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o Úvod 

Hodnocení pracovníku je některými autory přirovnáváno k používání 

bezpečnostních pásu. Všichni vědí, že jejich používání je nutné, ale většina 

lidí jejich používání nemá ráda. 

Zaměstnanci i manažeři mají z pracovního hodnocení obavy. Zaměstnanci 

mají strach, že se mohou stát obětí svévolných úsudku nebo nejasných 

očekávání. Ale také si uvědomují, že je hodně v sázce, včetně zvýšení platu 

nebo povýšení. Na druhé straně manažeři nechtějí být soudci ostatních, 

obzvláště pokud těmi, koho soudí jsou zaměstnanci, jejichž spolupráci a 

podporu potřebují k dosažení úspěchu celé organizace. 

Kvalitní systém pracovního hodnocení dokáže odlehčit toto oboustranné 

napětí. Pokud jsou cíle hodnocení jasně dané, dohodnuté manažery i 

pracovníky a pokrok je společně monitorován, je spravedlivé a přesné 

hodnocení pracovního výkonu téměř zaručeno. Dobrým pracovníkum se 

dostane uznání, které si zaslouží a ti špatní se dozví o svých nedostatcích 

dříve než se vymknou kontrole. 

Svou bakalářskou práci na téma hodnocení pracovníku jsem se rozhodla 

psát proto, že mě tato problematika velmi zajímá a sama jsem ve svém 

zaměstnání v pozici jak hodnotitele, tak i hodnoceného. Cílem mé práce je 

popsat teoretická východiska hodnocení pracovníku a také navržení změn, 

které by podle mého názoru zefektivnily stávající systém hodnocení, který je 

používán v mé profesi. 

V teoretické části bakalářské práce nejprve popisuji, s využitím odborné 

literatury, problematiku hodnocení pracovníku jako součást procesu řízení 

pracovního výkonu, dále se podrobněji rozepisuji o jeho účelu, cílech, 
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kritériích a metodách. Praktická část práce je věnována popisu hodnocení 

palubních pruvodčích v ČSA. Je zde popsán současný systém hodnocení a 

také návrh na jeho změnu s využitím třistašedesátistupňové zpětné vazby. 

V první kapitole popisuji cíle a aktivity personálního řízení v organizaci a ve 

druhé proces řízení pracovního výkonu, jehož součástí je hodnocení 

pracovníku. Podrobnější pohled na samotné hodnocení pracovníku poskytne 

třetí kapitola. Jsou zde popsány konkrétní cíle hodnocení, které by měly být 

stanovovány ve spolupráci hodnotitele s hodnoceným, dále jsou uvedeny 

formy a funkce hodnocení, jak je uvádějí ruzné zdroje odborné literatury. 

Při hodnocení pracovníku je mimořádně duležité vybrat odpovídající kritéria 

hodnocení pracovního výkonu. Požadavky na výběr kritérií a nejčastěji 

používaná kritéria jsou popsána v kapitole čtvrté. Hodnocení pracovního 

výkonu a chování se realizuje podle jednotných metodických zásad. Volba 

metod hodnocení by měla odpovídat popisu pracovního místa a pracovní 

náplně. Stručné charakteristiky metod hodnocení pracovníku uvádím v páté 

kapitole. V šesté kapitole jsou shrnuty zásady vedení hodnotícího pohovoru, 

dále jeho pruběh a závěry, které by z něho měly vyplynout. Sedmou 

kapitolu věnuji hodnocení palubních pruvodčích v Českých aeroliniích, kde již 

devět let na pozici vedoucí kabiny pracuji. V první části této kapitoly 

nastiňuji náplň práce palubních pruvodčích; dále popisuji současný systém 

hodnocení. V závěru navrhuji změny, které by mohly pomoci zajistit větší 

objektivitu v tomto hodnocení. 

Touto cestou bych ráda poděkovala PhDr. Renatě Kocianové za ochotu, 

pomoc a cenné odborné rady, které mi poskytovala během psaní této práce. 

V neposlední řadě i za mnoho času, který mi věnovala. 
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1 Personální řízení 

Koubek a kol. (1996 s. 9) povazu]1 za úspesnou tu organizaci, která plně 

využívá tři základní zdroje. Jsou to materiální zdroje, finanční zdroje a lidské 

zdroje. Proces neustálého propojování, shromažďování a využívání těchto 

zdroju tvoří páteř podnikového řízení. 

Personální řízení je soubor činností orientovaných na člověka v organizaci. 

Cílem personálního řízení je na jedné straně rozvoj člověka v organizaci a na 

straně druhé rozvoj samotné organizace. Rozvoj člověka probíhá v oblasti 

jeho kvalifikace, vzdělávání, motivace, seberealizace a vytváření pozitivních 

mezilidských vztahu. Organizace se prostřednictvím účinného personálního 

řízení stává efektivnější, adaptabilnější a více konkurenceschopná. 

Mezi hlavní aktivity personálního řízení v organizaci, patří podle Armstronga 

(in Kocianová, 2004 s.133) : 

aktivity podporující integraci, kooperaci, změny, komunikaci a 

rozhodování, aktivity související s vytvářením pracovních míst a jejich 

obsahem, aktivity na podporou výkonnosti organizace a zvyšování 

efektivity její činnosti; 

zabezpečení pracovních zdroju 

'ke pracovnl u; 

plánování, získávání a výběr 

oblast řízení výkonu zahrnuje řízení jednotlivcu a týmu a hodnocení 

výkonu s cílem jejich zlepšení; 

vzdělávání pracovníku, jejich rozvoj a řízení kariéry je oblastí činností 

zajišťující kvalifikovaný personál v současnosti i pro budoucnost; 

oblast odměňování pracovníku zahrnuje hodnocení práce, mzdové 

systémy a zaměstnanecké výhody; 
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kolektivní pracovní vztahy, participace zaměstnancu a komunikace 

jsou úkoly v oblasti zaměstnaneckých vztahu; 

oblast zdraví, bezpečnosti a služeb zaměstnancu zahrnuje bezpečnost 

práce a ochranu zdraví a péči o pracovníky; 

oblast správy zaměstnaneckých záležitostí se týká pracovních 

podmínek, povyšování, přemísťování a zabezpečení zákonných a 

sociálních povinností organizace a řízení počítačových personálních 

informačních systému. 

Tureckiová (2004, s. 51) uvádí, že základním cílem strategicky 

orientovaného řízení lidí ve firmě je získávání, stabilizace, rozvoj a udržení 

vysoce výkonných zaměstnancu, kteří jsou zároveň angažovaní a loajální a 

dokáží propojit své profesní i osobní cíle s cíli podniku. Kritériem úspěšnosti 

jednotlivcu, týmu i podniku jako celku je široce pojatá a nepřetržitě 

rozvíjená výkonnost. Pojem výkonnost je obvykle vykládán jako předpoklad 

výkonu nebo připravenost k výkonu - obecně vzato schopnost podávat 

výkon. Pracovní výkon je definován jako výsledek spojení a vzájemného 

poměru mezi : 

a) úsilím založeném na motivaci, 

b) schopností, respektive zpusobilostí, potřebných k úspěšnému 

vykonání práce, 

c) pracovních a organizačních podmínek, které podnik zaměstnancum 

pro jejich výkon vytváří. 

Z toho vyplývá, že by pracovník měl být hodnocen nejen za splnění úkolu, 

ale také za pracovní chování a projevené schopnosti, a to vše pouze 

v rozsahu toho, co má pod kontrolou a co muže při výkonu pracovních 

činností ovlivnit. 
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2 Proces řízení pracovního výkonu 

Zkoumání nebo hodnocení pracovního výkonu je součástí procesu řízení 

pracovního výkonu. Armstrong (2002, s. 432-433) považuje řízení 

pracovního výkonu za nepřetržitý a flexibilní proces, který je zaměřen spíše 

na plánování a zlepšování budoucího výkonu než na retrospektivní 

hodnocení výkonu či zaměstnancu. 

Nicméně hodnocení pracovníku poskytuje vstupy potřebné pro vypracování 

plánu osobního rozvoje nebo rozvoje týmu. Proces řízení pracovního výkonu 

se zaměřuje na vstupy, mezi které jsou řazeny schopnosti, dovednosti a 

chování potřebné k dosažení očekávaných výsledku a dále také určuje cíle, 

normy a míry nebo ukazatele výkonu. Na základě definovaných vstupu a na 

základě hodnocení, do jaké míry byla očekávaná úroveň výkonu dosažena, 

se stanoví potřeby dalšího rozvoje pracovníku. 

Řízení pracovního výkonu by mělo být záležitostí každého zaměstnance 

podniku, nejen manažeru. Zaměstnanci by měli pracovat s vědomím, že 

každý pracovní výkon na všech úrovních přispívá k naplnění cílu celého 

podniku. 

Řízení pracovního výkonu vychází spíše z principu řízení založeném na 

dohodě nebo smlouvě než na řízení založeném na nařizování. Klade duraz na 

rozvoj a používání samostatného učení a vzdělávání a na propojení 

individuálních i podnikových cílu. 

Řízení pracovního výkonu je charakterizováno jako nepřetržitý, sám sebe 

obnovující proces, jehož hlavními činnostmi jsou: 

• definice role - v jejím rámci se uzavírá dohoda o klíčových oblastech 

výsledku a požadavcích schopností, 

• dohoda nebo smlouva o pracovním výkonu - definuje to, čeho má jedinec 

nebo kolektiv dosáhnout ve formě cílu, jakým zpusobem bude výkon 

měřen a jaké schopnosti jsou potřebné k odvedení požadovaných 
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výsledku, 

• plán osobního rozvoje - stanovuje kroky, které chtějí zaměstnanci učinit 

v zájmu svého rozvoje. Tato fáze je rozvojem výkonnosti pracovníka, 

• řízení pracovního výkonu během roku - v této fázi zaměstnanci 

vykonávají své každodenní pracovní úkoly a při svých plánovaných 

vzdělávacích aktivitách podnikají kroky, směřující k realizaci dohody o 

pracovním výkonu a plánu osobního rozvoje. Je zde zahrnuta nepřetržitá 

zpětná vazba na výkon, sledování a aktualizace cílu, 

• přezkoumání výkonu - v této fázi je formálně posuzován výkon za určité 

časové období, přezkoumání se týká dosažených výsledku, pokroku v 

řešení problému a slouží jako základ pro sjednání revidované dohody o 

výkonu a plánu osobního rozvoje. 
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3 Hodnocení pracovníků 

Veber (2000, s. 177) povazuJe kvalitní systém hodnocení pracovníků a 

jejich výkonu za jeden z předpokladů kvalifikované personální práce. Tento 

systém je základem pro účelný a efektivní způsob rozmísťování pracovníků, 

tj. přizpůsobování struktury pracovníků potřebám pracovních míst, plánování 

jejich kvalifikačního růstu a rozvoje předpokladů pro zvládnutí náročnějších 

činností. Hodnocení pracovníků a jejich výkon je též důležitou složkou 

motivačního systému každé organizace. 

Úspěšné plnění úkolů většiny personálních oblastí je podmíněno fungováním 

kvalitního a objektivního systému hodnocení pracovního výkonu a 

pracovního chování. Jednou ze základních odborných způsobilostí vedoucího 

pracovníka je schopnost objektivního a spravedlivého hodnocení 

podřízeného. Současné pojetí personálního managementu však vychází 

z toho, že kvalitní systém hodnocení je nástrojem zkvalitňování personálu ' 

organizace, dosahování vyššího výkonu, zvyšování kvality a rozvoje 

schopností pracovníků. 

Hlavním středem pozornosti hodnocení pracovníků je pracovní výkon. Řízení 

lidských zdrojů zahrnuje do pracovního výkonu nejen výsledky práce, ale i 

pracovní a sociální chování pracovníka, jeho odborné osobnostní 

předpoklady. výstupy hodnocení slouží k posouzení pracovního výkonu, jeho 

zlepšení, je-Ii to nutné, k stanovování cílů, týkajících se jak pracovního 

výkonu tak i vzdělávání a rozvoje pracovníků. 
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3.1 Účel hodnocení 

"Posláním hodnocení je znát a racionálně využít profesní kvalifikaci 

zaměstnancu, vhodně rozvíjet jejich pracovní dráhu, motivovat je a přispět 

k spravedlivému odměňování. Hodnocení je duležité i pro kvalifikované 

posouzení reálnosti zvládnutí některých úkolu uvažovanými lidmi, jmenování 

do vyšších funkcí, změnu pracovního zařazení, převedení na jiná pracoviště, 

zvyšování kvalifikace, rekvalifikace, ukončení pracovního poměru." shrnují 

Vodáček a Vodáčková (2001, s. 147). 

Hodnocení zjišťuje kvalitu práce a pracovního výkonu jednotlivce. Cílem 

hodnocení je posoudit, do jaké míry splňuje pracovník nároky pracovního 

místa, kvalifikovat úroveň plnění jednotlivých kritérií pracovní činnosti, 

zhodnotit zda pracuje na hranici svých možností, stanovit doporučení pro 

jeho další činnost. Na základě výsledku hodnocení muže být pracovník 

převeden na náročnější práci nebo méně náročnou práci, eventuálně muže 

být kvuli závažným nedostatkum i propuštěn. Hodnocení charakterizuje 

pozitivní i negativní stránky výkonu pracovníka, jeho chování i jednání na 

pracovišti. 

