobré vztahy mezi vrchní sestrou a jejími 

staničními sestrami, mohou podat návrh na výši osobního ohodnocení i staniční sestry. Na 

některých odděleních tuto kompetenci pravděpodobně přebírají primáři oddělení.  
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 Linioví manaţeři NLZP byli s metodikou hodnocení zaměstnanců seznámeni na 

poradě vrchních sester krátkou přednáškou. Seznámeni ale byli pouze vedoucí jednotlivých 

oddělení a jejich přímí podřízení – staniční sestry byly závislé na přenesených informací 

od svých nadřízených. Všichni dotazovaní tuto přípravu vnímají jako nedostatečnou. 

Hodnocení zaměstnanců přijímají zpočátku celkem negativně, často ho vnímají jako 

hledání chyb na zaměstnancích. Přesto se k němu snaţí přistupovat zodpovědně. Mnozí se 

pečlivě připravují na hodnotící rozhovor, sami se aktivně snaţí získat informace, jak se 

hodnocení zaměstnanců provádí. Hodnotící rozhovory probíhaly od ryze formálního 

přístupu po profesionálně vedený rozhovor včetně předchozího průběţného sledování 

pracovního výkonu (objektivní hodnocení zaloţené na důkazech) se stanovením dalšího 

očekávaného rozvoje pracovníka/zlepšení určitých oblastí pracovního výkonu. Nejlépe 

provedené hodnocení zaměstnanců proběhlo na oddělení, které má jasnou vizi o úrovni 

ošetřovatelské péče a organizaci práce na svém oddělení, je průběţně sledován pracovní 

výkon zaměstnanců, kteří jsou ale také průběţně podporováni v dosahování dílčích 

úspěchů. Vedoucí tohoto oddělení přiznává, ţe pro hodnocení zaměstnanců i pro její práci 

obecně ji pomohlo předchozí manaţerské vzdělání. Tento příklad je ale spíše ojedinělým. 

O kvalitě prvních hodnotících rozhovorů vypovídá i výsledek kvantitativního výzkumu, 

kdy více neţ polovina dotazovaných (55,69%) vnímá hodnocení zaměstnanců jako 

povinnost vedoucího pracovníka k organizaci nebo jako zbytečnou ztrátu času, která stejně 

nemá vliv na jejich práci. Nejde o příliš pozitivní zjištění. Výzkum také potvrzuje, ţe 

zkušenost s hodnocením zaměstnanců ovlivňuje další vztah zaměstnanců k hodnocení. 

Přesto i přes rozporuplné první zkušenosti s hodnocením zaměstnanců, se 43,5% 

zaměstnanců snaţí po prvním proběhlém hodnotícím rozhovoru pracovat lépe. Sami 

vedoucí pracovníci také vnímají zlepšení pracovního výkonu některých pracovníků a 

oceňují hodnotící rozhovor jako vymezení prostoru pro komunikaci se zaměstnancem, 

který by si jinak nebyli schopni pro kaţdého pracovníka v průběhu roku udělat. Po prvním 

hodnotícím rozhovoru se zaměstnancem definují tyto nejproblematičtější oblasti: přímá 

komunikace se zaměstnancem, psaný projev-formulace písemného hodnocení, časová 

náročnost přípravy na hodnotící rozhovor, přátelské vztahy na pracovišti a hodnotící 

formulář.   

 U hodnotícího formuláře mají výhrady k jeho formě i obsahu. Vadí jim „školní“ 

numerické hodnocení, nedostatek prostoru pro slovní hodnocení a nevyhovující kritéria pro 

některé skupiny pracovníků. Podporu od zaměstnavatele získávají vedoucí pracovníci aţ 
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před druhým kolem hodnocení zaměstnanců, kdy všichni absolvují kurz manaţerských 

dovedností. Získané informace a zkušenosti pomáhají zlepšit přístup vedoucích pracovníků 

k hodnocení zaměstnanců. Po dvou kolech hodnocení dokáţí poměrně bohatě vyjádřit 

přínos a smysl hodnocení zaměstnanců, (Viz.tab.12, str.113) K čemu je dobré hodnocení 

zaměstnanců – názory vedoucích pracovníků NLZP) kdy kromě údajů jako – „musím, kvůli 

legislativě,..“ dokáţí definovat další hodnotné důvody hodnocení zaměstnanců. Sice stále 

