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Příloha č. 1 – Projekt magisterské práce 

Fakulta humanitních studií, UK Praha 

magisterský program 

Řízení a supervize 

v sociálních a zdravotnických zařízeních 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt diplomové práce 

 

Předběžný název práce: 

 Hodnocení zaměstnanců v Oblastní nemocnici Jičín a.s. 

 

Student:    Bc. Radka Králová 

Osobní číslo:  46474128 

Imatrikulační rok:   2010 

Vedoucí  práce:    Mgr. Barbora Vaculíková MBA 



Formulace a vstupní diskuse problému: 

Ve své diplomové práci bych se ráda zabývala tématem hodnocení zaměstnanců. Pracuji 

v Oblastní nemocnici Jičín a.s., což je moderní, neustále se vyvíjející se organizace 

s odděleními akutní i následné péče a mnoha odděleními komplementů. V poslední době 

došlo v organizaci i k mnoha organizačním změnám souvisejícím zejména s přípravou na 

certifikaci nemocnice dle normy ISO a průběžnou snahou o zkvalitňování péče. Jednou 

z mnoha změn bylo zavedení systému hodnocení zaměstnanců.  

Za posledních dvacet let došlo ve zdravotnictví k mnoha změnám. Mění se nabídka a 

kvalita poskytované péče, mění se i poptávka. Pacient/klient je vzdělanější, má dostupné 

informace, ví, co chce a co může od zdravotnického zařízení očekávat. Snahou 

managementu nemocnic je neustálé zlepšování kvality péče, tak aby obstáli v konkurenci a 

uspokojili potřeby pacientů/klientů. Jednou z mnoha změn, ale také jedním z nástrojů na 

zlepšování péče je systém hodnocení zaměstnanců. 

Pro zavádění každé změny je ale zapotřebí podpora a angažovanost top managementu, 

liniových manažerů i řadových pracovníků. (1) 

Zejména neziskové organizace potřebují fungující management víc než podniky, protože 

jim chybí disciplína hospodářského růstu. Měly by začínat od jasně definovaných cílů a 

poslání, které podporuje inovační nápady a pomáhá ostatním pochopit, proč je třeba změny 

realizovat.   (3) 

Pro řízení jsou důležité hodnoty organizace, které jsou součástí organizační kultury. 

„Organizační hodnoty chápeme jako „základní přesvědčení“ o tom, co je v organizaci 

považováno za důležité, ovlivňující chování a rozhodování pracovníků.“ Hodnoty se pak 

v podobě vizí a cílů promítají do týmové práce i do práce s pacienty. (7) 

Od cílů a filozofie organizace se každá změna odvíjí a i systém hodnocení jim musí být 

přizpůsoben. Dále musí být pochopen veškerým personálem a vytvořen a prováděn 

kvalifikovanými manažery. Jedině tak bude systém hodnocení efektivní. (6) 

Těmito determinantami by se měla celá diplomová práce zabývat. Měla by tak poskytnout 

určitý nadhled na proces hodnocení pracovního výkonu v organizaci. Jejím praktickým 

vyústěním je analýza současného stavu v organizaci a vytvoření nového hodnotícího 

formuláře pro nelékařské zdravotnické pracovníky ( NLZP ), což je požadavkem vedení 

organizace, ve které jsem analýzu prováděla. 

Teoreticko-metodologické východisko: 

Diplomová práce se bude skládat z teoretické a praktické části. Teoretická část se bude 

zabývat rozborem determinant, které podmiňují úspěšné zavedení efektivního hodnocení 

zaměstnanců. Praktická část popisuje aktuální situaci stavu hodnocení zaměstnanců 

v Oblastní nemocnici Jičín a.s.. Výzkum je zaměřen na hodnocení nelékařských 

zdravotnických pracovníků ( NLZP ). 



Použité výzkumné metody: 

- Kvantitativní výzkum 

o cílem je zjistit přístup nelékařských zdravotnických pracovníku k systému 

hodnocení zaměstnanců 

- Kvalitativní výzkum  

o zaměřen na liniové manažery s cílem zmapovat, jak funguje systém 

hodnocení zaměstnanců z jejich pohledu 

o  zaměřen na členy top managementu 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 návaznost a možnosti spolupráce mezi členy top managementu 

a liniovými manažery. 

- Studium dokumentů – metodický pokyn, formulář „Hodnocení zaměstnance“, 

náplně práce NLZP 

Součástí praktické části diplomové práce bude workshop-pracovní skupina pro tvorbu 

nového hodnotícího formuláře. 

Cíl práce: 

Diplomová práce by měla poskytnout hlubší teoretický základ pro zavádění změny                  

( hodnocení zaměstnanců ) v organizaci ( ve zdravotnickém zařízení ) a měla by navazovat 

a pomoci řešit závěry/zjištění vyplývající z diagnostiky hodnocení zaměstnanců, kterou 

jsem v rámci studia v této nemocnici prováděla.  