Závěry hodnocení jsou pro pracovníka příležitostí ke zlepšení pracovního 

výkonu, pokud není dostačující a pokud má předpoklady k dalšímu rozvoji. 

Úkolem hodnotitele je určit jednotlivé stránky zlepšení pracovního výkonu 

hodnoceného a stanovit úkoly na další období. Organizace by měla závěry 

hodnocení využít také např. k budoucí organizaci práce, kvalifikačním 

aktivitám, zlepšení pracovních podmínek, vybavením pracoviště apod. 

Hodnocení poskytuje podklady k odměňování podle individuálního výkonu, 

zejména v pohyblivých složkách mzdy. Hodnocení motivuje pracovníka 

k výkonu, ke zvyšování kvalifikace, k identifikaci s podnikovými cíli. 
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Pracovník musí být hodnocen pruběžně, aby měl pocit, že jeho práce a 

výkon jsou hodnoceny objektivně a že pozitivní hodnocení m u přináší 

výhody, zatímco negativní naopak. Hodnocení poskytuje nadřízeným 

informaci o spokojenosti či nespokojenosti pracovníku, o jejich názorech, 

které mohou nabídnout náměty na zlepšení a racionalizaci výrobních a 

řídících činností. 

Systém hodnocení pracovníku má mít multifunkční charakter a sloužit 

k zkvalitnění více oblastí řízení lidských zdroju Veber (2000, s. 184). 

3.2 Cíle hodnocení 

Podle Palána (2002, s.73) je cílem hodnocení pracovníku "postižení úrovně 

odborných znalostí a dovedností, pracovní iniciativy, samostatnosti, kvality a 

kvantity pracovního výkonu, přizpusobivosti změnám a jejich zvládání, míry 

možného duševního a fyzického zatížení a míry jejich vynakládání, úrovně 

organizačních schopností, schopnosti kooperace a týmové práce, schopnosti 

asertivního chování a jednání s lidmi, vztahu ke spolupracovníkum a 

k firmě. " 

Koubek, Huttlová, Hrabětová (1996, s.95) definují konkrétní cíle hodnocení 

takto 

1. získat informace o pracovním výkonu a chování potřebné pro vedení 

pracovníka, 

2. rozhodovat o rozmístění pracovníku ( povýšení, převedení, přeložení 

na nižší funkci), 

3. rozhodovat o přípravě a vzdělávání pracovníku, 

4. plánovat osobní rozvoj pracovníka a nástupnictví v pracovních 

funkcích, 

5. poskytnout pracovníkovi informace potřebné pro zlepšení práce, 

6. diferencovat odměňování, 

7. zjistit účinnost personálního řízení 
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V praxi sleduje hodnocení zpravidla pouze některý z těchto úkolu. V případě, 

že má být podkladem pro odměňování, je zaměřeno především na pracovní 

výkon. Jestliže je jeho cílem rozvoj managementu a motivace pracovníku, je 

zaměřeno na osobnost pracovníka, jeho pracovní i sociální chování. 

Stachová (1997, s. 119) dodává cíle hodnocení z hlediska zaměstnance, ten 

také něco od svého hodnocení očekává: 

1. hodnocení je pro něj příležitostí k tomu, aby porovnal své představy o 

sobě a svých možnostech s představami svého nadřízeného a podle 

toho orientoval své pracovní a kvalifikační úsilí, 

2. získat zpětnou vazbu - informace o tom jak pracuje, 

3. sdělit své představy v oblasti odměňování 

K relevantnímu a přesnému vyjádření cílu pomáhá podle Moona (1997, s.61) 

mnemotechnika "SMART" (chytrý, bystrý), cíle musí být: 

s = Specifik (specifické) 

M = Measurable (měřitelné) 

A = Agreed (dohodnuté) 

R = Realistic (realistické) 

T = Timed (termínováné) 

To znamená, že cíle by měly minimalizovat možnost rozdílnosti 

interpretace mezi hodnotitelem a hodnoceným . Kde je to možné a 

vhodné by měla být stanovena kvantifikovatelná měřítka. Na cílech by se 

měli dohodnout hodnotitelé i hodnocení. Všechny cíle musí být reálně 

dosažitelné. Při stanovování cílu je nutné specifikovat také časová 

omezení k jejich dosažení. 
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K manažery často používanému "SMART' dodává Moon (1997, s. 63) 

ještě dvě další kritéria: 

I = Integrated (integrované, začleněné) 

Individuální cíle jednotlivce musí být začleněny a odvozeny z cílu 

oddělení a podniku, ve kterém pracuje. Také je žádoucí, aby tyto cíle 

byly slučitelné s náplní pracovního místa. 

W = worthwhile (stojící za to) 

Toto je vhodná otázka na závěr. Stojí stanovený cíl za všechno 

vynaložené úsilí a námahu? Bude opravdu pro podnik tolik přínosný. 

Pokud zní odpověď "ne", měl by být tento cíl zamítnut jako nevyhovující. 

3.3 Funkce hodnocení 

Horalíková (2000, s.93) považuje za podstatu hodnocení posouzení určitého 

jevu, plánované nebo uskutečněné činnosti a také zjištění, zda posuzovaná 

skutečnost odpovídá vytyčenému cíli. 

Základními funkcemi hodnocení jsou 

poznávací funkce umožňuje pruběžné sledování pracovní 

výkonnosti a jednání zaměstnancu z kvalitativního i kvantitativního 

hlediska. Dostatečné množství objektivních informací, získaných na 

základě systematického pozorování pracovníku, pomáhá manažerovi 

kvalitně ohodnotit práci podřízených a dále toto hodnocení optimálně 

využít v další personální činnosti, 

srovnávací funkce - umožňuje uplatnění rozlišení pracovníku 
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z hlediska hmotných, sociálních a morálních ocenění, 

regulační funkce - na základě výsledku hodnocení mohou být 

prováděny operativní změny v pracovním kolektivu, jako jsou dočasné 

nebo trvalé změny zařazení jednotlivcu, včetně jejich případného 

propuštění, 

kauzální funkce - umožňuje sledovat příčiny změn v pracovním 

jednání, jejich následné posilování u těch, které mají pozitivní vliv, či 

jejich redukování resp. odstraňování, pokud mají vliv negativní, 

stimulační funkce - podněcuje pracovníky k dosažení příznivějšího 

hodnocení, 

výběrová funkce - u talentovaných a výkonově výrazných 

pracovníku umožňuje naplánování jejich objektivního postupu v rámci 

podnikové koncepce personálního plánování. 

Provazník (2002, s. 193), uvádí ještě další funkce pracovního hodnocení: 

motivační - hodnocení motivuje pracovníka k lepším výkonum tím, 

že mu poskytne informace o tom jak je hodnocena jeho práce, 

pozitivní i negativní stránky jeho pracovního výkonu. Hodnocení 

podněcuje pracovníka k iniciativě, ke zlepšení kvality práce 

výkonnosti, 

výchovná funkce - dává pracovníkovi podnět k sebehodnocení a 

sebekontrole a následně podněcuje jisté úsilí ke zlepšení. 

Další duležitou funkc i uvádějí Štikar, Rymeš, Riegel, Hoskovec (2003, s. 

351), je : 

funkce tvorby sociálního klimatu v organizaci - hodnocen í svým 

samotným pruběhem, úrovní a kvalitou, využitím v systému práce 

s lidmi ovlivňuje vztah mezi nadřízenými a podřízenými, postoje 

k organizaci a promítá se do celkového klimatu. 
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3.4 Formy hodnocení 

Palán (2002, s.73) uvádí následující formy hodnocení "průběžné 

(každodenní), příležitostné, účelové, systematické (periodické); individuální, 

kolektivní; otevřené (závěry hodnocení jsou hodnocenému dostupné) a 

zavřené." 

Koubek, Huttlová, Hrabětová (1996, s.95) definují průběžné hodnocení jako 

zaměřené na bezprostřední pracovní výkon, sloužící k diferencovanému 

přístupu k vedení lidí, obzvláště k pověřování pracovními úkoly a kontrole 

práce. 

Příležitostné pracovní hodnocení bývá obvykle vyvoláno okamžitou potřebou, 

např. zpracováním pracovního posudku při rozvázání pracovního poměru. 

Systematické hodnocení je prováděno pravidelně a využívá různých 

standardizovaných postupů, pracovník je hodnocen podle stanovených 

kritérií. 

Koubek (2002, s. 195) rozlišuje dvě podoby hodnocení pracovníků 

1. neformální hodnocení - nadřízený hodnotí pracovníka průběžně. 

Toto hodnocení má příležitostnou povahu a je spíše determinováno 

momentální situací, pocitem i náladou hodnotícího, než výsledkem 

práce nebo chováním pracovníka. Jde v podstatě o součást 

každodenního vztahu mezi nadřízeným a podřízeným, součást 

průběžné kontroly plnění pracovních úkolů a pracovního chování. 

Záznamy se zpravidla z neformálního hodnocení neprovádějí a jen 

zcela výjimečně slouží jako podklad pro nějaké personální rozhodnutí. 

2. formální hodnocení - je standardizované, systematické, plánovité, 

probíhá podle stanovených zásad v pravidelných intervalech. Z tohoto 

hodnocení jsou pořizovány dokumenty, které se ukládají do osobních 
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spisu pracovníka a mohou sloužit jako podklady pro další personální 

činnosti. Zvláštním případem formálního hodnocení je tzv. hodnocení 

příležitostné, které se provádí na základě okamžité potřeby 

zpracování pracovního posudku např. při ukončování pracovního 

poměru, převedení pracovníka na jinou pozici, povýšení apod. 

Přistupuje se k němu především tehdy, nejsou-Ii k dispozici 

dostatečně aktuální výsledky pruběžného periodického hodnocení, 

nebo změnil- li se výrazně pracovní výkon daného pracovníka od 

posledního hodnocení. 

3.5 Fáze procesu hodnocení pracovníků 

Armstrong, Applebaum, Henches (2003, s. 20) rozdělují cyklus hodnocení 

pracovního výkonu do tří částí: 

1) plánování - dohoda o tom, co je třeba udělat a jak to má být 

uděláno, 

2) příprava - rozhodnutí o tom, jak má být veden hodnotící pohovor 

3) hodnotící pohovor - přezkoumání toho, co bylo dosaženo, jakým 

zpusobem toho bylo dosaženo, což vede k přípravě a dohodě o 

plánech na další období. 

Také Koubek (2002, s. 202-203) dělí proces hodnocení pracovní pracovníku 

do tří časových období, kterými jsou přípravné období, období získávání 

informací a podkladu a období vyhodnocování informací o pracovním 

výkonu. 
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Přípravné období lze rozdělit do tří etap 

a) Určení předmětu hodnocení, stanovení zásad, pravidel a 

postupu hodnocení, dále zpracování formulářu, které budou 

použity k hodnocení. 

b) Na základě analýzy pracovních míst je možné vytvořit si 

představu o typech výkonu na pracovních místech i v celé 

organizaci, o možnostech jeho zlepšení, ale i o kategoriích 

pracovníku, na které je třeba hodnocení zaměřit. 

c) Součástí třetí etapy je formulování kritérií pracovního výkonu, 

volba metod hodnocení a stupnic pro rozlišování ruzné úrovně 

pracovního výkonu a určení období pro shromažďování 

informací o pracovním výkonu. 

d) Poslední etapou přípravného období je informování pracovníku 

o připravovaném hodnocení a jeho účelu. 

Období získávání informací a podkladů se skládá ze dvou etap 

a) Při shromažďování informací, jako je např. pozorování při práci nebo 

zkoumání výsledku práce, je duležitá kompetence toho, kdo 

shromažďování a tím i hodnocení provádí. 

b) Druhou etapou je pořízení dokumentace o pracovním výkonu. Tato 

fáze je duležitá, protože písemný záznam je nástrojem zpětné vazby 

mezi hodnoceným a hodnotitelem. Dokumentace by měla být 

pořizována jednotným zpusobem a jednotným zpusobem by měla být 

také ukládána. 
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Období vyhodnocování informací o pracovním výkonu má tři části: 

a) Podle standardního postupu se provádí vyhodnocování pracovních 

výsledku, pracovního chování, schopností a dalších vlastností 

pracovníka. Skutečné výsledky práce jsou porovnávány s normami 

výkonu nebo s očekávanými výsledky práce, chování pracovníku se 

standardními požadavky na chování a schopnosti a další vlastnosti 

pracovníku s požadavky a specifiky pracovního místa. 

b) Pohovor s pracovníkem o hodnocení, jeho výsledcích, opatřeních 

z něho vyplývajících a možných zpusobech řešení problému. Tato fáze 

muže pracovníka motivovat k lepším výkonum, ale i naopak. 

c) Následné pozorování pracovního výkonu pracovníka, poskytování 

pomoci a vytváření podmínek pro zlepšování pracovního výkonu. 

Zkoumání účinnosti hodnocení. 

Provazník (1997, s. 197), rozděluje vlastní proces hodnocení pracovníku na 

dvě fáze a to sbírání informací a jejich interpretace. Podle jeho názoru se 

sbírání a evidování informací věnuje málo pozornosti, přitom tato fáze je-Ii 

uskutečňována pečlivě, dává možnost překonat nežádoucí subjektivismus 

v hodnotících soudech a tím se vyhnout hrubým chybám v hodnocení. 