ještě nejsou všichni o přínosu hodnocení přesvědčeni, ale jiţ udávají mnohem více důvodů 

a hodnot hodnocení zaměstnanců neţ členové top managementu po prvním kole 

hodnocení. Ne příliš řešenou oblastí bylo hodnocení vrchní sestry a objektivní poskytnutí 

zpětné vazby na její pracovní výkon. Poţadavky na pracovní výkon vrchní sestry klade 

kromě primáře oddělení také hlavní sestra, jako metodický vedoucí. Ta se spolu s primáři 

oddělní účastnila při druhém kole hodnocení vrchní sestry hodnotícího pohovoru. Zdá se, 

ţe vedoucí pracovníci NLZP její účast na svém hodnocení vítají. Jde o jednu z mála 

příleţitostí k formálnímu individuálnímu rozhovoru vedoucího pracovníka NLZP s hlavní 

sestrou.   

 Poslední problémovou oblastí přístupu vedoucích pracovníků k hodnocení 

zaměstnanců je sledování pracovního výkonu, které obvykle není automatickou součástí 

práce vedoucího pracovníka. Kontrola pracovního výkonu probíhá spíše náhodně 

v průběhu roku nebo cíleně před hodnotícím rozhovorem. O závěrech sledování 

pracovního výkonu si nikdo z vedoucích pracovníků nevede ţádný záznam. Při sledování 

pracovního výkonu se vedoucí pracovníci zaměřují na ta kritéria hodnocení, která jsou 

důleţitá pro daný typ oddělení nebo pro daného vedoucího pracovníka a ostatní kritéria 

pracovního výkonu jsou opomíjena. Tam, kde hodnocení neprovádí přímý nadřízený 

(staniční sestra na oddělení s více stanicemi) je pak sledování pracovního výkonu spíše 

zprostředkované a méně objektivní. I kdyţ vrchní sestra oddělení s více stanicemi můţe 

mít přehled o pracovním výkonu svých podřízených pracovníků, nemůţe při své pracovní 

vytíţenosti objektivně posoudit všechna výkonová kritéria všech svých podřízených 

pracovníků. 

 Celý výzkum byl poměrně náročný a dlouhý, ale myslím si, ţe poskytl dostatečné a 

cenné informace, které mohou být podnětem pro dílčí kroky, které by vedly ke zlepšení 

situace a lepšímu upevnění systému hodnocení zaměstnanců do praxe.  
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2.9. Navrhovaná opatření 

 Ze zjištěných informací navrhuji tato opatření, která by mohla pomoci upevnit 

zaváděný systém hodnocení zaměstnanců do kultury organizace 

1) Definovat, jaký pracovní výkon organizace očekává od vedoucích pracovníků 

NLZP s ohledem na jejich manaţerské postavení a zájmy celé organizace 

2) Také sami vedoucí pracovníci NLZP by si měli definovat nějakou vizi své práce. 

Jinými slovy by jejich práce měla mít stanovený nějaký smysl, cíl, ke kterému 

vedou pracovní výkon svých podřízených pracovníků   

3) V rámci hodnocení pracovního výkonu vedoucích pracovníků NLZP by měl být 

plánován rozvoj jejich manaţerských dovedností a všem zajištěno dostatečné a 

průběţné manaţerské vzdělání. Např. formou seminářů, kurzů…, případně by měl 

být dále podporován jejich aktivní přístup ke studiu 

4) Při naplňování jejich „nových“ kompetencí je průběţně podporovat, motivovat a 

oceňovat dílčí úspěchy. V ideálním případě by mělo být poradní a vzdělávací 

orgánem pro tuto problematiku personální oddělení 

5) Top management organizace by měl aktivně získávat zpětnou vazbu na fungování 

zaváděného systému hodnocení zaměstnanců a reagovat na jeho nedostatky 

6) Vedoucí pracovníci by měli být aktivně zapojeni do procesu zlepšování systému 

hodnocení zaměstnanců. Myslím, ţe by bylo dobré po kaţdém kole hodnocení 

(dokud se nestane přijímanou součástí kultury organizace) vytvořit pracovní 

skupinu vedoucích pracovníků a otevřít diskusi o aktuálně proběhlém hodnocení 

zaměstnanců. Vedoucí pracovníci by mohli sdílet své zkušenosti, které by mohly 

být pro jiné kolegy inspirací nebo by se naopak mohli poučit z chyb ostatních. 

