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Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se zabývá systémem hodnocení pracovníků a jeho vlivem 

na podporu a zvyšování pracovního výkonu zaměstnanců ve zdravotnictví. Je 

strukturovaná do dvou hlavních částí, a to teoretické a praktické. První část poskytuje 

souhrnný přehled teoretických poznatků potřebných pro pochopení uvedené problematiky. 

Je rozdělena do několika dílčích celků, ve kterých je popsán pracovní výkon jako takový, 

ať v obecné rovině, tak i ve specifikaci na oblast zdravotnictví. Dále je zde část zabývající 

se motivací  pracovního výkonu a v neposlední řadě je obsahem vlastní hodnocení 

pracovníků -  jeho formy, metody a doporučený postup při zavádění procesu hodnocení 

zaměstnanců v organizaci. V závěru této části je předloţen výčet moţností vyuţití výstupů 

z hodnocení zaměstnanců pro další personální práci.  

 

Na teoretickou část navazuje část praktická, ve které jsou předloţeny výstupy 

kvalitativního výzkumu zaměřeného na analýzu procesu hodnocení pracovníků 

v konkrétním zdravotnickém zařízení. Cílovou skupinu tvoří jak lékařský, tak i nelékařský 

personál. Cílem výzkumu je formulace návrhů a doporučení, které by celý proces 

zefektivnily tak, aby plnil svou funkci, a to stimuloval pracovní výkon u jednotlivých 

pracovníků. 

 

 

Klíčová slova 

Pracovní výkon, motivace, hodnocení pracovníků, zpětná vazba, stimulace 

pracovního výkonu 
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Abstract 

The thesis is focused on the system of the staff evaluation and its influence and 

increase of the work performance of the health care of workers. The thesis is structured 

into two main parts, which are the theoretical part and the research. The first part provides 

a comprehensive overview of the theoretical knowledge that is necessary for understanding 

of the mentioned topic. It is divided into several sub-units, in which is described work 

performance itself, both in the general and in the specification of the health services. 

Furthermore, there is a part dealing with the motivation of the work performance and last 

but not least is the content focused on the own staff evaluation - its forms, methods and 

recommended procedure for the introduction of staff evaluation process in the 

organization. There is also presented a list of possible use of the outputs from the staff 

evaluation for further personnel work in conclusion of this part. 

The theoretical part is followed by the practical part, where are submitted the 

outputs of the qualitative research focused on the analysis of the staff evaluation process in 

the particular healthcare facility. The target group consists of both medical and non-

medical staff. The aim of this research is to formulate proposals and recommendations that 

would improve the whole process so it fulfils its function and stimulates work performance 

of the individual employees. 

 

 

Key words 

Work performance, motivation, staff evaluation, feedback, stimulation of work 

performance
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ÚVOD 

Jednu ze stěţejních rolí v prosperitě zdravotnických organizací hraje lidský faktor, 

zejména v oblasti přímého styku s pacientem. Je velice důleţité, jak je toto zařízení 

vnímáno pacienty, neboť jejich hodnocení můţe mít poměrně velký vliv na jeho pověst, ale 

i prosperitu. Efektivnost určité organizace poskytující zdravotní péči je proto závislá 

především na tom, do jaké míry je schopna své zaměstnance motivovat a získat je pro své 

cíle. V této souvislosti by se nemělo zapomínat na skutečnost, ţe investice do lidského 

kapitálu jsou mnohem niţší neţ investice do moderních technologií a ţe právě zaměstnanci 

mohou přispět k budování dobrého jména organizace, zlepšit úroveň poskytované péče a 

tím přispět k vyšší efektivitě organizace. Je také důleţité si uvědomit, ţe schopní a 

motivovaní zaměstnanci mají vliv také na efektivní nakládání s dalšími zdroji 

(materiálními, finančními, informačními).  

Jedním z nejúčinnějších nástrojů, jak podporovat a zvyšovat u zaměstnanců 

pracovní výkon, je hodnocení pracovníků. Jak uvádí Urban (2012), hodnocení pracovníka 

můţeme definovat jako poskytování zpětné vazby na jeho vykonanou práci. Pokud je 

prováděno správně, přináší uţitek jak zaměstnancům, tak i jejich nadřízeným a konečně i 

celé organizaci. Cílem není pouhé zhodnocení pracovního výkonu, ale především 

formulace pracovních cílů a rozvoj schopností a dovedností vztahující se k pracovnímu 

výkonu.  

V současné době je tato personální činnost v rukách liniových manaţerů, tedy 

přímých nadřízených hodnocených pracovníků, kteří jsou zodpovědní za chod oddělení a 

kteří ve většině případů nemají znalosti z oblasti managementu lidských zdrojů. Hodnocení 

zdravotnických pracovníků má na rozdíl od výrobního sektoru především kvalitativní 

charakter, ale i přesto musí být zachována objektivita zaloţená na pozorování pracovního 

výkonu jednotlivého zaměstnance. 

Osobně povaţuji hodnocení pracovníků důleţitou manaţerskou činnost. Práce ve 

zdravotnictví klade na zaměstnance nejen mimořádné etické poţadavky, ale i zvýšenou 

míru stresu. Pokud je tato skutečnost podpořena faktem, ţe pracovní výkon zaměstnance 

není oceňován, dochází k jeho sniţování v důsledku demotivace zdravotníka. Proto se ve 

své diplomové práci věnuji zkoumání tohoto procesu v dané organizaci v porovnání 

s dostupnou teorií. Moje potřeba zaměřit pozornost na hodnocení pracovníků vychází z 
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domněnky, ţe stávající proces v organizaci nevyuţívá plně svého potenciálu, kterého by v 

konečné fázi mohl nabídnout. 

Diplomová práce je strukturovaná do dvou hlavních částí, a to teoretické a 

praktické. První část poskytuje souhrnný přehled teoretických poznatků potřebných pro 

pochopení uvedené problematiky. Je rozdělena do několika dílčích celků, kdy hned 

v počátku je vydefinován pracovní výkon jako takový, ať v obecné rovině, tak i ve 

specifikaci na oblast zdravotnictví. Dále jsou zde popsány jednotlivé druhy pracovních 

motivací, díky kterým dochází k ovlivňování pracovního výkonu. Také jsou zde zmíněny 

teorie věnující této problematice, jeţ nám podávají vysvětlení motivačního chování 

jedinců. Dle odborné literatury je zřejmé, ţe pracovní výkon a motivace pracovníka jsou v 

určitém vztahu. Jak ale správně podnítit pracovníka, aby podával kýţený pracovní výkon? 

Na tuto otázku se snaţí odpovědět následující kapitola věnující se řízení pracovního 

výkonu. Teoretická část je zakončena popisem procesu hodnocení pracovníků, který 

v řícení pracovního výkonu zaujímá významnou pozici. Jsou zde popsány formy a moţné 

metody pouţívané pro hodnocení zaměstnanců. Dále je také definován doporučený postup 

při zavádění systému hodnocení zaměstnanců v organizaci v souladu s odbornou 

literaturou a v závěru je předloţen výčet moţností vyuţití výstupů z hodnocení 

zaměstnanců pro další personální práci. 

Na teoretickou část navazuje část praktická, ve které jsou předloţeny výstupy 

výzkumu zaměřeného zejména na proces hodnocení pracovníků v konkrétním 

zdravotnickém zařízení. Cílovou skupinu tvořil jak lékařský, tak i nelékařský personál, 

který se podílí přímou péčí na spokojenosti pacientů. Dle mého názoru si obě tyto profese 

zaslouţí adekvátní hodnocení pracovního výkonu za pomoci zpětné vazby z pozice svého 

nadřízeného. Cílem výzkumu byla formulace návrhů a doporučení, které by celý proces 

zefektivnily tak, aby plnil svou funkci, a to stimuloval pracovní výkon u jednotlivých 

pracovníků. K dosaţení cíle bylo zapotřebí získat informace na základě analýzy 

dokumentace nemocnice vztahující se k procesu hodnocení pracovníků a také na základě 

kvalitativního výzkumu, který probíhal s jednotlivými respondenty za pomoci 

polostrukturovaných rozhovorů. Výsledky vzniklé ze získaných dat byly zakomponovány 

do doporučení týkající se úpravy stávajícího procesu hodnocení pracovníků. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

Pracovní výkon 

Výsledný výkon organizace je závislý na výkonu všech jednotlivých zaměstnanců. 

Tudíţ pro organizaci je zásadní si uvědomit důleţitost pracovního výkonu jednotlivce a 

naučit se s ním pracovat tak, aby bylo dosahováno jeho maxima. Toto vše je vnímáno jako 

umění, které je především v rukách manaţerů, kteří jsou hlavními aktéry v procesu 

hodnocení zaměstnanců. Je důleţité si uvědomit, ţe tento proces zásadním způsobem 

ovlivňuje výsledný stav výkonu. Následné kapitoly směřují k objasnění podstaty 

pracovního výkonu a k poukázání, na jaké sloţky mohou manaţeři působit tak, aby 

podněcovali motivaci podávat lepší pracovní výkon.  

 

1.1 Definice pracovního výkonu  

Jak lze definovat pracovní výkon? Z čistě fyzikálního hlediska se jedná o mnoţství 

práce vyrobené za jednotku času. Z této definice by však vyplývalo, ţe danou práci by 

v určitém čase mohl vykonat jakýkoliv pracovník. Šikýř (2012) pracovní výkon blíţe 

specifikuje v tom smyslu, ţe jednu ze stěţejních rolí zde hrají schopnosti pracovníka, kdy 

dochází k vyuţití jeho znalostí a dovedností ve spojení s poţadovaným způsobem chování. 

Jádrem těchto schopností jsou dispozice pracovníka pro danou činnost. Tyto dispozice, 

pokud nejsou přítomny, nelze schopnosti z manaţerského pohledu nijak ovlivnit a působit 

na ně. V opačném případě, kdy dispozice u daného člověka jsou, dá se se schopnostmi 

pracovat ve smyslu jejich rozvoje výcvikem nebo vzděláním. Je důleţité si tuto skutečnost 

uvědomit, protoţe pokud by nedošlo k rozvíjení dané schopnosti, ta zůstává potlačena.  

Dalším důleţitým faktem, který má dle Šikýře (2012) významný vliv na pracovní 

výkon jednotlivce, je jeho motivace. Nemalou roli ve výsledném pracovním výkonu hrají i 

podmínky k výkonu práce (organizace dané činnosti, pracovní doba, pracovní podmínky, 

odměna za práci, vztahy na pracovišti a jiné). Tureckiová (2007) upozorňuje na skutečnost, 

ţe všechny tyto tři faktory jsou propojeny a pokud jedna z poloţek je rovna nebo se blíţí 

k nulovému vyjádření, tak pracovní výkon bude nízký nebo k němu nedojde vůbec nebo 
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bude „nějak proveden“, ale v tomto případě je velice vzdálen kvalitnímu provedení. Tato 

zjištění jsou stěţejní pro manaţery ve smyslu uvědomění si, jaké faktory působí na celkový 

pracovní výkon zaměstnance a jaké moţnosti spočívají v jejich ovlivňování.   

Zajímavé je připodobnění pracovního výkonu Rocka (2006) k vrcholu ledovce, 

který lze pozorovat pouhým okem. Teorii o pracovním výkonu doplňuje tvrzením, ţe to, co 

převáţně řídí výkonnost lidí, je jejich způsob myšlení. Ten ale zůstává skrytý pod 

hladinou. Pro mnohé manaţery se tudíţ stává neviditelným a ti se zaměřují na pouhé 

ovlivňování výkonu samotného bez valného efektu. Dle autora je mnohem efektivnější se 

zaměřit na ovlivnění samotného myšlení zaměstnanců, kdy tato moţnost se nabízí v rámci 

sebehodnocení zaměstnance v rámci hodnotícího pohovoru, při kterém dochází 

k odkrývání jeho názorů nebo postojů.   

Je důleţité si uvědomit, ţe se nejedná o veličinu stálou, ale ţe tato veličina má 

velmi nestabilní charakter. Křivka výkonu kolísá v průběhu dne, kalendářního roku, kdy 

výkon jednotlivce je značně ovlivněn jeho psychickým stavem nebo momentální situací na 

pracovišti, kdy velkou roli zde hraje osobnost nadřízeného nebo sociální klima v rámci 

pracovní skupiny.  

V dobách minulých se za pracovní výkon povaţovaly výsledky činnosti 

jednotlivce, pracovní skupiny nebo organizace, kdy tento tradiční pohled zdůrazňoval jeho 

kvantitativní aspekt, tedy bezprostředně zjistitelné a měřitelné mnoţství odvedené práce. V 

průběhu let se ale ukázalo, ţe stále ubývají činnosti, které lze měřit. Obdobný stav je i ve 

zdravotnictví, kde hlavní roli hraje kvalita podaného výkonu. 

 

1.2 Pracovní výkon ve zdravotnictví 

Jak uţ jsem uvedla, pracovní výkon ve zdravotnictví nelze hodnotit 

z kvantitativního pohledu, kdy se sleduje a následně hodnotí mnoţství odvedené práce za 

určitou jednotku času, ale posuzuje se především z kvalitativního pohledu. V tomto oboru 

se jedná o poskytování sluţeb a sluţba jako taková je nehmotný produkt, který nelze měřit 

a který je druhou osobou posuzován ze subjektivního hlediska. Mnohdy nejsou vytvořeny 

standardizované postupy, podle kterých by se hodnotila kvalita odvedené práce. Na rozdíl 
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od zdravotnictví je v  průmyslových odvětvích velice snadné hodnotit kvalitu podaného 

pracovního výkonu, kdy indikátory kvality jsou jasně dané (bezchybný výrobek, počet 

kusů vyrobených za směnu). Také chybovost je vnímána v těchto odlišných odvětvích 

rozdílně - v průmyslu je výsledkem špatné práce zmetek, ve zdravotnictví poškozený nebo 

v lepším případě nespokojený pacient.  

 

 

Motivace 

Kdyţ jsem v předešlých kapitolách popisovala pracovní výkon, je důleţité se 

současně zaměřit také na to, co nás k jeho dosaţení ţene. Tím primárním impulsem, který 

má moc a sílu spustit všechny procesy v těle člověka vedoucí k dosaţení určitého výkonu, 

je především motivace, která je vyjádřena ochotou zaměstnance vykonávat práci. Kaţdý z 

nás má v sobě hluboce zakotvenou potřebu být uţitečným (Daigeler, 2008). Z pohledu 

vedení je důleţité poznat specifické potřeby svých zaměstnanců a následně vytvářet 

stimuly ke zvýšení jejich výkonu a tím následně zvyšovat pracovníkovu vnitřní motivaci, 

coţ je podstatou úspěšné realizace procesu hodnocení pracovníků.  Existuje velké mnoţství 

literatury zaměřené na danou oblast, je vypracována spousta teorií, protoţe snem kaţdého 

manaţera je poznat tajemství motivace, odhalit onu „hnací sílu“, aby mohl účinně působit 

na své podřízené tak, aby se stali vysoce výkonnými a v důsledku toho dosahovat 

nejlepších výsledků.  

Hersey, Blanchard (2013) poukazují ve své knize na výzkum, který byl zaměřený 

na vliv motivace na pracovní výkon. Výsledkem bylo zjištění, ţe lidé vyuţívají pouhých 

20-30% svých schopností a znalostí k tomu, aby si udrţeli práci a nebyli propuštěni 

v důsledku neplnění svých pracovních povinností. Pokud jsou tito lidé dobře motivováni, 

tak svých schopností vyuţívají z 80-90%. Nutnost motivace také zdůrazňuje Urban (2012), 

který říká, ţe výsledkem efektivní motivace je skutečné získání výkonu pracovníka, za 

který je pracovník placen.  
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1.3 Druhy motivace 

V literatuře jsou popisovány dva druhy motivace. Jedná se jak o vnitřní motivaci, 

která vychází z člověka samého a je vyvolána na základě jeho potřeby. Dalším druhem 

motivace je vnější, nazývaná také stimulem. Oba druhy jsou důleţité pro to, aby člověk 

podával dobrý pracovní výkon a jak popisuje Plamínek (2011) oba mohou působit 

společně a vzájemně se posilovat. Proces hodnocení pracovníků je v tomto kontextu 

motivací vnější, kdy zásadním způsobem ovlivňuje motivaci vnitřní.  

 

1.3.1 Vnější motivace 

O vnější motivaci mluvíme tehdy, pokud jednání pracovníka pohánějí motivy 

zvenčí, kdy zdroj pohonné síly neleţí v člověku samém (např. plat, pracovní podmínky, 

diferencované odměňování na základě podaného výkonu, benefity, pochvala, trest). Je 

důleţité si uvědomit, ţe motivace zvenku je prostředkem, který je vyuţíván především 

v rámci provádění hodnocení pracovníků a je tedy plně v kompetenci managementu. 

Vedoucí pracovníci by měli volit stimulaci svých podřízených tak, aby podnítili jejich 

angaţovanost pro kýţený pracovní úkol. Škrlovi (2003) doporučují volit nejdříve 

nefinanční odměny, jako je uznání, pochvala nebo povýšení, které nezatěţují finanční 

rozpočet organizace. I přes tuto skutečnost zůstávají mnohdy tyto méně nákladné stimuly 

nedoceněny.  

Jak uvádí Plamínek (2011), univerzální stimulační prostředek, který by byl 

pouţitelný pro všechny zaměstnance, neexistuje. Nejčastěji jsou pro tento účel vyuţívány 

peníze jako hmatatelný důkaz motivace. Ve vztahu k pouţití této motivace je pro 

manaţery důleţité si uvědomit různá úskalí, která to s sebou přináší.  Tato motivace má 

pouze krátkodobý efekt, zaměstnanec z ní má radost pouze po výplatě. Na tuto nevýhodu 

vnější motivace finančního charakteru upozorňuje i Plamínek (2011) v tom smyslu, ţe 

pracovník podává pracovní výkon pouze po dobu, po kterou působí stimuly. Pokud ustane 

jejich vliv, tak dochází i k redukci ţádoucí činnosti. Také hrozí, ţe se z pravidelné odměny 

stane běţná součást platu a zaměstnanec ji začne vnímat jako něco, na co má nárok 

(Marciano, 2013). Špatně vedený systém finančního odměňování můţe zaměstnance 

naopak demotivovat (Wagnerová, 2008). Pink (2011) ve své knize také upozorňuje na 

úskalí této vnější motivace, zvláště pokud je podmiňovaná, typu „jestli…, pak…“, která 
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naopak můţe působit kontraproduktivně a následně můţe dojít k vyhasnutí hnací síly. Tuto 

skutečnost doplňuje také Daigeler (2008, str. 65): „Vlastní práce, která byla původně cílem 

snaţení, se stává pouze prostředkem, kterým se dosáhne lákavých výhod, například 

finančního bonusu… V praxi to vede k tomu, ţe pracovníkům je jedno, na kterém úkolu a 

ve kterém týmu pracují, pokud jim roste plat.“ Sprenger (2013) tato potencionální negativa 

vnější motivace doplňuje o domněnku, ţe vnější motivátory ve formě odměny nebo trestu 

přetvářejí naše jednání a ve finále i naši osobnost. Uvádí přímou úměru v tom smyslu, ţe 

čím více odměnu přijímáme, o to více a ve větší míře ji potřebujeme k tomu, abychom 

dosáhli stejného výkonu v budoucnu. Pokud odměna nepřijde nebo je nedostatečná, tak to 

na zaměstnance působí velice negativně, téměř na úrovni trestu. Tvrdí, ţe mechanismus 

odměn můţe vyvolat i závislost na odměnách, které pojmenovává „sladké drogy“. 

Připouští, ţe odměna můţe přechodně zvyšovat pracovní úsilí, ale v ţádném případě 

nevyvolá trvalý vztah k nějakému konání. 

Odměna, aby měla funkci skutečného motivátoru, musí být tedy vyplácena v 

jasném vztahu k úsilí nebo k úrovni odpovědnosti zaměstnance a o této přímé vazbě musí 

být zaměstnanec informován. V této souvislosti bych chtěla poukázat na důleţitost 

pohyblivé sloţky mzdy, jeţ by měla být vyplácena na základě výstupů z pohovorů, při 

kterých je komplexně zhodnocen pracovní výkon zaměstnance. Ze strany nadřízených 

pracovníků se v tomto případě jedná o hmatatelný projev uznání pracovního výkonu 

zaměstnance. 

 

1.3.2 Vnitřní motivace 

V případě vnitřní motivace se jedná o faktory vycházející zevnitř člověka samého, 

které ho pohánějí k určité činnosti (např. potřeba být respektován druhými, uznání, 

odpovědnost, rozšiřování kvalifikace). Plamínek (2011) popisuje, ţe tajemství úspěšného 

motivování spočívá ve sladění činností, které jsou od lidí vyţadovány, s jejich jiţ 

existujícími vnitřními potřebami. Vedoucí zaměstnanec by měl být v tomto případě 

vybaven speciálními schopnostmi - umět odhadnout aktuální potřeby svých podřízených a 

na ty umět reagovat. Není třeba tedy motivy vytvářet, pouze je poznat a využít ve 

prospěch splnění pracovního úkolu.  
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Tureckiová (2007) pojmenovává ve své knize tři základní zdroje vnitřních hybných 

sil – potřeby, hodnoty a zájmy, kdy z manaţerského pohledu klade značný důraz 

především na potřeby. Základem potřeby je pocit nedostatku něčeho, kdy vzniká 

nepříjemné vnitřní napětí, které člověka nutí něco udělat. V tomto případě pak nastupuje 

úloha vnější motivace, která můţe, při správném pouţití, mít vliv na uspokojení potřeby.  

Další sloţkou vnitřní motivace jsou hodnoty, kdy kaţdý člověk má vybudovaný 

individuální systém hodnot. Tento systém není stálý, můţe se vlivem různých událostí 

nebo změnou zájmů člověka změnit (Hubinková, 2008). Na základě své hodnotové 

hierarchie je člověk motivován k činnostem, kterým připisuje ve svém ţivotě vysokou 

pozitivní hodnotu a naopak se bude vyhýbat věcem, kterým připisuje hodnotu negativní.  

Posledním zdrojem vnitřní motivace jsou dle Tureckiové (2007) zájmy, které 

představují určité zaujetí člověka pro nějakou činnost a ta je následně spojena s pocitem 

uspokojení. Předmět zájmu je povaţován za něco důleţitého a je preferován před jinými 

aktivitami. 

 

1.4 Motivační diverzita 

Motivace má velice subjektivní charakter. Tuto skutečnost popisuje ve své knize 

také Plamínek (2011), který uvádí, ţe soubor preexistujících motivů je u kaţdého člověka 

rozdílný. Důleţité z pohledu vedoucího pracovníka je poznat, co uvádí konkrétního 

zaměstnance do pohybu, jaké jsou jeho vnitřní hodnoty a s těmi následně pracovat ve 

smyslu jeho rozvoje. Dále pojmenovává zlaté pravidlo motivace: „Nepřitesávejte lidi 

k obrazu jejich úkolů, ale snaţte se spíše přizpůsobit úkoly lidem a jejich aktuálním 

motivům“ (Plamínek, 2011, str. 80). Zde doporučuje navození situace, kdy pracovní úkol 

je vybrán konkrétnímu člověku na míru. Ne vţdy je toto moţné, a proto, jak poznamenává, 

je důleţité, jakou formou je daný úkol zadán a přizpůsobit podmínky pro splnění úkolu. 

V opačném případě stojí úsilí dosáhnout motivace u pracovníka nejenom spoustu energie 

manaţera, ale mnohdy i zbytečně vynaloţených finančních stimulů.  

Dále uvádím vybrané teorie motivace z důvodu pochopení a moţného zamyšlení 

nad vlivy jednotlivých motivů na pracovní jednání. 
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1.5 Vybrané teorie motivace 

Teorií pracovní motivace existuje celá řada; některé jiţ byly v průběhu let více či 

méně zdiskreditovány. Armstrong (1999, str. 299) ve své knize vystihuje neexistenci 

univerzální teorie pracovní motivace: „…tyto teorie nám různým způsobem pomáhají 

uvědomovat si sloţitost procesu motivace a marnost víry, ţe existuje nějaká snadná nebo 

rychlá odpověď na to, jak někoho motivovat.“ Pokud by takováto existovala, bylo by 

velice jednoduché pouţít tento klíč k odemknutí motivace zaměstnanců a ti by se stali 

velice pracovitými a loajálními pracovníky. Tureckiová (2007) dodává, ţe lidé jsou ţivé, 

myslící bytosti a kaţdý tudíţ reaguje na stejný podnět různě. Potíţ je v tom, ţe ani ten 

samý člověk se nezachová pokaţdé stejně v důsledku působení stejného podnětu. 

 

1.5.1 Maslowova teorie hierarchie potřeb 

Mezi nejznámější a nejčastěji citovanou teorií motivace patří Maslowova pyramida 

potřeb, ve které jsou lidské potřeby rozděleny do pěti hierarchických úrovní. Podstata této 

teorie spočívá v předpokladu, ţe vyšší potřeby mohou být uspokojeny pouze tehdy, pokud 

jsou nasyceny potřeby niţší. Ty, po jejich uspokojení, pak přestávají fungovat jako 

motivátory a člověka motivují pouze potřeby na vyšší úrovni. Člověk tak postupuje od 

uspokojování potřeb niţší úrovně k potřebám vyšším. Z pohledu zaměstnavatele to 

znamená, ţe musí nejprve usilovat o uspokojování potřeb zaměstnanců na niţších úrovních 

(např. příznivé pracovní prostředí, spravedlivý výdělek), aby mohl uspokojovat potřeby 

vyšší (např. odborný rozvoj, funkční postup) a tím zvyšovat motivaci zaměstnanců (Šikýř, 

2014). Přestoţe byla Maslowova hierarchie potřeb mnohými autory modifikována a 

kritizována, zůstává nadále teorií, která jako první poukázala na souvztaţnost potřeb a 

lidské činnosti a která stála u zrodu dalších motivačních teorií. Různými autory je 

kritizována zejména za svou nepruţnost a nekompromisnost. Armstrong (2007) poukazuje 

například na to, ţe lidé mohou mít různé priority a lidské potřeby se nemusí vyvíjet tak 

důsledně hierarchicky. I přes svou kritiku je však dodnes s oblibou vyuţívána 

v manaţerské praxi. 

 

Mezi teorie motivace, které konfrontují Maslowovu hierarchii potřeb, patří teorie C. 

Alderfera  a teorie D. McClellanda. Teorie C. Alderfera, známá také jako Teorie tří 

motivačních faktorů nebo zkráceně ERG, pyramidu lidských potřeb redukuje pouze do tří 
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základních stupňů - existenční (Existence), vztahové (Relatedness) a růstové (Growth). 

Kromě redukce úrovní potřeb se tato teorie odlišuje od Maslowovy také tvrzením 

Alderfera, ţe všechny kategorie mohou být poţadovány současně a ne striktně hierarchicky 

jako u Maslowovy teorie. McClellandova teorie získaných potřeb zaměřená na 

manaţery se naopak zabývá přesvědčením, ţe lidé mají potřebu něčeho dosáhnout, někam 

patřit a potřebu moci. Záleţí pak na vnitřním ţebříčku priorit těchto hodnot u kaţdého 

člověka. 

  

Kaţdá z těchto teorií nevylučuje tu druhou, pouze nabízí rozdílný pohled na lidské 

potřeby a slouţí k hlubšímu pochopení sloţitosti motivace podílející se na úspěšné 

pracovní činnosti. Tureckiová (2007) potvrzuje, ţe koncept hierarchie lidských potřeb je 

oprávněný, nicméně ale dále dodává, ţe vnitřní hierarchické členění potřeb je podmíněno 

různými vlivy. 