Hodnotící soud je vždy ovlivněn určitým záměrem, někdy i předpojatostí 

hodnotitele. 
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4 Kritéria hodnocení 

Kvalita a úroveň procesu a výsledku hodnocení je závislá na stanovení 

vhodných kritérií (měřítek). Kritéria hodnocení fungují jako model, který je 

porovnáván se skutečností. Každému kritériu náleží obvykle kvantitativně 

diferencovaná škála. Jednotlivé stupně škály by měly být konkretizovány 

verbálními charakteristikami. 

V poslední době se neklade při hodnocení duraz jen na pracovní výkon 

jedince, ale i na další aspekty, jako je pracovní a sociální chování, 

schopnosti a další osobnostní rysy a vlastnosti jedince požadované pro 

výkon dané pracovní pozice. Kritéria jsou podmíněna i účelem hodnocení. 

Pokud je hodnocení podkladem pro odměňování, musí být nezpochybnitelné, 

dobře sledovatelné a měřitelné, s objektivní vypovídající schopností. Sleduje 

pracovní výkon z hlediska kvality a kvantity. Jestliže bude hodnocení použito 

pro další personální činnosti, sledují se znalosti, dovednosti a schopnosti 

pracovníka, jeho pracovní a sociální chování. 

Má-Ii být hodnocení smysluplné, musí být zvolena vhodná kritéria, 

přiměřená dané pracovní pozici, povaze práce a postihnout vše, co se od 

hodnocení očekává. Kritéria je třeba specifikovat podle pracovních pozic, 

oddělení apod. Není možné stanovit jen obecná kritéria pro všechny 

zaměstnance. Kritéria hodnocení by neměla být ve velkém počtu, čím více je 

stanovených kritérií, tím větší vzniká pravděpodobnost jejich překrývání a 

také nastává problém s jejich zpracováním. Hodnotící kritéria mají vznikat 

spoluprací mezi personálním oddělením, vedoucími pracovníky a dalšími 

odborníky jako jsou např. psychologové, analytici práce a odborní poradci. 
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4.1 Požadavky na výběr kritérií 

Stanovení vhodných kritérií je velmi zodpovědným krokem a měla by se mu 

věnovat dostatečná pozornost, někteří autoři jako Koubek, Huttlová, 

Hrabětová (1996, s.97) a Doktorová (2001, s. 89) uvádějí tyto požadavky 

na volbu kritérií: 

zvolená kritéria musí skutečně souviset a daným typem práce, 

navržená kritéria musí být zjistitelná a nějakým zpusobem měřitelná, 

musí být zajištěna objektivita hodnocení, což znamená, že ruzní 

hodnotitelé by měli při použití určitého kritéria dojít u konkrétního 

pracovníka ke shodnému závěru, 

jedno kritérium nesmí vycházet z druhého, kritéria musí být 

nezávislá, 

kritéria mají umožnit srovnáváni jednotlivých pracovníku, 

kritéria by neměla zasahovat do soukromých záležitostí pracovníku, 

které nesouvisejí s jejich výkonem práce, 

počet kritérií nemá být příliš velký. 

Při stanovování hodnotících kritérií je nutné vycházet z rozboru 

profesionálních požadavku. Nový (1993, s. 79) rozděluje kritéria na dvě 

úrovně: podnikovou, ta je dána cíli a úkoly podniku a dále úroveň 

konkrétního pracoviště, kde jsou sledovány konkrétní pracovní úkoly a 

pracovní podmínky. Podstatné je také začlenění pracovníka do organizačního 

uspořádání pracoviště. 
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4.2 Nejčastěji používaná kritéria 

Zvolení vhodných kritérií je výhradně pravomocí podniku. Hlavní hodnotící 

váhu je nutno klást na vyjádření toho co člověk dělá, jak to dělá a jak jedná. 

Koubek (2000, s. 286) a Stachová (1997, s. 122) uvádějí jako příklady 

nejvíce užívaných kritérií tyto: 

a) výsledky práce nebo pracovního výkonu - tato kritéria jsou 

měřitelná, patří sem mimo jiné množství práce, kvalita práce, 

množství obsloužených zákazníku, spokojenost zákazníku, množství 

reklamací, 

b) pracovní chování - úsilí při plnění úkolu, ochota přijímat úkoly, 

dodržování instrukcí, podávání zlepšovacích návrhu, dodržování 

docházky, ohlašování problému a také kouření nebo požívání alkoholu 

a jiných omamných látek na pracovišti, 

c) sociální chování - jednání s lidmi, ochota ke spolupráci, vztah 

k zákazníkum, vztah ke spolupracovníkum, chování k nadřízeným 

popřípadě podřízeným, styl vedení lidí, 

d) dovednosti, vlastnosti a znalosti - stupeň vzdělání, odborná 

připravenost, znalost práce, jazyková vybavenost, ctižádostivost, 

vytrvalost, spolehlivost, přizpusobivost, schopnost komunikovat a 

koordinovat činnosti, loajalita, smysl pro osobní odpovědnost, atd. 

Samotné určení kritérií k hodnocení pracovního výkonu a k hodnocení 

pracovníka nestačí. Je nutné vytvořit výslovně i písemně určitou normu, ve 

které je definováno, jaký výkon je očekávaný, akceptovatelný nebo 

nea kceptovatel ný. 

22 



Pro další stanovení a upřesnění hodnotících kritéri í je třeba podle Bedrnové, 

Nového (1998, s. 349) rozlišit pracovníky do tří skupin: 

pracovníky, kteří mají vliv na chod a řízení podniku, 

pracovníky, kteří řídí určité dílčí části podniku, 

pracovníky, jejichž práce dílčím zpusobem přispívá k fungování 

podniku. 
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5 Metody hodnocení pracovníků 

Výběr vhodné metody hodnocení pracovníků má vliv na celkovou úroveň a 

účinnost hodnocení a proto je nutné věnovat jejímu výběru značnou 

pozornost. Výběr metody by měl odpovídat typu práce a důležitosti pracovní 

pozice. Metody hodnocení jsou nástroje, které měří kvalitu výkonů 

pracovníků, hodnotí jejich schopnosti a pracovní i sociální chování. 

Vhodně zvolená metoda pomůže hodnotiteli posoudit, jak pracovník plní své 

úkoly a pracovníkovi je naopak poskytnuta zpětná vazba. 

Metody hodnocení pracovníků musí být (http://www.hrweb.sk. 25.2.2006, 

15: 30) 

platné - měřit všechny relevantní aspekty výkonů, 

všeobecné - výsledky je možné použít všeobecně na celý výkon, 

spolehlivé - tzn. identické i po opakovaném absolvování a 

vyhodnocování testů, 

přijatelné - pro vedoucí i hodnocené pracovníky, 

konkrétní - pracovníkům je srozumitelně sděleno, co se od nich 

očekává, 

legá lní - musí být v souladu s platnou legislativou. 

V odborné literatuře lze najít různé rozdělení metod hodnocení pracovníků, 

např. Horalíková (2000, s. 96) rozlišuje metody verbální a neverbální. 

Verbální metody jsou založeny na volném nebo strukturovaném slovním 

popisu, jsou používány při komplexnějším hodnocení pracovníka v rámci 

podniku nebo pro potřeby jiného podniku. Verbální metody by měly být 

podloženy poznatky z průběžného neverbálního hodnocení. 

Neverbální metody jsou založeny na souhrnu hodnotících soudů podle 

stanovených kritérií s různou mírou a formou hodnotící diferenciace. 

24 



Štikar, Rymeš, Riegel, Hoskovec (2003, s. 353) dělí metody na kvalitativní a 

kvantitativní a také na : 

a) metody retrospektivní, orientované na minulost, které jsou 

zaměřeny na dříve vykonanou práci a na proběhlé pracovn í chování. 

Tyto metody umožňují porovnávat výkonnost pracovníku, kvalitu 

práce a zpusoby pracovního chování. Pracovníci prostřednictvím 

metod orientovaných na minulost obdrží zpětnou vazbu o svém 

snažení, 

b) metody prognostické, které se zaměřují na odhad zvládnutí 

budoucích nároku nové nebo změněné činnosti. 

Palán (2002, s. 73) uvádí jako nejčastěji používané metody 

a) hodnocení podle výsledku práce 

b) hodnocení podle zpusobu jeho prezentace 

c) porovnávací metody 

d) dialogové metody 

e) dotazníkové metody 

V následující části bych ráda popsala metody hodnocení pracovníku, o nichž 

jsem získala informace z prací autoru jako jsou Armstrong, Horalíková, 

Hroník, Koubek, Montag, Špaček 
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5.1 Metody založené na vytváření pořadí pracovníků podle jejich 
pracovního výkonu 

Tyto metody porovnávají výkon dvou nebo vice pracovníku bud' souhrnně, 

nebo podle jednotlivých kritérií výkonu. Obvykle je používáno: 

a) Střídavé porovnávání, kdy hodnotitel vybírá ze seznamu pracovníku 

toho nejlepšího a zapíše ho na první místo nového seznamu, poté vybírá 

nejhoršího a zapíše ho na konec nového seznamu. Ze zbývajících pracovníku 

opět vybírá nejlepšího a nejhoršího a nový seznam podle pořadí výkonu se 

tak zaplňuje od koncu ke středu. 

b) párové porovnávání, kdy hodnotitel má seznam pracovníku a na 

základě určitého kritéria (např. množství práce) porovnává pracovníka 

uvedeného na prvním místě s pracovníkem uvedeným na druhém místě a 

označí toho lepšího z nich. Pak porovnává pracovníka uvedeného na prvním 

místě s pracovníkem uvedeným na třetím místě a opět označí lepšího z nich. 

Postup se opakuje do té doby, dokud není porovnán každý s každým. 

Pracovník, který získal nejvíce označení je považován za nejlepšího a ten, 

který získal nejméně označení za nejhoršího. Vhodné je pro tyto účely 

používat kartiček se jmény a pořadovými čísly pracovníku a přísně 

dodržovat pořadí. Problémem je velké množství pracovníku, pak je tato 

metoda poněkud komplikovaná. 

c) Povinné rozdělení, kdy hodnotitel porovnává výkon pracovníku a má za 

úkol přiřadit určité procento pracovníku vždy určité úrovni pracovního 

výkonu tak, aby křivka rozdělení četností pracovníku podle jejich výkonu se 

co nejvíce podobala křivce normálního rozdělení. Mohou být stanovena i 

určitá vodítka, např. povinné procento nevyhovujících pracovníku a totéž 

procento vynikajících pracovníku. Zbytek mezi nimi tvoří vyhovující 

pracovníci. Mohou být také požadovány jiné kvóty, ale doporučuje se , aby 
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stupňu relativní úrovně pracovního výkonu byl lichý počet a aby byly 

symetrické vzhledem ke středu rozdělení. Problémy nastávají u malé 

skupiny pracovníku, kde nelze metodu smysluplně použít. 

Metody založené na vytváření pořadí pracovníku podle výkonu se liší od 

ostatních metod tím, že hodnocení pracovního výkonu jedince je funkcí 

výkonu ostatních pracovníku a výkon ruzných skupin pracovn íku nelze 

porovnávat. Je to metoda relativní, nelze tedy předpokládat, že nejlepší 

pracovník jedné skupiny je lepší než druhý nebo další nejlepší v jiné 

skupině. Lze dokonce říci, že nejhorší pracovník jedné skupiny muže být 

lepší než nejlepší pracovník skupiny jiné. Výhody těchto metod je možné 

uvést tyto: 

- metody jsou poměrně jednoduché a nenáročné na přípravu, 

- mohou vytvářet soutěživé prostředí, motivovat pracovníky a zlepšovat 

výkon uvnitř pracovní skupiny, 

- nejsou citlivé na takové chyby, jako je příl i šná shovívavost, přísnost či 

hodnocení pruměrnými hodnotami. 

Metody založené na vytváření pořadí pracovníku podle jejich pracovního 

výkonu mají i určité nevýhody, kterými jsou: 

- metody jsou subjektivní a mohou vyvolat nesouhlas pracovníku, 

- neposkytují informaci o absolutní úrovni výkonu, ale jen o výkonu 

vzhledem k ostatním ve skupině. Jsou tedy nespravedlivé v případě, že 

všichni pracovníci ve skupině jsou vynikající, 

- nejsou příliš vhodné např. pro účely odměňování. 
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5.2 Hodnocení podle stanovených cílů 

Metoda se používá spíše pro hodnocení vedoucích pracovníku a specialistu a 

postup je následující : 

1. Stanovení jasných a přesně definovaných a termínovaných pracovních 

cílu, kterých má pracovník dosáhnout. 

2. Zpracování plánu postupu, ukazujícího jak má být těchto cílu dosaženo. 

3. Vytvoření podmínek pro to, aby pracovníci mohli tento plán splnit. 

4. Měření a posuzování plnění cílu. 

5. Podnikání opatření ke zlepšení, jsou-Ii zapotřebí. 

6. Stanovení nových cílu. 

Aby byla metoda úspěšná, musí splňovat některé podmínky: 

a) Cíle musí být kvantifikovatelné a měřitelné. 

b) Cíle, jejichž dosažení není měřitelné nebo alespoň ověřitelné, by měly 

být pokud možno vynechány. 

c) Cíle by měly být dosažitelné. 

d) Cíle by měly vyvolávat zaujetí, být podnětné. 

e) Cíle by měly být formulovány písemně, jasně, stručně a jednoznačně. 

f) Při stanovování cílu a při zpracování plánu by měl být zanechán 

prostor pro součinnost pracovníku. 

g) Cíle a plán postupu musí sloužit jako základna pro pravidelné 

rozhovory o pracovním výkonu mezi vedoucím pracovníkem a jeho 

podřízeným. Tyto pravidelné rozhovory poskytují vedoucímu 

pracovníkovi i jeho podřízenému příležitost posoudit a projednat 

dosavadní postup plnění cílu a v případě potřeby i cíle upravit. 
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Mezi výhody hodnocení podle stanovených cílu, lze zařadit tyto: 

metoda umožňuje výrazné zapojení pracovníku do stanovování cílu a 

cest, jak těchto cílu dosáhnout, a to je více motivuje ke splnění cílu, 

je vhodná jako nástroj hodnocení pracovníku v rámci moderního 

přístupu k tomuto hodnocení odpovídajícího koncepci tzv. řízení 

pracovního výkonu, 

lze ji využít i pro dělnické kategorie pracovníku a je spíše univerzální. 