Očekávaným výstupem diplomové práce je: 

- Vytvoření nového hodnotícího formuláře pro NLZP ( nelékařské zdravotnické 

pracovníky ) v ON Jičín a.s. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Předpokládaná struktura: 

 

Úvod 

1.Potřeba změny 

 

1.1.Managment změny 

2.Úloha top managementu organizace – cesta k úspěchu 

2.1.Organizační struktura 

2.2.Cíle, vize organizace 
2.3.Organizační kultura 

2.4.Hodnoty organizace 
2.5.Komunikace uvnitř organizace 

 

3.Úloha liniových manažerů v procesu hodnocení zaměstnanců 

 

3.1. Kompetence a vzdělání 

3.2. Vedení 
3.3. Přenos hodnot 

3.4. Sledování pracovního výkonu 
3.5. Poskytování zpětné vazby 

 
4.Úloha řadových zaměstnanců v procesu hodnocení 

5.Proces hodnocení zaměstnanců 

 

5.1.Vstup 
5.2. Proces 

5.3.Výstup 
 

6. Kritéria hodnocení 
 

 
 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Časový harmonogram práce: 

Činnost Datum 

Uzavření projektu diplomové práce 

Studium literatury 

Prosinec 2011 

Průběžná práce na teoretické části  

 Konzultace s vedoucím práce 

Únor 2012 

Uzavření teoretické části 

 Konzultace s vedoucím práce 

Praktická část 

 Konzultace s odborníkem na 

zpracování kvantitativních a 

kvalitativních dat 

 Práce s kvalitativním výzkumem 

Březen 2012 

Praktická část 

 Návrh nového hodnotícího 

formuláře 

 Konzultace s hlavní sestrou 

 Workshop 

 Přestavení nového hodnotícího 

formuláře organizaci + návrh na 

jeho schválení 

Duben 2012 

Zhodnocení celého procesu a jeho 

výstupů 

Konzultace s vedoucím práce 

Uzavření diplomové práce 

Květen 2012 
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Příloha č. 2 Hodnotící formulář pro všechny skupiny pracovníků  

 

  



Příloha č.3 Ukázka axiálního kódování 

Skupiny kódů – top management 

Název 

kódu/respondent 

Top1 Top2 Top3 Top4 

Historie 

 

nulová zkušenost 

s hodnocením, 

žádná blízká 

historie ( 

top1,ř.2) 

  nikdy dřív žádné 

oficiální 

hodnocení nebylo 
(top4,ř.178) 

 

důvod zavedení 

hodnocení 

zaměstnanců v 

organizaci 

 

požadavek 

certifikace, 

dokazování 

kvality, žádný 

hlubší smysl 

(top1,ř.6 ), 

požadavek 

normy ( top1,ř.7 

) 

 

hodnota, smysl, 

zlepšení 

současného stavu, 

komunikace 

(top2,ř.7), nástroj 

změny, cesta ke 

kvalitě, koncepce, 

smysl(top2,ř.8) 

 

nadhled, vnímání 
nedostatečnosti 

komunikace 

(top3,ř.18), 

nedůvěra 
zaměstnanců 

v organizaci, ve 

vedení, špatný 

vztah (top3,ř.21), 
emoce, prozření 

situace, zpětná 

vazba od 

zaměstnanců 
(top3,ř.22), úloha 

manažera, 

poskytování 

informací, 
neznalost 

manažerských 

kompetencí, 

podpora 
zaměstnanců, 

hodnota 

(top3,ř.23), 

systémová chyba, 
potřeba změny 

(top3,ř.25), 

nefunkční systém, 

nespravedlnost, 
jisté motivační 

možnosti 

(top3,ř.26), 

finanční motivace i 
bez vazby na 

hodnocení, 

průběžnou, 

možnosti 
(top3,ř.39), 

kreativita, prostor 

pro motivaci 

(top3,ř.47), víra 
v hodnoty 

(top3,ř.179) 

první impuls 

ISŘ 

memo:důvody 

zavedení 

(top4,ř.59), : 

sledování okolí, 

„soukromý 

benchmarking“, 

snaha o 

sledování trendů 

v personalistice ( 

top4,ř.50), ISO 

první impuls, 

myšlenka, ale ne 

dogma 

(top4,ř.85 

 



Příloha č.4 Dotazník kvantitativního výzkumu 

Vážení zaměstnanci ON Jičín a.s.. Tento dotazník je součástí komplexní diagnostiky 
organizace v oblasti hodnocení pracovního výkonu( hodnocení zaměstnanců ) v této 
nemocnici. Konkrétně se zabývá výzkumem přístupu pracovníků k hodnocení 
zaměstnanců. Každá Vaše odpověď a Váš názor jsou pro mne cenným zdrojem informací 
pro objektivní posouzení této problematiky z pohledu hodnocených zaměstnanců. 
Diagnostika organizace i tento výzkum budou součástí mé diplomové práce. 

Dotazník je anonymní, nemusíte uvádět jméno ani pracoviště. Po vyplnění prosím 
dotazník vhoďte do připravené obálky 

Zvolené odpovědi prosím zakroužkujte. 

Předem mnohokrát děkuji za vyplnění dotazníku a Váš čas  

Bc.Radka Králová 

Student Řízení a supervize zdravotnických a sociálních organizací při FHS UK v Praze 

DOTAZNÍK 

1) Účastnil/a  jste se  této nemocnici procesu hodnocení zaměstnanců? 

A   N 
 

2) Setkala jste se s hodnocením zaměstnanců v jiné zdravotnické/sociální organizaci ?
  

a) Nesetkal/a 
b) Setkal/a – vím, že v některých jiných organizacích je hodnocena práce 

zaměstnanců 
c) Setkal/a a má práce byla hodnocena 
  

3) Jakým způsobem jste byl/a seznámena s hodnocením zaměstnanců? 
( můžete zvolit více variant odpovědí ) 
 

a) Neformální informace nadřízeným 
b) Stručné seznámení v rámci provozní schůze cca 10 minut 
c) Hodnocení zaměstnanců bylo jedno z hlavních témat provozní schůze 
d) Nadřízený/vrchní sestra svolala mimořádnou schůzi/poradu, kde nám bylo 

vysvětleno vše ohledně hodnocení zaměstnanců – účel, kriteria, způsob a průběh 
hodnocení, možné závěry, důsledky a očekávání 

e) Jiné……. 
 