 

1.5.2 Dvoufaktorová Herzbergova teorie 

Spolu s Maslowovou teorií potřeb patří Herzbergerova teorie dvou faktorů 

motivace k práci k nejznámějším teoriím motivace práce. Na základě svého pozorování 

identifikoval Herzberg dvě významné skupiny faktorů ovlivňující lidskou motivaci, které 

mají rozdílnou funkci v procesu motivace. První označil jako motivátory týkající se 

lidské osobnosti, které ovlivňují pracovní spokojenost pozitivně nebo negativně, druhé 

označil jako hygienické vlivy, které mají vztah k vnějším objektivním podmínkám práce. 

Absence hygienických faktorů vyvolá sice pracovní nespokojenost, ale jejich naplnění 

nevyvolává pocit spokojenosti, nepůsobí tedy jako přímý podnět na aktivitu zaměstnance. 

Pracovník je bere jako samozřejmé a účinek jejich naplnění rychle vyprchá. Příkladem je 

nevyplacená mzda, která pracovníka rozzlobí, ale pokud je vyplacená, aktivita 

zaměstnance se nezvýší. Oproti tomu naplnění motivačních faktorů vyvolává spokojenost 

zaměstnance a je nezbytnou podmínkou pro motivaci k vyšším pracovním výkonům. Jejich 

nenaplnění nutně neznamená nespokojenost. Příkladem je udělená pochvala.  

Herzbergova dvoufaktorová teorie motivace je v odborné literatuře značně 

diskutována. Na straně jedné je jednoznačně přijímána, na straně druhé je její přínos 

značně kritizován. Dvořáková kritizuje zejména striktní rozdělení dvou zmiňovaných 

faktorů: „Především je nutno uvést, ţe hranice mezi vymezením faktorů hygieny a 

https://managementmania.com/cs/motivace-a-motivovani
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motivátory není striktní a nepřekročitelná“ (Dvořáková, 2012, str. 229). V této souvislosti 

autorka pojmenovává vliv mzdy, která podle této teorie je čistě a výlučně hygienickým 

faktorem. Ta ale je dle různých empirických výzkumů v řadě případů motivátorem. 

V tomto případě ale musí existovat přímá vazba mezi mzdou a oceněním pracovního 

výkonu. Přínos Herzbergovy teorie vidí autorka mimo jiné ve vymezení odpovědnosti 

vedení organizace za vytváření faktorů hygieny a odpovědnosti přímých nadřízených za 

aktivizaci motivátorů. Kociánová (2010) kritizuje tuto teorii v tom smyslu, ţe zde nejsou 

zvaţovány osobnostní proměnné u jednotlivých zaměstnanců.  

 

1.5.3 McGregorova teorie 

McGregorova teorie se zásadně liší od výše zmiňovaných v tom, ţe nevypovídá ani 

o příčinách ani o mechanismech lidské motivace, ale o manaţerech samotných. Není tedy 

přímo teorií motivační, ale i přes to má na pracovní motivaci zásadní vliv. Prosazuje totiţ 

myšlenku, ţe především manaţeři hrají hlavní úlohu v motivaci svých zaměstnanců. 

Pracovníky rozděluje do dvou kategorií - X a Y.  

 

Teorie X - předpokládá vrozený odpor k práci, snahu vyhýbat se odpovědnosti, 

potřebu nechat se vést. Pracovníci musí být k výkonům nuceni a neustále kontrolováni, tzv. 

krátké vodítko. Lidé jsou k práci podněcováni určitou odměnou nebo trestem a nechtějí 

přebírat zodpovědnost za práci. Vyţadují autoritativní, direktivní řízení, bez rozhodovací 

autonomie pracovníků. 

 

Teorie Y - předpokládá, ţe člověk má potřebu se uplatnit a pracovat. Zaměstnanci 

jsou iniciativní a nemusí být silně kontrolováni, tzv. dlouhé vodítko. Uspokojení potřeb 

vlastního JÁ je pro ně nejlepší odměnou, snaţí se o odpovědnost a vyuţití příleţitosti. Lidé 

vyţadují demokratický, liberální styl vedení s plnou rozhodovací autonomií pracovníků. 

Jsou ochotni přebírat odpovědnost. Kontroly a tresty nezvyšují úroveň jejich motivace. 

 

Podstata této teorie tkví v tom, ţe manaţeři mají X nebo Y přesvědčení o lidech, a 

ţe tato různá přesvědčení vyúsťují v různá chování manaţerů k lidem. Dvořáková (2012) 

v této souvislosti upozorňuje na fakt, ţe je důleţité vytvářet také motivačně pozitivní vztah 

podřízený – nadřízený a proto podle autorky tato teorie, i kdyţ jednoznačně nespadá mezi 
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motivační teorie, má závaţné důsledky i pro oblast motivace zaměstnanců. Tento fakt 

doplňuje i Šikýř (2014, str. 135) tvrzením: „…jednání a chování podřízených odpovídá 

tomu, jaké jednání a chování nadřízení podněcují a oceňují.“ Dále ve své knize zdůrazňuje 

především význam účinné komunikace mezi podřízenými a nadřízenými. Proto zejména 

vedoucí pracovníci by měli být seznámeni se základními technikami této dovednosti, aby 

dokázali podnítit motivaci u svých zaměstnanců a následně docílit kýţeného pracovního 

výkonu.  

 

 

Řízení pracovního výkonu 

Z předešlého textu je zřejmé, ţe výkon jednotlivých pracovníků je nutné řídit tak, 

aby došlo k plnému rozvinutí pracovního potenciálu zaměstnanců. Důleţitou součástí 

řízení pracovního výkonu je proces hodnocení zaměstnanců, jeţ je vyústěním celého 

procesu řízení výkonnosti, zejména pokud je do hodnocení zaměstnanců zakomponován 

rozvojový cíl do budoucna. Předpokladem poţadovaného pracovního výkonu je především 

rozvoj kýţených schopností a dosahování ţádoucí motivace u zaměstnance (Šikýř, 2014). 

Tyto dva faktory, jak dále autor uvádí, jsou zásadní pro celkový výkon organizace. 

Uvedenou skutečnost potvrzuje i Armstrong (2011), který tvrdí, ţe výkon nelze zlepšovat 

bez neustálého rozvíjení pracovníků.  

 

1.6 Koncepce řízení pracovního výkonu 

Armstrong uvádí definici popisující proces řízení pracovního výkonu: „Řízení 

pracovního výkonu je nepřetrţitý a flexibilní proces, který se týká manaţerů a jimi řízených 

pracovníků, kteří jednají jako partneři v rámci, který stanovuje, jak nejlépe mohou 

společnou prací dosáhnout ţádoucích výsledků." (Armstrong, 2002, s. 240). Z této definice 

vyplývá, ţe výsledný pracovní výkon jednotlivých zaměstnanců je výsledkem vzájemné 

spolupráce manaţerů a jejich podřízených pracovníků. V ţádném případě tedy není tento 

proces nástrojem diktatury ze strany zaměstnavatele, který stanovuje takové podmínky a 

úkoly, aby bylo dosaţeno pracovního výkonu majícího vliv na prosperitu organizace. 

Tureckiová (2004) tento postup pojmenovává za přeţitek, nicméně dále dodává, ţe v řadě 
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firem je stále ještě realitou. „Je zjevné, ţe konsenzuální přístup, dohoda, je v moderní 

společnosti efektivnější a přináší lepší výsledky“ (Ţufan, 2012, str. 116).  

Řízení pracovního výkonu je důleţité jak pro zaměstnance, tak i pro samotnou 

organizaci. Z pozice zaměstnance má tento proces zásadní vliv zejména na udrţení a 

rozvoj jeho kvalifikace a ve vztahu k organizaci ovlivňuje její rozvoj cestou inovací a 

hledání nových příleţitostí (Ţufan, 2012).  

Veškeré řízení pracovního výkonu jednotlivých pracovníků má vést k určité 

strategii, cestě k naplnění vize organizace, kdy díky tomuto směřování se organizace 

úspěšně udrţuje na trhu z podhledu jejího přeţití. Na základě takto určené strategie jsou 

vytvářeny hlavní cíle organizace, které mají za úkol tuto strategii naplňovat. Dané cíle je 

nutné rozčlenit na dílčí cíle jednotlivých úseků organizace, které by měly být v souladu s 

cíli samotných pracovníků. Pokud se na formulaci těchto cílů podílejí sami zaměstnanci, 

jak uvádí Wagnerová (2008), jsou jimi daleko více akceptovány. Z pracovníků se stávají 

společníci organizace, kdy na základě této skutečnost dochází ke zvyšování jejich pracovní 

motivace a oni následně vyvíjí větší pracovní iniciativu (Daigeler, 2008). Úkol 

jednotlivých manaţerů spočívá především v získávání ochoty jednotlivých pracovníků 

participovat na strategických cílech organizace a dosáhnout tak synergie osobních cílů 

s cíli organizace. Je tedy zjevné, ţe pokud řízení pracovního výkonu probíhá efektivně, 

dosahuje organizace naplňování své strategie pouze za pomoci svých zaměstnanců, bez 

ohledu na jejich pozici v organizační hierarchii.  

Tuto skutečnost potvrzuje ve své knize Wagnerová (2008), kde udává, ţe zcela 

klíčovou z pohledu ţivotaschopnosti organizace je její vize a konkrétní cíle, kterých je 

potřeba dosáhnout. Dále komentuje stav českých firem: „Nízká produktivita a 

nejednoznačné cíle vypovídají především o tom, ţe se manaţeři stále učí, jak řídit, a ţe cíle 

a priority nejsou zcela vyjasněné“ (Wagnerová, 2008, str. 30). 

 

1.7 Cíle řízení výkonnosti 

Stěţejním cílem kaţdé organizace by mělo být vytváření stálých a spokojených 

zákazníků, coţ vede k její dlouhodobé prosperitě a trvalé konkurenceschopnosti. Jak jiţ 

bylo uvedeno výše, tohoto stavu docílí jedině za pomoci zaměstnanců, kteří jsou schopní a 
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motivovaní, kdy díky jejich dosaţenému výkonu dojde ke splnění očekávaného výkonu 

organizace. Dle Wagnerové (2008, s. 33) by cílem procesu řízení výkonnosti mělo být 

„…vytvoření sdílené představy o tom, co by mělo být dosaţeno.“ Toto doporučení 

Kociánová (2010) rozšiřuje o fakt, ţe by nemělo zůstat bez povšimnutí také to, jak se 

kýţeného výkonu dosahuje. To znamená, ţe je důleţité vnímat také pracovní chování a 

rozvíjet ho. Dle Armstronga se jedná o evoluční proces, během něhoţ se pracovní výkon 

zlepšuje v průběhu času. Dále ve své knize Wagnerová (2008) upozorňuje na fakt, ţe 

proces řízení nemůţe nikdy fungovat samostatně, ale naopak je propojen s dalšími procesy 

v organizaci tak, aby došlo ke zvyšování její výkonnosti.  

 

1.8 Principy řízení výkonnosti 

Řízení pracovního výkonu by mělo být zaloţeno na vzájemné dohodě mezi 

manaţerem a zaměstnancem o poţadovaném pracovním výkonu ve vztahu k cílům 

organizace, kde oba zaměstnanci vystupují jako partneři, kterým jde o stejný cíl. Tento 

proces je tedy zaloţen především na principu spolupráce neţ na kontrole a vynucování. 

Důleţitou roli v tomto procesu hraje také existence určité odpovědnosti vedoucího 

pracovníka ve vztahu k dosaţení poţadovaného pracovního výkonu. Proces se tedy 

zaměřuje spíše na plánování budoucího výkonu neţ na retrospektivní posuzování 

pracovního výkonu jednotlivce (Wagnerová, 2008). Z toho vyplývá, ţe výkonnost 

jednotlivých zaměstnanců je řízena na úrovni liniových manažerů a ne personálním 

oddělením, jak tomu bývalo v dobách minulých. Tuto skutečnost potvrzuje i Armstrong 

(2011), kdy roli personálního útvaru vymezuje na spolupráci s liniovými manaţery, která 

spočívá v rozvoji jejich dovedností v tomto směru a v dohledu nad tím, aby těchto 

nabytých dovedností vyuţívali. Proces musí být aplikován na všechny zaměstnance 

organizace. Šikýř (2014) upozorňuje na fakt, ţe neexistuje jeden soubor dokonalých 

zásad v řízení výkonnosti, který by se dal aplikovat do jakékoliv organizace, ale je nutné 

na základě pochopení toho, proč jsou srovnatelné organizace úspěšnější, pro konkrétní 

organizaci vyvinou vlastní specifický se zaměřením na dosahování očekávaných cílů. 

V této souvislosti je důleţité si uvědomit, ţe řízení pracovního výkonu by mělo být 

povaţováno za flexibilní proces, který lze měnit a upravovat dle aktuálních potřeb 

organizace (Armstrong, 2007).  
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1.9 Proces řízení výkonnosti 

Kociánová (2010, s. 141) pojmenovává tento proces jako „…neustále probíhající 

sebeobnovující cyklus…“, který je zaloţen na pěti prvcích, které pomáhají pracovní výkon 

řídit. Patří sem dohoda, měření, zpětná vazba, pozitivní povzbuzování a dialog. Celý 

cyklus je realizován zpravidla v průběhu jednoho roku. Proces řízení pracovního výkonu 

připodobňuje Armstrong (2011) k Demingovu cyklu soustavného zlepšování (plánování, 

činnost, monitorování, zkoumání). Jak upozorňuje Šikýř (2014), celému opakujícímu se 

cyklu musí předcházet definování role zaměstnance, kdy je seznámen s tím, co je obsahem 

jeho práce, co se od něj očekává a jaké schopnosti k výkonu určité činnosti zaměstnanec 

potřebuje.  

 

1.9.1 Dohoda o pracovním výkonu 

Dohoda o pracovním výkonu se stává stavebním kamenem v procesu řízení 

pracovního výkonu jednotlivých pracovníků. Jedná se o jakousi smlouvu mezi nadřízeným 

a zaměstnancem o jeho budoucím pracovním výkonu, který je od zaměstnance očekáván 

ve vztahu k vizi organizace. Mnoho vedoucích zaměstnanců se domnívá, ţe jejich 

pracovníci přesně vědí, co se od nich očekává. Opak je ale pravdou. Výsledkem je 

nespokojený jak vedoucí, kterému se nedostává toho, co chce, tak i zaměstnanec, který je 

frustrován nedostatkem uznání za jeho pracovní výkon, i kdyţ se z jeho pohledu snaţí. 

Z tohoto důvodu je důleţité jasně vyslovit a popsat očekávání ze strany vedoucího 

pracovníka tak, aby došlo k pochopení zaměstnancem. Součástí dohody je tedy i způsob, 

jakým bude výsledků dosaţeno včetně stanovení cílů, díky nimţ bude pracovní výkon 

splněn. Jak uvádí Kociánová (2010), stanovení konkrétních cílů je mnohem efektivnější 

neţ poţadavek nadřízených, aby zaměstnanci pracovali „co nejlépe“. Je velice důleţité, 

aby si zaměstnanec cíle stanovoval sám, aby došlo k posílení motivační funkce, kdy je 

známo, ţe jsou cíle lépe akceptovány zaměstnancem, neţ kdyby mu byly přiděleny 

direktivně. Jak jiţ uţ bylo zmíněno, při stanovování cílů se jedná o kaskádovitý proces, 

kdy na cíle společnosti navazují cíle individuální, tedy pracovní úkol má být přizpůsoben 

potřebám organizace. Musí se brát také ale v potaz schopnosti a moţnosti pracovníka.  
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Kociánová (2010) upozorňuje, ţe součástí této dohody musí být také plán 

vzdělávacích aktivit a osobního rozvoje, který je důleţitý k tomu, aby zaměstnanec mohl 

cíle splnit.  

Dohoda o pracovním výkonu se uzavírá ve většině případů písemně a bývá ve 

většině případů součástí hodnotícího pohovoru, kdy nejprve je zhodnoceno předcházející 

období a následně je vytvořena dohoda o pracovní činnosti na období budoucí. Je tedy 

přesnější pojmenovat tento pohovor jako motivačně hodnotící. 

 

1.9.2 Měření pracovního výkonu 

Na dohodu o pracovním výkonu navazuje samotné měření pracovního výkonu 

zaměstnance v průběhu určitého období (nejčastěji jednoho roku), kdy se jedná o 

kontinuální sledování, které je východiskem pro následné vyhodnocování výkonnosti 

spojené se zpětnou vazbou. Tato činnost je součástí kaţdodenní praxe manaţera, ke které 

dochází prakticky při kaţdém setkávání nadřízeného se zaměstnancem. Úkol manaţera 

v této fázi spočívá v řízení pracovního výkonu zaměstnance tak, aby jeho pracovní úsilí 

vedlo k dosaţení stanoveného cíle. Stěţejní úlohu vidí Koubek (2001) ve včasném a 

společném vyhledávání a následném řešení problémů pracovního úkolu. Kociánová (2010) 

tuto fázi definuje jako zjišťování nejen toho, jak pracovník vykonává svou práci, tzn. jak 

plní úkoly a poţadavky spjaté s jeho pracovním místem, ale také jaké je jeho pracovní 

chování i vztahy ke spolupracovníkům, zákazníkům a všem osobám, se kterými v 

souvislosti s prací přichází do styku.  

 

1.9.3 Zpětná vazba 

Aby mělo měření a sledování pracovního výkonu smysl s ohledem na motivování a 

povzbuzování pracovníka, je důleţité o tomto zjištění informovat konkrétního zaměstnance 

formou zpětné vazby. Toto tvrzení potvrzují také studie, které ukazují, ţe zaměstnanci mají 

sami zájem o častější poskytování zpětné vazby neţ pouze jednou při formálním hodnocení 

(Manshor, Kamalanabhan, 2000). Pro zaměstnance je tedy důleţité, aby se průběţně 

dozvídali, jak si vedou v práci, co si o nich jejich nadřízení myslí. Whitmore (2009) vidí 
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zpětnou vazbu jako ţivotně důleţitou pro učení a neustálé zlepšování pracovního výkonu 

zaměstnanců. Zpětná vazba se bohuţel v mnohých případech omezuje pouze na 

interpretaci toho, co dělá zaměstnanec špatně a následné slovní potrestání ze strany 

manaţera. Dle Tureckiové (2007, s. 67) se v tomto případě nejedná o efektivní zpětnou 

vazbu, ale o „…nezvládnutou komunikační výměnu.“ Whitmore (2009) tento stav popisuje 

jako devastaci sebeúcty a sebedůvěry, kdy výsledkem je ještě horší pracovní výkon. Stále 

existuje mnoho firem, kde je poskytování zpětné vazby spíše příleţitostí, jak své podřízené 

"legálně" zkritizovat. Pokud zaměstnanec pracuje správně, zůstává jeho dobrý výkon bez 

povšimnutí a naopak se bere jako samozřejmost, za kterou je placen.  

Dle Plamínka (2000) můţe být obsahem zpětné vazby vyjádření zájmu, kdy 

manaţer dává svým podřízeným najevo, ţe jsou pro něho důleţití tím, ţe vnímá jejich 

chování a ţe toto chování v něm zanechává nějaké pocity, o kterých hovoří. Dalším 

obsahem zpětné vazby dle Plamínka (2000) můţe být podnět ke změně, který nahrazuje 

přímou kritiku kritikou konstruktivní, která ukazuje cesty ke zlepšení a která přímo 

podněcuje zaměstnance k tomu, aby sám provedl změny na základě uvědomění 

neţádoucího chování. Posledním obsahovým typem zpětné vazby je potvrzení úspěchu 

(Plamínek, 2000). Lidé potřebují vědět, co se jim povedlo, v čem jsou dobří. Zároveň tato 

forma uznání pracovního výkonu zviditelňuje dílčí úspěchy na cestě k cíli a posiluje 

sebedůvěru a motivovanost pracovníka. Příště tu samou věc udělá stejně dobře nebo ještě 

lépe, kdy pro mnohé se právě docenění jejich práce stává hnacím motorem pro další 

činnost. Whitmore (2009) v tomto případě podávání zpětné vazby upozorňuje na fakt, ţe 

pokud ocenění není myšleno vedoucím pracovníkem upřímně nebo pokud je nezaslouţené, 

je pro pracovníka bezcenné a přináší víc škody neţ uţitku. 

Zpětná vazba pracovního výkonu musí být zaloţena na popisu situace, ne na 

vlastních hodnotících pocitech manaţerů. Jedině při pouţití  této formy, v případě zpětné 

vazby týkající se kritizování pracovního výkonu, se necítí pracovník napaden a nepřechází 

do okamţité obranné pozice, která naopak zhoršuje situaci tím, ţe znemoţňuje vidět věci 

v té podobě, v jaké opravdu jsou. Vedoucí pracovník naopak získává jistotu, ţe se můţe se 

zaměstnancem shodnout a současně ho podnítit k hledání nápravy. V opačném případě, při 

pouţití hodnotícího výroku, tato forma zpětné vazby zaměstnanci neposkytuje ţádné 

informace pomáhající mu pracovní výkon zlepšit (Whitmore, 2009).  
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Také zpětná vazba týkající se kritiky pracovního výkonu by měla vţdy zůstávat 

v pozitivní rovině, kdy manaţer by měl na kaţdém výkonu najít něco dobrého a měl by 

pracovníka povzbuzovat k lepšímu výkonu. Poskytování zpětné vazby není pouze 

jednostrannou záleţitostí bez moţnosti pracovníka se vyjádřit ke stavu věci. Vţdy by měl 

být jeho součástí i prostor pro dialog.  

Mnohdy bývá poskytování kaţdodenní zpětné vazby označováno za neformální 

hodnocení, které nemusí být oficiálně dokumentováno. Neformální hodnocení, jak uvádí 

Ţufan (2012), v ţádném případě ale nepodává komplexní pohled na pracovníka, 

nezaměřuje se na jeho silné a slabé stránky a na jeho případné další uplatnění v organizaci. 

Dle autora je vhodné, aby v organizaci byl zaveden systém formálního hodnocení ve 

smyslu hodnotících pohovorů, jejichţ podkladem jsou kaţdodenní posuzování pracovního 

výkonu zaměstnance. Tuto skutečnost potvrzuje i Wagnerová (2008, s. 38): „Kromě běţné 

pracovní komunikace je třeba uskutečnit v průběhu hodnoceného období alespoň jeden 

formální hodnotící pohovor…“ Armstrong (2011) formální pohovor pojmenovává jako 

příleţitost k inventuře pracovního výkonu a jako základnu pro plánování. 

 

 

Hodnocení pracovníků 

V současné době hodnocení pracovníků a jejich výkonu můţeme chápat jako 

součást systému řízení výkonu zaměstnanců, kdy řízení výkonu zaměstnanců je daleko 

komplexnějším procesem zaměřujícím se nejen na minulost, ale i na budoucnost. Jak jiţ 

bylo řečeno, kromě neformálního hodnocení pracovního výkonu, zaloţeném na 

poskytování průběţné zpětné vazby, existuje další způsob jak hodnotit své podřízené. Tím 

je formální hodnocení pracovníků ve formě pravidelných hodnotících pohovorů, které mají 

charakter určité systematičnosti (probíhají podle nějakého plánu, určitou metodou, je dáno, 

kdo koho hodnotí). Většina autorů se shoduje na nutnosti provádět tento způsob hodnocení. 

Vţdy tomu ale tak nebylo. Jak uvádí Wagnerová (2008), proces hodnocení pracovníků se 

začal v minulosti vyuţívat jedině ve spojitosti se zdůvodňováním odměn, plat byl tehdy 

brán jako jediný motivační prostředek. Pokud byla výkonnost zaměstnance niţší, plat mu 

byl sníţen. Pokud výkonnost přesahovala očekávání, plat se zvyšoval. Další moţnosti 

rozvíjení nebyly brány v úvahu. Různé studie, které se zabývaly touto problematikou, však 
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opakovaně potvrzovaly, ţe mzda není jediným motivačním faktorem a v padesátých letech 

se v USA začal vyuţívat proces hodnocení zaměstnanců jako nástroj rozvoje a motivace. 

Bohuţel v dnešní době, kdy se tento proces dlouhodobě vyuţívá v praxi, není moţné 

konstatovat, ţe by se plně a správně vyuţíval (Wagnerová, 2008). V podmínkách českých 

organizací je hodnocení zaměstnanců prováděno na kvalitativně různorodé úrovni. Tuto 

skutečnost vnímají i Gillernová, Kebza, Rymeš (2011). Autoři tvrdí, ţe ve většině českých 

firem se přistupuje k hodnocení pracovníků jako k izolovanému personálnímu procesu, 

který není nástrojem řízení jako takový a který naopak zaměstnanci vnímají jako přítěţ a 

linioví manaţeři k němu zaujímají nepřátelskou pozici. Dále upozorňují na fakt, ţe pokud 

má být hodnocení zaloţeno na skutečnosti, ţe je nástrojem zvyšování pracovního výkonu, 

musí být zaloţeno zejména na přijetí ze strany liniového managementu. Je důleţité při této 

příleţitosti upozornit na fakt, ţe tuto činnost vedoucím pracovníkům také nařizuje i zákon: 

„Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni: a) řídit a kontrolovat práci podřízených 

zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky, b)…“(zákon č. 

262/2006 Sb., Zákoník práce, §302). 

 

1.10 Význam pracovního hodnocení 

Pilařová (2008) uvádí, ţe se bohuţel velice často setkáváme s demotivačním 

účinkem hodnocení pracovníků, zejména z důvodu jeho špatné implementace do praxe, 

chybějícími navazujícími personálními procesy nebo neprofesionálním vedením 

hodnotícího pohovoru. Ze strany liniového managementu by mělo dojít k pochopení, ţe 

celý proces hodnocení pracovníků je důleţitým nástrojem řízení pracovního výkonu 

zaměstnanců, a to z několika důvodů (Hroník, 2006; Pilařová, 2008; Wagnerová, 2008): 

 Dochází ke zlepšení výkonu zaměstnanců - zpětná vazba umoţňuje zaměstnanci i 

vedoucímu do výkonu příslušnými kroky zasahovat a následně ho i zlepšovat tím, 

ţe dojde k podnícení zájmu zaměstnance. 

 Stává se podkladem pro určení odměny - pracovní hodnocení pomáhá při 

rozhodování o zvýšení mzdy nebo při rozdělování odměn. 
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 Je podkladem pro rozhodování o pracovním zařazení - povýšení, přeřazování, 

ale i přeloţení na podřadnější místo se rovněţ zakládá na výsledcích vykonané 

práce a jejich hodnocení.  

 Dochází k odhalování potřeb odborné přípravy a potřeby rozvoje - špatný 

pracovní výkon můţe znamenat i potřebu zvýšení kvalifikace. Stejně tak dobrý 

výkon můţe upozorňovat na skrytý potenciál, kterého je třeba vyuţít a tvořivě jej 

rozvíjet. 

 Dochází k odhalení chyb v harmonogramu práce - špatný pracovní výkon 

skupiny můţe být příznakem špatně pojatého rozvrţení práce. Po odstranění slabin 

v rozvrţení pracovní doby dochází k zefektivnění vyuţívání pracovní doby. 

 

 Dochází k analýze pracovních činností – během hodnocení dochází k ověřování 

pracovních postupů, zda jsou dobře nastaveny, zda rozhodnutí byla efektivní. 