Za nevýhodu této metody je považována obtížnost stanovení 

kvantifikovatelných a měřitelných cílu pro vedoucí pracovníky a specialisty a 

obtíže při vyjednávání o nich. Z toho plyne i časová náročnost metody. Další 

nevýhodou je nutnost soustavného sledování, zda mají pracovníci pro plnění 

cílu potřebné podmínky. 

5.3 Hodnocení pomocí stupnice 

Hodnocení pomocí stupnice je univerzální a snadno použitelná metoda, kdy 

se hodnotí jednotlivé stránky práce zvlášť (např. množství práce, kvalita 

práce, přítomnost v práci, samostatnost, přesnost, ochota ke spolupráci, 

znalost práce atd.). 

Používá se tří typu hodnotící stupnice 

1. Číselná - každé kritérium práce je odstupňováno pomocí číselných 

hodnot (bodu) a význam jednotlivých kritérií muže být odlišen ruzným 

bodovým rozpětím, ruznými bodovými hodnotami či ruznými vahami, 

používanými k výpočtu pruměrného bodového ohodnocení. K souhrnnému 

hodnocení pracovního výkonu lze použít součtu bodu nebo prostého či 

váženého pruměru bodu za všechna kritéria. 
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2. Grafická - hodnocení každého kritéria je vyznačeno na úsečce. Souhrnné 

hodnocení pracovníka pak zobrazuje křivka spojující body vyznačené na 

jednotlivých úsečkách. Tato křivka jasně dokumentuje silné a slabé stránky 

pracovního výkonu pracovníka. 

3. Slovní - bud' je u každého kritéria úroveň výkonu hodnocena vhodným 

slovem (např. výborný, velmi dobrý, dobrý atd.), nebo je předložen 

hodnotiteli k výběru odstupňovaný slovní popis situace nebo charakteristiky 

výkonu pracovníka. Ten pak charakteristiku, která podle jeho mínění nejlépe 

odpovídá výkonu pracovníka, označí. 

Výhodou metody hodnocení pomocí stupnice je její univerzálnost a relativní 

jednoduchost. 

Tato metoda umožňuje hodnocení jakýchkoliv jednotlivých stránek 

pracovního výkonu, ale i souhrnného pracovního výkonu. 

Další výhodou je možnost porovnávat pracovní výkon jednotlivých 

pracovníku dané kategorie a umožňuje kvantifikovat i rozdílnost jejich 

výkonu. Pomocí hodnotící stupnice lze odhalit silné a slabé stránky výkonu 

pracovníka. 

Formulář hodnocení je možné použít i k sebehodnocení, k hodnocení 

spolupracovníky, k hodnocení shora i zdola a ke konfrontování všech těchto 

hodnocení navzájem. 

K negativním 

hodnotitelu 

stránkám metody patří náročnost přípravy formulářu, 

hodnocených. Z duvodu existence nebezpečí subjektivního 

pohledu na výkon pracovníka se doporučuje, aby hodnocení provádělo 

prostřednictvím formuláře více osob jako jsou spolupracovníci, podřízení, 

bezprostřední nadřízený, ale i pracovník sám. 
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5.4 Checklist 

Checklist je dotazník, ve kterém jsou formulovány otázky týkající se 

pracovního chování pracovníka. Hodnotitel označuje, jestli je určité pracovní 

chování v pracovníkově výkonu přítomné či nikoliv. Obvykle se označují 

odpovědi ano nebo ne. Otázky se člení do skupin podle různých stránek 

práce jako jsou např. chování ke spolupracovníkům, podřízeným, 

zákazníkům, ochota učit se nové věci, přesnost v práci atd. 

Odpovědi jsou vyhodnocovány specialistou na personálním útvaru, při 

vyhodnocování může být jednotlivým formulacím přisuzována různá váha. 

Metoda je univerzální, do její přípravy i do vlastního hodnotícího procesu se 

mohou zapojit všichni pracovníci. Výhodou metody je, že se na otázky dá 

odpovědět jednoznačným ano nebo ne a není třeba se zamýšlet nad úrovni 

pracovního výkonu. 

Protože metoda checklistu vyžaduje pro každou skupinu pracovních míst jiný 

formulář a specifické formulace, je časově náročná. Mezi další nevýhody se 

řadí obtížné proškolení hodnotitelů, subjektivismus hodnotitele a rozdílné 

interpretace otázek hodnotiteli. 

5.5 Hodnotící anketa 

Hodnotící anketa je kombinací hodnotící stupnice a cheklistu. Jisté formulace 

o postupu a chování hodnoceného jsou podobně jako v cheklistu 

předkládány hodnotiteli. Na rozdíl od cheklistu se neuvádí jen zda bylo 

chování či postup ve výkonu pracovníka přítomno či nikoliv, ale hodnotitel 

musí oklasifikovat, stejně jako u hodnotící stupnice, v jakém rozsahu byly 

přítomny. 
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Pomocí hodnotící ankety se zjišťují spíše názory na určité aspekty 

pracovního výkonu než na zjištění nějakých objektivních faktu. výstupy 

hodnocení slouží více k zamyšlení hodnoceného pracovníka než k nějakým 

personálním opatřením. Hodnotící anketa má určité výhody: 

je v podstatě univerzální metodou, ale otázky musejí být formulovány 

konkrétně pro danou činnost, 

metoda je vhodná jako příležitost, aby se pracovníci vyjádřili 

k něčemu, co se jich týká a do určité míry to ovlivnili, 

tato metoda je vhodná jako nástroj hodnocení ze strany podřízených, 

zákazníku nebo spolupracovníku. 

Hodnotící anketa je náročná na přípravu, což je považováno za jednu z jejích 

nevýhod, stejně jako fakt, že se mohou vyskytnout ruzné interpretace 

hodnotitelu. Hodnotící anketa není vhodná jako podklad pro personální 

změny. 

5.6 Assessment centre 

Assessment centre (AC) definoval Hroník (2002, s. 46) takto: "AC je časově 

ohraničená multisituační zkouška, která probíhá za účasti nejméně tří 

interních pozorovatel u - hodnotitelu mimo chod ( "nanečisto" , off-line) a 

nemá jednoznačný správný výsledek. Multisituačností rozumíme situace, 

které umožňují opakované zhodnocení individuální a skupinové práce 

druhými a sebe posouzení." 

Multisituačnost je podle Hroníka naplněna principem ruzného pohledu, vyšší 

počet pozorovatelu-hodnotitelu naplňuje princip vícero očí, který je 

nezbytný, protože zkouška nemá předem exaktně stanovený správný 

výsledek. 
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Montag (2002, s. 10) uvádí tři základní zpusoby využití assessment centra 

1. Výběr pracovníku stejné profese z velkého množství uchazeču. Toto 

výběrové řízení muže být výběrem z externích uchazeču nebo muže sloužit 

jako podklad pro případné povýšení v manažerské hierarchii. Zde je cílem 

zhodnotit, jaký mají uchazeči nebo kandidáti na povýšení potenciál k tomu, 

aby byli úspěšní v dané profesi. 

2. Zjištění aktuálního stavu některých duležitých osobnostních charakteristik 

u většího množství pracovníku téže profese jako podklad pro návrh jejich 

rozvojových potřeb a vytvoření programu, který je vhodný jak pro celou 

skupinu, tak i pro jednotlivce. Lze počítat s tím, že zde již mají účastníci 

dostatek zkušeností a konkrétních znalostí a tomu je možné přizpusobit 

jednotlivé modelové situace a cvičení. Cílem je identifikace slabých a silných 

stránek účastníku, vzhledem k jejich požadovaným pracovním kompetencím. 

3. Assessment centre muže sloužit jako samostatný vzdělávací projekt, 

který slouží k tréninku manažerských dovedností a týmové práce. Cílem je 

naučit účastníky nové dovednosti v -individuálních cvičeních a umění týmové 

práce ve cvičeních skupinových. 

Z hlediska hodnocení pracovníku je assessment centre prognostickou 

metodou, která má vysokou predikční hodnotu. Montag (2002, s. 18) 

považuje za základ pro assessement centre metodu strukturovaného 

pozorování s intervencí. V procesu assessement cente jsou obvykle 

používány následující techniky : skupinová diskuse, individuální prezentace, 

individuální či skupinové řešení problému, řízení porady, hraní rolí, zjišťování 

faktu, manažerské hry, případové studie, řízený rozhovor s účastníkem, 
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sebehodnocení a hodnocení účastníky navzájem, některé metody 

psychodiagnostiky. 

Výhodou assessement centra je komplexní pohled na schopnosti a pracovní 

výkon a tím, že je celý proces výrazně formalizován, omezuje se pusobení 

subjektivních vlivu. Další výhodou je, že každá modelová situace 

představuje zkušenost, kterou mohou získat jak jednotliví účastníci, tak i 

assessoři. 

Mezi základní nevýhody patří především časová a finanční náročnost 

metody. Assesment centre informuje o momentálním výkonu pracovníka 

v uměle vytvořených podmínkách a ten nemusí být shodný s výkonem 

v reálné práci, což je považováno také nevýhodu. 

5.7 Hodnotící metoda BARS 

Metoda BARS (Behaviorally Anchored Rating Scale) se řadí k těm metodám 

hodnocení zaměstnancu, které jsou zacíleny nikoliv na přímé měření efektu 

vykonané práce, ale na hodnocení přístupu k práci, dodržování určitého 

postupu při práci a pracovního chování. Od svého uvedení do manažerské 

praxe v roce 1963 Smithem a Kendallem se těší oblibě, jak mezi sociology, 

tak mezi praktikujícími manažery z oblasti řízení lidských zdroju. 

Metoda BARS je založena na předpokladu, že žádoucí pracovní chování 

zaměstnance implikuje adekvátní a efektivní pracovní výkon. Jedná se tedy 

o behaviorálně orientovaný přístup. 

Volba počtu a náplně hodnotících kritérií znamená výběr charakteristik 

pracovního výkonu, podle kterých bude pracovní výkon zaměstnance 

hodnocen. Samotná volba kritérií musí být svázána s pracovní náplní pozice, 
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kterou hodnocený zaměstnanec zastává. Nelze hodnotit pracovníka podle 

kompetencí, které nejsou v relaci k jeho pracovní pozici. 

V závislosti na charakteru organizace operuje v jejím rámci obvykle několik 

ruznorodých profesních skupin a je zřejmé, že kritéria hodnocení pracovního 

výkonu zaměstnancu napříč firmou nemohou být zcela identická. Je proto 

zpravidla nezbytné přizpusobit kritéria hodnocení jednotlivým profesním 

skupinám a to tak, aby v maximální možné míře korelovala s náplní práce 

dané skupiny. 

Typická kritéria, která se v hodnocení zaměstnanců opakované 

objevují: 

- schopnost strategicky řídit a plánovat, 

- organizační, koncepční a systémové přístupy a schopnosti, 

- schopnost vést, řídit a motivovat podřízené a pracovní týmy, 

- schopnost analyzovat, rozhodovat, nést riziko, 

- plnění úkolu, 

- odborné manažerské znalosti a dovednosti, 

- zvládání změn a pozitivní přístup ke změnám, 

- jazykové znalosti. 

Volba počtu těchto kritérií nemá žádné formální omezení a je na hodnotiteli, 

aby zvážil, nakolik je při hodnocení zaměstnancu schopen pro každé 

kritérium odlišit jednotlivé úrovně pracovního výkonu . Duležité je, aby se 

kritéria věcně co nejméně překrývala a nedocházelo ke zmatení v rámci 

hodnotícího procesu. 

Hodnotící škála se skládá z definovaného počtu stupňu. Obvykle se používají 

5 až 7 stupňové škály. Je vždy věcí diskuse, zda volit škálu se sudým nebo 
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lichým počtem hodnotících stupňů. Škála s lichým počtem stupňů umožní 

definovat pojem "průměrného pracovníka" a je na zvážení organizace, jak 

si tento pojem vyhodnotí a interpretuje. 

Podobně absolutní rozsah škály je věcí interního rozhodnutí organizace a čím 

jemnější členění škály, tím vyšší nároky na definování vzorců pracovního 

chování a preciznost hodnocení parametru pracovního výkonu zaměstnance. 

Pro každé kritérium je následně nezbytné slovně formulovat v každém 

hodnotícím stupni úroveň pracovního výkonu. Je obvyklé, ze se na 

definování stupnice podílejí pracovníci, kteří již danou pozici zastávají a 

existuje tak předpoklad, že budou také podle ní klasifikováni. Tím je 

zajištěna určitá erudice a větší objektivita vlastního hodnocení. 