4) Byla jste předem seznámena s kritérii hodnocení   

 A   N 

 



5) Jakým způsobem seznámení proběhlo? 
( můžete zvolit více variant odpovědí ) 
 

a) Nebyl/a jsem předem seznámena s kriterii hodnocení 
b) Formulář kriterií hodnocení je veřejně přístupný na nemocničním intranetu 
c) Nadřízený nás s nimi orientačně seznámil v rámci provozní schůze/porady 
d) Nadřízený nás s nimi podrobně seznámil v rámci provozní schůze/porady – 

s obsahem, způsobem měření i hodnocení jednotlivých kriterií ve vztahu 
k našemu pracovišti 
 

6) Jaký zaujímáte postoj k jednotlivým kriteriím? 

a) Myslím,že jsou celkem srozumitelná, dovedu si za nimi představit, co se ode mne 
očekává 

b) I přes to, že se nám je nadřízený/á snažil vysvětlit, některým nerozumím nebo si 
myslím, že jsou zbytečná 

c) Myslím si, že některá jsou zbytečná nebo nesrozumitelná 
d) Všechna kriteria hodnocení jsou špatná 
 

7) Jaký je obvyklý styl hodnocení na Vašem pracovišti? 
 

a) Krátký neformální rozhovor v přátelském duchu bez jednoznačného závěru 
b) Formální rozhovor – spíše monolog nadřízeného, podepsání předem vyplněné 

tabulky s celkem pozitivním celkovým hodnocením 
c) Formální rozhovor – stručné zhodnocení jednotlivých kriterií, měl/a jsem možnost 

se vyjádřit k závěrům nadřízeného, zazněla pozitiva i negativa 
d) Formální rozhovor – stručné zhodnocení jednotlivých kritérií, Měl/a jsem možnost 

se vyjádřit k závěrům nadřízeného, zazněla pozitiva i negativa, byly mi 
naplánovány oblasti, ve kterých bych se měl/a zlepšit 

e) Formální rozhovor – otevřená diskuse, společné zhodnocení mé práce, stanovení 
očekávání a možností dalšího rozvoje do dalšího období vzhledem k  mým 
možnostem 
 

8) Jak probíhalo samotné hodnocení? ( můžete zvolit více odpovědí ) 

 
a) Měl/a jsem pocit nerušeného soukromí 
b) Rozhovor rušilo vyzvánění telefonu 
c) Rozhovor rušil hluk z chodby 
d) Mě nebo nadřízeného „tlačil“čas 
e) Jiné…. 

 
 
 
 
 
 
 
 



9) Jaké byly obvyklé/obecné závěry Vašeho hodnocení? 

a) Hodnocení bylo v podstatě kladné, nebylo potřeba dále plánovat můj pracovní 
rozvoj 

b) I přes v podstatě kladné hodnocení, jsme společně s nadřízeným stanovili některé 
oblasti, ve kterých bych se mohl/a rozvíjet/zlepšit 

c) Závěr hodnocení mé práce byl spíše negativní, obecně mi bylo doporučeno zlepšit 
svůj přístup k práci 

d) Závěr hodnocení mé práce byl spíše negativní, proto jsme společně s nadřízeným 
stanovili dílčí oblasti, ve kterých bych se měl/a zlepšit/rozvíjet 
 

10) Pociťujete po proběhlém hodnocení změnu vedení/přístupu k Vám ze strany Vašeho 
nadřízeného? 

a) Ne   
b) ano, moje práce byla krátce po hodnocení více kontrolována 
c) ano, dlouhodobě pociťuji více kontroly a vedení 
d) jiné……. 

 
11) Mělo samotné hodnocení vliv na Váš přístup práci? 

a) Ne, i když zaznělo negativní hodnocení, myslím si, že pracuji dobře 
b) Ne, podle nadřízeného je můj výkon vyrovnaný, takže nepotřebuji měnit 

přístup k práci 
c) ano, pracuji nadstandardně, takže si můžu dovolit občas polevit ve svém 

výkonu 
d) ano, snažím se pracovat lépe 

 
12) Mělo hodnocení vliv na výši Vašeho příjmu? 

a) Ano, klesl/stoupl  

b)  byla jsem upozorněna, že může   stoupnout/klesnout  

c) ne 

13) Přistupujete nyní, po zavedení systému hodnocení zaměstnanců, k  výkonu své 
profese zodpovědněji než dříve? 

A N 

14) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

unitářský/ošetřovatelský kurz SZŠ Dis. PSS Bc. Mgr. 

 

 

 

 



15) Jak byste definoval/a Váš vztah k celoživotnímu vzdělávání? 

a) Nutnost, ale když to musí být… 
b) Neutrální, občas si rád/a poslechnu zajímavou přednášku 
c) Celkem pozitivní. Chápu, že obor se vyvíjí. Občas si přečtu odborný časopis nebo 

když mě někdo někam pošle, rád/a se akce zúčastním 
d) Celkem pozitivní. Chápu, že obor se vyvíjí. Sam/a se aktivně zúčastňuji přednášek a 

seminářů, ev.cítím potřebu dalšího vzdělávání 
 

16) Absolvovala jste v rámci vlastního pregraduálního nebo celoživotního vzdělávání 
nějaký kurz, přednášku, školení na téma vedení a hodnocení zaměstnanců? 