 

 Dochází ke zlepšení komunikace mezi vedoucím zaměstnancem a jeho 

podřízenými pracovníky – během hodnocení můţe dojít k vyjasnění si rozdílných 

pohledů na věc. 

 

 Zjištění sociálního klimatu na pracovišti – výsledkem pohovorů dochází 

k vytvoření představy o vztazích na pracovišti, které také mají vliv na  pracovní 

výkony jednotlivých zaměstnanců. 

 

 

1.11 Metody hodnocení 

Metod hodnocení pracovníků existuje několik. Je stěţejní si zvolit takovou metodu, 

která by odpovídala nárokům organizace vzhledem k tomu, jakého cíle a účelu má tento 

proces v organizaci dosahovat. Na volbu má vliv zejména velikost organizace, oblast 

podnikání a organizační kultura konkrétní organizace. Kociánová (2010) uvádí fakt, ţe 

organizace volí metodu hodnocení i z hlediska její náročnosti a dále dodává, ţe „základním 

pilířem kaţdého systému hodnocení, který sleduje i motivační účinek, by měl být hodnotící 

rozhovor“ (Kociánová, 2010, s. 148). Organizace si můţe pro svůj systém hodnocení 
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pracovníků zvolit kombinaci několika metod. Mezi nejčastěji vyuţívané systémy 

hodnocení pracovníků patří: 

 

Hodnocení podle kritérií 

Jedná se o nejčastěji pouţívanou metodu hodnocení výkonnosti, kdy se hodnotí 

především vlastnosti zaměstnance jako například spolehlivost, spolupráce, odpovědnost a 

nadřízený pracovník musí zhodnotit všechna tato kritéria. Hodnocení probíhá za pouţití 

standardizovaného formuláře, kdy pracovník je hodnocen buď podle slovního popisu dané 

vlastnosti, nebo pomocí číselné škály. Výhodou hodnocení, které se provádí podle číselné 

stupnice, je to, jak uvádí Wagnerová (2008), ţe dotazník můţe být jednoduše vyvinutý a 

můţe být implementován na široké spektrum pracovních pozic.  Nevýhodou dle autorky je 

předpoklad, ţe kaţdý hodnotitel vnímá kaţdou vlastnost stejně. Šikýř (2014) doplňuje: 

„…je nutné se vyvarovat subjektivního hodnocení, vyuţívání jen průměrných stupňů 

hodnocení, sklonu k přílišné shovívavosti nebo přísnosti…“ (Šikýř, 2014, s. 114). 

Implementaci na vícero pracovních pozic ale vyvrací Kociánová (2010), která zdůrazňuje, 

ţe je nutné stanovit hodnocená kritéria v přímé vazbě na konkrétní pracovní pozici, kdy 

přímo říká: „…různé činnosti vyţadují různé předpoklady…“ (Kociánová, 2010, s. 149). 

S tímto názorem souhlasí i Dvořáková (2012), která dodává, ţe pouţitím všeobecných 

kritérií dochází ke sniţování autority procesu hodnocení a zneváţení výsledků. 

 

Hodnocení podle stanovených cílů 

Metoda je pouţitelná, jak uvádí Koubek (2001), především u nedělnických profesí. 

Základem je stanovení jasných, přesně definovaných a termínovaných cílů výkonnosti, 

které má pracovník dosáhnout. Metoda se stala v dnešní době základem procesu řízení 

výkonnosti, při kterém také dochází k definování cíle, úkolu a k němu by následně měla 

směřovat veškerá snaha zaměstnance (Armstrong, 2011). Mezi nevýhody metody, které 

pojmenovává Wagnerová (2008), patří zejména velká administrativní zátěţ pro manaţery a 

skutečnost, ţe pozornost je soustředěna především na dosaţení cíle a ne na to, jakým 

způsobem bylo cíle dosaţeno. Dle autorky je vhodné tuto metodu kombinovat s dalšími 

metodami hodnocení pracovníků. 
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Hodnocení podle plnění norem 

Tato forma hodnocení se pouţívá zejména u dělnických profesí, kdy jsou stanoveny 

normy, se kterými jsou pracovníci následně seznámeni. Jejich výsledný pracovní výkon je 

porovnáván s danými normami, které musí být pro zaměstnance splnitelné. Výhodnost 

metody je v tom, ţe normy jsou většinou kvantifikovatelné, tudíţ měřitelné a je zaručena 

objektivita hodnocení. 

 

Třistašedesátistupňová zpětná vazba 

Jedná se o poměrně moderní metodu hodnocení, která je zaloţena na 

vícezdrojovém hodnocení zaměstnance (podřízení, nadřízení, spolupracovníci, zákazníci). 

Metoda vznikla z důvodu vytvoření komplexního pohledu na výkon zaměstnance, který 

není hodnocen pouze svým nadřízeným, kdy hodnocení můţe být ovlivněno moţností 

subjektivního vnímání pracovního výkonu zaměstnance. Mnohdy můţe být zkresleno 

nedostatkem informací nebo zaujatostí nadřízeného vůči osobě pracovníka. Je to tedy 

proces, který umoţňuje pohled na pracovníka prostřednictvím lidí, kteří s ním nejvíce 

spolupracují. Wagnerová (2008) upozorňuje i v tomto případě na moţné hrozby tohoto 

druhu hodnocení: „…a navíc se u nich můţe projevovat neochota hodnotit jeden druhého, 

coţ můţe vést k nepřesným hodnocením. Dalším potencionálním problémem je to, ţe 

přátelské vztahy mohou hodnocení zkreslit a nejlépe jsou hodnocení ti nejpopulárnější.“ 

(Wagnerová, 2008, s. 78). Naopak Dvořáková popisuje další skutečnost, která můţe 

přehodnocení spolupracovníky nastat: „V případě nedobrých mezilidských vztahů se toto 

hodnocení můţe stát nástrojem záměrně negativního hodnocení, neobjektivnosti a 

poškozování potenciální konkurence“ (Dvořáková, 2012, s. 280). Autorka dále doporučuje 

postup, jak eliminovat tuto chybovost, a to důsledným vyţadováním zdůvodnění faktů 

obsaţených v hodnocení nebo sestavováním anonymních týmů hodnotitelů. Na základě 

získání všech hodnocení nadřízený seznamuje pracovníka se zpracovanými informacemi a 

následně se společně zaměřují na identifikované nedostatky. Zaměstnanci daný způsob 

hodnocení přijímají jako čestnější a objektivnější v porovnání s hodnocením pouze ze 

strany nadřízeného. Další nevýhodu tohoto procesu je získání spousty informací, kdy 

pracovník můţe být jimi zahlcen. Jak zdůrazňuje Hroník (2006), je v současné době tato 
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metoda prakticky nemyslitelná bez elektronické podpory, která umoţňuje administraci a 

vyhodnocení výsledků. Dle Dvořákové (2012) se díky pouţití této metody mění i pohled 

na manaţera, který z pozice přikazujícího a hodnotícího přechází do role kouče, který 

motivuje zaměstnance k ţádoucímu chování. Hodnotí se většinou kritéria pracovního 

chování, která jsou stěţejní pro konkrétní pracovní výkon, pomocí předpřipraveného 

dotazníku. 

 

Mystery shopping 

Tato metoda hodnocení se provádí především ve firmách nabízejících především 

sluţby, kdy zaměstnanec je v přímém kontaktu se zákazníkem. Hodnotí se zde především 

kvalita nabízených sluţeb podle určitých standardů. Do organizace vstupuje člověk coby 

zákazník a hodnotí kvalitu celého procesu této provedené sluţby. Většinou se jedná o 

externího hodnotitele, který je odborně proškolen. Metoda můţe být velkým přínosem pro 

firmu, ale na druhou stranu „…je třeba být obezřetný. Vyvozovat z náhodného mystery 

shoppingu dalekosáhlé závěry můţe zapříčinit řadu nedorozumění a poškození. Proto je 

třeba, aby byl připraven pozorovací plán.“(Hroník, 2006, s. 74). 

 

1.12 Kritéria hodnocení 

Správná volba hodnotících kritérií, odpovídajících charakteru činnosti, je jedním ze 

základních předpokladů pro úspěšný průběh a vyuţití výsledků hodnocení. Chceme-li 

posuzovat výkon pracovníka či nějaké skupiny pracovníků, musíme nejdříve zváţit, která 

kritéria výkonu jsou přiměřená dané práci a nejlépe demonstrují pracovní výkon. Většina 

autorů dělí kritéria na ta, která hodnotí výkonnost zaměstnance a která posuzují profil 

osobnosti zaměstnance a jeho pracovní chování. Nevhodné nastavení kritérií můţe 

ohroţovat nejen výsledky samotných pracovníků, ale následně také výsledky organizace 

jako celku (Pilařová, 2008). Kritéria by měla být dobře hodnotitelná a měřitelná. 

Problematiku z praxe popisuje Koubek: „Dosti často se totiţ vyskytují formuláře 

zpracované podle jakéhosi univerzálního vzoru a z nich jsou přejata i kritéria málo vhodná 

pro posuzování pracovního výkonu na konkrétním pracovním místě. Naopak mohou byt 

opomenuta kritéria, která pro vykonávání práce na daném pracovním místě mají 
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mimořádný význam“ (Koubek, 2001, s. 222). Kritéria, která jsou vhodně zvolena, jsou i 

jakýmsi vodítkem pro zaměstnance, podle kterých hodnotí sám sebe, a současně jsou 

podkladem pro manaţera, na jehoţ základě provádí hodnocení pracovního výkonu a 

chovaní zaměstnance. 

 

1.13 Hodnotící pohovor 

Hodnotící pohovor je jedním z důleţitých nástrojů řízení pracovního výkonu. Je 

součástí formálního hodnocení zaměstnance a současně i vyústěním průběţného sledování 

v rámci celého hodnotícího období. Pokud je splněna tato skutečnost, nebude pak hodnotící 

pohovor pro pracovníka překvapením nebo stresující záleţitostí, protoţe můţe 

předpokládat jeho průběh (Bělohlávek, 2009). Zejména forma hodnotícího pohovoru hraje 

významnou roli v dosaţení ţádoucího motivačního účinku u pracovníka. Armstrong (2011) 

se s označením hodnotící pohovor neztotoţňuje a pojmenovává ho jako zkoumání a 

posuzování pracovního výkonu. Dané označení dále vysvětluje tím, ţe termín hodnotící 

rozhovor „…je spojen s konvenčním hodnocením pracovního výkonu shora a neodpovídá 

filozofii řízení pracovního výkonu, která klade důraz na participaci a dialog.“ (Armstrong, 

2011, s. 138). Stejný názor zastává i Dvořáková (2012), která tvrdí, ţe by bylo chybou 

redukovat hodnocení pracovníků na pouhé zhodnocení pracovního výkonu zaměstnance, je 

nutné se zaměřit i na jeho rozvojový potenciál a najít jeho rezervy ve výkonu. Hodnocení 

pracovního výkonu jednotlivých zaměstnanců tedy představuje nejen poskytování zpětné 

vazby, ale staví tedy hodnotitele nejen do role soudce, ale i rádce. Kociánová (2010) 

doplňuje, ţe při hodnocení by neměl být zohledňován pouze pracovní výkon jako takový, 

ale současně i pracovní a sociální chování, které k němu vedlo.  

Klady hodnotícího pohovoru pojmenovává Hroník (2006). Vnímá ho jako nástroj 

komunikace organizace s pracovníky o tom, co je pro ni prioritou a také jako nástroj, díky 

jemuţ dochází ke sladění zájmů všech zúčastněných. Podle Wagnerové (2008) je 

významným cílem hodnocení i mentální hygiena, kdy dochází k určitému vyříkání si 

situace mezi hodnotitelem a hodnoceným. Ţufan (2012) dále doplňuje další výhody 

hodnotících pohovorů, a to identifikaci vzdělávacích a rozvojových potřeb zaměstnanců, 

kdy dále uvádí, ţe naplnění těchto potřeb je podmínkou udrţení nebo zlepšení pracovního 

výkonu jednotlivých pracovníků. Další pozitivum dle autora spočívá ve zjištění překáţek 

ze strany zaměstnavatele, které brání zaměstnanci podávat lepší pracovní výkon.  
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1.13.1 Zásady efektivního vedení hodnotícího pohovoru 

Obecné zásady, které jsou důleţité pro vedení hodnotícího pohovoru, vyjmenovává 

Kociánová (2010): 

 Hodnocení by se mělo týkat pracovních výkonů zaměstnance, které se skutečně 

staly,  jeho charakterové vlastnosti by měly být hodnoceny pouze v souvislosti 

s pracovní činností a mělo by se týkat pouze pracovních výkonů provedených 

během hodnoceného období nezávisle na předchozím hodnocení. 

 Jedná se o oboustrannou diskuzi, ne o monolog vedoucího pracovníka směrem 

k hodnocenému pracovníkovi, kdy tento monolog Plamínek (2011) pojmenovává 

jako „tanec výtek“ (Plamínek, 2011, s. 68), kdy následkem takto pojatého 

pohovoru by byla pouhá neproduktivní obhajoba ze strany zaměstnance. 

 Je nutné diskutovat pouze o faktech, která jsou zaloţena na dostatečných a 

relevantních informacích, ne o pocitech, předsudcích nebo o neurčitých dojmech 

jak ze strany vedoucího pracovníka, tak i hodnoceného zaměstnance. 

 Součástí hodnocení pracovního výkonu musí být také chvála za dobré pracovní 

výsledky, která by měla předcházet negativnímu hodnocení. To především 

z důvodu, aby se hodnocený nesoustředil pouze na svou obranu (Plamínek, 2011). 

 Výsledným pocitem hodnoceného pracovníka by měla být snaha ze strany 

vedoucího pomoci zkvalitnit výkon zaměstnance a ne hledání chyb ve vztahu k 

jeho výkonu. Těţiště by mělo spočívat v radě, jak dosáhnout zlepšení. 

 Pravidelnost hodnotících pohovorů je jednou z podmínek efektivního vyuţití tohoto 

procesu uţ z toho důvodu, ţe se stane běţnou součástí pracovního procesu a 

zaměstnanci nejsou překvapeni a eliminuje se jejich pocit „ţe něco provedli“. 

 Hodnotitel by měl hovořit o hodnotícím pohovoru v pozitivním smyslu a 

nesniţovat jeho význam v kontextu toho, ţe dělá něco, co se musí a čemu on sám 

nepřikládá ţádný význam. 

 Je důleţité dát zaměstnanci najevo, ţe je pro vedoucího pracovníka důleţitý, ţe mu 

na něm záleţí. Hodnotící pohovor by proto měl být veden v přátelském duchu a 

současně by měl vzbuzovat v zaměstnanci pocit, ţe tento proces není zbytečný, ale 

naopak produktivní a uţitečný.   
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1.13.2 Příprava na hodnotící pohovor 

Přípravě na hodnotící pohovor je nutné věnovat patřičnou pozornost, jinak můţe 

být tento akt nepříjemný pro obě strany. Příprava na hodnotící pohovor se netýká pouze 

vedoucího pracovníka, ale i zaměstnance, jehoţ pracovní výkon bude hodnocen. Ten by se 

měl před setkáním pokusit sám kriticky nahlédnout na svůj výkon a na moţnosti dalšího 

rozvoje a měl by se zamyslet nad případnými otázkami, které můţe svému nadřízenému 

poloţit (Koubek, 2001). Je důleţité také pracovníka informovat v dostatečném časovém 

předstihu o termínu pohovoru, aby i pracovník měl šanci se na pohovor připravit.  

Z pozice hodnotitele příprava spočívá zejména ve shromaţďování informací a faktů 

o pracovníkově výkonu během hodnoceného období. „Spoléhat se na paměť je zavádějící, 

protoţe někteří pracovníci odmítnou akceptovat nekonkrétní výhrady ke svému pracovnímu 

jednání…“ (Dvořáková, 2012, s. 274). Následně si na základě těchto poznámek připravit 

osnovu rozhovoru, která je nápomocná drţení se témat hodnocení. Není sloţité získat 

informace o pracovním chování a podaném výkonu, jako je prezentovat pracovníkovi, 

zejména pokud jsou nepříjemné. „I tvrdou kritiku, pronesenou klidně a s rozvahou, bude 

pracovník respektovat“ (Bělohlávek, 2009, s. 70). Z tohoto aspektu je velice důleţitá 

příprava vedoucího pracovníka, kdy výsledkem hodnotícího pohovoru byl měl být 

motivovaný pracovník.  

 

1.13.3 Vedení hodnotícího pohovoru 

Hodnotící pohovor probíhá, dle většiny autorů zabývajících se problematikou 

hodnocení zaměstnanců, mezi přímým nadřízeným zaměstnance a zaměstnancem 

samotným. Koubek (2011) doporučuje ale také přítomnost nadřízeného o stupeň vyššího, 

kdy dle autora dojde k posílení motivačního účinku pohovoru. Pro nejvyššího nadřízeného 

pracovníka jsou pohovory důleţitým zdrojem identifikace různých problémů v organizaci. 

I v tomto případě je ale hlavním hodnotitelem přímý nadřízený pracovníka, jelikoţ on je 

v nejčastějším kontaktu s hodnoceným pracovníkem.  

Vedoucí pracovník by měl hodnoceného zaměstnance nejprve přivítat a nastínit mu 

zhruba průběh pohovoru. Současně by se měl pokusit o vytvoření přátelské atmosféry, o 

jakési „prolomení ledů“. Nejdříve o svém výkonu hovoří zaměstnanec, kdy se manaţer 
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v důsledku tohoto postupu dozvídá daleko více o názorech a způsobu myšlení svého 

podřízeného (Plamínek, 2011). Zaměstnanec by se měl vyjádřit, jak on sám vidí svůj 

pracovní výkon během sledovaného období, své silné a slabé stránky a v čem spatřuje 

příčinu svého případného neúspěchu. Po svém sebehodnocení předloţí svému nadřízenému 

vize, v jakých oblastech se chce zlepšit nebo rozvíjet. Na jeho hodnocení by mělo 

navazovat hodnocení vedoucího. Následná diskuze by měla být vzejít z komparace 

hodnocení výkonu z pohledu zaměstnance a jeho nadřízeného. Výstupem diskuze by měl 

být jasně definovaný rozvojový cíl, kterého má zaměstnanec během dalšího období 

dosáhnout. Ten má jednak směřovat k odstranění nedostatků v pracovním chování 

zaměstnance a jednak ho má motivovat ke zvýšení pracovního výkonu (Bělohlávek, 2009).  

Výsledky hodnocení a závěry jsou zaznamenány v hodnotícím dokumentu, který 

můţe být v papírové nebo v elektronické podobě. Největším přínosem elektronického 

hodnocení je zejména snadná administrace tohoto procesu a tvorba kvalitní personální 

databáze. Při pouţití jakéhokoli formy hodnotícího dokumentu by měl dát zaměstnanec 

nějakým způsobem najevo, ţe je seznámen se závěry hodnocení.  

Na hladký průběh, jak uvádí Dvořáková (2012), mají vliv také prostory, ve kterých 

bude pohovor probíhat v klidu, bez rušících elementů. Důleţitá je také rezervace času ze 

strany manaţera. „Atmosféra spěchu a nedostatku času, telefonní hovory a vyřizování 

pracovních záleţitostí je pro dobrý průběh rozhovoru zcela neţádoucí“ (Dvořáková, 2012, 

s. 276). 

 

1.13.4 Chyby při vedení hodnotícího pohovoru 

Je důleţité, aby hodnotitelé byli dobře seznámeni s technikami hodnocení. Jedině 

tak dojde k tomu, ţe zaměstnanci budou vnímat celý proces hodnocení jako spravedlivý a 

přínosný (Wagnerová, 2008). Samotné vedení pohovoru je uměním, které vyţaduje určité 

znalosti a zkušenosti, proto by se měl stát součástí výcviku hodnotitelů. Nezkušení 

hodnotitelé se často dopouštějí závaţných chyb, kterých je nutno se při hodnotícím 

pohovoru vyvarovat, aby bylo dosaţeno cíle. Mezi ně patří zejména (Pilařová, 2008; 

Hroník, 2006): 

 



35  

 Přílišná shovívavost – při hodnocení jsou hodnocení pracovníci výrazně 

koncentrováni na pozitivní konec hodnotící stupnice, kdy průměrem je nejhorší 

výkon. Všechny ostatní výkony jsou nadprůměrné. Z důvodu optimističtější 

prezentace manaţer nadhodnocuje výkony svých pracovníků. 

 Přílišná přísnost – opačný případ, kdy měřítkem standardu se stávají nejlepší 

výkony pracovníků a všechny ostatní jsou podprůměrné. 

 Tendence k průměru – hodnocení pracovníků probíhá pouze ve střední části 

stupnice. Tím se vedoucí pracovník zbavuje nutnosti odůvodnění kladných či 

záporných hodnocení a především se vyhýbá vzniku konfliktů u hodnocení 

podprůměrných výkonů 

 Tendence hodnotitele hodnotit pracovníky podle svých vlastních měřítek – zde 

platí ono známé “podle sebe vidím tebe” (u hodnocených pracovníků hodnotím 

kladně ty přístupy, které sám preferuji).  

 Předpojatost nebo zaujatost hodnotitele - manaţer můţe být při hodnocení 

ovlivněn negativními předsudky, které si o pracovníkovi vytvořil bez ohledu na 

jeho současný pracovní výkon. Předsudky mohou být vytvořeny na základě 

vzájemného konfliktu nebo můţe se jednat o zaujatost z důvodu rasy, etnika nebo 

pohlaví. 

 Zastínění kritérií - hodnotitel se nechá při hodnocení unést některým pozitivním či 

negativním rysem pracovního chování a pod tímto vlivem hodnotí pracovního 

výkonu pracovníka jako celek. V důsledku toho dochází ke zkreslení výsledku 

hodnocení.  

 Zátěž minulosti – hodnocení manaţera je zatíţeno chybou v pracovním chování 

zaměstnance v minulosti bez ohledu na podávaný pracovní výkon v posledním 

období, snaha pracovníka není brána na zřetel. 

 Efekt prvního dojmu – rozdělení lidí na sympatické a nesympatické můţe mít 

dopad na jejich hodnocení pracovního výkonu, kdy můţe dojít ke zkreslení nebo 

ignorování skutečné výkonnosti zaměstnance. 

 Efekt nedávnosti – činnost pracovníka v posledním období neúměrně ovlivňuje 

hodnocení pracovního výkonu za celé hodnocené období. 

 Porovnávání výkonů mezi zaměstnanci – srovnávání výkonů ne podle daných 

standardů výkonnosti, ale na základě porovnání s výkony zaměstnanců, kteří 

podávají vynikající výkony. 
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1.14 Provázanost hodnocení pracovníků s dalšími personální 

procesy 

Hodnocení pracovníků by mělo být propojeno s dalšími personálními procesy tak, 

aby zaměstnanci viděli v tomto procesu nějaký smysl provádění, aby ho nevnímali jako 

administrativní zátěţ.  

Hlavním cílem hodnocení je pro většinu společností zisk údajů potřebných pro další 

rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, kdy tyto oblasti personální strategie organizace jsou 

důleţitými zdroji růstu produktivity a kvality práce (Plamínek, 2011). Důvod k rozvoji 

přichází tehdy, kdy je identifikován nesoulad mezi současnými schopnostmi hodnoceného 

a současnými nebo budoucími poţadavky na něj. Je nutné, aby nezůstalo ale pouze u 

soupisu těchto potřeb. Výsledky hodnocení by měly být převedeny do praxe a měly by být 

realizovány takové vzdělávací akce, které přesně korespondují se zjištěnými potřebami.  

Pravidelné hodnocení pracovníků se také stává předpokladem pro jejich 

odměňování, kdy především pohyblivá sloţka platu by měla odpovídat aktuálně 

odváděnému výkonu (Plamínek, 2011). Nepochybně musí být návaznost průhledná a 

hodnocení pracovníci musí znát kritéria, na základě kterých jim byla změněna výše 

pohyblivé sloţky mzdy. Pokud by tyto zásady nebyly respektovány, s velkou 

pravděpodobností by mohlo dojít ke znehodnocení celého hodnotícího systému. Z toho 

vyplývá, ţe pokud se v organizaci zavádí odměňování na základě hodnocení pracovníků, 

musí se jednat o velice obezřetný a uváţený krok, coţ také potvrzuje i Pilařová: 

„Odměňování zaměstnanců je v organizaci vţdy citlivou záleţitostí. Jakékoliv změny 

v zaběhnutém (byť špatném) systému jsou vnímány s velkou ostraţitostí a nedůvěrou. 

Naproti tomu setrvání u špatně nastaveného systému můţe mít negativní vliv na finanční 

stabilitu a výkonnost firmy“(Pilařová, 2008, s. 60).  

Mezi autory zabývající se teorií řízení výkonnosti se vyskytují nejasnosti ohledně 

provázanosti tohoto procesu s odměňováním pracovníků. Výše jmenovaný postup 

doporučuje například Kociánová (2010). Tuto souvztaţnost naopak zavrhuje Hroník 

(2006), který doporučuje, aby došlo k oddělení těchto dvou systémů tak, aby byly na stejné 

úrovni. Tuto skutečnost popisuje i Bělohlávek: „Dnes je silnější tendence systematický 

pohovor od odměňování oddělit nebo vytvořit pouze nepřímé odměňování…“ (Bělohlávek, 
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2009, s. 62). Argumentuje tím, ţe celý pohovor se zvrhne na vyjednávání o výši platu nebo 

odměny a diskuze týkající se rozvoje výkonu pracovníka jde do pozadí. 

Je důleţité si uvědomit, ţe hodnocení zaměstnanců realizované jako samostatný 

proces má hodně omezený význam, ale ve spojení s ostatními personálními činnostmi jeho 

význam narůstá a nelze ho ţádným způsobem nahradit. Taktéţ to platí i obráceně, kaţdá 

z personálních činností by byla výrazně ochuzena, pokud by nebyla prováděna 

v souvislosti s hodnocením zaměstnanců. 

 

1.15 Zavádění procesu hodnocení v organizaci 

Zavádění procesu hodnocení v organizaci je záleţitostí dlouhodobou. Jak uvádí 

Wagnerová (2008), ve většině případů mají první dva cykly nízkou účinnost a nelze hned 

očekávat výsledky. Hroník (2006) tuto skutečnost potvrzuje a dále dodává, ţe po prvním 

kole pohovorů je pro přijetí tohoto procesu ze strany zaměstnanců stěţejní reagovat na 

určité podněty, které z nich vzejdou.  

Proces by se měl v organizační struktuře zavádět seshora dolů, kdy prvotně by se 

měl angaţovat zejména vrcholový management, coţ zvyšuje šanci jeho přijetí v organizaci 

na všech úrovních. Pokud nedojde k získání podpory ze strany top managementu, jak 

dodává Pilařová (2008), získává tento proces v organizaci nízkou prioritu a jeho realizace 

nemá velkou šanci na úspěch. Měla by být vytvořena, alespoň v počátcích implementace 

tohoto procesu, pracovní skupina, jejíţ součástí by měli být členové vrcholového 

managementu společně se zaměstnanci. Na nevhodnou implementaci upozorňuje Koubek 

(2001), kdy proces hodnocení pracovníků je výtvorem personalistů. Výsledkem je odpor 

liniových manaţerů, kteří se brání něčemu, co jim bylo nařízeno lidmi, kteří nemají 

zkušenosti z provozu. Zpočátku by mělo dojít k vyjasnění, jakého cíle má proces 

hodnocení zaměstnanců dosahovat. Zda má jít pouze o zhodnocení pracovních výkonů 

nebo má dojít k provázanosti na ostatní personální procesy.  