Společné sdílení zkušeností by mohlo posílit sebedůvěru vedoucích pracovníků při 

výkonu této manaţerské dovednosti. 

7) Navrhuji upravit metodiku hodnocení zaměstnance. Automatickou součástí 

hodnotícího rozhovoru by mělo být sebehodnocení zaměstnance, který by měl na 

hodnotící rozhovor přicházet připravený, aby mohl obhájit svůj pracovní výkon za 

hodnocené období. Záznam o sebehodnocení pracovníka by měl být součástí 

hodnotícího formuláře. V závěrech hodnocení zaměstnanců by vedoucí pracovníci 

měli více vyuţívat slovního hodnocení a definovat oblasti rozvoje pro kaţdého 

pracovníka. 
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8) Sledování pracovního výkonu by mělo být běţnou součástí pracovního výkonu 

vedoucího pracovníka. Vedoucí pracovník by měl mít vytvořený na celé hodnotící 

období plán kontrol, který by měl přizpůsobovat aktuálním potřebám. 

Z jednotlivých kontrol by si měl vést u kaţdého pracovníka alespoň jednoduchý 

záznam, který je podkladem pro objektivní hodnocení zaměstnance 

9) Navrhuji vypracovat nový hodnotící formulář, který by měl být vytvořen nejlépe 

pro více skupin zaměstnanců, aby hodnotící kritéria odpovídala náplni práce a 

konkrétním poţadavkům na pracovní výkon kaţdé skupiny pracovníků. Dále by 

bylo vhodné zvolit jinou škálu numerického hodnocení, které nepřipomíná školní 

známkování. Numerická škála by měla být také obohacena o slovní popis 

očekávané úrovně pracovního výkonu. Hodnotící formulář by měl být rozšířen o 

prostor pro slovní hodnocení a rozvojová doporučení. 

10) Měla by být otevřena diskuse na téma role hodnotitele. Doporučuji, aby 

hodnotitelem byl vţdy přímý nadřízený hodnoceného pracovníka (staniční sestra 

nebo vrchní sestra na odděleních o jedné stanici). Pokud přímý nadřízený nemá 

dostatečnou sebedůvěru pro tuto dovednost, dostatečnou autoritu nebo se obává 

výrazného zhoršení vztahů na pracovišti při řešení výraznějších nedostatků 

pracovního výkonu nebo pokud další nadřízený přímého nadřízeného má zájem se 

hodnocení zaměstnanců aktivně účastnit, měli by se hodnotícího rozhovoru účastnit 

dva hodnotitelé (staniční a vrchní sestra, vrchní sestra a primář oddělení). Pokud se 

hodnotícího rozhovoru účastní pouze přímý nadřízený, měl by o závěrech 

hodnocení celého oddělení informovat svého dalšího nadřízeného pracovníka. 

11) Z vlastní zkušenosti vím, ţe pro finanční motivaci formou osobního hodnocení je 

v popisované organizaci poměrně velký prostor. Bylo by ale potřeba ve spolupráci 

s vedoucími pracovníky jasně definovat pravidla pro přidělování osobního 

ohodnocení. O těchto pravidlech by pak vedoucí pracovníci měli být důkladně 

proškoleni a motivováni pro jeho vyuţívání. 

Plánovaným praktickým výstupem této diplomové práce bylo navrhnout nový hodnotící 

formulář pro NLZP. Na základě získaných informací z výzkumu a aktivní spoluprácí 

s hlavní sestrou a vedoucími pracovníky NLZP v rámci workshopu je praktických výstupů 

diplomové práce hned několik. Navrhuji nový hodnotící formulář pro všechny kategorie 

zdravotnických pracovníků kromě niţších a pomocných nelékařských zdravotnických 

pracovníků, dále hodnotící formulář pro niţší a pomocný zdravotnický personál a 
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hodnotící formulář pro hodnocení vedoucích pracovníků. Poslední jmenovaný hodnotící 

formulář je ale opravdu jen návrhem. Vyplývá z myšlenky hlavní sestry nemocnice 

hodnotit samostatně i vedoucí pracovníky. Měl by být vytvořen jednotný pro všechny 

(většinu) vedoucích pracovníků v organizaci. Vytvořila jsem ho na podkladě studia náplní 

práce vedoucích pracovníků NLZP a proto by měl být ještě projednán se zástupci dalších 

profesních skupin v organizaci (lékaři, top management, administrativa..) Logickým 

výstupem mé práce je také návrh na nový metodický pokyn, který odráţí změnu obsahu 

formuláře i úpravu metodiky. Navrhované hodnotící formuláře jsem vytvořila na základě 

analýzy výzkumů, studia literatury, studia náplní práce zdravotnických pracovníků, 

znalosti organizace, profese a znalosti problémových oblastní daného profesního výkonu. 