A N 

17) Kolik let pracujete v oboru? 

a) do 5 let b) 5-15 let c) 15 – 25 let d) 25 a víc 
 

18) Jak byste nejspíše definoval/a Váš současný postoj k hodnocení zaměstnanců ? 

a) Myslím si, že jde spíše o povinnost nadřízeného splnit očekávání zaměstnavate le 
b) Myslím si, že je to zbytečná ztráta času, která stejně nemá vliv na mou práci 
c) Myslím si, že je to způsob nadřízeného,jak mi sdělit, že něco dělám špatně ( 

příležitost pro kritiku ) 
d) Vnímám hodnocení jako příležitost/prostor pro vyjasnění názorů, představ  a 

postojů se svým nadřízeným 
e) Sice z toho nejsem nadšený/á, ale chápu, že pro rozvoj můj/zlepšení mé práce i 

celého týmu je průběžné hodnocení nezbytné 
 

19) Kdybyste měl/a shrnout Váš vztah k hodnocení zaměstnanců… 
 

a) velmi pozitivní  b) spíše pozitivní 
c) pozitivní  d) spíše negativní 
e)  negativní  
f) velmi negativní 

 
 

Děkuji za Váš čas 

Radka Králová 

( Prostor pro Vaše případné dotazy - radka.kralova@nemjc.cz ) 

 

 

 

mailto:radka.kralova@nemjc.cz


Příloha č. 5 Hypotézy kvantitativního výzkumu 

Hypotézy kvantitativního výzkumu 

1) Předpokládám, že většina respondentů se dosud ve svém profesním životě 

s hodnocením zaměstnanců nesetkala 

2) Předpokládám, že ti zaměstnanci, kteří se již s hodnocením zaměstnanců setkali 

nebo byli hodnoceni, mají lepší vztah k hodnocení zaměstnanců 

3) Předpokládám, že většina pracovníků byla seznámena s procesem hodnocení 

zaměstnanců i s kritérii hodnocení spíše stručně v rámci provozní schůze 

4) Předpokládám, že více než polovina respondentů hodnotí daná kritéria spíše 

negativně 

5) Předpokládám, že hodnotící rozhovor probíhal v nerušeném prostředí 

6) Předpokládám, že většině respondentů jejich nadřízení navrhli oblasti, ve kterých 

by se měli rozvíjet/zlepšit 

7) Předpokládám, že většina pracovníků přistupuje po hodnocení zaměstnanců ke své 

profesi zodpovědněji než dříve, zejména ti, kteří byli hodnoceni spíše negativně 

8) Předpokládám, že pracovníci, kteří byli hodnoceni spíše negativně, se nyní snaží 

pracovat lépe a pociťují vice vedení a kontroly 

9) Předpokládám, že spíše negativní hodnocení zaměstnanců mělo vliv na výši příjmu 

nebo alespoň byl zaměstnanec na tuto možnost upozorněn 

10) Předpokládám, že pomocný zdravotnický personál (sanitářky, ošetřovatelky) 

zaujímá lepší vztah k hodnocení zaměstnanců 

11) Předpokládám, že zaměstnanci se spíše pozitivním vztahem k celoživotnímu 

vzdělávání mají lepší vztah k hodnocení zaměstnanců 

12) Předpokládám, že lepší vztah k hodnocení zaměstnanců mají pracovníci, kteří 

absolvovali nějakou formu vzdělávání na téma hodnocení zaměstnanců 

13) Předpokládám, že spíše pozitivní vztah ( odp. a-c) k hodnocení zaměstnanců mají 

spíše mladší pracovníci (do 15 let praxe), s vysokoškolským vzděláním 

14) Předpokládám, že více než polovina respondentů vnímá hodnocení zaměstnanců 

jako povinnost vedoucího k organizaci 

15) Předpokládám, že ti respondenti, kteří na otázku jaký je jejich současný postoj 

k hodnocení zaměstnanců(ot.18) vybrali možnost a-c mají spíše negativní vztah 

k hodnocení zaměstnanců (odp. d-f) 

16) Předpokládám, že ti respondenti, kteří na otázku jaký je jejich současný postoj 

k hodnocení zaměstnanců (ot.18) vybrali možnost d-e mají spíše pozitivní postoj 

k hodnocení zaměstnanců (odp. a-c) 

 

 

 

 

 



Příloha č. 6 Návrh hodnotícího formuláře pro zdravotnické pracovníky 

Oblastní nemocnice Jičín a.s. 

 

Hodnocení zaměstnanců – zdravotničtí pracovníci ( kromě NZP,PZP ) 

 

Titul, jméno, příjmení:___________________________Osobní číslo____________ 

Oddělení: __________________________Vedoucí pracovník: ________________ 

Hodnocené období: __________________________________________________ 

Výsledek předchozího hodnocení: _______________________________________ 

 

Funkční požadavky – odborné profesní kvality 

1:  Úroveň teoretických znalostí vztahující se k profesi 1 2 3 4 5 6 

2:   Úroveň praktických dovedností při poskytování zdravotní péče(kvalita) 1 2 3 4 5 6 

3   Práce s přístrojovou technikou 1 2 3 4 5 6 

4:  Znalost a využívání NIS, práce s kancelářskou technikou 1 2 3 4 5 6 

5:  Vztah ke vzdělávání/seberozvoj 1 2 3 4 5 6 

6:   Vedení a podpora studentů, stážistů, nových a podřízených pracovníků 1 2 3 4 5 6 

7:   Schopnost pracovat v týmu/multidisciplinárním/spoluvytváření kolektivu 1 2 3 4 5 6 