Na základě této vize dojde k výběru metody hodnocení, která by splňovala 

poţadavky organizace. Obecně platí, ţe je vcelku jedno, jakou metodu nebo kombinaci 

několika metod si organizace zvolí. Aby ale byla pouţívána správně, musí s ní hodnotitel 

umět pracovat. Koubek (2001) doporučuje, ţe podoba celého procesu by měla být co 
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nejjednodušší a snaha by měla spočívat ve vyhnutí se sloţitým formulářům a procedurám. 

Pokud celý proces bude administrativně náročný, tak se s postupem času stane formálním a 

výstupy budou pro organizaci neuţitečné (Hroník, 2006).  

Pokud je zvolená metoda hodnocení, nastává další fáze, a to formulace kritérií 

hodnocení pro různé pracovní pozice. Tato činnost je popsána v kapitole 4.3. Je důleţité 

také stanovení konkrétního období pro zjišťování informací o výkonu pracovníka. Jak 

udává Hroník (2006), tento proces je koncipován většinou v půlročních nebo jednoročních 

cyklech.  

Velmi důleţitou součástí implementace tohoto procesu je vzdělávání v této oblasti. 

Jednak se tímto postupem podaří alespoň částečně eliminovat chyby, které celý proces 

zablokují nebo v lepším případě zkomplikují, a jednak se odstraní odpor a obavy 

pracovníků, ke kterým dochází při zavádění nového procesu. Měla by se vzít v úvahu i 

skutečnost, ţe jedním z hlavních příčin, pro které ve většině případů proces hodnocení 

pracovníků selhává, je to, ţe linioví manaţeři nemají zájem nebo mají nedostatek 

dovedností (Armstrong, 2007). Hroník dodává: „Pakliţe jsou lidmi, kteří systém skrytě 

neakceptují, zcela určitě tento vztah přenesou na své podřízené“ (Hroník, 2006. s. 99). 

Především z tohoto důvodu je důleţitá účinná komunikace ve prospěch tohoto systému a 

interaktivní nácvik hodnotitelů, kteří tak získají patřičné dovednosti v rámci simulovaného 

hraní rolí (Hroník, 2006). Během tohoto školení můţe dojít k upevnění pozitivního postoje 

k hodnocení,  uvědomění si chybovosti a naučení se efektivního vedení pohovoru 

(Pilařová, 2008). Pokud v organizaci nemají manaţeři zkušenosti s uplatňováním metod 

hodnocení, tak Dvořáková (2012, str. 260) doporučuje: „Organizace by měla zpracovat 

metodický pokyn k hodnocení, v němţ jsou stanoveny cíle a metoda hodnocení, 

specifikována pouţitá kritéria a práce s nimi.“ 

Také příprava informačních materiálů, kterou vyjmenovává Koubek (2001), hraje 

stěţejní roli v systému hodnocení zaměstnanců. V nich by se zaměstnanci měli dozvědět o 

účelu zavádění tohoto procesu v organizaci, jaký bude cyklus hodnocení a co od systému 

hodnocení mohou očekávat. Bělohlávek (2009) tento zdroj informací pro zaměstnance 

pojmenovává interní směrnicí. Kromě výše uvedených náleţitostí autor doplňuje, ţe 

organizace by v popisu realizace tohoto procesu neměla zapomenout také na to, jaká 

kritéria budou předmětem hodnocení pracovníků. Dále by měl být popsán samostatný 

proces hodnotícího pohovoru. Konkrétně jeho způsob přípravy, průběh rozhovoru, zásady, 
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které by měly být respektovány. Závěrečným pokynem je vypracování formulářů, které 

budou slouţit k sebehodnocení, přípravě hodnotitele a k záznamu o hodnotícím rozhovoru. 

V potaz by mělo být vzata i provázanost s ostatními personálními systémy. Pilařová 

doporučuje: „Chceme-li do organizace zavést systém hodnocení, je nezbytné předem 

vytvořit na něj navazující systém odměňování a systém rozvoje“ (Pilařová, 2008. s. 111).  

Hodnocení pracovníků je pro organizaci důleţité vnímat jako ţivý proces, který je 

schopný reagovat na změny a potřeby. Z tohoto důvodu by kaţdý cyklus měl být podroben 

zhodnocení (Hroník, 2006). Mělo by být zhodnoceno, zda proces plní svůj účel, zda 

nedošlo k nějakým problémům nebo chybám v jeho průběhu a jak se jim vyhnout v příštím 

období.  Koubek (2001) navrhuje, ţe nejlepším způsobem je se ptát manaţerů a 

pracovníků, jak tento proces funguje. V tomto kontextu doporučuje pouţití anonymní 

ankety. Také doporučuje analyzovat vyplněné hodnotící dotazníky, kdy jejich obsah a 

správnost vyplnění výše jmenovaný autor řadí mezi ukazatele fungování procesu, postojů 

zúčastněných a rozdílnosti v přístupu manaţerů. 
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ANALYTICKO – VÝZKUMNÁ ČÁST 

Výzkum 

Ve své práci jsem se zaměřila na výzkum procesu hodnocení pracovníků. Zastávám 

názor, ţe ve zdravotnictví se s řízením pracovního výkonu jednotlivých zaměstnanců 

neumí pracovat. Můj názor je podloţen téměř dvacetiletou praxí v tomto oboru. Zpočátku 

jsem pracovala na pozici řadové sestry a zaţívala jsem různé přístupy motivace ze strany 

nadřízených, které mě měly vést k dosáhnutí určitého pracovního výkonu. Nyní několik let 

pracuji v pozici vrchní sestry, kdy se snaţím na podkladě vzdělávání v oblasti 

managementu, a také díky vlastním zkušenostem z předchozí praxe, podporovat pracovní 

výkon u svých podřízených. Bohuţel ve svém okolí stále vidím spoustu případů, kdy se 

s podporou pracovníků ve vztahu k jejich pracovnímu výkonu nepracuje tak, jak by mělo.  

Jsem přesvědčená, ţe jedním z účinných nástrojů v této oblasti je proces hodnocení 

pracovníků, ve kterém je zakomponováno jak poskytování zpětné vazby na výkon 

zaměstnance, tak i jeho rozvoj do budoucna. Rozhodla jsem se realizovat výzkum v této 

oblasti a na základě zjištění vypracovat doporučení změny tak, aby v konkrétní organizaci 

plnil tento proces svůj účel.  

Původním mým záměrem bylo zacílit šetření pouze na sestry. Postupně jsem 

dospěla k názoru, ţe na poskytování přímé péče pacientům se nepodílí samy. Velkou 

měrou na výsledné spokojenosti pacienta participují i lékaři. I tito pracovníci by měli být 

někam vedeni, směřováni a měli by mít nárok na získání zpětné vazby od svých 

nadřízených v tom smyslu, zda pracují nebo nepracují dobře. Z tohoto důvodu jsem 

rozšířila zaměření mého výzkumu i na danou kategorii pracovníků.  

Jelikoţ jsem chtěla prozkoumat tento proces do hloubky a ne získat pouhý výstup 

matematicko-statistického zpracování zaměřeného na četnost zkoumaných jevů, rozhodla 

jsem se tedy pro metodu kvalitativního výzkumu ve formě analýzy dokumentů vztahující 

se k tomuto procesu a polostrukturovaných rozhovorů s těmi, kterých se hodnocení 

zaměstnanců týká, tedy s těmi, kteří jsou v pozici hodnotitele nebo hodnoceného.  
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1.1 Charakteristika zdravotnického zařízení 

Nemocnice, ve které jsem prováděla výzkum týkající se procesu hodnocení 

pracovníků, je zdravotnickým zařízením, které poskytuje spektrum zdravotnických sluţeb 

na 14 pracovištích s celkovou kapacitou 308 lůţek a průměrným počtem hospitalizovaných 

pacientů cca 16 000 ročně. Od roku 2007 je součástí společnosti, která sdruţuje celkem pět 

nemocnic do jednoho celku. Zmiňovaná nemocnice zajišťuje léčebnou preventivní péči, 

ambulantní péči, lůţkovou základní a speciální diagnostickou léčebnou péči pro spád 

zhruba 135 000 obyvatel.  

Vize celé organizace, která popisuje předpokládaný stav v budoucnu, je ukotvena 

ve čtyřech bodech: 

 Vyznáváme hodnoty jako profesionalita, vlídnost a otevřenost vůči klientům.  

 Chceme být moderní, stabilní a vyhledávanou zdravotnickou firmou, umoţňující 

kontinuální rozšiřování znalostí a dovedností svých pracovníků.  

 Usilujeme o dodrţování jednotných standardů poskytované zdravotní péče a dalších 

sluţeb v celé naší společnosti a budujeme špičková zdravotnická centra prosazující 

se i v mezinárodní konkurenci.  

 Chceme být renomovanou zdravotnickou vzdělávací a výzkumnou institucí. 

 

Na tyto body vize navazují konkrétní strategické cíle organizace, které popisují, co 

konkrétně musí organizace splnit na cestě k naplnění této vize. Těchto cílů je v řízeném 

dokumentu rozpracováno velké mnoţství. Vzhledem k zacílení mé diplomové práce proto 

vybírám pouze ty, které jsou ve vztahu k tomuto tématu: 

 

 Zvýšit proklientské chování zaměstnanců 

 Zavést řízení a rozvoj znalostí  

 Zavést účinný motivační systém 

 Zvýšit podíl získání odborníků z vlastních zdrojů 

 Zvýšit jazykovou vybavenost 

 Zavedení řízení rozvoje kompetencí 

 Zvyšovat kompetence všech zaměstnanců 
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1.2 Stávající proces hodnocení pracovníků 

Povinnost provádět formální hodnocení pracovníků bylo v organizaci sdruţující pět 

nemocnic zavedena zhruba před rokem, kdy vyšel v platnost dokument s názvem Řízení 

lidských zdrojů, jehoţ součástí je stať zabývající se hodnocením pracovníků. Zde je 

zakomponována i povinnost vedoucích pracovníků provádět tento proces.  

V samotné nemocnici se hodnocení pracovníků v podobě hodnotícího pohovoru 

provádělo jiţ několik let před vydáním zmiňovaného řízeného dokumentu. V té době byl 

pouţíván předdefinovaný formulář, pomocí něhoţ byl pracovník hodnocen v rámci 

hodnotícího pohovoru. Hodnocení se provádělo pouze retrospektivně, kdy byl pouze 

hodnocen pracovní výkon podaný za minulé období samotným vedoucím pracovníkem. 

Ten následně seznámil s výsledky jeho ohodnocení pracovního výkonu konkrétního 

pracovníka v rámci schůzky, který poté měl moţnost pouze vyslovit souhlas nebo 

nesouhlas s hodnocením. 

Asi před rokem byl tento hodnotící dotazník nahrazen novým, odlišným způsobem 

koncipovaným formulářem, ve kterém nadřízený pracovník nejen hodnotí podaný pracovní 

výkon za minulé období, ale i stanovuje pracovní cíle na období budoucí. Je zde 

zaznamenán tedy posun v myšlení personalistů, kteří se snaţili přejít od strohého 

zhodnocení výkonu pracovníka k pokusu o jeho profesní rozvoj, jak popisuje odborná 

literatura.  

Souběţně byl vydán jiţ zmiňovaný řízený dokument, který by teoreticky měl 

fungovat jako manuál jak pro hodnotící, tak i pro hodnocené. Samotný dokument uvedené 

předpoklady však zdaleka nenaplňuje. Celý proces hodnocení je zde popsán na třiadvaceti 

řádcích, kdy v rámci takto omezeného rozsahu nemůţe ani při největší snaze poskytnout 

relevantní informace týkající se účelu, postupu a doporučení při jeho provádění. Navíc, o 

jeho existenci v praxi nikdo neví. Tato informace vyplynula z mého výzkumného šetření v 

organizaci.  

Při tvorbě procesu bohuţel došlo k téměř nulové spolupráci se zaměstnanci, kterých 

se hodnocení týkalo, ten jim byl předloţen jako hotová věc. Provádění této personální 

práce bylo vedoucím pracovníkům nařízeno na jedné z porad ze strany vrcholového 

managementu, kde se poprvé dozvěděli o povinnosti hodnotit své zaměstnance za pomoci 

pohovoru. Dá se předpokládat, ţe jediným důvodem, proč vrcholový management usiloval 
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o zavedení tohoto procesu, byla nutnost jeho existence z důvodu snahy zdravotnického 

zařízení o akreditaci, protoţe v rámci výzkumného šetření jsem neshledala další jiné 

důvody. Provázanost procesu hodnocení zaměstnanců s dalšími personálními procesy zde 

totiţ zcela chybí. 

Dle řízeného dokumentu mají za povinnost provádět hodnocení zaměstnanců v celé 

organizaci pouze zdravotničtí pracovníci a pracovníci hospodářsko-technického úseku, a to 

formální za pomoci hodnotícího pohovoru, kdy přímý nadřízený hodnotí své zaměstnance 

a současně také neformální, kdy zaměstnanci je poskytována zpětná vazba průběţně během 

celého hodnoceného období.  

Ani v jedné technice provádění hodnocení nebyli manaţeři proškoleni. Způsob 

poskytování zpětné vazby během celého hodnotícího období je závislý především na 

osobnosti manaţera, jak k němu přistupuje. Po zavedení povinnosti provádět hodnotící 

pohovory nebyl také nikdo z manaţerů seznámen s technikou efektivního vedení 

hodnotícího pohovoru tak, aby byl naplněn jeho cíl, a to podpora motivace u zaměstnanců, 

kdy je minimalizována chybovost ze strany hodnotitelů.  

Formální hodnocení zaměstnanců se provádí pomocí hodnotícího pohovoru, pro 

jehoţ potřeby je vyuţíván formulář ve formě dotazníku, který je pro všechny pracovní 

pozice v organizaci jednotný. Hodnotící kritéria jsou tedy pro všechny zaměstnance stejná, 

bez ohledu na popisy jednotlivých pracovních míst a na skutečné poţadavky těchto pozic.   

Hodnotitelem je vţdy přímý nadřízený zaměstnance, který hodnotící pohovor 

provádí jednou ročně a na kaţdém oddělení je termín jeho realizace odlišný. Je odvislý od 

zvyklostí daného pracoviště. Za jeho provádění je zodpovědný vedoucí pracovník. Splnění 

dané povinnosti je kontrolováno během auditu, kdy je po vedoucím pracovníkovi 

poţadováno předloţení vyplněných dotazníků, které jsou z tohoto důvodu zakládány 

v kanceláři vedoucího pracovníka, coţ je v rozporu s odbornou literaturou, kdy dotazník 

má být východiskem pro další navazující personální činnosti a také zdrojem informací pro 

organizaci.  
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1.3 Cíle výzkumu a výzkumné otázky 

Cílem výzkumného šetření bylo provést důkladnou analýzu procesu hodnocení 

sester a lékařů v jedné nemocnici okresního typu a prozkoumat, zda hodnocení slouţí jako 

vnější stimul ke zvýšení motivace pracovníků a následně i k růstu jejich výkonnosti. Aby 

analýza splnila svůj praktický účel, bylo nutné následně všechny výstupy výzkumného 

šetření zakomponovat do návrhu změn týkající se této oblasti. Změny by měly do 

budoucna poslouţit k lepšímu pochopení smyslu provádění procesu hodnocení samotnými 

zaměstnanci i managementem nemocnice. Následně by měly vést k jeho správnému 

provádění a výsledkem by měl být dobrý pocit zaměstnanců ze svého výkonu a jejich 

vědomí, ţe se někdo o jejich pracovní výkon zajímá a ţe jsou někam směrováni. 

Výslednou metou by měl být i dobrý pocit manaţerů, ţe umí pracovat s výkonem svých 

podřízených ve smyslu jejich stimulace a zvýšení motivace k neustálému zlepšování práce. 

V kontextu zacílení mého výzkumného šetření jsem stanovila dvě základní 

výzkumné otázky se zaměřením jak na proces, tak i na dopady tohoto procesu na pracovní 

výkon zaměstnanců:  

Jak je nastaven a jak probíhá proces hodnocení pracovníků? 

Jaký vliv má proces hodnocení pracovníků na pracovní výkon lékařů a sester? 

Vzhledem k tomu, ţe zejména druhá otázka je velice obecná, bylo nutné 

vydefinovat další pomocné otázky: 

 Jakým způsobem je vnímán v organizaci dobrý pracovní výkon? 

 Jakým způsobem je zaměstnanec motivován k lepšímu pracovnímu výkonu? 

 Jaký účel plní proces hodnocení pracovníků v organizaci? 
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1.4 Metodologické ukotvení  

1.4.1 Výzkumné metody 

Za účelem prozkoumávání procesu hodnocení zaměstnanců a jeho návaznosti na 

zvyšování pracovního výkonu jednotlivců v organizaci jsem se rozhodla pro kvalitativní 

metody ve formě výzkumného šetření a analýzy dokumentů vztahující se k této oblasti. 

Tyto metody jsem zvolila z toho důvodu, abych získala detailní informace o zkoumaném 

jevu na základě hloubkového šetření. 

 

1.4.2 Časový rámec 

Celý výzkum jsem rozloţila do tří fází. První fázi, která se dá nazvat přípravnou, 

jsem započala v prosinci 2013, kdy úkolem bylo především vytvoření konceptuálního 

rámce mého výzkumu. Ten podle Švaříčka, Šeďové (2007) zahrnuje formulaci 

výzkumného problému, definování klíčových konceptů a nastínění teoretického kontextu. 

Zacílení mého výzkumu proběhlo na základě zkušeností z praxe, díky kterým jsem získala 

pocit, ţe hodnocení pracovníků v dané organizaci nesplňuje kýţený účel, jak je popisováno 

v odborné literatuře. Současně jsem začala s podrobným studiem literatury věnující se této 

problematice, abych pochopila smysl provádění hodnocení pracovníků a jeho souvztaţnost 

s pracovním výkonem jednotlivců, čímţ jsem si vydefinovala klíčové koncepty tak, aby 

nedošlo k odklonu od mého výzkumného problému. Záhy mi bylo jasné, ţe musím zvolit 

kvalitativní techniky výzkumu, pokud chci tento proces a jevy s ním propojené studovat do 

hloubky. V přípravné fázi jsem si také poloţila základní výzkumnou otázku. Strauss a 

Corbinová (1999) ji doporučují stanovit tak, aby byla dostatečně široká, aby nebyla 

znemoţněna moţnost objevu, ale současně je nutné vymezit hranice výzkumu tak, aby 

výzkum byl reálně zkoumatelný. Aby byla tato oblast mého výzkumu prozkoumána 

komplexně, vytvořila jsem ještě další pomocné otázky a vytvořila plán celého svého 

výzkumu.  

Ve druhé fázi, jeţ se datovala k únoru 2014, jsem započala své výzkumné šetření 

tím, ţe jsem nashromáţdila veškerou řízenou dokumentaci vztahující se k řízení lidských 

zdrojů v organizaci. Dokumentaci jsem následně analyzovala. 
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Třetí fáze byla zaměřena na provádění výzkumných rozhovorů s respondenty, 

jejichţ realizace probíhala v březnu a v dubnu 2014. Souběţně se sbíráním dat jsem se 

věnovala jejich důkladné analýze, vytvářením kategorií a následného závěru mého 

výzkumného šetření.  

Ze zjištěných nedostatků v rámci tohoto procesu vyplynula následná doporučení 

změn týkající se procesu hodnocení pracovníků, coţ bylo obsahem čtvrté a konečné fáze 

mého výzkumu. 

 

1.4.3 Definice cílové skupiny výzkumu 

Respondenty jsem volila z řad zaměstnanců jedné nemocnice okresního typu. Můj 

prvotní záměr věnovat se ve svém výzkumném šetření pouze sestrám, jsem po dlouhé 

rozvaze přehodnotila a řady respondentů jsem rozšířila ještě o lékařský personál. Mým 

cílem bylo zmapovat situaci v oblasti řízení pracovního výkonu u všech zdravotnických 

pracovníků, kteří jsou nejvíce zapojeni do přímé péče o pacienty a podílí se na jejich 

spokojenosti či nespokojenosti s poskytováním zdravotní péče. Oslovila jsem 10 lékařů, 

z nichţ 4 byli ve vedoucích funkcích a 15 sester, z nichţ 8 zastávalo vedoucí pozici na 

různé úrovni managementu. Výběrovým kritériem byla role v procesu hodnocení 

pracovníků, kdy jsem se snaţila, aby ve vzorku respondentů z řad zdravotnických 

zaměstnanců byly zastoupeny jak pozice hodnotitelů, tak i hodnocených.  

 

1.4.4 Průběh výzkumu a sběru dat 

Na počátku mého výzkumného šetření jsem kontaktovala náměstkyni pro zdravotní 

péči a hlavní sestru nemocnice, od nichţ jsem následně obdrţela souhlasné stanovisko s 

realizací výzkumu v dané organizaci. Byla jsem poţádána hlavní sestrou o zaslání návrhu 

výzkumných otázek, kdy chtěla být seznámena s pravděpodobným scénářem rozhovorů. 

Současně jsem ji upozornila na skutečnost, ţe se nejedná o otázky definitivní, ţe v průběhu 

rozhovorů budou doplňovány pravděpodobně o další, dle potřeb saturace dat potřebných k 

analýze. V obou případech, jak u náměstkyně zdravotní péče i u hlavní sestry, jsem se 

setkala se vstřícností. Hlavní sestra mi dokonce sama z vlastní iniciativy zaslala jmenovitý 
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seznam všech vrchních sester společně s jejich telefonickými kontakty. Všechny vrchní 

sestry na poradě informovala o mém vstupu do organizace a o podobě výzkumného šetření, 

které zde budu provádět. Výsledkem našeho rozhovoru byla také úmluva, při které jsem se 

zavázala dodat výsledky mého výzkumu společně s návrhem případných opatření. 

Je nutné podotknout, ţe jsem vstupovala do organizace, kterou znám a ve které 

jsem pracovala řadu let jako řadová sestra. Dopředu mi bylo známo, ţe proces hodnocení 

se zde provádí na úrovni sester, u lékařů jsem si nebyla jistá. Převaţoval pocit, ţe se u 

těchto zaměstnanců neprovádí. Organizaci jsem volila jednak z důvodu, ţe jsem měla 

usnadněný vstup a několik lidí jsem znala osobně, ale především jsem měla jistotu, ţe se 

zde tento proces provádí a ţe neskončím v polovině cesty se zjištěním, ţe není dále co 

zkoumat. Cílem mého šetření bylo především prozkoumat hodnocení zaměstnanců a zjistit, 

zda má tento proces vliv na pracovní výkon zaměstnanců ve smyslu jeho stimulace. Onen 

postup doporučují i Rubin, Rubinová (2012). Ve své knize zmiňují skutečnost, ţe účastníci 

rozhovoru by měli mít zkušenosti se zkoumaným jevem. 

Výběr respondentů jsem zaloţila na metodě sněhové koule, kterou důkladně 

popisuje Miovský (2006, s. 131): „Základním východiskem pro aplikaci této metody je 

získání kontaktu s první vlnou či „generací“ účastníků výzkumu…Hovoříme o tzv. nulté 

fázi. Prostřednictvím prvního kontaktu získáváme skupinu prvních kandidátů pro první 

fázi…a kteří tak tvoří soubor potenciálních účastníků výzkumu… V případě udělení 

souhlasu s účastí ve výzkumu ze strany kandidátů nominovaných v první vlně začíná druhá 

fáze. Při ní kromě dat získáme také nominaci kandidátů pro druhou fázi. Celý proces se tak 

opakuje aţ do dosaţení saturace.“  

Nultou fází výběru respondentů z řad sester byl pro mě kontakt s hlavní sestrou, 

která mi dodala kontakty na vrchní sestry. Od nich jsem následně dostala doporučení na 

další sestry, které pracují na oddělení pod jejich vedením. Většinou se jednalo o náhodný 

výběr respondentů zaloţený na skutečnosti, ţe byla vybrána sestra, která byla zrovna ve 

směně. U lékařů byl zaloţen výběr respondentů na podobném principu s tím rozdílem, ţe 

v rámci nulté fáze jsem získala kontakty na primáře oddělení na internetových stránkách 

nemocnice.  

Byla jsem si vědoma určitého rizika tohoto postupu, které Miovský (2006) 

pojmenovává jako fenomén zkreslení elitou, kdy jsou doporučováni další respondenti na 

základě dobrých vztahů s danou vrchní sestrou nebo s primářem. Tehdy můţe následně 
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docházet k zatajování nějakých negativních skutečností. Nicméně ani v jednom případě 

výzkumných rozhovorů jsem tohoto dojmu nenabyla. 

Rozhovory s respondenty probíhaly formou polostrukturovaných rozhovorů, které 

se podle Hendla „vyznačuje definovaným účelem, určitou osnovou a velkou pruţností 

celého procesu získávání informací.“(2005, s. 164.) U tohoto druhu dotazování je dle 

Miovského (2006) důleţité mít definováno jádro rozhovoru, tedy minimum otázek (nazývá 

je určitým tahákem), které jsou důleţité probrat vzhledem k zacílení výzkumného šetření. 

Tento druh dotazování jsem zvolila vzhledem k výhodám, které tato forma nabízí. Mohou 

pokládat doplňující otázky, a tím dochází ke zvýšení výtěţnosti rozhovoru.  

Své první výzkumné rozhovory jsem nasměrovala na oddělení, kde jsem před léty 

pracovala. Vedly mě k tomu dva důvody. Nejprve, abych si otestovala své výzkumné 

otázky s ohledem na jejich porozumění ze strany dotazovaných, a také překonání prvotní 

trémy a získání jistoty v rámci výzkumného šetření.  

Při vedení výzkumných rozhovorů jsem se snaţila dodrţovat etické zásady 

výzkumu tak, jak je popisují Miovský (2006) a Švaříček, Šeďová (2007). Všechny 

účastníky jsem ujistila o zajištění důvěrnosti získaných dat, aby získali jistotu, ţe mohou 

mluvit otevřeně a ţe v ţádném případě nedojde ke zneuţití získaných informací, které by 

vedly k následné identifikaci dotazovaného. Informovala jsem je o postupu, jak budu dále 

nakládat s daty. Všechny rozhovory jsem podnikla pouze na základě uděleného souhlasu 

dotazovaného, kdy předem mu byl vysvětlen účel mého výzkumného šetření. Rozhovory 

jsem vzhledem k zaručení jejich autentičnosti nahrávala ve formě zvukového záznamu na 

diktafon. I s tímto způsobem záznamu mohli či nemuseli účastníci souhlasit. Po ujištění, ţe 

bude vyuţitý pouze pro mé potřeby následného přepisu a dále bude tento záznam vymazán, 

většina z dotazovaných neměla problém s touto formou záznamu, pouze jeden z primářů 

souhlasil pouze s písemným záznamem. Pokud někdo projevil zájem o výsledky tohoto 

šetření, poskytla jsem mu výslednou zprávu. Všichni byli seznámeni se skutečností, ţe 

výsledná zpráva bude k nahlédnutí u hlavní sestry nemocnice. 

Rozhovory probíhaly vţdy na pracovištích dotazovaných, většinou v jejich 

pracovnách nebo v takových místnostech, aby byla zaručena nerušenost. Zde musím 

podotknout, ţe ne vţdy se nám tato podmínka zdařila realizovat. Zejména pracovníci ve 

vedoucích pozicích byli nuceni vyřizovat telefonické hovory nebo neplánované návštěvy, 

ale díky naučené flexibilitě zdravotníků neměli dotazovaní problém se vrátit k původnímu 
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tématu rozhovoru. Neměla jsem pocit, ţe by došlo vlivem vyrušení ke ztrátě nějakých 

cenných dat. 