Příklad, jak může tato stupnice vypadat pro charakteristiku schopnost vést, 

řídit, a motivovat podřízené a pracovní týmy v 7 stupňové hodnotící škále: 

1. Pracovník není schopen řídit pracovní kolektiv. Nemá profesní a lidskou 

autoritu. 

2. Pracovník má výrazně podprůměrnou schopnost vést lidi a pracovní 

kolektiv. Má velké problémy s autoritou. 

3. Pracovník je schopen vést pracovní kolektiv s velkými obtížemi a nízkou 

efektivitou. Obtížně prosazuje svou autoritu. 

4. Pracovník má průměrné schopnosti vést lidi a pracovní kolektiv. Jeho 

autorita je vnímána neutrálně. 

5. Pracovník má dobrou schopnost vést lidi a pracovní kolektiv. Vůči svým 

podřízeným je schopen uplatnit lidskou i profesní autoritu. 

6. Pracovník má velmi dobrou schopnost vést lidi a pracovní kolektiv. Ve 

vedení lidí dosahuje významně nadprůměrných výsledků. Podřízený 
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pracovní kolektiv velmi pozitivně vnímá jeho profesní a lidskou autoritu. 

7. Pracovník má vynikající schopnosti vést lidi a pracovní kolektiv. Ve vedení 

lidí dociluje vynikajících efektu. Pracovník je rozený vudce, který 

disponuje nezpochybnitelnou odbornou i lidskou autoritou. 

BARS, podobně jako ostatní systémy hodnocení zaměstnancu, musí být 

orientován do budoucnosti, aby tak přispíval k harmonii mezi schopnostmi 

zaměstnance na jedné straně a potřebami společnosti na straně druhé. 

Tím, že metoda BARS dokáže velmi přesně popsat vzorce pracovního 

chování, dokáže také definovat rozpory mezi modelovým a reálným 

chováním zaměstnance. Tím se definuje prostor pro další zlepšování 

výkonnostních charakteristik zaměstnance a pro jeho profesní rozvoj. Není 

neobvyklé, že právě rozdíly odhalené a identifikované metodou BARS jsou 

stimulem pro přeřazení zaměstnance na novou pozici, která více odpovídá 

jeho lidským a pracovním kvalitám. 

Výhoda metody BARS spočívá v zaměření na profesní chování zaměstnancu 

a nevyžaduje formulaci mnohdy obtížně stanovitelných, explicitně 

matematicky definovaných kritérií výkonu. Další výhodou této metody je její 

zpětná vazba na pracovní výkon, srozumitelnost a jednoduchost. Nevýhodou 

je pracovní náročnost v přípravné fázi, která v případě, že organizace najme 

pro tento projekt externí organizaci, muže být spojena s určitými náklady. 

5.8 Třistašedesátistupňová zpětná vazba 

Metoda 360 0 zpětné vazby dává každému pracovníkovi jedinečnou šanci 

získat výkonnou zpětnou vazbu na svoji práci nejen od svého nadřízeného, 

ale i od kolegu, spolupracovníku, podřízených, případně zákazníku. 
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Ward (in Armstrong, 2002 s. 457) definuje třistašedátistupňovou zpětnou 

vazbu jako : "Systematické shromažďování údaju o pracovním výkonu 

jedince nebo skupiny získaných z řady zdroju hodnotících tento pracovní 

výkon, na něž navazuje poskytování zpětné vazby." 

360 0 zpětná vazba je vícezdrojová metoda hodnocení. Toto hodnocení 

pracovníka lze získat od bezprostředního nadřízeného, od kolegu, od 

přímých podřízených i od zákazníku. Do systému zpětné vazby je možné 

zapojit i další hodnotitele, kterými mohou být dodavatelé, klienti, externí 

zákazníci. Tato zpětná vazba je někdy nazývána pětsetčtyřicetistupňová. 

Zpětná vazba muže mít i podobu stoosmdesátistupňové zpětné vazby, to 

znamená zpětné vazby zdola. Podřízení poskytují zpětnou vazbu svým 

nadřízeným. Zpětná vazba je obvykle formou nějaké klasifikace nebo 

bodování. 

Armstrong ve své knize (2002 s. 459 ) uvádí jako hlavní duvod pro použití 

třistašedesátistupňové zpětné vazby citaci Turnowa (1993) 

"Třistašedesátistupňové aktivity jsou obvykle založeny na dvou hlavních 

předpokladech : (1) že vědomí jakékoliv neshody mezi tím, jak se vidíme 

sami a tím, jak nás vidí ostatní, zvyšuje vědomí (znalost) sama sebe, a (2) 

že zvýšené vědomí (znalost) sama sebe je klíčem k maximálnímu výkonu 

v roli vedoucího pracovníka a stává se tak základním kamenem programu 

rozvoje v oblasti řízení a vedení lidí." 

Pro 360 0 zpětnou vazbu jsou obvykle používány dotazníky, které poměřují 

z ruzných úhlu chování pracovníka v porovnání s nějakým výčtem 

schopností. Armstrong (2002 s. 459) uvádí jako příklad těchto schopností 

následující : 
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• schopnost vést; 

• schopnost týmové hry; 

• řízení sama sebe; 

• komunikace; 

• vize; 

• organizační dovednosti; 

• rozhodování; 

• odbornost; 

• energie, podnikavost; 

• adaptabilita. 

Výhodou dotazníků je to, že jednotlivé osoby poskytující zpětnou vazbu se 

orientují na podstatná hlediska pracovního výkonu daného pracovníka a 

zajišťují, aby se neopomnělo žádné z těchto hledisek. Dotazníky umožňují 

systematický a porovnatelný pohled na pracovní výkon a pracovníkovi 

poskytují lepší orientaci v informacích, které v rámci zpětné vazby dostává. 

Pomocí dotazníku lze lépe porovnávat informace o pracovním výkonu 

jednotlivých pracovníku, případně jejich statistické zpracování a 

vyhodnocení. Dotazníky jsou běžně zpracovávány pomocí počítačových 

programu vytvořených v organizaci nebo - obvykleji poskytnutých 

externím dodavatelem. Umožňuje to, aby sběr a analýza dat byly udělány 

rychle, s minimálním úsilím tak, aby výsledkem byly nejen numerické, ale i 

grafické výstupy. Na kultuře organizace závisí, jestli bude zpětná vazba 

anonymní nebo ne. 

Při vytváření a realizaci 360 0 zpětné vazby doporučuje Armstrong 

(2002 s. 461-462) postupovat takto: 

1. Definovat cíle je důležité přesně definovat co se od 

třistašedesátistupňové zpětné vazby očekává . Bude nutné výslovně 
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uvést, do jaké míry se týká osobního rozvoje, hodnocení pracovníka 

nebo odměňování. 

2. Rozhodnout o příjemci - komu má být zpětná vazba adresována . 

To muže signalizovat, kdo popřípadě bude zahrnut do pilotního 

ověření. 

3. Rozhodnout, kdo bude zpětnou vazbu poskytovat - manažer 

pracovníka, jeho bezprostřední nadřízený, členové týmu, ostatní 

kolegové, interní či externí zákazníci. Musí se také rozhodnout, zda do 

toho bude zapojen personální útvar nebo externí konzultanti, kteří by 

mohli manažerum pomoci při využití zpětné vazby. Dalším 

rozhodnutím, které je třeba učinit je, zda by měla být zpětná vazba 

anonymní. 

4. Rozhodnout o oblastech práce nebo chování, jichž se bude 

zpětná vazba týkat - muže to být v souladu s existujícím modelem 

schopností nebo to muže mít podobu seznamu bodu. Je jasné, že 

tento model musí odpovídat kultuře, hodnotám a typum práce 

vykonávané v organizaci. 

5. Rozhodnout o metodě shromažďování údajů - lze navrhnout 

vlastní podnikový dotazník, nebo použít dotazník zpracovaný 

konzultantem nebo softwarovou firmou, přičemž posledně jmenovaný 

dotazník lze přizpusobit tak, aby lépe odpovídal organizaci. 

6. Rozhodnout o analýze dat a jejich prezentaci - opět jde o 

rozhodnutí, zda si vytvořit vlastní počítačový program nebo si 

obstarat program již hotový. Většina organizací zavádějících 

třistašedesátistupňovou zpětnou vazbu ve skutečnosti nakupuje 

nějaký soubor programu od poradenské nebo softwarové firmy. Ale 

cílem musí být aby byl tak jednoduchý, jak je to jen možné. 

7. Plánovat první program realizace - je žádoucí si celý proces 

pilotním zpusobem ověřit, nejlépe na vrcholové úrovni nebo u 

manažeru pusobících v nějaké funkci nebo útvaru. Pilotnímu ověření 
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musí předcházet komunikace s těmi, jichž se to bude týkat. Je třeba 

je informovat o účelu třistašedesátistupňové zpětné vazby, jak 

funguje a jakou plní úlohu. Je třeba zduraznit přínosy a pokud možno 

uklidnit jakékoliv obavy. Je nutné proškolit jak poskytovatele zpětné 

vazby, tak jejich příjemce. 

8. Analyzovat výsledky pilotního ověření - měly by být analyzovány 

reakce těch, kteří se na pilotním ověření podíleli a měly by být 

zváženy nezbytné změny celého procesu, komunikace o něm i školení 

na něj zaměřeného. 

9. Plánovat a realizovat celý program - mělo by zahrnovat 

informování, komunikaci, školení a podporu ze strany personálního 

útvaru a možná i ze strany externích konzultantu. 

10. Monitorovat a vyhodnocovat - pečlivě sledovat zejména počáteční 

fáze realizace zpětné vazby, proces je třeba neustále monitorovat. 

Jde o proces, který muže vyvolat strach, znepokojení a stres, nebo 

také spousta úsilí s ním spojeného přinese v oblasti rozvoje a 

v podobě zlepšení pracovního výkonu jen málo praktických výsledku. 

5.8.1 Výhody a nevýhody 360 0 zpětné vazby 

Výhody třistašedesátistupňové zpětné vazby formuloval Armstrong 

(2002 s. 462) na základě nepublikovaného výzkumu Performance 

Management Group následovně: 

• Pracovníci získávají úplnější přehled o tom, jak je vnímají jiní lidé a 

mohou to vzít v úvahu při následném výkonu své práce, zejména 

v orientaci svého rozvoje. 

• Pracovníci si více uvědomují, jaké schopnosti jsou pro jejich práci potřebné 

a jak jsou závažné. 

• Pracovníci si uvědomují, že na jejich pracovním výkonu je zainteresovaný 
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široký okruh stran ( nejen vlastníků, akcionářů či manažerů, ale ta ké 

spolupracovníků, zákazníků, podřízených) a že tyto strany mohou přispět 

k jejich zlepšování a rozvoji. 

• Pracovníci jasněji vidí kritické a rozhodující stránky pracovního výkonu. 

• Vyšší a vrcholoví manažeři si ve zvýšené míře uvědomují, že se také 

musejí rozvíjet a zlepšovat. 

• Vyšší a vrcholový manažeři získávají spolehlivější zpětnou vazbu týkající se 

jejich pracovního výkonu. 

• Vyšší a vrcholový manažeři získávají jasnější obrázek o reálném světě 

pracovníků. 

• Přispívá k sebepoznání manažerů a ti pak lépe vědí, jak osobně pusobí 

pozitivně i negativně na jiné lidi. 

• Orientuje pozornost a nutí manažery, aby diskutovali s pracovníky o 

záležitostech jejich osobního rozvoje a zamýšleli se nad svým vlastním 

rozvojem. 

• Zpětná vazba přináší nové pohledy, a to z různých úhlů. 

• Posilují a upevňují se žádoucí schopnosti nejen u konkrétního pracovníka, 

ale i v celé organizaci. 

• Posiluje a upevňuje se vědomí participace pracovníků na řízení tím, že jsou 

zdrojem zpětné vazby pro své nadřízené a manažery. 

• Posiluje a upevňuje se týmový duch a sdílená odpovědnost za výsledky 

týmu. 

• Rozšiřuje se záběr zpětné vazby a lidem se nabízí ucelenější obraz výkonu, 

než jakého se jim dostávalo doposud. 

• Identifikuje silné stránky, které pak lze využít ku prospěchu týmu, útvaru i 

organizace. 

• Poskytuje ucelený obraz individuálního, týmového a podnikového výkonu i 

obraz silných a slabých stránek. 

• Podporuje ovzduší soustavného zlepšování. 

• iniciuje proces zlepšování klimatu a morálky, což se projevuje i 
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v pruzkumech názoru pracovníku . 

• Zpětná vazba je vnímána jako validnější a objektivnější, což vede k tomu, 

že lidé ochotněji souhlasí s požadovanými výsledky a kroky. 

Nevýhodou muže být neupřímnost a nepoctivost při poskytování zpětné 

vazby a také stres, který muže pracovníky ovlivnit. Další nevýhodou je 

přílišné spoléhání na techniku a technologii a v neposlední řadě také přílišná 

byrokracie. 

Tyto problémy lze redukovat vytvořením kvalitního systému 

třistašedesátistupňové vazby, proškolením a fungující komunikací. 