8:   Vedení veškeré dokumentace 1 2 3 4 5 6 

9:   Dodržování SOP, směrnic, nařízení, právní legislativy,… 1 2 3 4 5 6 

10: Dodržování práv pacientů 1 2 3 4 5 6 

Osobnostní předpoklady – vlastnosti 

11: Organizační schopnosti 1 2 3 4 5 6 

12: Samostatnost, zodpovědnost 1 2 3 4 5 6 

13: Důslednost, spolehlivost, pečlivost 1 2 3 4 5 6 

14: Schopnost reflexe vlastní práce 1 2 3 4 5 6 

15: Schopnost zvládání stresových situací 1 2 3 4 5 6 

16: Čistota a pořádek na pracovništi 1 2 3 4 5 6 

Interpersonální komunikace 

17: Celkové vystupování ( chování, jednání, telefonování ) 1 2 3 4 5 6 

18: Celková úprava ( oblečení, jmenovka ) 1 2 3 4 5 6 

19: Komunikace a spolupráce s nadřízenými 1 2 3 4 5 6 

20: Komunikace a spolupráce se spolupracovníky 1 2 3 4 5 6 

21: Komunikace a spolupráce s podřízenými 1 2 3 4 5 6 

22: Komunikace a spolupráce s rodinnými příslušníky 1 2 3 4 5 6 

Vztah k práci 

23: Zájem o práci-aktivita,iniciativa,nápaditost,účast na provozních 

schůzkách 

1 2 3 4 5 6 

24: Ochota a schopnost pomoci v náročných a mimořádných situacích 1 2 3 4 5 6 

24: Přístup k inovacím a novým postupům, procesu zvyšování kvality 1 2 3 4 5 6 

25: Využívání/dodržování pracovní doby 1 2 3 4 5 6 

 

Průměrná výše hodnocení: 



Vedoucí pracovník: závěrečné hodnocení – shrnutí hodnoceného období: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Vedoucí pracovník: podněty pro rozvoj a zlepšení do dalšího hodnotícího období: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

podpis hodnotitele:……………….  podpis hodnoceného…………………… 
 

stupeň 1 – nevyhovující plnění – nepřijatelná úroveň plnění hodnotícího kritéria 

 Úroveň plnění kritéria je nedostatečná, z hlediska požadavku na výkon, se nedosahuje  potřebného 

 standardu 
 

stupeň 2 – dostatečné plnění kritérii s většími výhradami 

 Naplňování daného kritéria je spíše nutností, ale požadavkům na výkon se pracovník  podřizuje. 

 Nedostatečné využívání svých znalostí a dovedností. 

 

stupeň 3 – dobré plnění s dílčími výhradami 
 Úroveň plnění hodnotícího kritéria, a tím i zvládání nároků pracovní činnosti ve většině  základních 
 charakteristik, odpovídá základním požadavkům pracovního místa.  Některé dílčí charakteristiky 

 plnění však vyžadují zlepšení. Pro plnění požadované úrovně potřebuje pracovník více  motivace, 

 vedení, kontroly. 

 

stupeň 4 – velmi dobré plnění kritérií 

 Úroveň plnění hodnotícího kritéria, a tím i zvládání nároků pracovní činnosti ve většině  základních 

 charakteristik, odpovídá základním požadavkům pracovního místa. Některé dílčí charakteristiky 

plnění  však vyžadují zlepšení. Pracovník vyrovnávání nedostatky v oblasti znalostí nebo dovedností, 
 výraznou identifikací s rolí, snahou, úsilím 

 

stupeň 5 – výborné plnění kritérií – nadprůměrná, nadstandardní úroveň plnění  hodnotícího 

 kritéria 
 Úroveň daného kritéria je dlouhodobě vyrovnaná, kvalitní, bez výkyvů, s minimálními nebo 

 žádnými výhradami. 

 

stupeň 6 – vynikající plnění – mimořádná, excelentní úroveň plnění kritéria 
 Úroveň pracovního výkonu v dané oblasti je na mimořádné, vynikající úrovni, bez chyb a ve 

 vysoké kvalitě 



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

Oblastní nemocnice Jičín a.s. 

 

Hodnocení zaměstnanců – nižší a pomocní nelékařští zdravotničtí pracovníci  

( sanitář/ka, ošetřovatel/ka ) 

 

 

Titul, jméno, příjmení:______________________________Osobní číslo____________ 

Oddělení: _____________________________Vedoucí pracovník: ________________ 

Hodnocené období: ______________________________________________________ 

Výsledek předchozího hodnocení: ___________________________________________ 

 

Funkční požadavky – odborné profesní kvality 

1:   Úroveň teoretických znalostí vztahující se k profesi 1 2 3 4 5 6 

2:   Úroveň praktických dovedností při poskytování zdravotní péče(kvalita) 1 2 3 4 5 6 

3:   Schopnost pracovat v týmu, spoluvytváření kolektivu 1 2 3 4 5 6 

4:   Dodržování SOP, směrnic, nařízení, právní legislativy,… 1 2 3 4 5 6 

5:   Dodržování čistoty a pořádku na pracovišti 1 2 3 4 5 6 

Osobnostní předpoklady – vlastnosti 

6:   Samostatnost, zodpovědnost 1 2 3 4 5 6 

7:   Důslednost, spolehlivost, pečlivost 1 2 3 4 5 6 

8:   Schopnost reflexe vlastní práce, schopnost přijmout názor druhých 1 2 3 4 5 6 

9: Schopnost zvládání stresových situací 1 2 3 4 5 6 

Interpersonální komunikace 

10: Celkové vystupování ( chování, jednání, telefonování ) 1 2 3 4 5 6 

11: Celková úprava ( oblečení, jmenovka ) 1 2 3 4 5 6 

12: Komunikace a spolupráce s nadřízenými 1 2 3 4 5 6 

13: Komunikace a spolupráce se spolupracovníky 1 2 3 4 5 6 

14: Komunikace a spolupráce s rodinnými příslušníky 1 2 3 4 5 6 

Vztah k práci 

15:Zájem o práci-aktivita,iniciativa,nápaditost,účast na provozních 

schůzkách 

1 2 3 4 5 6 

16: Ochota a schopnost pomoci v náročných a mimořádných situacích 1 2 3 4 5 6 

17: Kvalita prováděných záznamů v souvislosti s pracovním výkonem 1 2 3 4 5 6 

18: Přístup k inovacím a novým postupům, procesu zvyšování kvality 1 2 3 4 5 6 

19: Využívání /dodržování pracovní doby 1 2 3 4 5 6 

20: Respektování práv a potřeb pacientů 1 2 3 4 5 6 

 