Po získání zvukových záznamů jsem je důkladně přepsala do textové podoby. 

Autoři Strauss, Corbinová (1999) uvádějí, ţe není důleţité přepisovat úplně všechno, ale 

vzhledem k mé nezkušenosti s prováděním výzkumného šetření jsem se přiklonila k názoru 

Švaříčka, Šeďové (2007) přepsat všechny rozhovory do písemné podoby a ty následně 

analyzovat. Současně autoři přikládají značný důraz na provedení transkripce. Na 

skutečnost, ţe při transkripci dochází k prvotní redukci dat, upozorňuje také Miovský 

(2006). Walker (2013) dokonce přepis rozhovoru označuje za uměleckou formu a 

poukazuje na to, ţe přepisem rozhovoru získává výzkumník velké mnoţství cenných dat. 

 

1.4.5 Analýza dat 

Analýzu získaných dat jsem prováděla průběţně. Nahrávku pořízeného rozhovoru 

jsem okamţitě přepsala a analyzovala, coţ bylo velice praktické, kdy díky tomuto postupu 

jsem získávala spoustu zkušeností a učila jsem se z chyb. Během přepisu jsem několikrát 

zjistila, ţe jsem se dotyčného pracovníka nedoptala na údaje zmiňované v rozhovoru, proto 

jsem se při dalších rozhovorech na tuto skutečnost zaměřila a snaţila se z rozhovoru 

vytěţit co nejvíce.  

U získaných dat jsem provedla otevřené kódování, kdy jsem pečlivě pročítala 

přepsané rozhovory. Rozdělovala jsem je na jednotky podle významu a jim jsem následně 

přiřazovala kód. Jak uvádí Švaříček, Šeďová (2007), kód by měl prezentovat, o čem daná 

sekvence vypovídá. Tito autoři dále uvádějí: „Jde o to vytvořit "nálepku", která by co 

nejlépe odpovídala povaze našeho datového fragmentu ve vztahu ke zvolené výzkumné 

otázce.“(2007, s. 214.) Hendl (2005) popisuje otevřené kódování jako odhalování určitých 

témat v získaných datech.  

Následně jsem jednotlivé kódy začala slučovat do kategorií podle jejich vzájemné 

podobnosti a k nim jsem přiřazovala vlastnosti a jejich dimenze. Kaţdá vlastnost dané 

kategorie se mění v závislosti na umístění na nějaké škále, jak uvádí Miovský (2006). Je 

nutno podotknout, ţe kategorie jsem neustále pozměňovala, doplňovala a konečná podoba 

kategorií vzešla po důkladné analýze posledního rozhovoru. Do té doby jsem s kategoriemi 
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pracovala jako s ţivým materiálem, který jsem neustále přetvářela. Ve finále vznikl 

definitivní seznam kategorií, kdy jsem identifikovala tyto významné kategorie: Dobrý 

pracovník, Motivace pracovního výkonu, Zpětná vazba, Vidina smyslu procesu hodnocení 

pracovníků, Postoj organizace a Hodnotící pohovor.  

Kategorie vytvořené v rámci otevřeného kódování jsem následně uspořádala na 

základě jejich vzájemných vazeb a hledala jsem vztahy mezi nimi. Technika, která 

navazuje na otevřené kódování, se nazývá axiální kódování.  

V poslední fázi mého výzkumu jsem provedla selektivní kódování, kdy jsem 

zvolila centrální kategorii pojmenovanou jako dobrý pracovník a hledala jsem souvztaţné 

vazby k ostatním kategoriím. 

 

obrázek č. 1: Vzájemné vazby jednotlivých kategorií 

 

Zdroj: Vlastní výzkum, 2014 

 

1.5 Analýza dokumentů 

Dokumentace týkající se procesu hodnocení pracovníků zahrnuje především 

směrnici Řízení lidských zdrojů a formulář Hodnocení zaměstnance. Další dokumentaci, 

kterou jsem v organizaci prostudovala, protoţe úzce souvisí s prováděním hodnocení 

zaměstnanců, bylo systemizační schéma konkrétní nemocnice, abych dobře pochopila 

tamní organizační strukturu a dále dokument, ve kterém je pojmenována vize a strategie 
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organizace, která sdruţuje pět nemocnic v jeden celek. Dokument by dle odborné literatury 

měl být stěţejní pro vedoucí zaměstnance v tom smyslu, ţe by s ním měl být seznámen, 

aby následně dokázal směřovat cíle jednotlivých zaměstnanců tak, aby výsledný pracovní 

výkon byl v konsolidaci s vizí a strategií celé organizace. Těmito dvěma zmiňovanými 

dokumenty se v rámci analýzy dokumentace nebudu dále zaobírat, slouţily pouze k mému 

obeznámení a doplnění si patřičných informací. 

Účel směrnice Řízení lidských zdrojů, jehoţ součástí je i stať zabývající se 

hodnocením zaměstnanců, spočívá v popisu jednotlivých personálních procesů včetně 

stanovení odpovědností za jejich provádění. Samotnému hodnocení zaměstnanců je zde 

věnováno třiadvacet řádků a na ty bych se ráda zaměřila. 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o jediný dokument v organizaci, který se věnuje 

tomuto procesu, měl by splňovat funkci jakési „kuchařky“, podle kterého by se měli řídit 

všichni zaměstnanci participující na tomto procesu. Uţ podle rozsahu si troufám tvrdit, ţe 

to není moţné, i kdyby se autor snaţil o maximální výstiţnost problematiky.  

Jedná se vyloţeně o strohé popsání postupu hodnotícího pohovoru týkající se 

frekvence, osoby hodnotitele, lhůty provádění pohovoru, stanovení a hodnocení cílů 

profesního rozvoje. Souvztaţnost tohoto procesu s dalšími činnostmi je zde zmíněna v 

posledním odstavci, kdy je zmíněna moţnost vytvoření školících akcí na základě vzešlých 

návrhů a moţnost kariérního růstu zaměstnance. Dle mého názoru je v rámci takto 

omezeného rozsahu popisu hodnocení zaměstnanců věnována značná pozornost tomuto 

moţnému rozvoji vzhledem k tomu, ţe ve zdravotnictví není k dispozici velké mnoţství 

funkčních míst (Hekelová, 2012).  

Nejsem úplně ve shodě s formulací pokynu, ţe před podpisem musí vedoucí 

pracovník seznámit svého podřízeného s hodnocením a ten se můţe k němu pouze vyjádřit. 

Zcela jasně je zde popsán zastaralý způsob hodnocení, kdy pracovník zaujímal v rámci 

tohoto procesu pasivní úlohu a sám se nezamýšlel nad svým pracovním výkonem. 

Stěţejním a nejvíce vyuţívaným dokumentem v rámci tohoto procesu je formulář 

Hodnocení zaměstnance, který na první pohled působí jednoduchým dojmem. Ve své 

podstatě se dělí na tři hlavní části. Jednak je zde obsaţena část, ve které vedoucí pracovník 

hodnotí jednotlivá kritéria pracovního výkonu zaměstnance podaného v předešlém období 

za pomoci bodového ohodnocení bez moţnosti dopsat další kritéria vztahující se ke 
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konkrétní pracovní činnosti. Dále se zde nachází část zaměřená na cíle související s jeho 

pracovním rozvojem. Na konci dokumentu má moţnost hodnocený pracovník napsat své 

vyjádření k hodnocení, popřípadě sebehodnocení či poţadavky na další vzdělávání. Celý 

dokument je zakončen podpisem jak hodnoceného, tak i hodnotitele.  

Dle mého názoru celkové pojetí není špatné vzhledem k tomu, ţe je zde obsaţen 

retrospektivní pohled na pracovní výkon zaměstnance, tak i plán do budoucna týkající se 

rozvoje jeho pracovního výkonu tak, jak je doporučeno v odborné literatuře. Pouze 

postrádám metodický pokyn, který by hodnotitelům pomáhal stanovovat bodové hodnoty 

jednotlivých kritérií pracovního výkonu zaměstnance. Mám dojem, ţe uţ zde můţe nastat 

první chybovost na straně hodnotitelů díky absenci jasně definovaného a prokazatelného 

popisu jednotlivých stupňů konkrétního kritéria tím, ţe dochází k porovnávání pracovních 

výkonů mezi zaměstnanci. Pracovní výkony zaměstnanců jsou posuzovány ve spojitosti s 

nejlepším podaným výkonem na pracovišti. Bez ohledu na to, ţe tento pracovník podává 

mimořádný pracovní výkon, ostatní jsou vţdy v jeho stínu. Můţe to také vedoucího 

pracovníka svádět hodnotit všechny průměrnou hodnotou, kdy se tímto postupem vyhýbá 

případným konfliktům. 

Číselné hodnoty jednotlivých stupňů mě navádí k asociaci se školním 

známkováním, coţ nemusí být vţdy pro zaměstnance příjemné. Hlavně nechápu smysl 

číselného vyjádření, jelikoţ nedochází k ţádnému celkovému součtu, na jehoţ podkladě 

jsou například přidělovány finanční odměny. Jednoslovný popis by byl dle mého názoru 

efektivnější. 

Co se týče jednotlivých hodnocených kritérií, jedná se o všeobecné kompetence, 

které nic nevypovídají o konkrétních pracovních činnostech jednotlivých pracovníků. Dá 

se to vysvětlit jedině snahou autora vytvořit standardizovaný formulář tak, aby byl 

pouţitelný k hodnocení všech pracovníků bez ohledu na jejich zaměření. Samozřejmě, ţe 

je nelogické vytvořit velké mnoţství dokumentů zaměřující se na kompetence jednotlivých 

oborů v nemocnici, ale dle mého názoru je třeba od sebe oddělit hodnotící formuláře pro 

lékaře, pro sestry a také pro vedoucí pracovníky, jelikoţ náplně práce těchto kategorií jsou 

zcela odlišné. Dále by bylo vhodné nechat volná pole pro doplnění dalších hodnocených 

kompetencí ve vztahu ke specializaci konkrétního pracoviště.  

Umístění části, ve které má hodnocený pracovník moţnost napsat své vyjádření k 

hodnocení, popřípadě sebehodnocení či poţadavky na další vzdělávání nemá své 
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opodstatnění vzhledem k tomu, ţe veškeré retrospektivní hodnocení pracovního výkonu a 

tvorba rozvojových cílů má být výsledkem domluvy mezi pracovníkem a jeho manaţerem. 

V této podobě mě inklinuje k domněnce, ţe hodnocený pracovník v posuzování jeho 

pracovního výkonu vystupuje jako pasivní účastník. 

  

1.6 Výsledky kvalitativního šetření 

Na počátku výzkumného šetření jsem si poloţila dvě hlavní výzkumné otázky se 

zaměřením jak na proces, tak i na dopady tohoto procesu na pracovní výkon zaměstnanců:  

1. Jak je nastaven a jak probíhá proces hodnocení pracovníků? 

2. Jaký vliv má proces hodnocení pracovníků na pracovní výkon lékařů a sester? 

Odpovědi jsem našla díky analýze dokumentů vztahujících se k procesu hodnocení 

pracovníků a především díky uskutečněným rozhovorům s jednotlivými respondenty. 

Výsledky jsou prezentovány se zaměřením jak na sestry, tak na lékaře. Jedná se o dvě 

skupiny zdravotnických pracovníků, kdy kaţdá z nich má své specifické vedení a přístup k 

podřízeným. Zjištění jsou dále v textu práce podloţena konkrétními výroky dotázaných 

pracovníků jak z pozice manaţera (vedoucí sestry, primáře), tak i podřízeného pracovníka 

(sestry, lékaře) z důvodu komparace zjištěných údajů z různých úhlů pohledů na danou 

problematiku. 

  

1.6.1  Dobrý pracovník       

Snem snad kaţdého vedoucího pracovníka jsou zaměstnanci, kteří podávají dobrý 

pracovní výkon. Jak je ale tento vysněný ideál sestry nebo lékaře vnímán samotnými 

manaţery? Jaké hodnoty vnímají lékaři a sestry jako důleţité ve vztahu ke své profesní 

roli? Na tuto skutečnost jsem se zaměřila hned na počátku všech rozhovorů, a to především 

z důvodu pochopení toho, jaké vlastnosti jsou pro jednotlivé nadřízené pracovníky stěţejní, 

o co jim jde při ohodnocení kvalitně podaného pracovního výkonu sester nebo lékařů, 

respektive co očekávají od svých podřízených a jakým směrem se snaţí řídit jejich 

pracovní výkon pomocí motivace. Stejnou otázku jsem pokládala i sestrám a lékařům se 
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záměrem zjistit, jaké hodnoty ve své profesi uznávají oni a zda jsou vyjádření ve shodě 

s vedoucími pracovníky. Tato vize by měla být cílem veškerého snaţení ve smyslu 

podpory pracovního výkonu, a proto jsem ji stanovila jako centrální kategorii 

s pojmenováním Dobrý pracovník.  

                                  

Sestry 

Zacharová (2007) zdůrazňuje fakt, ţe objektem práce všech zdravotnických 

pracovníků má být především pacient. Pracovní jednání kaţdé sestry by se mělo řídit 

principy, které jsou zakotveny v „Etickém kodexu sester“. Ten vyjadřuje základní standard 

pro jednání sestry s nemocným, kde je současně deklarována změna role pacienta vůči 

zdravotníkovi, kdy se pacient stává partnerem zdravotníků a ne pouhým vykonavatelem 

příkazů z jejich strany. Velké mnoţství popisů vlastností dobrého pracovníka, ať z úst 

manaţerů nebo sester, směřovala právě tímto směrem, tedy ke správnému přístupu 

k pacientovi. Ten má vliv na posílení vztahu mezi nemocným a personálem (Zacharová, 

2007). „…vůči pacientům bude slušná.. bude klidná..bude se jim snaţit vyjít vstříc…“ 

(sestra1) Další vlastnosti popisuje sestra3:  „...Je empatická, ochotná… Má zájem třeba i o 

soukromí těch pacientů.. ţe se jí netýká jenom zdravotní stav.. ţe si najde chviličku, 

popovídá si s něma, ţe je třeba rozptýlí… taková prostě usměvavá…“ Na sestře je 

oceňována především ochota věnovat se pacientovi a projevovat zájem nejen ve vztahu k 

jeho zdravotnímu stavu, kdy je pozitivně vnímám její holistický přístup. Zde bych se ráda 

pozastavila nad formulací „ţe si najde chviličku“. Jako by byla komunikace s pacienty 

v současnosti v důsledku přetíţenosti personálu odsunuta v hierarchii priorit péče o 

pacienta do pozadí a pouze pokud na „popovídání“ zbude čas, pak je toto chování sester 

vyzdvihováno jako něco excelentního, jako něco mimořádného, jako něco, co je vnímáno 

současně jako důleţitá činnost, ale na co není čas. „Najít si chviličku“ je zásadní 

minimálně pro zvýšení psychické pohody pacienta, který pozitivně vnímá zájem o svou 

osobu a problémy. Často postačí prohodit několik slov při odběru krve nebo při napojení 

infuze, nic to nestojí a pacienti to ocení. I přesto, ţe komunikace s pacientem tvoří základ 

práce zdravotníků (Hekelová, 2012), kdy zvyšuje především spokojenost pacientů, stále je 

v pozici nadstandardního výkonu sester.  

 

Sestra2 doplňuje vlastnosti ve vztahu k pacientovi a zároveň reflektuje další realitu 

z praxe „…ale hlavně být asi příjemná, to je to nejlepší, ale pokaţdé to nejde, protoţe si 
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myslím, ţe jsme pořád jenom lidi…“, kdy následně tuto formulaci vysvětluje: „…Profesně 

to můţu zvládnout, ale kdyţ mě bude něco hodně trápit, tak to prostě nedám…“ Sestra2 

zde popisuje skutečnost, ţe i sestra vstupuje do pracovního procesu jako člověk, který má 

své starosti a trápení. Role sestry profesionálky ale spočívá mimo jiné v umění se od těchto 

negativních vlivů, které mohou neblaze působit na vztah mezi sestrou a pacientem, 

oprostit. Ne kaţdý zaměstnanec, jak i popisuje sama respondentka, tuto známku 

profesionality zvládá, i přesto, ţe zná, jak se správně chovat vůči ostatním lidem. Stále je 

kladen velký důraz na odbornou stránku pracovního chování, kdy sestra popisuje, ţe 

profesně to zvládne, ale být příjemná uţ ne, pokud ji bude něco trápit.  Takţe být příjemná 

je bonusem k odborně vykonané práci. Sestra by ale kromě profesionální pomoci měla 

nemocným poskytovat i porozumění a oporu (Zacharová, 2007). Autorka dále doporučuje, 

ţe by se sestra měla dokázat oprostit od svých osobních a pracovních problémů. 

 

Z pozice manaţerů je při popisu dobrého pracovního výkonu stěţejní to, kdyţ si 

sestra všímá potřeb pacientů, je proaktivní „...taková ta, co pozná ty potřeby, kdyţ to ten 

člověk neřekne a sestra to vycejtí...“ a kdyţ jsou pacienti „…zajištění tak, jak mají být 

zajištění…“ (manaţer4). Manaţer3 klade důraz především na to, aby sestry „…byly hodný 

a milý k lidem…“ Jiţ zde nacházíme drobné nuance oproti vyjadřování sester, kdy 

manaţeři vidí dobrý výkon svých podřízených ve vztahu k pacientům v proaktivním 

jednání, vyhledávání jejich potřeb, pacient nemusí nic říkat a sestra prostě ví. Sestry 

většinově pojmenovávají přístup k pacientům osobnostními rysy za pomoci přídavných 

jmen, kdy popisují své vystupování jako „usměvavá, vstřícná, milá, příjemná, 

empatická…“ Tudíţ chtějí být pro pacienty osobou, která jim krušný pobyt v nemocnici 

zapříčiněný jejich onemocněním zpříjemní svým vystupováním.  

 

 

Dalším aspektem dobrého výkonu sesterského povolání, jenţ byl často 

v rozhovorech zmiňovaný, je znalost sester. Také tento bod hodnotí Zacharová (2007) 

jako důleţitý při výkonu sesterského povolání, kdy uvádí, ţe sestra musí budit 

v nemocném důvěru svými odbornými znalostmi. Neustálé inovace a moderní technologie 

pouţívané ve zdravotnictví vyţadují stále intenzivnější celoţivotní vzdělávání 

ošetřovatelského personálu. Zajímavé je zjištění, ţe samy sestry spojují svůj dobrý výkon 

se znalostmi, coţ znamená, ţe v současnosti o svých činnostech přemýšlí a nejsou 

pouhými pasivními vykonavatelkami příkazů lékaře, jak tomu bylo v minulých dobách. 
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Sestra1 popisuje dobrou sestru jako tu, která „…má určitě znalosti, schopnosti…“ Sestra4 

rozvádí tuto myšlenku ještě hlouběji, kdy říká: „… sestra by měla být vzdělaná.. tím nutně 

nemyslím, ţe by měla mít vysokou školu, ale měla by rozumět problematice,  které se 

věnuje…“  

 

Manaţeři se o vzdělávání zmiňují ve dvou případech, a to kdyţ hodnotí sestru jako 

dobrou, pokud se sama vzdělává, coţ je vlastně v dnešní době povinností sestry na základě 

výkladu zákona č. 96/2004 Sb., kdy podle § 53, odst. 1 se „celoţivotním vzděláváním 

rozumí průběţné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností 

a způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v příslušném 

oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky“ (Zákon o 

nelékařských zdravotnických povoláních, 2004). V druhém případě manaţer3 říká: „…po 

odborný stránce musí mít znalosti…“ 

 

V souvislosti se vzděláváním postrádám v rozhovorech zmínky v tom smyslu, ţe se 

jedná o  kontinuální proces. Téměř všichni respondenti mluví, aţ na jednu výjimku, o 

znalostech jako o ukončeném procesu, kdy je pozitivně hodnoceno, ţe sestry tyto znalosti 

mají, ale jiţ ne v kontextu, ţe mají zájem své znalosti dále rozvíjet. Přitom na základě 

výsledků zahraničních výzkumů (Aitken, Patrician, 2000) se ukázalo, ţe průběţné 

vzdělávání sester je jedním z faktorů, který významným způsobem sniţuje výskyt 

profesního pochybení.  

 

 

Dalším z bodů, který je uváděn velice často ve vztahu s dobrým pracovním 

výkonem sestry, je spolehlivost. Tato jednání jsou popisována výlučně ústy manaţerů. 

Manaţer2 spolehlivost dává do vztahu s plněním lékařských ordinací „…je spolehlivá, ţe 

kaţdou tu ordinaci splní poctivě.. ţe to neodflákne…“ V podobném smyslu odpovídá 

manaţer4: „…podaná medikace, tak jak má být podaná a splnění ordinace lékaře…“ i 

manaţer1: „…ţe je spolehlivá, ţe vykonává úkoly jak má… Z těchto informací jako by 

vyznívalo, ţe je normou, a tedy i tolerováno to, ţe zadané ordinace nejsou sestrami 

všeobecně plněny dle zadání lékaře. Manaţeři o této skutečnosti vědí, ale protoţe se 

pravděpodobně nejedná o selhání jednotlivého pracovníka, ale o špatné nastavení celého 

systému v důsledku například nedostatku personálu, danou skutečnost tolerují a naopak 

oceňují dobrou sestru za to, ţe všechny zadané úkoly plní, coţ by ale mělo být normou. 
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Manaţer5 hodnotí dobrou sestru jako spolehlivou z pohledu poslušnosti, oddanosti „…ţe 

se na ni můţu spolehnout, prakticky ve všem, po všech stránkách, to je pro mě dobrá 

sestra.. Odvede svoji práci u pacienta a má oči i vzadu…“ Zde manaţer poţaduje nejen 

řádné splnění povinností, ale k ocenění dobrého výkonu patří i „oči vzadu“, coţ lze 

vysvětlit tak, ţe je od sestry vyţadováno splnění velkého mnoţství úkonů najednou - nejen 

ţe se bude věnovat pacientovi, ale současně musí sledovat i dění okolo, týkající se 

například chodu oddělení, které není v přímé souvislosti s péčí o pacienta. Spolehlivost jde 

mnohdy ruku v ruce s poslušností. Nadřízení tehdy hodnotí tyto zaměstnance velice 

pozitivně, jak popisuje oceňované chování sester manaţer1: „kdyţ ji o něco poţádám, tak 

ţe je schopná tomu vyhovět a splnit třeba zadanej úkol…“ Nad těmito zaměstnanci není 

nutné extra dohlíţet. Vše vykonají, jak se má a jak je jim nařízeno. Je tedy snem kaţdého 

manaţera mít tým sloţený ze samých spolehlivých a poslušných lidí. 

 

Na rozdíl od manaţerů je o spolehlivosti z úst sester hovořeno zejména ve vztahu 

k týmové spolupráci, o poslušnosti ve vztahu k nadřízenému zde není řeč. Dobrá sestra je 

vnímána druhými jako ta, která vypomůţe kolegyni během pracovní doby a která dodělává 

věci do konce a ne ţe „…končím a poloţím lopatu…“ (sestra2). Neodchází od rozdělané 

práce, ale vypomůţe kolegyním, i kdyţ třeba skončila její pracovní směna „…nenechá je 

na holičkách…“ (sestra1). V této souvislosti upozorňuje Venglářová (2011) na fakt, ţe ve 

zdravotnictví byla vţdy spolupráce jednotlivců hodnocena kladně.   

 

Pokud dáme do komparace tuto vlastnost, kterou popisují jak manaţeři i sestry, 

vidíme opět menší rozdíly ve výkladu. Manaţeři vnímají spolehlivost ve vztahu 

k perfektnímu plnění svěřených úkolů a povinností ze strany svých podřízených a 

pracovníci ji spojují s bezproblémovým fungováním kolektivu a s týmovou spoluprací.  

 

 

Dalším jevem uváděným ve spojitosti s dobrým pracovním výkonem, který jsem 

identifikovala během analýzy rozhovorů, byla chybovost při výkonu zdravotnické profese. 

Ačkoliv byla tato skutečnost popisována pouze ve dvou případech, bylo zajímavé si 

všimnout, ţe o ní mluví sestry v rozdílném kontextu. Sestra2 popisuje dobrou sestru ve 

vztahu k chybovosti těmito slovy: „…Hlavně nechybovat… To je tady důleţitý… 

samozřejmě, ţe chyby děláme všichni, to jsem schopná pochopit, ale myslím si, ţe se jim dá 

vyvarovat, pokud se sebekontroluješ…“ Sestra4 mluví o chybovosti ve vztahu přiznání své 
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chyby: „…měla by také přiznat svou chybu i na úkor svého případného postihu, to je 

důleţité.. umět včas říct a také přiznat i to, ţe se něco nepovedlo.. určitě ne na úkor 

pacienta ve smyslu toho..ne ţe bych si něco zahrabala pod koberec, přiznat chybu, ţe jsem 

třeba i pochybila, to je také důleţitý a včas, aby se případně ta chyba dala ještě 

napravit…“ 

 

Myšlenky zachycené v rámci rozhovorů poukazují na skutečnost, jak je nahlíţeno 

na chybovost u zdravotníků. V prvním případě je Sestrou2 zdůrazněna bezchybnost při 

vykonávání povolání, dobrá sestra je ta, která nechybuje. Tento názor deklaruje historický 

přístup ke zdravotnické péči a ke zdravotníkům samotným. Mezi zdravotníky samotnými 

je zakořeněn předpoklad, ţe zdravotníci nechybují a chybují-li, jsou pak ostatními a 

mnohdy i sebou samými povaţováni za zdravotníky špatné. Tento přístup můţe vést 

k tomu, ţe jsou chyby popírány a zatajovány. Jako jedinou prevenci vidí sestra 

v sebekontrole jedince, kdy ji vnímá jako jedinou obranu z hlediska její právní 

bezpečnosti. Chyba však nemusí být důsledkem selhání jedince, ale ve většině případů je 

důvodem chybovosti lidí špatně nastavený proces nebo celý systém. V případě popisu 

dobrého výkonu zmiňuje Sestra4 chybovost v tom kontextu, ţe ji připouští a zdůrazňuje 

především nutnost přiznání této chyby i na úkor svého postihu. Tato zastaralá, ale stále 

ţivoucí filozofie, ţe si zaměstnanec za své pochybení zaslouţí trest, zcela popírá kulturu 

bezpečí, kterou popisují Škrlovi (2003), kdy dále zdůrazňují, ţe je nutné zdravotníky 

naučit, ţe prevence omylů ve spojení s přiznáním chyby v léčebné i ošetřovatelské péči se 

vyplácí.  

 

Dále je v rozhovorech zmiňovaná určitá norma pracovního chování, ať skrytě 

nebo o ní přímo respondenti hovoří. Jedná se o úkony, které jsou pro danou jednotku 

charakteristické, dělají se kaţdodenně a tak nějak nejsou vnímány samotnými manaţery 

jako dobrý výkon, jako by si jich nikdo nevšímal. Dá se předpokládat, ţe tedy nejsou ani 

oceňovány vzhledem k tomu, ţe jsou opomíjeny. V tomto okamţiku bych chtěla upozornit 

na účelovost procesu hodnocení pracovníků, kde by měla být právě tato oblast zohledněna. 