5.8.2 Kritéria úspěchu 360 0 zpětné vazby 

Aby byla třistašedesátistupňová vazba funkční a úspesna musí podle 

Armstronga (2002, s. 463) splňovat následující kritéria: 

• má aktivní podporu vrcholového managementu, který sám poskytuje a 

přijímá zpětnou vazbu a vede všechny ostatní lidi k tomu, aby dělali totéž; 

• v celé organizaci se dělá vše pro to, aby byli lidé proškolováni a 

informováni a aby pochopili výhody, které z tohoto procesu plynou jedinci i 

organizaci; 

• existuje u všech zúčastněných skutečné odhodlání využívat údaju zpětné 

vazby jako základny pro rozvoj; 

• otázky dotazníku odpovídají typickým a významným aspektum chování 

nebo je reflektují; 

• otázky nebo body dotazníku se týkají skutečných událostí, které pracovník 

zažívá; 

• následuje obsáhlá a dobře adresovaná komunikace a vzdělávací programy; 

• nikdo se necítí procesem ohrožen - toho se často dosahuje pomocí 

anonymní zpětné vazby anebo tím, že informace zpětné vazby citlivě 
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zprostředkovává jakási třetí strana; 

• dotazníky používané ke zpětné vazbě se snadno vyplňují (nejsou přehnaně 

složité nebo dlouhé, jsou opatřeny jasnými pokyny); 

• minimalizuje se byrokracie. 

5.8.3 Využití informační sítě pro 360 0 zpětnou vazbu 

Walker (2003, s.71) navrhuje využití informačních sítí při administraci 

třistašedesátistupňového hodnocení. 360 0 hodnocení na podnikovém 

intranetu, nebo zprostředkované sítí, nabízí všem účastníkum, vybaveným 

internetovým prohlížečem: 

• Ucelené informace zároveň poskytované všem účastníkum a odpovídající 

jejich roli v procesu, včetně definice požadovaných schopností. 

• Seznam kolegu, které bude uživatel hodnotit, včetně uvedení souboru 

schopností, které má použít a konečných termínu odevzdání hodnocení. 

• Informace o sebehodnocení, zahrnující jak informace o požadavcích na 

schopnosti svázaných s pracovním místem nebo rolí uživatele, tak 

informace o jeho "duležitosti" pro organizaci - jedná se o jeden 

z klíčových prvku systému řízení pracovního výkonu, který je z části 

navržen i k tomu, aby lidem naznačil, co se od nich očekává a na co 

podnik klade největší duraz. 

• On-line automatizaci palety administrativních úkonu, od sběru údaju 

k výkazum zpětné vazby, včetně funkce, která účastníkum automaticky 

oznámí termíny a duležitost jejich dodržení. 

• Organizacím, které se snaží dosáhnout všech výhod, které muže 

informačně bohatý a multizdrojový systém hodnocení přinést, nabízej í 

informační sítě technologii, která přispěje k demystifikaci celého procesu 

pro nové uživatele a pomuže jim efektně zvládat jejich novou roli. 
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6 Hodnotící pohovor 

Hodnotící pohovor je velmi duležitou součástí procesu hodnocení pracovníku 

a proto musí být předem pečlivě připraven. Cílem hodnotícího pohovoru je 

nejen posoudit pracovní výkon zaměstnance za uplynulé období, ale také 

stanovit a dohodnout plány do budoucna. Hodnotící pohovor není jen o 

vynášení soudu . Mezi hodnotitelem a hodnoceným by měla probíhat 

konstruktivní diskuse . Hodnocený by měl dostat prostor k sebehodnocení a 

podání návrhu na odstranění případných nedostatku. Pohovor je vhodnou 

příležitostí k dukladné výměně názoru mezi pracovníkem a jeho nadřízeným. 

Správné a účinné vedení pohovoru vyžaduje od hodnotitele (nadřízeného) 

dokonalé zvládnutí komunikačních dovedností. 

6.1 Příprava a zásady vedení hodnotícího pohovoru 

Hodnotící pohovor, který má být efektivní, vyžaduje dukladnou přípravu a 

dodržování určitých zásad. 

Podle Vebera (2000, s. 187-189) vyžaduje úspěšný hodnotící pohovor 

pruběžné hodnocení výkonu pracovníka. K tomu je nutné mít k dispozici 

informace a fakta o výkonu a chování během celého hodnoceného období. 

Aby nedošlo ke skreslování informací musí být vedena evidence 

skutečností, které souvisejí jak s pracovním výkonem, tak i s chováním 

pracovníka. Evidence by měla zahrnovat pozitivní i negativní zkušenosti 

s prací hodnoceného. 

Hodnocený by měl být během pohovoru přesvědčen o tom, že hodnocení 

není jen hledáním jeho chyb, ale i objektivním zhodnocením pozitivních i 

negativních stránek jeho pracovního chování s cílem zlepšení. Nechceme-Ii, 

aby pracovník zaujímal od začátku negativní, obranný postoj a odmítal 

spolupráci, nesmí hodnocení začínat nepříznivými skutečnostmi. U téměř 

každého pracovníka je možné najít pozitivní okolnosti, které je možné 

vyzdvihnout a pochválit. Až po té by mělo přijít vytknutí problémových věcí. 
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Smyslem hodnocení je společné úsilí o řešení problému jednotlivcu, 

pracoviště i celého podniku, které vede ke společné dohodě o formulaci 

dalších pracovních cílu a cílu osobního rozvoje. Pracovník má mít právo 

vyjádřit svuj názor na hodnocení. Hodnocený by neměl být z předloženého 

hodnocení překvapen, na závažnější nedostatky je vhodné pracovníka 

upozornit při pruběžném hodnocení nebo v pruběhu běžného operativního 

řízení. Jestliže pracovník nezmění své pracovní chování po tomto 

upozornění, je třeba využít jeho hodnocení k formulování příslušných 

závěru. Mezi další zásady úspěšného hodnocení a hodnotícího pohovoru patří 

zapojení pracovníka do procesu hodnocení a realizace prvku sebehodnocení. 

Hodnotitel by měl pracovníka přimět k tomu, aby se vyjádřil, jak sám vidí 

svuj pracovní výkon a chování, v čem dosáhl úspěchu, kde pociťuje 

problémy a co je podle jeho názoru jejich příčinou. 

Veber považuje (2000, s. 188) za nejúčinnější hodnocení, na němž se 

podílel pracovník sám, kdy pomohl sám stanovit své zaměření do budoucího 

období. 

6.2 Doporučený průběh pohovoru 

Na zvoleném postupu, pruběhu i podmínkách, za jakých se rozhovor 

uskutečňuje, závisí nejen úspěch hodnotícího pohovoru, ale i celého 

hodnocení. Nyní bych ráda uvedla doporučení, která vyplynula z praktických 

zkušeností autoru, mezi které patří např. Koubek, Veber a Kleibl. 

a) Termín pohovoru je třeba dohodnout s předstihem, vymezit si 

dostatek času. Je zcela nežádoucí atmosféra spěchu, nevhodné je 

také rušení pohovoru telefonáty nebo vyřizováním jiných pracovních 

záležitostí. 

b) Pro pohovor musí být zajištěna místnost, kde bude zaručen klid, 

rozhovor by měl probíhat pouze mezi hodnoceným a hodnotitelem, 
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účast dalších osob je nepřípustná. Výjimkou muže být pouze 

nadřízený pracovník, pokud by to pruběh hodnocení vyžadoval a obě 

strany se na jeho účasti dohodly. 

c) Pracovníkovi je třeba vysvětlit cíl hodnotícího pohovoru, zduraznit 

aspekt podpory rozvoje pracovníka a dát najevo, že se hodnotitel 

zajímá o pracovníkuv názor na hodnocené skutečnosti. Je žádoucí 

přimět hodnoceného k tomu, aby sám zhodnotil svuj výkon a 

zduvodnil své hodnocení konkrétně. I zde platí zásada, pochválit vše, 

co je možné. Tím, že je pracovník pochválen, cítí potřebu vyvážit tuto 

pochvalu tím, že upozorní na problémy, což by za jiných okolností 

nemusel udělat. 

d) Je žádoucí připravit si stručnou osnovu pohovoru v bodech o tom, 

které problémy chce hodnotitel s pracovníkem během hodnocení 

projednat a podle nich postupovat. V pruběhu pohovoru je možné 

dostat se k mnoha jiným věcem, které by mohly odvést pozornost od 

hlavních problému hodnocení. Osnova napomáhá udržet téma 

hodnocení. V osnově by měl být zahrnut i návrh hodnocení plnění 

kritérií. 

e) Během pohovoru je možné dělat si poznámky a výsledek uvést do 

hodnotícího listu. Není vhodné spoléhat pouze na paměť, obzvláště 

pokud je více hodnocených. Je dobré vysvětlit proč si hodnotitel dělá 

poznámky. 

f) Nikdy nedělat předčasné závěry, nepřistupovat na konflikt a spory bez 

věcných argumentu. 

g) Na závěr je třeba shrnout výsledek, ke kterému hodnocení dospělo a 

zopakovat cíle, které z hodnocení vyplývají a to jak pro pracovníka, 

tak i pro podnik. Na konci je také možné stručně uvést nejčastější 

chyby a nedostatky, které se v pruběhu hodnocení vyskytují. 

47 



6.3 Závěry vyvozené z hodnotícího pohovoru 

Podle Kleibla (http://www.mvcr.cz. 24.3.2006, 20.15) by měly z hodnotícího 

pohovoru vyplynout tyto konkrétní závěry: 

zachování nebo změna pracovního zařazení (doporučení kariérového 

pohybu v organizaci, stanovení dlouhodobých cílu z hlediska 

kariérového vývoje pracovníka v organizaci), 

stanovení hlavních cílu a zaměření pracovního úsilí (rozšíření, změna) 

v oblasti pracovních úkolu a zaměření, 

úkoly v oblasti kvalifikačních aktivit (školení, vzdělávání, osvojení 

jazykových znalostí, odborné kurzy, stáže, semináře, zahraniční 

pobyty), 

úkoly v oblasti rozvoje schopnosti řízení, vedení pracovníku, zvládání 

interpersonálních dovedností, 

dohody a ujednání o spolupráci a podpoře při plnění stanovených cílu 

ze strany vedení (organizační opatření, materiální podmínky, 

organizace, komunikace a výměna informací), 

doporučení pro opatření ve mzdové oblasti. 

Jako hlavní chyby, kterých by se měl hodnotitel během pohovoru vyvarovat 

uvádí Horalíková (2000, s.99) tyto : přecenění prvního dojmu, unáhlené 

soudy, předsudky, oslnění výraznou vlastností, přecenění dobře známých 

kolegu, posuzování podle sebe - např. přílišná ohleduplnost, přísnost, 

nejistota. 
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7 Pracovní hodnocení palubních průvodčích v ČSA 

Praktickou část své práce věnuji systému hodnocení palubních průvodčí u 

naší nejvýznamnější a největší letecké společnosti, kterou jsou České 

aerolinie (ČSA). 

ČSA jsou vlajkovým dopravcem České republiky. Z Prahy nabízí spojení do 

většiny hlavních měst v Evropě, do tranzitních bodů v severní Americe a na 

Blízký východ. ČSA, letecká společnost s velkou tradicí, byla za ložena JIZ 

29.10.1929; první let byl uskutečněn mezi Prahou a Bratislavou. Mezi hlavní 

činnosti ČSA patří pravidelná i nepravidelná letecká doprava, přeprava zboží 

a nákladu, pozemní služby, jako je odbavení cestujících a letadel, dále je to 

catering, duty free prodej, údržba letadel a výcvik posádek. 

7.1 Palubní průvodčí v ČSA 

V organizační struktuře společnosti je sekce palubních průvodčí součástí 

letového úseku. Sekce palubních průvodčí má za úkol zajišťovat bezpečnost 

cestujících na palubě letadla a poskytovat jim služby v požadované kvalitě. 

Sekce palubních průvodčí má na starosti výběr, praktický výcvik a 

přezkušování palubních průvodčí se zřetelem k požadavkům provozu. 

V současné době je zaměstnává ČSA přibližně 1300 palubních průvodčí. 

Sekci vede výkonná ředitelka ce (cabin crew). 

Palubní průvodčí (PP) jsou rozděleni do letek A až L, každá letka je složena 

přibližně ze 110 palubních průvodčí. V čele každé letky stojí vedoucí letky, 

který je kromě této administrativní činnosti nasazován i do běžného 

letového provozu. 
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Další funkční rozdělení mezi palubními průvodčími je inspektor 

(examinátor), instruktor, purser a vedoucí kabiny. Inspektor přezkušuje 

jednou ročně každého palubního průvodčího podle standardních postupů a 

protokolů, které jsou požadovány a dozorovány Úřadem civilního letectví. 

Instruktor provádí seznamovací lety pro nové palubní průvodčí a také 

přeškolovací lety v případě změny typové kvalifikace u ostatních palubních 

průvodčí. Purser je vedoucím kolektivu palubních průvodčí na dálkovém 

letounu Airbus 310. Vedoucí kabiny řídí kolektiv na letadlech typu Airbus 

320, Airbus 321, Boeing 737 a ATR 72/42. 

Na tomto místě bych ráda stručně popsala požadavky, které jsou kladeny na 

uchazeče o práci palubních průvodčí a také výcvik, který musí každý 

absolvovat před prvním letem. 

Zájemce, který se chce zúčastnit výběrového řízení, musí splňovat určité 

požadavky mezi které patří : velmi dobrá psychická způsobilost a fyzická 

zdatnost, minimálně úplné střední vzdělání ukončené maturitou, výborná 

znalost angličtiny a dobrá znalost dalšího jazyka, příjemný estetický vzhled, 

perfektní společenské vystupování, a v poslední době i beztrestnost, 

potřebná pro vydání bezpečnostní prověrky. Pro vykonávání této profese 

jsou také stanoveny výškové a váhové limity. 