 

Průměrná výše hodnocení: 

 

 

 



Vedoucí pracovník: závěrečné hodnocení – shrnutí hodnoceného období: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Vedoucí pracovník: podněty pro rozvoj a zlepšení do dalšího hodnotícího období: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

Podpis hodnotitele…………………………    Podpis hodnoceného…………………… 

 

stupeň 1 – nevyhovující plnění – nepřijatelná úroveň plnění hodnotícího kritéria 

 Úroveň plnění kritéria je nedostatečná, z hlediska požadavku na výkon, se nedosahuje  potřebného 
 standardu 

 

stupeň 2 – dostatečné plnění kritérii s většími výhradami 

 Naplňování daného kritéria je spíše nutností, ale požadavkům na výkon se pracovník  podřizuje. 
 Nedostatečné využívání svých znalostí a dovedností. 

 

stupeň 3 – dobré plnění s dílčími výhradami 
 Úroveň plnění hodnotícího kritéria, a tím i zvládání nároků pracovní činnosti ve většině  základních 
 charakteristik, odpovídá základním požadavkům pracovního místa.  Některé dílčí charakteristiky 

 plnění však vyžadují zlepšení. Pro plnění požadované úrovně potřebuje pracovník více  motivace, 

 vedení, kontroly. 
 

stupeň 4 – velmi dobré plnění kritérií 

 Úroveň plnění hodnotícího kritéria, a tím i zvládání nároků pracovní činnosti ve většině  základních 

 charakteristik, odpovídá základním požadavkům pracovního místa. Některé dílčí charakteristiky 
plnění  však vyžadují zlepšení. Pracovník vyrovnávání nedostatky v oblasti znalostí nebo dovedností, 

 výraznou identifikací s rolí, snahou, úsilím 

 

stupeň 5 – výborné plnění kritérií – nadprůměrná, nadstandardní úroveň plnění  hodnotícího 

 kritéria 

 Úroveň daného kritéria je dlouhodobě vyrovnaná, kvalitní, bez výkyvů, s minimálními nebo 

 žádnými výhradami. 

 

stupeň 6 – vynikající plnění – mimořádná, excelentní úroveň plnění kritéria 

 Úroveň pracovního výkonu v dané oblasti je na mimořádné, vynikající úrovni, bez chyb a ve 

 vysoké kvalitě 
 



Příloha č. 8 Návrh hodnotícího formuláře pro vedoucí pracovníky 

Oblastní nemocnice Jičín a.s. 

 

Hodnocení zaměstnanců ve vedoucí pozici 

 

Titul, jméno, příjmení:_____________________________Osobní číslo____________ 

Oddělení: _____________________________Vedoucí pracovník: ________________ 

Hodnocené období: _____________________________________________________ 

Výsledek předchozího hodnocení: __________________________________________ 

 

Funkční požadavky – odborné profesní kvality 

1: Výkon funkce v souladu s vizí a cíly organizace 1 2 3 4 

2: Odbornost a kompetence vztahující se k profesi   1 2 3 4 

3: Přístup k inovacím a novým postupům 1 2 3 4 

4: Vedení zaměstnance ( odborně, personálně ) 1 2 3 4 

5: Vedení a podpora studentů, stážistů 1 2 3 4 

6: Dodržování SOP, směrnic, nařízení, právní legislativy,… 1 2 3 4 

7: Vedení veškeré dokumentace v souladu s požadavky standardů 

kvality 

1 2 3 4 

Osobnostní předpoklady – vlastnosti 

8:  Reprezentativnost vystupování, loajalita k zaměstnavateli 1 2 3 4 

9:  Schopnost pracovat v multidisciplinárním týmu, spoluvytváření 

kolektivu 

1 2 3 4 

10: Důslednost, spolehlivost, pečlivost 1 2 3 4 

11: Schopnost reflexe vlastní práce, schopnost přijmout názor druhých 1 2 3 4 

12: Schopnost zvládání stresových situací 1 2 3 4 

13: Přístup k řešení stížností a pochybení 1 2 3 4 

14: Organizační schopnosti 1 2 3 4 

Interpersonální komunikace 

15: Komunikace a spolupráce s vyšším stupněm managementu 1 2 3 4 

16: Komunikace, motivace a podpora podřízených 1 2 3 4 

17: Komunikace s pacienty a rodinnými příslušníky 1 2 3 4 

18: Externí profesionální komunikace (jiné organizace, dodavatelé,…) 1 2 3 4 

Vztah k práci 

19: Delegování pravomocí 1 2 3 4 

20: Aktivní zapojení se do procesu zvyšování kvality 1 2 3 4 

21: Ochota a schopnost pomoci v náročných a mimořádných situacích 1 2 3 4 

22: Využívání /dodržování pracovní doby 1 2 3 4 

Výkonová kritéria – výstupy     

23: Odborné výsledky vedeného úseku 1 2 3 4 

24: Ekonomické výsledky vedeného úseku     

25: Výsledky indikátorů kvality 1 2 3 4 

26: Kontrola práce a pracovní kázně podřízených  1 2 3 4 

Průměrná výše hodnocení 



Vedoucí pracovník: závěrečné hodnocení – shrnutí hodnoceného období: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

Vedoucí pracovník: podněty pro rozvoj a zlepšení do dalšího hodnotícího období: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………. 