Pojmenovávám ji „šedá zóna“, která je symbolem průměrnosti. Pokud ale někdo z této 

zóny vybočí, ať nahoru nebo dolů, dostává se do popředí zájmu svých kolegů nebo 

nadřízeného. Stejně takto je to vnímáno ze strany respondentů, kteří ve svých rozhovorech 

zmiňují, ţe dobrá sestra je ta, která „…dělá nad rámec svých povinností…“, kdy následně 

toto označení vysvětluje ve vztahu k pacientům „…ţe si najde chviličku, popovídá si 
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s něma, ţe je třeba rozptýlí…“ (sestra3) Normou v tomto případě jsou povinnosti ve 

spojení s pacienty, kde se předpokládá, ţe se plní. To, ţe si sestra najde chviličku na hovor 

s nimi, je vnímáno jako pohyb mimo „šedou zónu“ a to je následně oceňováno. 

V podobném smyslu odpovídá manaţer2 „…ţe se zajímá i o to, co není udělanýho..tady 

leţí výsledek, tak ho zaloţím.. ţe je prostě taková aktivní, ţe prostě nemám jenom tohle, ale 

zajímám se i o to okolo…“ Slovem „tohle“ jsou myšleny povinnosti v rámci normy 

pracovního jednání a oceňovanou aktivitou jsou činnosti popisované výrazem to okolo, 

tedy činnosti, které nikdo nemá přiděleny. Vybočení směrem dolů ze zmiňované zóny 

normality naopak popisuje mamanţer6: „…to, ţe jestli uměj tu práci, to prostě musej..kdo 

neumí, tak tady dlouho nevydrţí…“ nebo sestra5: „…teď kde jsem, tak tu práci musím 

znát, abych tam mohla bejt…“  

Pokud jsem se zaměřila na skutečnost, zda se jednotlivé odpovědi manaţerů a 

sester nějakým způsobem odlišují, tak musím v tomto případě konstatovat, ţe obě tyto 

strany shodně vypovídají, ţe dobrý pracovní výkon je jedině vnímán jako vybočení 

z pracovního jednání, které je na dané jednotce brané jako norma. Znovu se zamýšlím nad 

potřebností správného oceňování zaměstnanců, kdy by měly být ohodnoceny i výkony 

běţné praxe tak, aby zaměstnanci cítili morální podporu své práce.  

 

 

Lékaři 

I pro lékaře je správný přístup k pacientovi jednou z oceňovaných hodnot při 

výkonu jejich povolání stejně jako u sester, coţ vychází z postaty těchto povolání, která 

spočívá v pomoci druhým. Kaţdý zdravotník, tedy lékař i sestra vytváří svým přístupem 

k pacientovi atmosféru, ve které bude probíhat vzájemná komunikace a budou se vytvářet i 

vzájemné vztahy.   

 

Základem tohoto soudobého přístupu je na pacienta orientovaný model vztahu 

lékaře a pacienta, který je zaloţen na empatickém přístupu lékaře, coţ zdůrazňuje v popisu 

dobrého pracovníka i Primář2: „…hlavně umět se vcítit do toho pacienta…“, který dále 

dodává: „…aby to nebyla jenom taková fabrika…“ Slovo „fabrika“ ve mně asociuje 

spojení velkého mnoţstvím práce odvedeného v co nejkratším čase a s co nejmenším 

počtem lidí, kde v kontextu zdravotnického zařízení není při této produkci absolutně ţádný 

prostor na vcítění se do duševního stavu pacienta a jeho pochopení. Toto vyjádření 
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primáře2 jakoby zavrhovalo původní paternalistický vztah lékaře k pacientovi, který na 

základě svého zjištění, bez zájmu o subjektivní stránku pacienta, uděluje rady a příkazy. 

Pacient je v tomto případě pouhým „objektem péče“ bez moţnosti dialogu, který lékaře 

nezdrţuje z jeho pohledu zbytečnými otázkami. Díky empatii můţe lékař pacienta lépe 

poznat, porozumět mu a především „…dokáţe získat pacientovu důvěru…“ (lékař3), coţ 

vnímám jako základ pro další spolupráci. Empatický přístup také popisuje lékařka1: „…ţe 

ho dokáţe vyslechnout, co ho trápí…“ Důleţitost partnerského vztahu ve spojení 

s popisem dobrého pracovního výkonu dále potvrzuje i lékařka1: „…sdělit mu nějaký plán 

léčby, ţe má nějakou vizi co se bude dít s ním na tom oddělení, jak se bude léčit třeba 

ambulantně…“, kdy pacient není pouhým objektem příkazů a nařízení, ale je zahrnut do 

rozhodování o sobě, kde má moţnost případné diskuze s lékařem. Lékař3 doplňuje: 

„…zásadní pro pacienta je slovo…“, kdy z tohoto vyjádření vyplývá, ţe tento lékař vnímá 

jako důleţité jak poskytování informací směrem k pacientům, tak i získávání informací 

směrem od nich. Výsledek tohoto přístupu popisuje lékařka2: „…Ţe odchází spokojený 

pacient.. ţe mu třeba poděkuje, ţe je rád, ţe můţe být v jeho péči…“  

 

Dalším z aspektů vnímání dobrého lékaře jsou znalosti. Lékaři o nich hovoří 

v kontextu „…samozřejmě musí mít dobrý ty teoretický znalosti…“ (primář2), „…musí být 

vzdělaný… musí mít odborné předpoklady k výkonu svého povolání…“ (primář3), kdy 

odborné předpoklady lékař získává dle zákona 95/2004 tím, ţe absolvuje nejméně šestileté 

prezenční studium programu všeobecného lékařství. Ve výpovědích primářů je kladem 

značný důraz na teoretické znalosti uţ tím, ţe je ve všech případech uváděna tato slovní 

formulace slovem „musí“. Ve vztahu k popisu dobrého výkonu toto spojení inklinuje 

k vytvoření názoru, ţe ne vţdy tyto znalosti lékaři absolvující fakultu lékařství mají, coţ i 

potvrzuje i vyjádření primáře2: „…kdyţ to vidíš, jak chodí z tý fakulty, tak je mezi nima 

dost velkej rozdíl…“  Dále tento primář uvádí v této souvislosti bonus lékaře „pocházet 

z lékařské rodiny“ „…z těch lékařskejch rodin to uţ věděj.. oni jsou daleko orientovanější, 

protoţe to uţ slyšej od kolíbky, protoţe o lékařství doma pořád mluví…“ Také v této 

souvislosti, stejně jako u sester, postrádám formulace popisující snahu lékařů o 

prohlubování a rozvíjení svých znalostí. Přitom na zdravotníky jsou kladeny obzvlášť 

vysoké poţadavky na kontinuální vzdělávání vzhledem ke skutečnosti, ţe lékařská věda 

kráčí mílovými kroky vpřed. 
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Primář1 popisuje ve vztahu k dobrému pracovníkovi také to, ţe lékař má dostatečné 

zkušenosti v oboru „…taky mi dost záleţí na tom, aby ty lidi měli něco za sebou… i ty 

špatný zkušenosti, všechno to k tomu patří…“ neboli jak praví české přísloví „chybami se 

člověk učí“. Zkušenosti v daném oboru se nedají předávat jako vědomosti, ale musí se 

získat na základě praxe, coţ je vedoucími pracovníky oceňováno zejména z důvodu, ţe tito 

pracovníci mohou být pověřováni určitými kompetencemi a především mohou předávat 

svoje zkušenosti jiným lékařům. 

 

Dále jsou v rozhovorech zmíněny dobré interpersonální vztahy na pracovišti, 

coţ je v interakci s týmovou spoluprací u sester „…dobrá spolupráce s ostatníma 

kolegama ať na oddělení nebo v rámci celé nemocnice, mezi jinýma odděleníma, 

konziliářem…“ (lékařka1), „…to, jak se chová ke spolupracovníkům je taky důleţitý…“ 

(lékař3). Lékař nepracuje individuálně, ale je ve většině případů součástí kolektivu, kdy 

chování k dalším členům je hodnoceno kladně ve vztahu k popisu dobrého lékaře. Tyto 

vztahy mají značný vliv na psychiku lékaře, který díky těmto dobrým společenským 

vztahům se nebojí říct o pomoc nebo radu druhého kolegy, jinak řečeno pociťuje kulturu 

bezpečí.  

 

Jedním z dalších faktorů, který je vnímán v interakci s podáním dobrého 

pracovního výkonu, je ekonomické myšlení lékaře. Zmínku o této kategorii jsem u sester 

nenašla. Lze z této skutečnosti dedukovat, ţe lékaři kromě pomoci pacientovi se zajímají 

také o ekonomickou stránku léčení, respektive jsou ze strany nadřízených nuceni se 

zajímat. Jsou si vědomi toho, ţe léčba je ve spojení s určitým limitním omezením ze strany 

pojišťoven. Mnohdy se mohou díky tomu dostávat do rozporů mezi potřebou léčit pacienta 

nejmodernějšími prostředky na straně jedné a ekonomického myšlení na straně druhé. Toto 

balancování „na hraně“ popisuje lékařka1, oceňován je „… lékař, který myslí především 

ekonomicky a při tom neničí pacienty…“ Pokud dojde k uklouznutí z této „hrany“, dojde 

buď k překročení nákladů, nebo bude nějakým způsobem omezen pacient. Toto vyjádření 

na mě působí dojmem, ţe pacient je v současném systému zdravotnictví aţ na druhém 

místě hned po financích. Dokládá to i vyjádření lékaře3: „…Musím poslouchat to, ţe 

vlastně utrácím peníze, které nelze refundovat z pojišťovny…“ V této souvislosti je 

popisována skutečnost, ţe i přesto, ţe tento lékař moţná podal dobrý výkon a pacientovi 

bylo pomoţeno, je tento lékař hodnocen ze strany managementu negativně za 

neekonomické myšlení. Lékařka1 popisuje kladné hodnocení dobrého lékaře ze strany 
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nadřízených ve smyslu sniţování nákladů ve vztahu k délce hospitalizace pacienta „…Ţe 

zbytečně nedrţí pacienty na oddělení, pokud jsou schopní jít do domácího prostředí.. tím 

pádem se nezvyšují náklady, nedělají se zbytečně vyšetření, který jsou drahý…“  

 

Na otázku, zda jsou takovými pracovníky, sestry i lékaři odpovídali všichni téměř 

shodně, ţe samozřejmě nejsou, ţe lze stále něco zlepšovat, na něčem pracovat.  

 

1.6.2 Motivace pracovního výkonu 

Respondenti odpovídali na otázku, jakým způsobem jsou motivováni k vyššímu 

pracovnímu výkonu nebo jak sami vedoucí pracovníci motivují své podřízené. Ptala jsem 

se zejména tedy na podobu vnější motivace, která by měla nastartovat nebo alespoň 

podpořit motivaci vnitřní. Ta je, jak zdůrazňuje ve své knize její významnou roli Pink 

(2011), vlastním pohonem pracovního výkonu. Ona kategorie je v přímém vztahu ke 

kategorii centrální Dobrý pracovník, která je výsledkem této motivace a měla by být 

ovlivňována kategoriemi Zpětná vazba a Hodnotící pohovor, kdy tyto kategorie jsou 

součástí celého procesu hodnocení pracovníků. 

 

Sestry 

Ideálním stavem je, kdyţ motivátorem pro zaměstnance je ve své podstatě sama 

práce. Naopak pohromou pro firmy bývají ti, které práce nebaví. U těch je velice sloţité 

podněcovat chuť do práce a vedoucí pracovníky to stojí spoustu úsilí. Z motivace, kterou 

popisuje sestra2, čiší vyloţeně spokojenost s prací, kterou vykonává „…chci tu práci dělat, 

pomáhat lidem.. ta práce mě baví..tak to mě motivuje…“ Motivátorem je pro ni dobrý 

pocit z práce, která je smysluplná. Je velice důleţité dělat takovou práci, která nás 

naplňuje a která je zdrojem naší síly a radosti. O dalším druhu motivace se zmiňuje sestra4:  

„…No já si hledám motivaci hlavně vnitřně sama…“, kdy z dalších jejích odpovědí 

vyplývá, ţe jí jde především o to být dobrou sestrou. Vize sama o sobě je silným 

motivátorem našeho jednání. V tomto případě sestra4 dokáţe motivovat sama sebe za 

pomoci určitého vzoru, který ani nemusí být fyzické povahy, můţe se jednat o pouhou 

představu dobré sestry a ta ji ţene vpřed. Umění vedoucích pracovníků spočívá v případné 

korekci této představy za pomoci poskytování zpětné vazby, pokud by se nějakým 

způsobem neslučovala s cíli organizace. Znalost cílů organizace a jim přizpůsobených 
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kompetencí pracovního výkonu, pomocí kterých probíhá formální hodnocení pracovníka, 

můţe být v určitých případech motivátorem, který pomáhá směřovat svůj pracovní výkon a 

který v jistém slova smyslu můţe být i vizí, jaké chce sestra docílit, jak popisuje sestra6: 

„...díky těm bodům zjistím, o co jim jde… aby člověk věděl, co povaţuje zaměstnavatel za 

důleţitý…“ „Body“ je myšlen výčet jednotlivých kritérií v hodnotícím dotazníku a díky 

seznámení se s nimi dochází k vytvoření vize u této sestry, jaké pracovní chování 

zaměstnavatel preferuje. V kontextu tohoto zjištění na mě působí trochu skličujícím 

dojmem to, ţe sestra musí čerpat z „nějakého papíru“ informace týkající představy 

zaměstnavatele o dobrém pracovním výkonu svých zaměstnanců, jako by zde nefungovaly 

jiné komunikační kanály. Na těchto příkladech je jednoznačně zřejmé, ţe kaţdý člověk má 

vnitřní motivaci (vlastní pohon výkonu) zaměřený jiným směrem.  

 

 

Ve většině případů sestry hovořily o podobě vnější motivace ve formě určitých 

stimulů. V několika rozhovorech jsem zaznamenala skutečnost,  ţe se sestry mnohdy necítí 

být motivovány ke své  práci ze strany vedení. Toto moje tvrzení je doloţeno několika 

výroky ze strany sester „…Kdyţ tak přemýšlím, tak nemám ten pocit, ţe bych to ve 

zdravotnictví zaţila, tu motivaci…“ (sestra4), „…ze strany nadřízeného mě nemotivuje asi 

nic…“ (sestra2). Nelze tuto skutečnost jednoznačně vyloţit tak, ţe vedení organizace, 

respektive nadřízený zaměstnance nemotivuje vůbec. Pravděpodobně u daného 

zaměstnance nedošlo k rozpoznání toho, co ho konkrétně stimuluje. V této souvislosti 

Tureckiová (2004) doporučuje vedoucím pracovníkům dokonale poznat základní motivy 

svých zaměstnanců a následně na ně působit.  

 

 

V našich kulturních podmínkách je hluboko zakořeněná motivace za použití 

„cukru a biče“. Tato teorie předkládá dva motivy – odměnu nebo nějaké lákadlo na jedné 

straně a strach z následků na straně druhé. I tyto druhy motivace jsem nacházela 

v odpovědích respondentů.  

 

Z rozhovorů většiny respondentů vyplynulo, ţe nejčastěji uplatňovaným stimulem 

pracovního výkonu na bázi „cukru“ byla pochvala. „…já je pochválím, kdyţ vidím, ţe 

něco dělaj dobře, jak se chovají k těm pacientům…“ (manaţer8), „…No ale hlavně asi tu 

chválu…“ (manaţer5), „…motivační faktory nemáme defakto ţádný krom toho, ţe je 



64  

můţeme pochválit.. kdyţ to lze, tak jim říkám, ţe jsou šikovný a ţe mám radost, ţe to 

zvládají a ţe to udělali…“ (manaţer1). Toto vyjádření nejčastěji zaznívalo z úst manaţerů. 

Ze všech těchto výpovědí jsem ale nabyla dojmu, ţe tento stav není důsledkem toho, ţe by 

pochvala byla vnímána jako nejúčinnější stimulant, ale v kontextu toho, ţe je jediným 

prostředkem, který mají v organizaci k dispozici pro motivaci svých zaměstnanců. Velice 

často byla popisována také jako určitá alternativa, náhraţka za jiné, zaměstnanci 

preferovanější stimuly, které jsou ve většině případů finančního rázu. V tomto případě, kdy 

pochvala je vnímána jako něco „co zbylo“, její význam v motivaci zaměstnanců nemůţe 

být nikdy doceněn.  

 

Na vzdory této skepsi je pochvala v odborné literatuře zabývající se motivací 

zaměstnanců popisována jako jeden z faktorů, který se významným způsobem podílí na 

budování dobrého pracovního prostředí. Díky poskytování pochvaly je na zaměstnance 

přenášen pocit, ţe si jich nadřízený cení, váţí si jejich práce, ţe jsou platnými a důleţitými 

členy kolektivu. Projevuje touto formou především zájem o ně.  

 

Ve výpovědích pochvala vţdy následovala po nějakém výkonu, kdy měla 

charakter spíše zpětné vazby, o které se zmiňuji dále. Byla zaloţena na systému 

výměnného obchodu, kdy na jedné straně byl nějaký výkon v jakékoliv podobě, a na straně 

druhé byla chvála. 

 

Zaznamenala jsem také pochvalu ve spojitosti s „extra“ výkonem„…kdyţ je někdo 

extra dobrej v něčem, tak si ho pochválím…“(manaţer6) Pochvala je tedy touto vedoucí 

sestrou poskytována pouze na základě výjimečného výkonu, z čehoţ vyplývá, ţe tento 

manaţer pravděpodobně chválí své zaměstnance zcela výjimečně. Kaţdodenní činnosti 

jsou tedy vnímány jako něco běţného.  

 

Zaznamenala jsem také popis pochvaly, která nebyla udělována na základě 

nějakého výsledku činnosti, ale díky níţ manaţer ovlivňoval svého zaměstnance. Měla 

tedy manipulativní charakter „…ale kdyţ ji potřebuju povzbudit, tak ji většinou za něco 

pochválím…“ (manaţer3). V tomto případě vedoucí sestra chválí za cokoliv, je jedno za 

co, hlavně aby to splnilo svůj účel, a to povzbuzení zaměstnance. I v tomto případě ale 

můţe dojít k devalvaci pochvaly, kdy Hospodářová (2008) tento postup nazývá 
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manipulativním lichocením a dále dodává, ţe pochvalu je nutné udělovat za konkrétní 

činnosti.  

 

Sami zaměstnanci popisují pochvalu tím způsobem, ţe o ní mluví spíše v kontextu 

ocenění. „…musím říct, ţe co mě potěší, co mě vede k uspokojení z práce… ţe primář, 

kdyţ tady máme akci, nějakého špatného pacienta a on potom přijde a řekne: „Holky bylo 

to dobrý, jste šikovný..“ Tak z toho mám pocit, ţe k něčemu to je.. ţe tu práci někdo 

ocení…“ (sestra 6), „…je pro mě milý, ţe kdyţ mě osloví, ţe se mnou počítá někde jinde, ţe 

mám takový a takový schopnosti, ţe na těch místech jsou jiný lidi..pomalejší..a nemají 

takový schopnosti jako já…“ (sestra5) Ocenění vnímají ve formě uznání toho, ţe jsou 

v něčem dobré, v prvním případě ve spojení s pracovním výkonem, ve druhém se 

znalostmi a dovednostmi sestry.  Tato skutečnost navozuje u zaměstnance pocit uspokojení 

z práce. Naopak pocit nedocenění popisuje sestra4: „…tak se bohuţel setkávám s takovým 

„buďte rádi, ţe máte práci“ – to je nejčastější reakce na postěţování si na náročnost práce 

sestry…“ Z této výpovědi čiší frustrace sestry, která očekává, ţe jí bude nějakým 

způsobem vyjádřena psychická podpora ve formě uznání jejího pracovního výkonu.  Dá se 

předpokládat, ţe její nadřízený neumí nebo nechce vyjádřit toto ocenění a raději se 

uchyluje k vyhýbavé odpovědi typu „buďte rádi, ţe máte práci“.    

 

Mezi další faktory, které vyplynuly z rozhovorů a které přispívají k budování 

dobrého pracovního prostředí, jsou ty, které jsem označila kódy všímání si, vyjítí vstříc, 

naslouchání, přehlíţení drobných chyb, bonusy. Všechny tyto faktory přispívají k tomu, 

aby se zaměstnanec cítil v práci dobře, a tím je navozen pocit pracovní pohody. Vnímám, 

ţe jsou v těsném spojení s pracovní spokojeností. Vzhledem ale k tomu, ţe se 

v rozhovorech vyskytovaly tyto indicie velice často, usuzuji na těsnou propojenost 

motivace se spokojeností zaměstnance, kdy také spokojenost má značný vliv na pracovní 

výkon.  

 

 

Kromě dobrého pracovního prostředí respondenti hovořili o motivačním jednání ze 

strany svého nadřízeného ve smyslu podpory profesního růstu, a to ve dvou směrech.  

 

Jedním z nich byla podpora ve vzdělávání. „…dělá pro nás semináře, zjišťuje nám 

kde co bude..jinak by se na nás mohla vykašlat a říct: „Zjistěte si to sami“…“ (sestra3) 
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„…Určitě mi můţe nabídnout vzdělání, seminář.. to teda i nabízí...“ (sestra1), „…asi mě 

motivuje tím, ţe se mě snaţí přemlouvat ke vzdělávání..říká mi ty klady jaký to má, jaký by 

to mohlo mít…vyjíţdí nám semináře, ţe se nám o to jakoby stará, kde co je, my se pak 

přihlásíme..kdyţ jsou kolegyně, který studujou, tak se jim vychází vstříc..tady to zázemí 

určitě máme, kdyţ bychom si chtěly zvyšovat kvalifikaci…“ (sestra8). V souvislosti s těmito 

odpověďmi mě napadlo pojmenování vedoucího pracovníka jako „vzdělávacího referenta“, 

který shání různé vzdělávací aktivity pro své zaměstnance a ty jim následně předkládá ve 

formě nabídky. Jako by ta tíha zodpovědnosti za to, ţe zaměstnanci budou vzdělaní, leţela 

na něm a zaměstnanci v tomto vzdělávacím procesu pouze přijímají pasivní roli.  

 

O formě této podpory se vyjadřovaly pouze sestry, manaţer pouze v jednom 

případě „…Teď děláme ty semináře, takţe se snaţím, aby plnili docházku na ty semináře.. 

takţe za ten rok si je vyhodnotím, jestli chodí nebo nechodí na ty semináře, protoţe vlastně 

tím, ţe přijde na seminář, tak má zájem si rozšiřovat ty znalosti…“ (manţer2). V tomto 

případě ale necítím ze strany manaţera podporu vzdělávání u svých podřízených, ale 

vynucování si plnění docházky na semináře, kdy se to po něm pravděpodobně chce.  

 

Tímto sestry dokazují skutečnost, ţe manaţeři se pokouší provádět tuto formu 

motivace, ale vzhledem k tomu, ţe nikdo z manaţerů o tom nemluvil, dá se z toho 

vyvozovat, ţe ji nepovaţují pravděpodobně za důleţitou ve vztahu k podpoře motivace. 

Spíše ji spojují profesním rozvojem v lepším případě nebo ji vnímají jako určitou 

povinnost ve spojení se svou pozicí vedoucí sestry, coţ také dokládá manaţer2. 

 

 

Větší důraz manaţeři přisuzují význam podpoře profesního růstu ve formě vedení 

nebo pomoci směrem ke svým podřízeným. Manaţer3 popisuje okolnosti spojené 

s chybovostí zaměstnance, kdy zpočátku zjišťuje, hledá příčinu, snaţí se o pochopení 

„…samozřejmě se jí zeptám, proč k tomu dochází.. ono se můţe stát, ţe ji to špatně 

naučili.. třeba něco dělá nevědomky.. myslí si, ţe to dělá dobře a: třeba v tu chvíli za to ani 

nemůţe…“ následně pomáhá sestře v tom, ţe jí ozřejmí správný postup „… jsem jí to 

vysvětlila…“ Sestra na základě zpětné vazby od své nadřízené dostává sice ne příliš 

lichotivé informace o svém pracovním výkonu, ale setkává se s pochopením, vstřícností a 

snahou pomoci jí se zlepšit, coţ toto nedirektivní jednání můţe nastartovat u sestry 
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motivaci ve smyslu zlepšení jejího pracovního výkonu. Tato pomoc přichází aţ „ex post“, 

na základě chybovosti zaměstnance.  

 

Manaţer8 popisuje jiný druh vedení svých podřízených: „…já jim vţdycky 

vysvětluju, jak si to představuju…“  Pomoc v tomto případě přichází ještě před určitým 

výkonem, kdy je zaměstnancům vysvětlena představa a ti na základě pochopení „o co 

nadřízenému jde“ by se měli snaţit tohoto výkonu docílit.  

 

Manaţer6 pojímá motivaci svých podřízených spojenou s profesním rozvojem ve 

smyslu direktivního vedení, kdy zaměstnanci musí znát veškerou problematiku spojenou 

s chodem oddělení „…já jsem pro ně vypracovala kdysi.. jmenuje se to Co musíme znát.. 

tam mají všechno napsaný v bodech.. pak je z toho zkouším.. já si to tady potom píšu, co 

jsem kdy kontrolovala, koho… a co je ţlutý, tak jako neuměla.. a pak si je zvu znovu na 

vyzkoušení.. řeknu jí, ţe ji z toho znovu přezkouším a:: pokud mě zklame a neumí to, tak jí 

dám vypracovat seminární práci, kterou potom musí prezentovat na našem semináři…“  

I v tomto případě předkládá vedoucí sestra svým podřízeným svou představu ve smyslu 

jasných instrukcí bez moţnosti participace o tom, co od nich poţaduje spojenou 

s důslednou kontrolou těchto znalostí. Tento styl vedení, jak uvádí Plevová (2012), vede 

velice často k nízké motivovanosti personálu vzhledem k tomu, ţe je zde vysoká míra 

direktivního usměrňování a téměř ţádné souvztaţné chování.  

 

Z pohledu zaměstnanců je ale podpora ve smyslu vedení a pomoci ze strany jejich 

nadřízeného v rozhovorech opomíjena. Tuto skutečnost je moţné zdůvodnit tím, ţe tyto 

kompetence jsou náplní práce vedoucích zaměstnanců, pohybují se v rámci „šedé zóny“ a 

tudíţ nejsou ze strany sester pojmenovávány a ani oceňovány. 

 

 

Jako hlavní stimulant pracovního výkonu pojmenovávají jak manaţeři, tak i sestry 

finanční ohodnocení. Většina hovoří ve smyslu jeho absence v rámci jeho všeobecného 

pojetí „…ţe nejsou ty finanční prostředky…“ (sestra3) „…finance, který taky ve 

zdravotnictví moc nejsou…“ (sestra4) „…financema, to se říct nedá (hovoří o 

motivaci)…“ (sestra7). Tyto názory potvrzují, ţe zdravotníci se v naší společnosti cítí po 

finanční stránce nedoceněni. S tím souvisí i jejich nespokojenost a jejich následný odliv 

z tohoto oboru. Potvrzena je touto skutečností Herzbergova teorie motivace k práci. 
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Herzberg (1993) zde pojmenovává mzdu jako hygienický faktor, který při nedostatku 

způsobuje nespokojenost zaměstnanců, kdy tato skutečnost také zaznívá z uvedených 

rozhovorů.  Dále ale vysvětluje, ţe i kdyţ je tato mzda vyplácena k jejich spokojenosti, 

nestojí v roli motivátora, ale je pouhou odměnou za odvedenou práci.  