Při jejich tvorbě jsem také respektovala názory a podněty vedoucích pracovníků, kteří se 

jejich tvorby aktivně účastnily a také v neposlední řadě názory a podněty hlavní sestry 

nemocnice. Své návrhy jsem předala hlavní sestře ke schválení 10.5.2012. Vzhledem 

k vytíţenosti organizace jinými záleţitostmi, dosud nebyly projednány.  
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3. ZÁVĚR 

 Diplomová práce je zaměřena na hodnocení pracovníků v konkrétní organizaci. 

Teoretická část odpovídá na otázku proč, kdo a jak má hodnocení zaměstnanců provádět. 

Vzhledem k tomu, ţe se na hodnocení zaměstnanců dívám spíše z širšího hlediska, 

záměrně jsem se nezabývala popisem metodiky hodnotícího rozhovoru. Teoretická část 

rozhodně neposkytuje vyčerpávající informace na téma hodnocení pracovníků, ale její 

jednotlivé kapitoly poskytují teoretický podklad pro výzkumná zjištění této práce a nabízí 

tak teoretický základ pro stanovení návrhů a zlepšení fungování systému hodnocení 

pracovního výkonu v popisované organizaci. Myslím si, ţe propojení teorie s výzkumem je 

poměrně zdařilé a jednotlivé části diplomové práce na sebe logicky a tematicky navazují. 

 Praktická část odhaluje realitu fungování systému hodnocení v dané organizaci.  I 

kdyţ je hodnocení NLZP jejich vedoucími pracovníky prováděno, ti se na ně připravují, 

snaţí se jej „uchopit“, jak nejlépe umí a verbalizují jeho přínos, výzkum ukazuje na jeho 

nedostatky. Díky kombinovanému výzkumu na různých cílových skupinách, jsem mohla 

odhalit kromě zmiňovaných nedostatků i jejich příčiny. V teoretické části jsem se mimo 

jiné zaměřila na úlohu liniových manaţerů v systému řízení lidských zdrojů a na důleţitost 

jejich přípravy pro tuto kompetenci. Výzkum zde jasně dokazuje, ţe většina nedostatků 

v procesu hodnocení zaměstnanců spočívá právě v nedostatečné přípravě a motivaci 

liniových manaţerů, ale také v dlouhodobé nedostatečné péči o jejich manaţerské 

dovednosti i jejich vlastní pracovní výkon. Je ale velmi pozitivní, ţe i kdyţ zavádění 

hodnocení pracovníků nebylo věnováno tolik pozornosti, kolik by si zaslouţilo, organizace 

si je jeho nedostatků vědoma a průběţně se je snaţí napravovat.  Domnívám se, ţe 

důleţitým krokem, který mohl pomoci pro lepší pochopení i přijetí hodnocení pracovníků 

liniovými manaţery byl workshop, kde linioví manaţeři dostali příleţitost aktivně se 

účastnit na změně stávajícího hodnotícího formuláře. Šlo v podstatě o první oficiální 

příleţitost, kdy se linioví manaţeři mohli ke stávajícímu systému hodnocení zaměstnanců 

vyjádřit. Na konci praktické části navrhuji kroky, které by měly vést k 

dalšímu zefektivnění celého systému. Některé změny jsou poměrně snadno proveditelné, 

jiné vyţadují změnu chování a myšlení liniových manaţerů i členů top managementu. Coţ 

ostatně potvrzuje základní myšlenku jakéhokoliv managementu změny, ţe pro úspěšné 

zavedení jakékoliv změny je nejdůleţitější změnit chování lidí. (KOTTER,COHAN,2003, 

s.15) I kdyţ je implementace systému hodnocení dlouhodobý proces, věřím, ţe i tato práce 

pomůţe jeho rychlejšímu upevnění v praxi. 
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