 

Podpis hodnoceného…………………………….. Podpis hodnotitele………………………………… 

 

 

stupeň 1 – nevyhovující plnění – nepřijatelná úroveň plnění hodnotícího kritéria 

 Úroveň plnění je nedostatečná, z hlediska požadavků nedosahuje potřebného  standardu 

 

stupeň 2 – dobré plnění s dílčími výhradami – standardní, uspokojivá, přijatelná úroveň 

 plnění ( je  žádoucí v dílčích charakteristikách ) 

 Úroveň plnění hodnotícího kritéria, a tím i zvládání nároků pracovní činnosti ve 

 většině základních charakteristik odpovídá základním požadavkům  pracovního 

 místa. Některé dílčí  charakteristiky plnění kritéria však vyžadují zlepšení. 

 

stupeň 3 – velmi dobré plnění kritérií – nadprůměrná, nadstandardní úroveň plnění 

 hodnotícího  kritéria ( plnění bez výhrad ) 

 V plnění nároků jednotlivých kritérií a zvládání nároků pracovní činnosti je úroveň i 

 kvalita velmi dobrá a plně odpovídá požadavkům pracovního místa. 

 

stupeň 4 – vynikající plnění – mimořádná, excelentní úroveň plnění kritéria 

 Úroveň plnění kritérií je na mimořádné, vynikající úrovni, bez chyb a ve vysoké 

 kvalitě. 

 



Příloha č. 9 Návrh nového metodického pokynu k hodnocení zaměstnanců 

Metodický pokyn – Hodnocení zaměstnanců 

Součástí personální práce každé organizace i jednotlivých manažerů je řízení lidských 

zdrojů. „Řízení lidských zdrojů je strategický a logicky promyšlený přístup k řízení toho 

nejcennějšího, co organizace mají – lidí, kteří v organizaci pracují a kteří individuálně a 

kolektivně přispívají k dosažení cílů organizace.“(1) Jedním z nástrojů řízení lidských 

zdrojů je i hodnocení zaměstnanců 

 

Cíle hodnocení zaměstnanců 

Hodnocení zaměstnanců  

- mění a posiluje organizační kulturu a vzájemnou komunikaci 

- slaďuje zájmy všech zúčastněných ( vrcholového managementu, liniových 
manažerů, zaměstnanců ) 

- zvyšuje výkonnost 
 

V průběhu hodnocení zaměstnanců hodnotitel 

- zjišťuje, jak konkrétní pracovník vykonává svou práci, jak plní úkoly a požadavky 

svého pracovního místa. Pro posouzení pracovního výkonu vedoucí pracovník 

sleduje a vyhodnocuje úroveň funkčních požadavků, osobnostních předpokladů, 

vztah k práci, komunikační dovednosti a u některých skupin pracovníků se hodnotí 

jejich práci na základě dosažených výstupů 

 

- v rámci hodnotícího pohovoru sděluje hodnotitel jednotlivým pracovníkům 

výsledky svých zjištění a pojednává s nimi o těchto výsledcích. Vzájemnou 

komunikací umožňuje poskytnout pracovníkovi zpětnou vazbu na jeho pracovní 

výkon za hodnocené období a umožňuje sebereflexi práce zaměstnance 

 

- spolu se zaměstnancem hledají cesty ke zlepšení pracovního výkonu 

 

Hodnocení zaměstnanců je také podkladem pro odměňování pracovníků a podkladem 

pro rozvoj jejich odborné a profesní způsobilosti 

 

Kdo je hodnotitel 

Nejkompetentnější osobou pro hodnocení zaměstnanců je jeho bezprostřední nadřízený. 

Ten na základě všech dostupných údajů vyhodnocuje pracovní výkon, navrhuje opatření 

vyplývající z hodnocení a vede hodnotící rozhovor. Hodnotícího rozhovoru se může 

účastnit také metodický vedoucí nebo nadřízený bezprostředního nadřízeného. 

V některých případech může nadřízený bezprostředního nadřízeného provádět hodnocení 

zcela sám, měl by mít ale dostatečný přehled o chodu pracoviště a výkonu konkrétního 

pracovníka. 

Hodnotitelem je i hodnocený pracovník, který na hodnotící rozhovor přichází připravený 

a kritickou reflexí vlastní práce provádí sebehodnocení svého pracovního výkonu. 



Vlastní proces hodnocení zaměstnanců 

 

- hodnocení zaměstnanců -  probíhá jedenkrát za rok 

- nic, co je během hodnotícího rozhovoru řečeno, by pro zaměstnance nemělo 

být překvapením 

  Zaměstnanec by měl v průběhu celého roku získávat zpětnou vazbu na svůj 

  výkon od nadřízeného pracovníky. Měl by být průběžně veden, za své  

  úspěchy a dobrý výkon chválen, pochybení se mají řešit ihned 

- důležité momenty pracovního výkonu by měly být zdokumentovány 

  Vzhledem k tomu, že v průběhu času dochází ke zkreslení paměti, měl by si 

  nadřízený pracovník vést průběžné, jednoduché záznamy o důležitých  

  momentech pracovního výkonu hodnoceného pracovníka. Záznamy jsou  

  podkladem pro objektivní hodnocení založené na faktech, nikoliv na  

  dojmech.  

- sledování pracovního výkonu je jednou z hlavních náplní práce vedoucího 

pracovníka  

 Vedoucí pracovník sleduje pracovní výkon náhodně, neplánovaně v rámci 

 běžného pracovního procesu nebo cíleně v rámci plánovaných auditů a 

 kontrol  celého týmu i jednotlivců. O výsledcích kontrol a auditů si 

 vedoucí  pracovník vede záznam. 