 

Některé vedoucí sestry hovoří o finančním ohodnocení svých podřízených ve 

spojitosti s nemožností ovlivnit nenárokovou složku mzdy „…U nás je to těţký, odměny 

ţádný nejsou, osobní ţádný není…“ (manaţer2) „…dá se říct, ţe tady nemáme ţádnou 

motivaci, protoţe sestry ţádné osobní ohodnocení vůbec nemají…“ (manaţer8). Zde 

zaznívá určitá snaha přizpůsobovat část mzdy výkonu svých zaměstnanců. Část manaţerů 

v této souvislosti popisuje skutečnost, ţe nějaké finance určené na odměňování pracovního 

výkonu mají, ale ve vztahu k účinné motivaci také vnímají jejich nedostatek „…ale 

nemůţu jim toho moc dát a navíc mám těch peněz pro kaţdou STRAŠNĚ málo…“ 

(manaţer6). Manaţer7 hovoří o těţkostech administrativního charakteru při jakékoli změně 

prováděné v rámci finančního ohodnocení „…finančně nemůţu, protoţe s tím nejde nějak 

moc manipulovat…“  Z výpovědi je zřejmé, ţe pohyblivá sloţka mzdy ztratila svůj 

motivační potenciál tím, ţe se stala stálou sloţkou mzdy téměř bez moţnosti změny. Pokud 

by se tedy k této změně manaţer případně rozhodl, je to spojeno s velkou administrativní 

zátěţí, coţ ho jiţ v prvopočátku odradí. Maţer3 popisuje obdobnou situaci administrativní 

zátěţe ve spojitosti s rozdělováním financí „…osobní ohodnocení je velice omezený… 

přehazuju stovku, dvě stovky od jedný na druhou… kolem toho je spousta papírování…“ 

 

Je nutné vyzdvihnout důleţitost manaţerské činnosti v této oblasti tak, jak o tom 

hovoří Dvořáková (2012), která říká, ţe pokud finance mají být motivátorem, je nutné 

jejich vyplácení spojit s interpretací pochvaly, oceněním pracovního výkonu 

jednotlivého pracovníka. V tomto kontextu popisuje sestra2 moţnost ovlivnění motivace 

zaměstnanců podávat co nejlepší výkon ve spojení s financemi „...tak, abych opravdu 

viděla, ţe je to spravedlivý.. takţe osobko.. ne všichni stejně, klidně i různě, ale na férovku 

říct: „Hele, ty jsi udělala chybu, budeš to vidět na osobním“.. kdybych fakt viděla, ţe těm, 

co chybují, je šáhnuto na to osobní nebo na výplatu, tak si myslím, ţe ten člověk se bude 

snaţit víc…“ Motivace ve spojitosti s finančním ohodnocením je popisována oproti 

Dvořákové (2012) ve smyslu restrikce v návaznosti na špatný pracovní výkon. Manaţer3 

by naopak pravděpodobně rád ocenil dobrý výkon svých zaměstnanců, kdy tuto absenci 

nenárokové sloţky mzdy popisuje ironií: „… já jim můţu říct: „ Fajn, líbí se mi sice, jak 
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dobře pracujete, ale odměny nebudou…“ Ve své odpovědi dokladuje, ţe plně chápe 

důleţitost finanční odměny ve spojení s oceněním práce svých podřízených. Naopak 

nepochopení této spojitosti popisuje manaţer6: „…kdyţ někdo přijde s dobrým nápadem, 

ţe tady něco vymyslel a kdyţ jsou odměny, tak mu dám něco na víc a ani mu to neříkám…“ 

V této výpovědi je zcela popřen význam financí jako motivátora. Výsledek tohoto jednání 

spočívá pouze v  dobrém pocitu nadřízeného, ţe dotyčného pracovníka ocenil vyššími 

odměnami. Pracovník ale defakto vůbec netuší, ţe je oceněný ze strany svého nadřízeného, 

protoţe neví, za jaký pracovní výkon mu odměna náleţí. Bere ji tedy jako určitý bonus 

k výplatě. 

 

 

V rozhovorech jsem zaznamenala i určité formy motivace negativní ve formě 

trestu, tedy toho „biče“, o kterém jsem se zmiňovala výše, kdy by zaměstnance měla 

stimulovat k vyššímu pracovnímu výkonu obava z nepříjemného. V tomto kontextu byly 

zmiňovány vytýkací dopisy ve smyslu vyvolání strachu ze ztráty pracovního místa a 

sniţování osobního ohodnocení ve smyslu pokuty za špatně odvedený pracovní výkon. U 

všech respondentů (manaţerů) jsem ale zaznamenala určitou nechuť k provádění těchto 

úkonů vzhledem k náročné administrativě a nepříjemnostem s tímto postupem spojenými. 

Volí tuto formu motivace tedy jako krajní mez.  

 

Všeobecně jsou nepříjemné manaţerské postupy vnímány jako nutné zlo, které 

s nadšením neprovádí ţádný vedoucí pracovník. Hospodářová (2008) ji doporučuje pouţít, 

aţ kdyţ nefunguje motivace pozitivní. Zajímavou formu potrestání popisuje manaţer6, 

který má pocit, ţe své zaměstnance podporuje k podávání vyššího výkonu na základě 

prováděných kontrol znalostí „…tak je zkouším ze všeho moţnýho… vlastně já si to tady 

potom píšu, co jsem kdy kontrolovala, koho… a co je ţlutý, tak jako neuměla.. a pak si je 

zvu znovu na vyzkoušení.. řeknu jí, ţe ji z toho znovu přezkouším a:: pokud mě zklame a 

neumí to, tak jí dám vypracovat seminární práci, kterou potom musí prezentovat na našem 

semináři…“, kdy trestem je v tomto případě prezentace na semináři. Tato motivace je ale 

spojena s důsledným prováděním kontrol. Jak uvádí Hospodářová (2008), pokud ale tlak a 

kontroly povolí, zaměstnanci zvolní v ostraţitosti a s velkou pravděpodobností dojde 

k návratu ke starému chování. Můţe být tedy účinná pouze pod důkladným dozorem. 
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Lékaři 

Také lékaři odpovídali na otázku, jakým způsobem jsou motivováni svými 

nadřízenými (lékaři) nebo jak motivují k vyššímu pracovnímu výkonu své podřízené 

(primáři). 

 

Z výpovědí vyplynulo, ţe většina primářů spoléhá na vnitřní motivaci lékařů a 

necítí potřebu ji dále podporovat. Toto tvrzení dokládá primář2: „…Oni ji moc  

nepotřebojou, oni mají spoustu úkolů před sebou…“ Tato vnitřní motivace je dle primáře3 

nastartována uţ v době, kdy si toto povolání zvolili. Jiţ samotnou přípravu na toto povolání 

vnímá jako velice náročnou, a proto „…na tu školu se hlásí ambiciózní lidi, kdy zdárné 

ukončení není aţ tak dáno jejich intelektem.. nechci tím říct, ţe ji zvládne kaţdý.. ale je to 

podle mě dáno hlavně cílevědomostí a ambiciózností toho člověka…“ Předpokládá tedy, ţe 

motivace, pokud se jednou nastartuje, tak v člověku přetrvává po celý ţivot. Dále je dle 

informací, které vyplynuly z rozhovorů, motivace lékařů nasměrována k vizi splnění 

atestační zkoušky „…pak mají tu atestaci před sebou…“ (primář2). O motivaci ve spojení 

s atestací lékařů hovoří i primář3: „…do atestace se snaţej, pak ten výkon upadá…pak 

vyhoří…“ Dalo by se z této výpovědi dedukovat, ţe pokud člověk nemá nějakou vizi, 

nějaký cíl, ztrácí svoji vnitřní motivaci a nastupuje naopak demotivace k výkonu povolání. 

Primář2 hovoří o dalších z vizí, které lékař můţe mít a díky níţ je motivován: „…jsou 

motivovaný, aby se hodně naučili, protoţe se předpokládá u hodně z nich, ţe nezůstanou 

v nemocnici, ţe půjdou někam do svých privátů…“ Tento druh motivace dále pojmenovává 

jako „tah na branku“, kdy je tímto myšleno vytyčení si jasného cíle – získání privátní praxe 

a cesta k tomuto cíli – získání patřičných kompetencí k samostatnému výkonu praxe. Co 

motivuje lékaře k přijetí této vize, která spočívá v odchodu z nemocniční praxe do 

privátní? Na danou otázku mi odpověděl primář2: „…oni si tam vydělají několikanásobek 

neţ ty doktoři v nemocnici a pak je tam další věc a to je to, ţe všechny ty neatraktivní věci, 

třeba jako noční sluţby praktici v noci neslouţej…“ Motivátory jsou zde tedy benefity 

spojené s výkonem praxe v privátní sféře, v tomto případě vyšší odměna za práci a absence 

nočních směn. Další z benefitů privátní praxe pojmenovává i primář3, a to „…mít osud ve 

svých rukách…“, kdy hovoří o motivaci v kontextu financí. V této souvislosti dodává 

„…tady, i kdyţ se člověk snaţí, tak z toho nic nemá…“ Necítí se být tedy oceněn za podaný 

výkon.  
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I sami lékaři potvrzují ve svých výpovědích, ţe svými nadřízenými nejsou 

motivováni. „…Nad tím jsem nikdy nějak nepřemýšlela, ţe bych mohla být motivovaná…“ 

(lékařka2), „…nějaká motivace v práci, tak to ne, to neprobíhá.. na to vám nedokáţu 

odpovědět.. Pokud bych se chtěla zlepšit, tak jedině z mé iniciativy…“ (lékařka1) Motivace 

ze strany nadřízeného jako by byla povaţována za něco nemyslitelného, něco, o čem nikdy 

neslyšeli, respektive to nikdy nezaţili. Pokud by měla být nějaká motivace, tak pouze 

z jejich strany. Z jejich prvopočátečních výpovědí ani nevyplývalo, ţe by ji nijak zvlášť 

postrádali. Aţ při dalším zamyšlení nad motivací zhodnotili, ţe slyšet ocenění své práce 

z úst nadřízeného by jim přineslo dobrý pocit z odvedené práce. „…neříkám, ţe mě musí 

bůh ví jak chválit, ale kdy mně alespoň občas řekl: „Jde ti to“… (lékař3), „…moje 

zkušenosti jsou krátký, takţe nemůţu předvádět bůh ví jaký výkony, ale kaţdýho by jednou 

za čas potěšilo, kdyby slyšel: „Je to dobrý.“…“ (lékařka2). Tato lékařka v kontextu 

porovnání se sestrami uvádí „…ale řekla bych, ţe mezi těma sestřičkami to funguje líp… 

vrchní si sestřičky zavolá spíš neţ primář nás.. ona si je zavolá a probere s nima problém i 

pochvalu…“ Evidentně zde lékařka postrádá zájem ze strany svého nadřízeného. V pátrání 

po důvodech nezájmu vyplynulo z úst lékařů několik důvodů „…Primář má spoustu svých 

aktivit, na chod oddělení nemá čas…“ (lékařka2), „…asi nemá čas…primář má ty svoje 

organizační záleţitosti…“ (lékařka1).  

 

Jedinou činnost, při které by mohlo dojít k motivaci, popisují jak lékaři i jejich 

nadřízení ve smyslu vedení ve spojení s dohledem nad jejich odbornou prací. Tato 

činnost mimochodem souvisí také se zodpovědností primáře za mnohé z toho, co činí jeho 

podřízení. Konzultace probíhají v rámci kaţdodenního ranního hlášení nebo na velkých 

vizitách. Zde se probírá zdravotní stav jednotlivých pacientů a lékař zde musí předkládat 

ostatním kolegům i svému nadřízenému plány zdravotní péče. Jelikoţ se jedná o prezentaci 

před kolektivem, můţe být lékař motivován k tomu, aby byl důkladně připraven, aby 

nesklidil kritiku „…ţe prostě nebude kritika práce…“ (lékařka2), v tomto kontextu hovoří 

i lékař3 „…ţe se člověk nějak připravuje na ty velký vizity… tak si musí udělat nějaký 

obrázek o tom, co se s tím pacientem bude dít… nebo ještě na hlášení, kdyţ se probírají 

přijatí pacienti, ale jinak asi ne…“ V podobném smyslu popisuje i primář2, jak motivuje 

své podřízené k lepšímu pracovnímu výkonu: „…Klasika… Povídáme si o medicíně, máme 

dvakrát denně hlášení, kde si povídáme o těch pacientech… na tom ranním hlášení, kdyţ je 

nějaká věc, tak je k tomu nějakej koreferátek k tý věci, kdy to někdo dostane za úkol… tím 

se motivujeme… povídáme si o těch pacientech…“ Tyto společné konzultace jednotlivých 
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pacientů tento nadřízený doplňuje „koreferátkem“, při kterém dochází k podpoře 

vzdělávání všech účastníků. 

 

Ve dvou rozhovorech jsem zachytila druh motivace, který jsem u sester 

nezaznamenala. Charakterizuje současný stav zdravotnictví, kdy se menší nemocnice 

potýkají s problémem nedostatečného počtu kvalifikovaných lékařů. Nazvala jsem ji jako 

stav nouze, kdy mladý lékař bez zkušeností je mnohdy vystaven kritickým situacím, které 

je nucen řešit sám bez pomoci. S vidinou těchto situací, pod tímto tlakem se lékař musí 

odborně připravit tak, aby pacientovi neublíţil a mohl mu pomoci, a v této chvíli se tyto 

situace stávají pro lékaře motivátorem. Tuto situaci popisuje primář2: „…jsou hozený do 

vody a teď musej plavat, nemůţou se spoléhat na to, ţe to za ně někdo udělá… je to docela 

tvrdej výchovnej reţim… není to ideální, takhle by to vypadat nemělo, ale je to nouze, která 

jim umoţní růst a vycvičí je…“  Jedná se vlastně o negativní formu motivace ve formě 

„biče“, kdy lékaře stimuluje obava z nepříjemného, v tomto případě obava z důsledků 

vyvolanými špatným postupem léčby pacienta. Tuto formu motivace také zmiňuje 

lékařka1: „…vím, ţe to bude na mně.. tak se musím učit, abych to zvládla nějak sama… 

Takţe motivuje mě to, abych něco nezkazila a neublíţila tomu pacientovi…“ Tato výpověď 

na mě působí pocitem opuštěnosti, kdy lékařka je veškeré rozhodování sama, na oddělení 

není nikdo, kdo by jí mohl pomoci a ona se je nucená si poradit sama.   

 

 

1.6.3 Zpětná vazba 

Armstrong (2011) popisuje poskytování zpětné vazby pracovníkům jako jeden 

z klíčových procesů v řízení pracovního výkonu. Dále uvádí, ţe tato činnost je v přímé 

souvislosti s hodnocením zaměstnanců, kdy je poskytování zpětné vazby nadřízeným 

pracovníkem jednak součástí hodnotícího pohovoru, ale je i prováděna během celého roku 

kontinuálně.  Při objasňování této kategorie jsem se zajímala zejména o způsob 

poskytování zpětné vazby během celého roku a zajímalo mě, jak tuto skutečnost popisují 

pracovníci a manaţeři. Cílem mého dotazování bylo zjistit, jakým stylem manaţeři 

poskytují svým podřízeným zpětnou vazbu a jak oni ji vnímají ve vztahu k sobě samým. 

Zpětné vazbě, která je poskytována manaţery v rámci hodnotícího pohovoru, se věnuji 

v rámci objasňování kategorie Hodnotící pohovor. Tuto kategorii jsem stejně jako 
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Armstrong (2011) umístila na roveň s kategorií Hodnotící pohovor, kdy obě kategorie 

přímo ovlivňují kategorii Motivace pracovního výkonu.  

 

 

Sestry 

Výsledkem všech rozhovorů bylo zjištění, ţe v případě poskytování zpětné vazby 

v organizaci se jedná o kontinuální proces, kdy pracovníci jsou kritizováni nebo chváleni 

za svůj pracovní výkon průběţně během celého roku. 

 

V případě respondentů mého výzkumu se ve většině případů jednalo o 

jednosměrný proces shora dolů, kdy nadřízený poskytuje zpětnou vazbu 

svému podřízenému. Historicky je ve zdravotnictví dáno, ţe ten, kdo řídí, je 

nejzkušenějším a odborně nejzdatnějším člověkem v kolektivu a má právo tedy hodnotit 

práci svých podřízených.  Tato činnost vyplývá i z jeho náplně práce – kontrolovat a 

hodnotit práci svých podřízených. Zdravotnictví je stále zaloţeno na autoritativním stylu 

řízení, kdy komunikace probíhá od shora dolů. 

 

Ve třech případech jsem zaznamenala zájem o získání zpětné vazby také z jiného 

směru. Manaţer3 se v závěru našeho rozhovoru zamyslel nad uţitečností získání zpětné 

vazby od svých podřízených: „…bylo by někdy docela zajímavé zjistit, jak by mě 

hodnotily moje sestřičky. Já můţu předpokládat, ţe je vedu dobře, můţu si to myslet, ale 

ono to ve skutečnosti můţe být jinak…“ V souladu s tímto tvrzeními je i Urban (2012), 

který uvádí, ţe zpětná vazba získaná od podřízených můţe být pro vedoucího inspirativní, 

kdy dále dodává, ţe zlepšení na základě těchto získaných informací můţe nastat zejména 

v oblasti jeho řídících a komunikačních schopností. Dále tento autor pojmenovává zpětnou 

vazbu jako uţitečný zdroj informací. Zamyšlení manaţera3 dokládá, ţe získání zpětné 

vazby od podřízených by bylo pro manaţery zajímavé, ale současně pravděpodobně u nich 

převaţuje strach z kritiky svých schopností, coţ by se dostalo do střetu s historicky pojatou 

pozicí vedoucího pracovníka jako „největšího odborníka“. Raději tedy dál zůstávají ve 

„sladké nevědomosti“, s deficitem informací o svých schopnostech, jak je vnímá jejich 

okolí.  Sestra6 zase přemýšlí o moţnosti získat zpětnou vazbu od svých spolupracovníků, 

kdy o ní hovoří v souvislosti s tím, ţe by stála o to vědět, jak o ní smýšlí její kolegyně, kdy 

dále říká, ţe i tento pohled by byl zajímavý. Současně uvádí, ţe si váţí zejména zpětné 

vazby od pacientů, kdy v případě pozitivního podání má ze sebe a ze svého výkonu dobrý 
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pocit. Dále uvádí, ţe pokud se jedná o kritiku, je to pro ni výzva k zamyšlení nad svým 

chováním. Sestra2 hovoří také o zpětné vazbě od svých spolupracovníků: „…kdyţ budeme 

na stejný úrovni, třeba klasický řádovky a tahle mě uvidí takhle a tahle takhle, tak z toho si 

něco vezmu...“ Z těchto všech výroků zaznívá, ţe sestry mají zájem získávat zpětnou 

vazbu od širšího okolí neţ pouze od svého nadřízeného. Vnímají, ţe i jejich okolí nějakým 

způsobem hodnotí jejich pracovní chování a mají zájem tento názor znát. Výroky 

respondentů mě také vedly k zamyšlení nad efektivností rozšíření hodnotitelů, kdy by 

zaměstnancům byla nabídnuta vícezdrojová zpětná vazba a ta by následně vedla k lepšímu 

poznání jejich pracovního výkonu. Současně si v tomto ohledu uvědomuju v souladu 

s odbornou literaturou důleţitost připravenosti jak organizace, tak zejména jejích aktérů.  

 

Co se týče povahy zpětné vazby poskytované ze strany nadřízeného, tak 

respondenti uváděli dvě formy – chválu nebo kritiku. Z rozhovorů vyplynulo, ţe cílem 

kritiky je náprava chyby a docílení určitého pracovního výkonu. Pochvalou nadřízení 

vyjadřují ocenění nebo podporu ţádaného pracovního výkonu svých podřízených. 

Armstrong (2011) zmiňuje ve své knize další způsob poskytování zpětné vazby, kterou 

pojmenovává jako konstruktivní. Tento autor dále popisuje, ţe se jedná o zpětnou vazbu, 

která je zaloţená na identifikaci oblastí pracovního výkonu, ve kterých by se pracovník 

mohl zlepšovat. Nesmí být ale postavena na kritice dané oblasti, potom by se jednalo o 

negativní zpětnou vazbu. Tuto zpětnou vazbu jsem v odpovědích nezaznamenala a vnímám 

to jako výzvu pro manaţery, kteří by se v této oblasti mohli zdokonalit.  

 

Poskytování negativní zpětné vazby ve formě kritiky bylo respondenty popisováno 

vţdy ve spojitosti s chybovostí. Z rozhovorů vyplynulo, ţe pokud dojde k uvědomění 

chyby samotným zaměstnancem, tak nečeká na odhalení ze strany nadřízeného, ale sám za 

ním přijde řešit situaci s vědomím, ţe reakce, tedy zpětná vazba, ze strany nadřízeného 

bude mírnější, jak popisuje sestra5: „…Já jsem z tý starý školy, takţe kdyţ něco udělám 

špatně, tak se radši hned nabonzuju a pak ty následky jsou menší neţ by měly bejt…“ 

Manaţer3 popisuje, jak své podřízené v tomto způsobu jednání podporuje: „…vţdycky jim 

říkám, ţe kdyby cokoliv bylo, ať přijdou ke mně, ať se nebojej.. ţe to jde vţdycky nějak 

vyřešit.. ale nejlepší je, kdyţ přijdou včas, aby se to řešilo v úplným zárodku…“ Z těchto 

vyjádření vyplývá důleţitý postoj manaţera, který by měl být zaloţený na podpoře a 

pochopení, díky němuţ se pracovník nebojí přiznat chybu. Tento postup vede k časnému 

odhalení chyby a moţnému zamezení následků. V tomhle duchu hovoří i sestra4: „…kdyţ 
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jsem si něčeho vědomá, tak rovnou jdu a řeknu to.. a včas, aby se případně ta chyba dala 

ještě napravit.. řeším to spíš sama, neţ bych čekala, jestli si toho někdo všimne nebo 

nevšimne…“ 

 

Většina respondentů v souladu s odbornou literaturou uvádí, ţe pokud dojde 

k odhalení nějaké chyby ze strany nadřízeného, tak je tato záleţitost řešena okamžitě a 

zpětná vazba je podávána dotyčnému pracovníkovi v soukromí. Tyto body zdůrazňuje 

také Urban (2012), kdy říká, ţe zaměstnanci by měli dostat zpětnou vazbu týkající se jejich 

pracovní činnosti ve správnou chvíli a vhodným způsobem. Neměla by se tedy podávat 

v časovém odstupu, kdy ztrácí na důvěryhodnosti. Tuto zkušenost sdílí sestra4: „…to se 

stalo jedný mý kolegyni, ţe na ni vytasili něco po čtvrt roce a ona ani nevěděla, co k tomu 

má říct, protoţe si na to uţ nepamatovala…“ Poskytování zpětné vazby v soukromí 

zdůrazňuje ve své knize Owen (2008), který současně veřejné podání kritiky staví na roveň 

veřejného zahanbování jednotlivce, jehoţ důsledkem je negativní reakce zaměstnance a 

nevede to k jeho zamyšlení nad pracovním jednáním. Tato situace je přesně popsána 

v rozhovoru s manaţerem6: „…jedna sestřička tam provedla něco, co neměla… já jsem si 

všechny zavolala a řekla jsem: „Ne, to jsi musela vědět…“ Po doptání, jak následně 

reagovala tato sestřička, mi bylo odpovězeno: „Jasně ţe se bránila, vymýšlela si spoustu 

důvodů…“ Následně popisuje výsledek podání zpětné vazby: „…no a ona mi to udělá za 

několik dnů zase…“ Veřejnou prezentaci chybujícího pracovníka dále popisuje i manaţer4, 

a to ve formě veřejného zápisu do sešitu, kde pojmenovává konkrétního pracovníka 

v souvislosti s provedenou chybou. Efektivnost podání zpětné vazby formou osobního 

pohovoru dokládá ve své odpovědi sestra1, kdy vyjadřuje uznání své nadřízené za tento 

postup „…staniční sestry si zase váţím za to, ţe kdyţ je nějaký problém, tak přijde zase za 

jednotlivcem.. ţe to neřeší před kolektivem jako: „Tys něco provedla…“ Následně popisuje 

výsledek tohoto jednání: „…a kolegyně se snaţí tu chybu napravit a uţ ji neopakovat…“ 

Toto podání zpětné vazby v porovnání s předchozí výpovědí nese známky respektování 

dotyčného člověka, kterému je vytýkána chyba, kdy neprobíhá formou veřejného zostuzení 

jako v předchozím případě. Kritizovaný pracovník také v soukromí mezi čtyřma očima 

lépe přijme zpětnou vazbu od svého nadřízeného. 

 

Velmi často poskytují nadřízení zpětnou vazbu nejenom jednotlivci, ale celému 

kolektivu, a to tehdy, pokud se jedná o problém týkající se všech, nebo kdyţ nadřízený 

vyhodnotí, ţe by se chyba jednotlivce mohla opakovat. V tomto případě se provede 
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anonymní záznam na veřejné místo bez pojmenování konkrétní osoby. „…tak se udělá pro 

sestry záznam, který mají k nahlídnutí všichni pracovníci..a píše se opatření pro 

všechny..aby jsme si na to dali konkrétně pozor..aby se takové věci neopakovaly…“ 

(sestra4). Manaţer4 odpovídá ve stejném duchu: „…kdyţ je nějaký zásadní problém, kdy 

by mohlo dojít třeba k poškození pacienta..tak se to tam (do sešitu) napíše taky..aby si 

všichni dali pozor…“ Další variantou veřejné reakce nadřízeného na problém bez uvedení 

konkrétního viníka je schůze, na které je všem účastníkům předloţen problém a následně 

se z této schůze vypracovává zápis pro všechny. Často je forma záznamu na papír 

spojována s alibistickým dokladováním ze strany nadřízeného „…ţe jako na to byly 

upozorněný…“ (manaţer4), „…děvčata jsou povinny si ty zápisy z porad i číst, musí se pod 

to podepsat..a kdyţ zapomenou, tak jim říkám:“A dyť to máte v zápisu z porady..máte to 

tam podepsané, tak se na to mrkněte...“ (manaţer1) 

 

 

Respondenti ve svých odpovědích také upozorňují na chybovost při podávání 

negativní zpětné vazby. Některé sestry hovoří o nevyváženosti mezi kritikou a 

pochvalou, kdy podávání kritického hodnocení pracovního výkonu ze strany nadřízeného 

převládá: „…Berou se na zřetel jenom ty chyby…“ (sestra2),  „…spíš se řeší to, kdyţ se 

něco udělá špatně…“(sestra4), „... dřív jsme chodili do práce vystresovaný, co zase se kde 

najde…“ (sestra5). Jedná se o nejčastější projev nevhodného podání zpětné vazby (Urban, 

2012). Příčinu tento autor vidí ve skutečnosti, ţe nadřízený pracovník vychází 

z domněnky, ţe jeho úkolem je zejména upozorňovat na chyby.  Současně tento způsob 

hodnocení ale nevede ke zvýšení motivace u podřízených.  

 

Dále je poukazováno na rozdílný přístup „…taky vidím, ţe se to s kaţdým řeší 

jinak… asi podle vzájemných sympatií a přátelství…“ (sestra4) Na tento jev upozorňuje i  

Gillernová, Kebza, Rymeš (2011), kdy ve své knize popisují moţnost neobjektivity 

hodnocení pracovního výkonu, které je ovlivněno osobními sympatiemi a antipatiemi ze 

strany nadřízeného vůči svému podřízenému. 