Výběrové řízení se skládá z více částí, první je ověření znalostí anglického a 

dalšího jazyka, písemnou i ústní formou. Po úspěšném zvládnutí jazykových 

zkoušek musí uchazeč podstoupit důkladnou zdravotní prohlídku na Ústavu 

leteckého zdraví. Součástí této prohlídky jsou i náročné psychotesty, které 

zjistí vhodnost uchazeče pro výkon funkce palubního průvodčího. Pokud je 

uznána zdravotní prohlídka, následuje poslední část výběrového řízení a tou 

je pohovor před výběrovou komisí. V této komisi obvykle zasedají zástupci 

personálního útvaru, sekce palubních průvodčí a psycholog. 
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Po úspěchu ve výběrovém řízení je budoucí palubní pruvodčí zařazen do 

intenzivního dvouměsíčního kurzu, který probíhá denní formou. V 

tomto kurzu se vyučuje manipulace s nouzovými a záchrannými prostředky 

na jednotlivých typech letadel, evakuace cestujících, zdravověda, výkon 

služby, anglická letecká terminologie, nauka o letadle, bezpečnostní 

postupy, psychologie, spolupráce v rámci letové posádky, přepravní předpisy 

a normy letového zatížení. Výcvik se skládá z teoretické i praktické části. Je 

ukončen písemnou a ústní zkouškou, před komisí pověřenou Úřadem 

civilního letectví České republiky, z výkonu služby, angličtiny a zdravovědy. 

Po složení zkoušek musí ještě palubní pruvodčí žák absolvovat výcvikové 

lety pod dohledem instruktoru a poté je přezkoušen inspektorem jak 

z teoretických znalostí, tak i z praktických dovedností . Na základě tohoto 

přezkoušení vydá Úřad pro civilní letectví prukaz zpusobilosti palubního 

pruvodčí. 

Kromě počátečního výcviku se musí každý palubní pruvodčí jednou za 12 

měsícu zúčastnit třídenního opakovacího výcviku, který je zakončen 

písemným testem ze znalostí nouzových a záchranných prostředku i 

bezpečnostních postupu. Jak již bylo zmíněno je také každý jednou ročně 

přezkušován z teorie i praxe během letu. 

Před popisem systému hodnocení je nutné, abych uvedla základní pracovní 

povinnosti palubních pruvodčí. Základní a nejduležitější povinností palubních 

pruvodčích během letu je zajišťování bezpečnosti cestujících. Další 

povinností je zajištění optimálního pohodlí a služby cestujícím dle standardu 

společnosti. Pracovní povinnosti palubních pruvodčích jsou rozděleny do tří 

částí: před letem, během letu a po letu. 
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Před letem se musí palubní pruvodčí zúčastnit předletového briefingu. Tento 

briefing, který probíhá jednu hodinu před plánovaným odletem letadla, 

organizuje vedoucí palubní průvodčí. Vedoucí palubn í pruvodčí podá 

ostatním členům posádky informace a zvláštnosti týkající se daného letu. 

Během briefingu, obvykle trvajícího 15 minut, jsou také všichni členové 

posádky přezkoušeni ze znalostí nouzových a záchranných prostředků a ze 

zdravovědy, která je pro výkon této funkce velmi zásadní. Na briefing se 

musí všichni dostavit včas a v předepsané uniformě. Do tzv. uniformové 

kázně patří také upravený zevnějšek a pouze povolené druhy šperku. 

Po nástupu do letadla kontrolují palubní průvodčí nouzové vybavení letadla, 

podle "checklistu" , které obdrží na před letovém briefingu. Dále kontrolují 

připravenost a vybavení palubních bufetu a kabiny cestujících. Během letu 

poskytují palubní průvodčí servis cestujícím podle předem stanovených 

postupu, které se liší podle tříd, jako je bussines třída a třída turistická, a 

také podle délky letu. Palubní průvodčí musí přistupovat k cestujícímu vždy 

s milým úsměvem, pozitivní řečí těla, s aktivním přístupem k jeho 

požadavkům. Palubní průvodčí musí respektovat kulturní i náboženské 

zvyklosti cestujících. Pokud jsou na letu zvláštní kategorie cestujících, 

jakými jsou např. nedoprovázené děti nebo tělesně postižení] je vždy 

pověřen jeden palubní průvodčí, který jim věnuje zvýšenou pozornost po 

dobu celého letu. Palubní průvodčí musí předcházet vzniku konfliktu na 

palubě a pokud k němu dojde, měl by být vyřešen asertivně, s empatickým 

přístupem a pokud možno ke spokojenosti cestujícího. Během letu musí celá 

posádka palubních průvodčí efektivně spolupracovat jak mezi sebou, tak i 

s piloty, kteří musí být informováni o každé nestandardní situaci vzniklé po 

dobu letu. 

Po ukončení letu palubní průvodčí vyplní potřebnou dokumentaci, zapečetí 

cateringové vybavení a zúčastní se poletového rozboru, na kterém vedoucí 

52 



palubní průvodčí krátce zhodnotí činnost a spolupráci posádky na 

absolvovaném letu. 

7.2 Současný systém hodnocení palubních průvodčích 

Každý palubní průvodčí, který je v hlavním pracovním poměru, je v průběhu 

kalendářního roku hodnocen minimálně v rozsahu třech Průběžných 

pracovních hodnocení, a to pokaždé jiným hodnotitelem. Ze všech 

Průběžných pracovních hodnocení za jeden kalendářní rok vypracuje 

kancelář sekce palubních průvodčí Souhrnné pracovní hodnocení. Výjimkou 

jsou pouze inspektoři palubních průvodčí a vedoucí letek u kterých stačí 

pouze jedno průběžné pracovní hodnocení ročně s tím, že i pro ně bude 

zpracováno Souhrnné pracovní hodnocení a při pravidelném pohovoru bude 

přihlédnuto i k plnění jejich neletových povinností. 

Hodnocení palubních průvodčích, kteří se vracejí z mimoevidenčního stavu 

po mateřské dovolené a dlouhodobého neplaceného volna poskytnutého do 

4 let věku dítěte, probíhá následujícím způsobem : jejich Průběžné pracovní 

hodnocení se archivují v osobních složkách, Souhrnné pracovní hodnocení ( 

SPH ) je vypracováno po dosažení minimálního počtu tří Průběžných 

pracovních hodnocení bez časového omezení, nejpozději však do tří měsíců 

po jejich nástupu z mimoevidenčního stavu. Hodnocení palubních 

průvodčích, kteří mají uzavřenou dohodu o pracovní činnosti, probíhá 

stejným způsobem. 

Se skutečností, že byl hodnocen, je hodnocený palubní průvodčí seznámen 

po ukončení letu příslušným hodnotitelem. Vyplněný formulář Průběžného 

pracovního hodnocení ( PPH ) je hodnocenému předložen k podpisu a 

zároveň mu je dána možnost, aby se k hodnocení sám vyjádřil v příslušné 
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rubrice. Hodnocení nelze vyplnit se zpětnou platností. Do vypl něného a 

podepsaného formuláře PPH či SPH nelze doplňovat žádné da lší údaje. 

Vyplněné PPH odevzdá hodnotitel do kanceláře sekce palubních pruvodčích 

nebo do určené schránky v hale posádek. 

Hodnotitelé mohou hodnotit pouze na základě skutečností zjištěných pn 

konkrétním letu uvedeném v záhlaví PPH. Případné zkušenosti 

s hodnoceným z jiných letu nesmí mít vliv na obsah PPH. 

Vedoucí pracovních kolektivu na palubě mají možnost hodnotit podřízené i 

mimo rámec formálního hodnocení tří PPH za rok v případech, kdy se 

pracovní výkon odkloňuje od požadovaného standardu. 

Mimo výše uvedená formální hodnocení jsou všichni Vedoucí kabiny a 

Purseři povinni odevzdat nejméně jedno příležitostné PPH v období 

kalendářního měsíce. 

Všichni palubní pruvodčí ( PP ) jsou se svým Souhrnným pracovním 

hodnocením seznamováni pravidelně lx ročně při pohovoru s nadřízeným. 

Tyto pohovory jsou prováděny ředitelem palubních pruvodčích nebo jeho 

zástupcem nebo vedoucím letky PP. 

Vyplněná PPH jsou archivována v kanceláři sekce palubních pruvodčí. 

Vyplněná SPH jsou založena v osobních složkách zaměstnancu sekce PP. 

Kopie svých PPH i SPH si palubní pruvodčí v případě zájmu mohou 

vyzvednout v kanceláři sekce PP. 
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Průběžné pracovní hodnocení ( PPH ) 

K hodnocení pracovního výkonu řadových palubních průvodčích je pouzlvan 

formulář PPH CC.K hodnocení pracovního výkonu palubních průvodčích ve 

funkci Vedoucí kabiny nebo Purser se používá formulář PPH VKjPS . 

Hodnotitel vyplňuje jednotlivá kritéria zaškrtnutím příslušného stupně tj . A, 

B, C, D. U nehodnocených kritérií se zaškrtává N. 

Hodnocení stupněm A : 

Stupeň A znamená všeobecně nadstandardní, výjimečný výkon, který 

vysoce převyšuje požadované standardy. Hodnocení stupněm A je nutné 

komentovat krátkou poznámkou v rubrice na pravé straně formuláře. 

Hodnocení stupněm B : 

Stupeň B znamená, že zaměstnanec podává nadstandardní výkon. Tento 

stupeň je používán pro vyjádření pochvaly. 

Hodnocení stupněm C : 

Stupeň C znamená, ze zaměstnanec podává standardní - dostatečný, 

vyhovující výkon. Hodnocení stupněm C ukazuje na zaměstnance, jehož 

práce vyhovuje kladeným požadavkům. 

Hodnocení stupněm D : 

Stupeň D znamená všeobecně nevyhovující výkon a nutnost zlepšení. 

Zaměstnanec podává výkon, který neodpovídá předepsanému standardu . 
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Vzhledem k tomu, že stupeň C znamená ještě standardní výkon, objeví se 

stupeň D všude tam, kde charakteristika C (vyhovující) nebude odpovídat 

skutečnosti tj. kdy pracovní výkon nesplňuje požadovaný standard. 

Hodnocení stupněm D je nutné komentovat krátkou poznámkou na pravé 

straně formuláře. 

Všeobecně platí, že : 

1. "A" znamená nadstandardní, výjimečný výkon 

2. ,,8" znamená nadstandardní výkon, pochvala 

3. "C" znamená standardní výkon 

4. "D" znamená nevyhovující výkon 

5. "N" znamená nehodnoceno 

Tento systém pracovního hodnocení funguje v ČSA od roku 2000. Do té 

doby žádné formální hodnocení palubního personálu neexistovalo. Potřeba 

zavedení pracovního hodnocení vznikla na základě rapidně se zvyšujícího 

počtu palubních průvodčích o jejichž práci bylo nutné získat objektivní 

informace. 

7.3 Nedostatky současného systému hodnocení 

Stávající systém hodnocení řadových palubních průvodčích je podle mého 

názoru funkční, přes počáteční nevoli ze stran hodnotitelů i hodnocených 

zažitý, ale vyžaduje určité úpravy, které bych ráda ve své práci navrhla. 

Za jeden z problémů současného systému pracovního hodnocení palubních 

průvodčích povazuJI nedostatečné proškolení jak hodnotitelů, tak 

hodnocených. Hodnoceným řadovým palubním průvodčím bylo pouze 
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krátkou zprávou oznámeno, že bude pracovní hodnocení probíhat, ale 

podrobnější informace o jednotlivých stupních hodnocení jim nebyly podány. 

Co jednotlivé stupně znamenají a jaké jsou mezi nimi rozdíly se dozvídali 

postupně až během aplikace hodnocení. To vedlo k rozdílné interpretaci 

toho, co je považováno za pochvalu nebo pouze standardní výkon a že také 

existuje stupeň nevyhovující. Nikdo z palubních průvodčích také nevěděl, 

jestli jsou z výsledku hodnocení vyvozovány nějaké dusledky, nebo je 

formulář hodnocení jen archivován. Problémy s interpretací jednotlivých 

stupňů jsou již odstraněny, ale myslím si, že neznalost toho k čemu 

hodnocení vlastně slouží stále trvá. 

Hodnotitelé, tzn. vedoucí kabiny, purseři, instruktoři a inspektoři, byli 

proškoleni jen při zavádění systému hodnocení do praxe. Při školení bylo 

vysvětleno co znamenají písmena A-D na hodnotící škále, ale jak se později 

ukázalo každý je pochopil jinak. Běžnou praxí bylo Ca u některých jedincu 

stále je) hodnotit standardní výkon stupněm A nebo B, které jsou 

považovány za pochvalu, respektive nadstandard. Hodnotitelé nechtěli 

dotyčnému za jeho výkon podaný na letu napsat pouze neutrální standardní 

hodnocení, ale přilepšit mu ze známosti nebo z obavy, aby se hodnocený 

neurazil. 

Naopak je také mezi mnoha hodnotiteli zažito, že stupněm A nelze hodnotit, 

protože znamená opravdu vynikající a výjimečný výkon, kterého není nikdo 

schopen. Což samozřejmě není pravda a je škoda schopné pracovníky 

nepochválit. Podle mého názoru je nutné znovu všechny hodnotitele 

důkladně proškolit, jaká kritéria pracovního a sociálního chování jsou 

v hodnocení palubních pruvodčích požadována a jejich rozlišení na hodnotící 

stupnici. 