- příprava na hodnotící rozhovor 

 Hodnotitel by měl být na rozhovor připraven. Měl by si znovu 

 zrekapitulovat  požadavky na pracovní výkon hodnoceného, shrnout 

 silné i slabé stránky  hodnoceného, umět pojmenovat oblasti, ve kterých by 

 se měl hodnocený  zlepšit a vědět, jakými způsoby mu může podpořit 

- místo pro rozhovor by mělo být klidné, neutrální, kde nebude nikdo vyrušovat. 

 ideální je uspořádání sezení do pravého úhlu, ne proti sobě 

- je důležité zaměstnanci dopředu oznámit datum, místo, případně čas 

hodnotícího rozhovoru 

  Zaměstnanec nebude překvapen a může si dopředu připravit sebehodnocení 

  svého pracovního výkonu. 

- zaměstnanci by měly znát požadavky nadřízeného na jejich pracovní výkon a 

měly  by být seznámeni s kritérii hodnocení a s jejich obsahem 

- je důležité navodit atmosféru důvěry, hodnocení zaměstnanců není kárným 

řízením,  ale prostorem pro otevřenou vzájemnou komunikace, poskytnutí 

zpětné vazby,  prostor pro vyjasnění problémů, motivaci a podporu 

- hodnotící formulář je součástí osobní složky zaměstnance na personálním 

oddělení 

 Zde slouží pro potřeby personálního plánování, plánování školení a 

vzdělávání  zaměstnanců. Hodnocení zaměstnanců je také jediným formálním a 

 zdrojem informací pro psaní posudků ( např. pro účely jiného 

zaměstnavatele,  soudu,..) 

 



Formulář hodnocení zaměstnanců 

 

Formálním výstupem hodnocení zaměstnanců je formulář „Hodnocení zaměstnance“ 

Osahuje část numerickou a část pro slovní hodnocení. 

V numerické části hodnotitel provede hodnocení jednotlivých kritérií pracovního výkonu 

podle číselné škály. Výsledek numerického hodnocení by měl být podkladem pro výši 

finančního ohodnocení zaměstnance.  

Část pro slovní hodnocení je určena 

- pro zdůraznění důležitých momentů pracovního výkonu hodnoceného 

- pro stanovení oblastí rozvoje a očekávání do dalšího hodnotícího období 

 

Numerické hodnocení a část slovního hodnocení, které slouží pro zdůraznění důležitých 

momentů pracovního výkonu si hodnotitel připravuje před hodnotícím rozhovorem. 

Část rozvoje je doplňována až v průběhu nebo po hodnotícím rozhovoru. Očekávání a 

oblasti, ve kterých by se měl hodnocený zlepšit by měl hodnotitel stanovit společně 

s hodnoceným. Podle jeho možností a schopností. 

 

Vedení hodnotícího pohovoru 

 

Začátek: 

- uvítání zaměstnance, krátká neformální komunikace, „prolomte ledy“ 

 

Vlastní hodnocení 

- proč jsme tady 

- jak bude rozhovor probíhat 

- vyzveme zaměstnance, aby sám zhodnotil svůj pracovní výkon ( sebehodnocení 

může ale nemusí být součástí záznamu hodnocení, pokud ho zaznamenáváme, tak 

na samostatném formuláři ) 

- hodnocení hodnotitele, konfrontace na základě sebehodnocení pracovníka 

- definování očekávaných oblastní zlepšení a rozvoje, rozhovor vedeme o 

možnostech dalšího vzdělávání, o budoucnosti nebo o jakékoliv problematice, která 

souvisí s pracovním výkonem 

 

Ukončení rozhovoru 

- shrnutí, snažíme se rozhovor zakončit pochvalou 

- poděkování zaměstnanci za celoroční spolupráci 

- podepsání formuláře „ Hodnocení zaměstnanců“ Formulář podepisuje hodnotitel – 

všichni hodnotitelé i hodnocený až po jeho úplném vyplnění – oblast rozvoje.  

- ukončení rozhovoru neformální komunikací 

 

 

 

 



Zásady při vedení hodnotícího rozhovoru 

- zhodnoťte nejprve silné a teprve potom slabé stránky pracovníka 

- nezapomínejte na chválu, ale nevyhýbejte se kritice 

- používejte konstruktivní kritiku ne destruktivní ( společně hledejte a nabízejte 

řešení ) 

- hodnocení musí být objektivní, založené na důkazech 

- veďte dialog 

- naslouchejte hodnocenému 

- řešte pouze pracovní výkon daného pracovníka 

 

Chyby při vedení hodnotícího pohovoru 

- formální a nepřipravené hodnocení je zbytečná ztráta času, která snižuje důstojnost 

hodnotitele i hodnoceného 

- snižování hodnocení na jeho začátku ( nedělám to rád, ale musí to být…) 

- monolog ze strany hodnotitele, hodnocený nemá možnost říct svůj názor 

- nevhodná neverbální komunikace, chybí aktivní naslouchání hodnoceného 

- poměřování zaměstnance s ostatními ( hodnotíte výkon daného pracovníka podle 

jeho možností a schopností ne podle nejlepšího na pracovišti 

- nevhodné prostředí a nedostatek času 

- přílišná mírnost nebo naopak tvrdost 

- neobjektivnost a zaujatost, tendence hodnotit podle svých sympatií a antipatií 

k hodnocenému 

- „Haló efekt“ – hodnotitel se nechá unést některým pozitivním či negativním rysem 

hodnoceného ( první dojem, vystupování, vzhled, výsledek jedné složky 

pracovního výkonu,..) a pod tímto vlivem hodnotí i ostatní vlastnosti či složky 

pracovního výkonu 

 

Návazné systémy 

- hodnotitel informuje svého dalšího nadřízeného o souhrnných závěrech hodnocení 

svěřených pracovníků 

- je také vhodné informovat personální oddělení, pokud ze závěrů hodnocení vyplývá 

potřeba rozvoje pracovníka ( školení, další vzdělávání,..) nebo požadavek na změnu 

pracovního místa, pracoviště… 
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