Další problém vidím v zajištění objektivity hodnocení ze strany hodnotitele. 

Vzhledem k tomu, že posádka letadla je na každý let jiná, stává se, že 
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hodnotitel zná hodnoceného velmi dobře nebo se s ním setkává poprvé. 

Proto si myslím, že není zajištěno objektivní hodnocení momentálního 

výkonu na daném letu, ale svou roli zde hrají letité sympatie nebo antipatie. 

V druhém případě se může stát, že hodnocený pracuje konstantně velmi 

dobře a na daném letu je jeho výkon z nějakého důvodu špatný. Hodnotitel 

potom, protože s ním nemá žádné předchozí zkušenosti, mu napíše záporné 

hodnocení. Toto se dá eliminovat větším počtem hodnocení během roku. 

Navrhovala bych, aby každý palubní průvodčí měl vypsaných minimálně 12 

hodnocení, každé od jiného hodnotitele. Tím by byla zajištěna objektivita a 

mnoho předností i nedostatků by se dalo zjistit. 

Za významný nedostatek považuji v podstatě neexistující hodnocení vyšších 

pracovních pozic, kterými jsou vedoucí letek, inspektoři, instruktoři, purseři 

a vedoucí kabiny. Pro hodnocení vedoucích kabiny sice existuje formulář, ale 

není prakticky kdy ho použít. Jediná příležitost je tzv. kontrolní let nebo 

periodické přezkoušení, které má vedoucí kabiny pouze jednou za rok. 

Absolvuje tedy ve své funkci ročně jen jedno pracovní hodnocení, čímž není 

objektivita zajištěna vůbec. 

Pro ostatní vedoucí pracovníky, jako jsou vedoucí letek, instruktoři a 

inspektoři, není vytvořeno v podstatě žádné hodnocení. 

Mnoho palubních průvodčí má potřebu vyjádřit se ke svým nadřízeným a to 

v současné době není možné . Vedoucí letek nemají objektivní informace o 

tom, jak je jejich práce podřízenými vnímána. Proto bych navrhovala 

zavedení třistašedesátistupňového hodnocení, které by posílilo objektivitu a 

poskytlo více informací o jednotlivých pracovnících z různých zdrojů. 
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7.4 Návrh použití 360 0 hodnocení 

360 0 zpětná vazba pomůže zajistit objektivitu hodnocení, informace z ní 

získané mohou být použity k dalšímu profesnímu rozvoji palubních 

průvodčích a případně také k rozdělování odměn. 

Do tohoto systému by měli být zapojeni všichni pracovníci sekce palubních 

průvodčí, cestující a tzv. mystery customers. 360 0 zpětná vazba by se měla 

týkat výkonu služby palubních průvodčích ve všech pozicích a také 

pracovního výkonu řídících pracovníků. K práci palubních průvodčích na 

daném letu by se mohl cestující vyjádřit pomocí dotazníku vloženém do 

palubního časopisu, který je v kapse každého sedadla v letadle. Další 

možností by bylo vyplnění dotazníku, který by byl k dispozici na webových 

stránkách společnosti. V dotazníku by byly otázky týkající se výkonu 

palubního personálu na daném letu a také by zde byl dostatečný prostor pro 

návrhy cestujících na zlepšení poskytovaných služeb. 

Mezi další hodnotitele palubních průvodčí bych zařadila tzv. mystery 

customers, kteří se již v současné době na palubách letadel objevují. Pro ně 

by měl být vypracován odlišný dotazník, protože, na rozdíl od běžného 

cestujícího, je tento klient podrobně seznámen s tím, jaký pracovní výkon se 

od palubních průvodčí během letu požaduje. 

V případě řadových palubních průvodčích bych zachovala současnou podobu 

formuláře hodnocení jejich pracovního výkonu, ale jak jsem již dříve uvedla, 

zvýšila bych počet požadovaných hodnocení během kalendářního roku. Ke 

stávajícímu hodnocení bych dala řadovým palubním průvodčím možnost 

ohodnotit i výkon svých kolegů na stejné pozici. Toto hodnocení by mělo 

formu dotazníku, stejně jako u cestujících a bylo by k dispozici na intranetu 

letového úseku. 
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Novým hodnocením, které bych navrhovala, by byla možnost zhodnocení 

práce vedoucích pracovníku podřízenými. Každý řadový palubní pruvodčí by 

měl příležitost vyjádřit se kdykoli k vedoucímu kabiny, se kterým letěl nebo 

svému vedoucímu letky. Tyto formuláře, které by obsahovaly otázky, 

týkající se pracovního výkonu i osoby vedoucího, by byly umístěny na 

intranetu. Do formuláře by samozřejmě bylo možné dopsat i své postřehy, 

které nebylo možné zakomponovat do odpovědí na otázky. Formou ankety 

bych provedla mezi pracovníky pruzkum, zda by měla být dána možnost 

vyplňovat formuláře i anonymně. Myslím si, že anonymní odpovědi by byly 

upřímnější, ale zase by na ně neměl být kladen velký duraz při případných 

personálních změnách. 

Hodnotící pohovor by měl proběhnout standardně jednou ročně. Každému 

pracovníkovi by měla být dána možnost nahlédnout do svých hodnocení, 

která na něj byla během roku ruznými hodnotiteli napsána, aby nedošlo 

k momentu překvapení během pohovoru. Hodnocený si tak muže dopředu 

připravit své sebehodnocení a zároveň navrhnout, co by mohl v budoucnosti 

na svém výkonu vylepšit. 

Jak jsem již dříve uvedla není jasné, jaké dusledky má záporné nebo 

výrazně kladné pracovní hodnocení pro jednotlivé palubní pruvodčí. Proto by 

bylo nutné vypracovat personální i finanční postihy při dlouhodobě špatném 

pracovním výkonu a naopak možnost postupu a finančního ohodnocení při 

nadstandardním pracovním výkonu. Myslím si, že to by motivovalo palubní 

pruvodčí ke kvalitním a vysoce profesionálním výkonum. 

Zavedení třistašedesátistupňového hodnocení do praxe v sekci palubních 

pruvodčích by bylo jistě velmi časově a finančně náročné, ale pokud by se 

podařilo efektivně vypracovat, zvýšil by se kredit firmy i jejich zaměstnancu. 
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8 Závěr 

Hodnocení pracovníku je jednou z nejduležitějších a zároveň nejsložitějších 

personálních činností. Efektivní systém hodnocení je nástrojem zkvalitňování 

zaměstnancu organizace, dosahování vyššího výkonu, zvyšování kvality 

všech činností a rozvoje schopností pracovníku. Hodnocení vždy vyžaduje 

čas i náklady a má psychologický dopad na ty, kterých se týká. Proto by 

mělo být dobře připravené a realizované tak, aby nevyvolávalo averze a 

obavy pracovníku. 

Ve své práci jsem na základě odborné literatury shrnula problematiku 

hodnocení pracovníku, jeho účel a cíle, dále také kritéria a metody, které 

mohou být k hodnocení využity tak, aby bylo hodnocení účinné a jeho 

realizace nebyla pro žádnou ze zúčastněných stran frustrující. V praktické 

části jsem popsala systém hodnocení, který se mě osobně týká (hodnocení 

palubních pruvodčích v ČSA) a navrhla jsem úpravy, které by podle mého 

názoru pomohly stávající systém zefektivnit. 

V odborné literatuře lze najít mnoho návrhu na fungující hodnocení 

pracovního výkonu. Trendem v současném personálním řízení je hodnocení 

pracovního výkonu v rámci procesu řízení pracovního výkonu. Ten nahrazuje 

tradiční hodnocení, založené pouze na tom, jak pracovník splnil své zadané 

úkoly v minulosti, bez dalšího výhledu do budoucnosti. 

Řízení pracovního výkonu zahrnuje kromě hodnocení pracovníku ještě dvě 

personální činnosti. Jsou to vzdělávání a rozvoj pracovníku a také jejich 

odměňování. Tyto tři personální činnosti tvoří jeden vzájemně propojený a 

ovlivňující se celek. 
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Pracovníci i manažeři by si měli uvědomit, že hodnocení není jen kritikou, 

ale jeho účelem je také snaha pomoci pracovníkovi odstranit nedostatky 

v jeho výkonu a využití jeho silných stránek. Provádí-Ii se hodnocení dobře, 

umožňuje současně posílit pozitivní pracovní postoje a podpořit motivaci lidí. 

V souhrnu tedy hodnocení pracovníku představuje jednotu zjišťování a 

posuzování pracovního výkonu, úsilí o nápravu nedostatku, zlepšení 

pracovního výkonu a stanovování cílu, týkajících se jak pracovního výkonu, 

tak i vzdělávání a rozvoje pracovníku. 

Hodnocení pracovníku není postaveno jen na výsledcích práce. Zabývá se 

hodnocením pracovního výkonu, ve kterém je zahrnuto i pracovní a sociální 

chování a také odborné a osobnostní předpoklady, žádoucí pro vykonávání 

dané pracovní pozice. 

Při přípravě hodnocení je nutné v prvé řadě stanovit hodnotící kritéria, 

vztahující se k požadavkum práce a cílum, které má pracovní činnost 

naplňovat. Proto musí vycházet z popisu a analýzy práce. Kritéria jsou dána 

cíli a úkoly konkrétního pracoviště, oddělení i celého podniku. Kritéria jsou 

podmíněna i účelem hodnocení. Volba vhodných kritérií není ještě zárukou 

kvalitního hodnocení pracovníku, úroveň hodnocení závisí do značné míry na 

použité metodě hodnocení. Ve své práci jsem popsala metody, které se dají 

použít pro ruzné pracovní pozice od dělnických proFesí, až po top manažery. 

Další duležitou Fází hodnocení pracovníku je hodnotící pohovor. Hodnotící 

pohovor je Formální setkání, které probíhá mezi hodnotitelem a 

hodnoceným. Při hodnotícím pohovoru jsou pracovníkovi nejen sdělovány 

výsledky hodnocení, ale i dohadovány úkoly a cíle pro další období. 

Hodnotící pohovor by měl být dialogem, při kterém je pracovníkovi 

poskytována zpětná vazba. Zpětná vazba umožňuje výměnu inFormací a 

názoru mezi hodnoceným a hodnotitelem. Zpětná vazba pomáhá 

pracovníkovi odhalit silné a slabé stránky jeho pracovního výkonu a jejím 
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cílem je vyvolat reakci, směřující k nápravě. V případě bezproblémového 

výkonu pak motivuje k dalšímu zlepšování. K posílení motivace a ke zvýšení 

výkonu přispívá i pochvala za dobře vykonanou práci a možnost pracovníka 

podílet se sám, v zájmu objektivity, na posouzení svého výkonu. Závěry 

hodnocení musí být zpracovány písemně, protože slouží jako významná 

personální informace o pracovníkovi a jsou součástí jeho osobní 

dokumentace. 

Organizace, která chce být úspěšná a konkurenceschopná, musí efektivně 

pracovat s lidským potenciálem. Pouze prostřednictvím svých zaměstnancu, 

jejich znalostí, schopností a dovedností, dosáhne organizace vytyčených cílu. 

Kvalitní a fungující systém hodnocení napomáhá k odhalení slabých stránek 

pracovníku, motivuje ke stále lepším výkonum, posiluje firemní kulturu a 

zvyšuje loajalitu pracovníku s organizací a také zvyšuje pocit společné 

odpovědnosti za organizaci. 
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PŘÍLOHA 

Formulář PPH 

ÚPRAVA Poznámky 

Stejnokroj/doplňky/šperky A B C D N 
Celkový vzhled A B C D N 
Pracovní pomucky A B C D N 

PRACOVNI POSTUPY Poznámky 

Dochvilnost A B C D N 
Před letová příprava A B C D N 
Příprava bufetu/ kabiny A B C D N 
Servis občerstvení A B C D N 
Práce mimo servis A B C D N 
Pořádek v bufetu/kabině A B C D N 
Technika prodeje na A B C D N 
palubě 
Dodržování standardu A B C D N 
Povinnosti po letu A B C D N 

BEZPECNOST Poznámky 

Evakuační postupy-znalost A B C D N 
Postupy hašení požáru - A B C D N 
znalost 
První pomoc A B C D N 
Nouzové a záchranné A B C D N 
prostředky 

OSOBNI PROFIL Poznámky 

Jazykové znalosti A B C D N 
Přístup k PAX A B C D N 
Jednání s A B C D N 
nedisciplinovanými PAX 
Přístup ke kolegum A B C D N 
Plnění úkolu zadaných A B C D N 
nadřízeným 
Týmová spolupráce A B C D N 
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Evidenční list knihovny 

UŽIVATEL 

Bakalářské práce se pujčují 

pouze prezenčně! 

Potvrzuje svým podpisem, že pokud tuto bakalářskou práci 

Justová, G.: Hodnocení pracovníku 

využije ve své práci, uvede ji v seznamu literatury a bude ji řádně 

citovat jako jakýkoli jiný pramen. 

Jméno uživatele, Katedra Název textu,v Datum, podpis 

bydliště 
(pracoviště) němž bude 

zapůjčená práce 
využita 
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Jméno uživatele, Katedra Název textu, Datum, podpis 

bydliště (pracoviště) v němž bude 

zapůjčená práce 

použita 
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Jméno uživatele, Katedra Název textu, Datum, podpis 

bydliště (pracoviště) v němž bude 

zapůjčená práce 

použita 
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