 

Další variantou zpětné vazby je pochvala, která je spojována s podnícením 

motivace zaměstnance, proto se na ni v dnešní době klade značný důraz. I mnou byla 

zmiňována v souvislosti s kategorií Motivace nadřízeným. V rámci této kategorie bych se 

na pochvalu podívala z pohledu poskytování zpětné vazby ze strany vedoucího. 
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Z rozhovorů vyplynulo, ţe většina manaţerů ji vnímá jako jedinou moţnost vyjádření 

spokojenosti s pracovním výkonem daného zaměstnance, kdy zároveň jejich představa 

spočívá v doplnění pochvaly adekvátní finanční částkou v rámci pravidelných odměn nebo 

osobního ohodnocení. Na tuto souvztaţnost upozorňuje ve své knize i Urban (2010), kdy 

uvádí, ţe pochvala nemůţe nahradit finanční odměnu a odměna zase naopak nemůţe 

nahradit pochvalu. Manaţer6 nemoţnost kompenzuje alespoň tím, ţe si dělá poznámky a 

pokud někdy nastane vyplácení odměn, danou skutečnost zohlední v navýšení této finanční 

částky. 

Většina manaţerů tuto formu zpětné vazby uplatňuje okamžitě po provedení 

určitého výkonu v souladu s odbornou literaturou zabývající se motivačním chováním, kdy 

například Urban (2010) upozorňuje na fakt, ţe s rostoucím časovým odstupem klesá 

účinnost pochvaly. Manaţeři ji provádí veřejnou formou, kdy tuto formu podání hodnotí 

jak sestry, tak i manaţeři jako nejúčinnější „…to bych řekla, ţe asi přede všema… To je asi 

to nejlepší…“ (sestra1), „...snaţím se ji vyzdvihnout na provozní schůzi, aby to slyšelo větší 

mnoţství personálu…“ (manaţer5), „…ještě paráda, kdyţ je pochválíte před ostatníma, tak 

to je něco…“ (manaţer 3). Současně se ale v tomto kontextu manaţer3 zmiňuje o 

rozdílnostech povah svých podřízených, kdy u někoho veřejná pochvala můţe působit 

naopak kontraproduktivně „…i kdyţ jak kdo.. někdo to taky nemusí, kdyţ je takhle 

vyzdvihovanej.. člověk musí občas s citem.. někdo to nezvládá…“ Z toho vyplývá, ţe pro 

manaţery je stěţejní znát osobnost svých zaměstnanců i tohoto důvodu. 

 

V několika případech jsem zaznamenala popis nedostatku poskytované pozitivní 

zpětné vazby ve formě pochvaly, kdy nadřízený povaţuje dobré pracovní výsledky 

jednotlivce za samozřejmé „…kdyţ se pracuje dobře, tak je to častokrát povaţované za 

samozřejmost…“ (sestra4), „…prostě děláš dobře, neděláš chyby, tak je to normální…“ 

(sestra2), „…no nechodím a nechválím je kaţdou chvíli… Oni vědí, co dělají dobře…“ 

(manaţer2). Rychtaříková (2008) v tomto případě upozorňuje na skutečnost, ţe manaţeři si 

mnohdy neuvědomují důleţitost návaznosti pochvaly na pracovní motivaci a následné 

zvýšení pracovního výkonu. 
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Lékaři 

Z výpovědí lékařů vyplynulo, ţe i lékařům je zpětná vazba ze strany vedení 

poskytována kontinuálně, tedy okamţitě po výkonu, který si zaslouţí nějaké ohodnocení. 

Téměř všichni dotazovaní zodpovídali, ţe výkon, který je ohodnocen musí jevit známky 

nějaké mimořádnosti, ať pozitivním nebo negativním smyslu. Běţné výkony, které se 

pohybují ve zmiňované „šedé zóně“, jsou opomíjeny. „…to by muselo být jo něco 

vyjímečnýho…“ (primář2), „…řeším s nima jenom zásadní věci… to znamená, ţe kdyţ mi 

na něčem záleţí, tak jim řeknu… ale běţný věci.. tak do toho jim nemluvím, protoţe ten 

doktor ví  líp neţ já, co má dělat…“ (primář1). I ze strany podřízených lékařů zaznívaly 

odpovědi v podobném stylu „…jinak se to přejde.. nekomentuje se to…“ (lékařka1), 

„…takovej běţnej chod oddělení vůbec neřeší…“ (lékař3). Od lékařů se tedy automaticky 

očekává, ţe vědí, jak pracují, reflektuje se pouze výkon, který jeví známky mimořádnosti. 

Primář3 dokonce řešení záleţitostí, které nedosahují tohoto významu, nazývá 

„puntičkářstvím“. Jako důvod tohoto konání byl pojmenován nedostatek času „…já na to 

nemám ani čas…“ (primář2), „…Asi nemá čas a..a ani zájem..on nás nechává tak nějak, 

abychom se postarali sami o sebe…“ (lékařka1). Z jednotlivých výpovědí zaznívá, ţe 

primáři kladou značný důraz na autonomii svých podřízených, předpokládají, ţe lékaři ví, 

co se od nich očekává a ţe sami dokáţou na základě této znalosti reflektovat svůj 

standardní výkon.  

 

Z výpovědí lékařů ale zaznívá, ţe pociťují značnou absenci v této oblasti, coţ 

popisuje lékařka2: „…tak si uvědomuju, ţe jsem říkala jedný svý kolegyni, ţe vůbec nevím, 

co si primář o mně a o mý práci myslí…“,  „…on stejně s námi téměř nemluví…“ (lékař3). 

Z této zkušenosti si vyvozují, ţe nadřízený o ně a jejich práci nemá zájem. Pracují tedy, 

aniţ by věděli jak kvalitně, pouze na podkladě svých domněnek. Jak ale uvádí Koubek 

(2011), člověk potřebuje vědět, jak pracuje a zda plní očekávání ze strany nadřízeného. 

Tento deficit lékaři vyvaţují čerpáním zpětné vazby na svůj pracovní výkon od někoho 

dalšího, kdo s nimi přichází do kontaktu. Nejčastěji se jedná o lékaře, kteří s nimi úzce 

spolupracují nebo od sestřiček „…tak to já mám momentálně největší zpětnou vazbu od 

sestřiček.. ţe nám říkají,  jak na ně působíme a tak…“ (lékařka1), „…také máme zpětnou 

vazbu od jiných lékařů během sluţby…“ (lékař3).  
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Pokud se tedy jedná o nějaký výkon, který se pohybuje mimo zónu standardu, je 

upřednostňováno především hodnocení ve formě kritiky před pochvalou, kdy tuto 

skutečnost reflektují i sami primáři „…takovýto chválení mi moc nejde, do toho se musím 

nutit, to se přiznávám… (primář1), „…já je moc nechválím…“ (primář2), kdy tento primář 

dále dodává, ţe lékaři v případě dobrého výkonu musí spoléhat na svou intuici „…to oni 

na mně poznají, jestli jsem spokojenej nebo ne… uţ jenom jak se tvářím… dokud se bavíme 

normálně, tak je to jako pochvala…“ Zkušenosti spojené s absencí pochvaly a preferencí 

kritiky popisuje lékařka2: „…kdyţ někdo udělá něco dobře nebo navíc, tak se nikdo neozve 

a jakmile uděláte chybu, tak vám vynadaj…“ Lékařka1 se zmiňuje o ocenění dobrého 

výkonu ze strany svého nadřízeného ve smyslu „Máte plusový body“, kdy díky tomuto 

označení je pravděpodobně opět spoléháno na intuici lékařky, ţe ví, za co je chválena a co 

tato pochvala vůbec znamená, jakou má váhu. 

 

Další moje dotazy směřovaly k cíli zjistit, jakým způsobem je tato zpětná vazba 

lékařům podávána. Téměř ve většině případů probíhá v rámci ranního hlášení, kterého se 

účastní všichni lékaři daného oddělení a kde je rozebíhán zdravotní stav jednotlivých 

pacientů. Zajímavý je náhled na tuto skutečnost jak z pohledu nadřízených, tak z pohledu 

podřízených, kdy kaţdý ji vnímá rozdílným způsobem. Primáři tuto veřejnou prezentaci 

zpětné vazby vnímají jako příleţitost poučení pro všechny, kdy „…osobní nedostatky jsou 

napravovány vzájemnou spoluprací s ostatními…“ (primář3) a povaţují tedy za zbytečnost 

provádět ji individuálně. Jiţ se ale nebere v potaz to, jak se jednotlivec při této veřejné 

diskuzi cítí, coţ popisuje lékařka2: „…tak se nějaká chyba furt řešila na tom hlášení a 

nebylo to moc profesionální, byla to drbárna… Bylo to poniţující pro toho lékaře…“ Lékař 

3 také popisuje stejnou zkušenost, kdy dále doplňuje, ţe ví, ţe to není ideální, ale nikdy 

neuvaţoval o jiné moţnosti, protoţe je na tento postup zvyklý.  Jedná se tedy o zaţitou 

tradici. Lékařka2 doplňuje svou výpověď o představu poskytování zpětné vazby ve formě 

kritiky: „…Já si myslím, ţe kdyţ třeba sekundář udělá něco špatně, tak by to měl řešit 

primář a jeho zástupce.. uţ jenom z toho důvodu, aby byl svědek, tak ty tři lidi jsou fajn..a 

potom, kdyţ si spolu promluvěj a udělají  z toho nějakej závěr, tak by se to na tom hlášení 

říct mělo, ale aţ kdyţ to bude rozebraný s tím konkrétním člověkem, která se ta chyba týká 

a třeba by s tím měl i souhlasit, ţe se to veřejně řekne…“  

 

Je tedy tradicí, ţe podávání zpětné vazby probíhá veřejnou formou, kdy 

hodnoceny jsou především výkony, které nějakým způsoben vybočují a ve většině případů 
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jsou spojeny s chybovostí dotyčného pracovníka. Primářům tento stav vyhovuje 

pravděpodobně z důvodu nedostatku času, kdy ani v jednom z rozhovorů jsem 

nezaznamenala potřebu něco na této skutečnosti měnit. Sami lékaři danou formu zpětné 

vazby nepociťují jako ideální, mají i představu o efektivnějším podání, která je ve shodě 

s odbornou literaturou zabývající se personálními činnostmi. 

 

 

1.6.4 Hodnotící pohovor 

Mezi nedůleţitější personální činnosti patří hodnocení pracovníků, díky němuţ by 

mělo docházet k neustálému zdokonalování zaměstnanců na podkladě dosaţení ţádoucího 

motivačního účinku. Významnou roli zde sehrává forma hodnotícího pohovoru, který je 

nástrojem procesu hodnocení zaměstnanců. V rámci něho by mělo docházet jednak ke 

zhodnocení pracovního výkonu jednotlivce pomocí zpětné vazby, tak i stanovení 

rozvojových cílů na příští období (Hroník, 2006). Na tuto oblast procesu hodnocení 

zaměstnanců jsem se zaměřila při kladení otázek v rámci mého výzkumného šetření a 

došla jsem ke zjištění, ţe tato kategorie společně s kategorií Zpětná vazba přímo ovlivňuje 

kategorii Motivace pracovního výkonu. 

Sestry 

Z jednotlivých výpovědí sester vyplývá, ţe hodnotící pohovory se provádí jednou 

ročně a jejich realizace je ve většině případů v rukách vrchní sestry daného oddělení. 

Pokud vezmeme v potaz hierarchické uspořádání sester v nemocnicích, kdy nejvyšší 

nadřízenou je hlavní sestra, která řídí vrchní sestry, ty následně dozorují činnost staničních 

sester a ty jsou přímými nadřízenými sester u lůţka, je toto zjištění v rozporu s odbornou 

literaturou zabývající se hodnocením zaměstnanců. Zde je popisováno, ţe hodnocení 

pracovníků má provádět vţdy jeho přímý nadřízený, který má moţnost průběţně sledovat 

pracovní výkon svého podřízeného (Dvořáková, 2012; Hroník, 2006). Hroník (2006) jako 

alternativu uvádí, ţe přímý nadřízený můţe ve specifickém případě být pouhým zdrojem 

informací, které slouţí jako podklad pro hodnotící pohovor. Tuto skutečnost popisuje 

manaţer3: „…Já to nejdřív proberu se staničníma, domluvíme se, jak to vidíme a jestli ty 

holky vidíme stejně, oni jsou s něma přeci jenom víc.. aby to nebyl jenom můj názor…“ 

Staniční sestra zde tedy vystupuje v roli konzultanta a vrchní sestra, ač není přímým 
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nadřízeným, je vykonavatelem procesu, kdy sestry jsou hodnoceny na základě shody 

vrchní a staniční sestry.  

 

Další formu participace na hodnocení pracovníků popisuje mamaţer6: „…Staniční 

jim to rozdají, oni si napíšou sami ty známky, té staniční to potom vrátí a staniční jim to 

během pohovoru opraví podle toho, jak je vidí ona… Kdyţ mi to ty staniční vrátí, tak já si 

to kontroluju, jestli mám ten stejný pohled…“ Hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců 

zde sice provádí přímý nadřízený, ale vrchní sestra, ač není v roli hodnotitele, se na tomto 

procesu podílí ve smyslu kontroly hodnotících formulářů. Liší-li se její názor na 

hodnoceného pracovníka s názorem staniční sestry, ta musí podat náleţité vysvětlení, proč 

dotyčného jedince takto vidí. Z tohoto popisu zaznívá direktivní styl vedení, kdy vrchní 

sestra cítí potřebu kontroly svých podřízených staničních sester, i kdyţ v rámci hodnotících 

pohovorů aktivně nevystupuje.  

 

Dále jsem zaznamenala stav, kdy pozici přímého nadřízeného plně supluje vrchní 

sestra, aniţ by spolupracovala se staniční sestrou. Staniční setra je tedy vyřazena z procesu 

hodnocení svých podřízených. I zde zaznívá direktivní styl vedení, kdy vrchní sestra má 

úplnou kontrolu nad činností svých zaměstnanců, které následně hodnotí.  

 

V několika případech hodnotí sestry vrchní sestra z pozice přímé nadřízené, a to 

tehdy, pokud se jedná o velmi malý kolektiv, kde pozice staniční sestry se vůbec 

nevyskytuje a vrchní sestra je současně i staniční.  

 

 

Jednotlivé popisy prováděných hodnotících pohovorů se nesou v kontextu, že se 

„musí provádět“.  Toto je uváděno formou přímé formulace nebo je v textu naznačováno 

téměř u všech respondentů, zejména manaţerů, kteří jsou v pozici hodnotitelů. „…pak 

probíhají ty hodnocení, který máme jednou za rok, to máme povinně…“ (manaţer3).  

Z toho vyplývá, ţe v rámci organizace byla stanovena povinnost spočívající v provádění 

hodnotících pohovorů. Tato činnost je i kontrolována, coţ dokladuje manaţer6 „…Jo, 

chodí audity… To (hodnotící dotazník) se musí ukázat … aby jsme to prostě splnili, protoţe 

se to dělat musí…“ V této souvislosti se dá chápat i skutečnost, ţe ve většině případů si 

realizaci tohoto procesu vzaly na svá bedra vrchní sestry. Aby prostě splnily nařízení. 
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Dále jsem se dotazovala na způsob přípravy na hodnotící pohovor.  Lze ji 

analyzovat ve dvou liniích. Jedna analýza se zabývá přípravou hodnocených pracovníků, 

jak oni jsou připravováni na vlastní pohovor hodnotiteli a druhá jak se připravují samotní 

hodnotitelé. Příprava hodnocených pracovníků se odvíjí od vlastního průběhu pohovoru.  

 

 

Z rozhovorů vyplynulo, ţe i průběh pohovorů je v organizaci rozdílný. 

V některých případech je jeho součástí sebehodnocení zaměstnance, na které navazuje 

hodnocení nadřízeného. Z dalších popisů vyznívá, ţe pracovní výkon zaměstnance hodnotí 

nadřízený pouze sám. Pokud hodnotitelé realizují tento proces ve spojení se 

sebehodnocením pracovníků, rozdají hodnotící formulář zaměstnancům dopředu 

v libovolném časovém intervalu a ti se následně zamýšlí nad jednotlivými kritérii 

pracovního chování v dotazníku. Takto připraveni přichází na pohovor, kde dále probíhá 

diskuze nad těmito kritérii s nadřízeným pracovníkem.  

 

Pokud hodnocení pracovníků probíhá ve stylu jednostranného hodnocení 

pracovního výkonu ze strany nadřízeného, vrchní sestra tuto skutečnost dává s časovým 

předstihem na vědomí ve většině případů na provozní schůzi, kdy oznámí časové období 

průběhu tohoto procesu. „…Nám je řečeno, ţe nastalo období hodnocení, ţe všichni 

musíme projít tím pohovorem…“ (sestra2), „…Vrchní řekne: „Jéţiš, zase se blíţí 

hodnocení, já to zase budu muset napsat…“ (sestra3). Ani jedno z těchto sdělení 

nevyznívá ve smyslu podpory vnímání procesu hodnocení samotnými zaměstnanci. Jedná 

se o jakousi omluvu ze strany nadřízeného, ţe bude hodnotit pracovní výkon svých 

podřízených, ţe se to vlastně po něm chce.  

 

Bizarní přípravnou fázi hodnotícího pohovoru popisuje sestra4: „…jsem 

postřehla, ţe v tom týdnu chodí sestry dolů k vrchní sestře a ţe jsme si mezi sebou řekly, ţe 

je zase to hodnocení…“ Respektive v tomto případě se nejedná o ţádnou přípravnou fázi, 

sestry nejsou vůbec informovány o ţádné časové ose, informaci získají díky postřehům, ţe 

se něco děje a na základě komunikace mezi sebou.  

 

 



83  

Dále jsem se zajímala, jak se připravují na hodnotící pohovor sami hodnotitelé. Ani 

v jednom z rozhovorů jsem nezaznamenala aktivitu ve spojitosti s jeho přípravou, pokud 

nepočítám tisk hodnotícího formuláře a oznámení představy o časové realizaci tohoto 

procesu.  Ta by měla spočívat především v zamyšlení jednak nad pracovním výkonem, 

který bude centrem hodnocení zaměstnance a také nad vizí, kam by měl zaměstnanec 

směřovat (Bělohlávek, 2009).  

 

 

Vlastní realizace hodnotícího pohovoru probíhá podle toho, zda má dotyčný 

zaměstnanec pracovní směnu, v ţádném případě není povoláván z domova ze svého volna. 

Dopředu není dáno ani přesné datum, je pouze stanoveno časové období realizace. 

Vlastní uskutečnění hodnotícího pohovoru se plně přizpůsobuje chodu oddělení. Toto 

potvrzuje ve své výpovědi sestra2: „…to nejde naplánovat.. je to spíš o tom, ţe vím, ţe to 

nastane v nejbliţší době.. můţeme si naplánovat, ţe ve dvě hodiny, ale přijde příjem nebo 

se něco stane a najednou to nejde.. takţe se termín přesouvá na další šichtu …“ Pracovník 

tedy ve většině případů předběţně ví o tom, ţe nastalo období provádění hodnotících 

pohovorů a s ohledem na provoz oddělení nebo pracovní vytíţenost hodnotící sestry čeká, 

kdy nastane příhodná doba na realizaci zhodnocení jeho pracovního výkonu.  

 

 

Ve většině případů probíhá vlastní hodnotící pohovor v pracovně vrchní sestry. 

Pouze v jednom případě jsem zaznamenala, ţe jsou hodnocení realizována v denní 

místnosti personálu, kde je zajištěna nerušenost. Pouţití kanceláře vedoucího pracovníka 

doporučuje také Bělohlávek (2009), kdy doplňuje, ţe by mělo během pohovoru být 

eliminováno rušení telefonními hovory nebo návštěvami.  

 

 

Dále jsem se zajímala o vlastní průběh hodnotícího pohovoru, tedy o to, jaký 

postup je zvolen hodnotitelem. Zjištění bylo takové, ţe postup při provádění hodnotících 

pohovorů není v organizaci jednotný. Kaţdý vedoucí pracovník ho provádí buď dle svých 

získaných zkušeností z dob, kdy byl sám hodnocen nebo na základě své intuice. Nejčastěji 

jsem zachytila postup, kdy vedoucí pracovník oznámí své mínění o pracovním výkonu 

danému zaměstnanci společně s dotazem, zda s tím souhlasí. „…tam jim řeknu k tomu co 

potřebuju nebo oni se mi vyjádřej k tomu, co jim řeknu.. podepíšou.. zatím se mi nikdo 
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nechtěl vyjádřit nebo nepodepsat. .jako písemně vyjádřit.. oni řeknou k tomu: „jo:, máš 

pravdu nebo nemám s tím problémy“ nebo takový…“ (manaţer4) Z tohoto popisu vnímám 

určitou formálnost procesu, kdy hodnocení pracovního výkonu konkrétního pracovníka je 

pouze jednostranným aktem a kdy nedochází k vzájemné diskusi mezi hodnotitelem a 

hodnoceným. Výstup z hodnotícího pohovoru není tedy výsledkem společného konsenzu 

mezi hodnotitelem a hodnoceným, kdy takovýto postup doporučuje Šikýř (2012) nebo 

Kociánová (2010). Hodnocené sestry pravděpodobně nepřikládají tomuto pohovoru ţádný 

význam, rezignovaně odsouhlasí verdikt nadřízeného, jen aby měly klid. Pasivní souhlas 

sestry, která je v pozici hodnocené a která alibisticky přejímá názor své nadřízené, je 

vyjádřen také v následujícím úryvku rozhovoru sestry3: „…ona řekne: „Souhlasíš s tím 

nebo máš jiný názor?“.. ale většinou jo, je to tak.. ona nás uţ za ty roky zná… takţe s tím 

souhlasím…“ nebo v rozhovoru manaţera3: …většina řekne: „Jo dobrý, v pohodě“.. a 

jsou rádi.. podepíšou, ať uţ to mají za sebou…“ Také z těchto vyjádření lze usuzovat na 

skutečnost, ţe hodnocená sestra chce mít klid a nechce nic řešit, nezáleţí jí na obsahu 

hodnocení. Hodnotitele evidentně nezajímá sebehodnocení pracovníka v tom smyslu, jak 

on sám vidí svůj pracovní výkon, středem jeho zájmu je pouze reflexe sestry na jeho 

zhodnocení.  

 

Další přístup k hodnocení popisuje manaţer3: „…já hlavně jim vysvětlím, proč jim 

dávám horší známku… a oni se k tomu můţou vyjádřit…“  Vysvětlováno je pouze udělení 

„horší známky“, hodnocení je tedy zaměřeno pouze na kritiku a dobrý výkon je 

přecházen. Drobný posun ve smyslu snahy o diskuzi jsem zaznamenala v rozhovoru se 

sestrou4: „…ţe by proběhla debata (na téma sebehodnocení), tak to ne.. jen jestli 

souhlasím s tím hodnocením, jak to tam je napsaný.. kdyţ jo, tak ať to podepíšu… jestli 

chci něco říct k chodu oddělení, nějaké připomínky, postřehy, jestli si chci na něco 

postěţovat, jestli mě tady něco trápí v práci…“ Diskuze sice neprobíhala na téma, jak se 

vidí sám zaměstnanec ve vztahu k jeho pracovnímu výkonu, ale nadřízený projevil zájem o 

zhodnocení jeho pracovní spokojenosti a chtěl znát názor na chod oddělení. Pro 

nadřízeného se tedy proces hodnocení pracovníků stává zdrojem interních informací a 

námětů na zlepšení pracoviště. Pracovníci mohou mít s této souvislosti určitý pocit 

participace na provozu oddělení, coţ můţe u zaměstnance podněcovat motivaci k práci, jak 

uvádí Wagnerová (2008). 
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Zcela formální přístup k provádění hodnotících pohovorů u svým podřízených 

jsem zaznamenala v rozhovoru s manaţerem6: „…Staniční jim to rozdají, oni si napíšou 

sami ty známky, té staniční to potom vrátí a staniční jim to opraví podle toho, jak je vidí 

ona… staniční to potom přepisovala, kdyţ se jí to nezdálo.. někomu přihoršila, někomu 

přilepšila…“ Při tomto způsobu hodnocení de facto nedochází ke kontaktu hodnoceného 

s hodnotitelem. Vlastní realizaci hodnocení v tomto případě vnímám jako účelovou 

činnost, jejímţ účelem je pouhé vyplnění hodnotícího dotazníku, který slouţí jako doklad o 

provádění tohoto procesu. Můţe zde být splněna jedna funkce tohoto procesu, a to 

zamyšlení pracovníka nad svým výkonem, ale toto se nedá předpokládat vzhledem k tomu, 

ţe se jedná o „pouhé vyplnění papíru“. I kdyby došlo k zamyšlení pracovníka nad svým 

výkonem, ten jiţ následně nedostává zpětnou vazbu od svého nadřízeného. Nadřízený sice 

opraví hodnotící dotazník podle toho, jak pracovníka vidí on sám, ale daná informace 

zůstává pouze na papíře a nedostane se k zaměstnanci, který vlastně ani neví, jestli pracuje 

dobře. Pracuje pouze na základě domněnky o svém pracovním výkonu. Z toho vyplývá, ţe 

zde v souvislosti s tímto zjištěním nemůţe docházet k rozvoji pracovního výkonu u 

jednotlivých pracovníků.  

 

Prvky sebehodnocení pracovníka jsem zaznamenala ve výpovědi manaţera2: 

„…Tady se posadí, řeknou mi, jak vidí svou práci, jestli mají pocit, ţe by měli něco zlepšit, 

jestli mají nějaký dotazy na mě, nějaký dotazy na oddělení a pak jim říkám, jak je vidím za 

ten rok nebo co si myslím, ţe dělali špatně a co bych chtěla, aby zlepšily a pak jim to dám 

přečíst…“ Hodnotící pohovor začíná zhodnocením pracovního výkonu samotným 

zaměstnancem, kdy následně je podněcován vedoucím pracovníkem k zamyšlení se nad 

jeho slabými stránkami a nad moţnostmi jejich rozvoje. Je také zaměstnanci nabídnuta 

moţnost doptání se na nejasnosti ve spojitosti s chodem oddělení. Vedoucí pracovník tedy 

vyposlechne zaměstnancův názor na jeho pracovní výkon, ale následně předkládá své 

hodnocení bez provázanosti s předchozím vyjádřením. Nadřízený v tomto případě 

pravděpodobně předpokládá, ţe zaměstnanci budou ve shodě s jeho hodnocením výkonu, 

ţe mu nebudou oponovat. Toto je dokladováno slovy: „…a pak jim to dám přečíst…“ 

Vyplněný hodnotící dotazník není tedy výsledkem vzájemné dohody, ale dá se z tohoto 

vyjádření usuzovat, ţe byl předvyplněný a jeho obsah je následně předloţen zaměstnanci k 

přečtení. Postrádám zde také kladné ohodnocení činností, které jsou pracovníkem 

v průběhu roku běţně vykonávány, takové ocenění běţné práce. Ve výpovědi dominuje 
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kritické zhodnocení výkonu, chvála není vůbec zmiňována. Plamínek (2011) tento způsob 

hodnocení pojmenovává jako „tanec výtek“.  

 

Úplně odlišnou formu provádění hodnotících pohovorů popisují manaţer5 a 

manaţer8. Ti rozdají zaměstnancům v určitém časovém předstihu prázdné hodnotící 

formuláře a jejich úkolem je ohodnotit svůj pracovní výkon dle stanovených kritérií. Měla 

by tedy u nich proběhnout přípravná fáze spočívající v zamyšlení se nad svým pracovním 

výkonem a takto připraveni přichází na hodnotící pohovor. Ten probíhá formou diskuze, 

kterou zahajuje zaměstnanec svým sebehodnocením dle předlohy jednotlivých kritérií 

v dotazníku. Tento postup doporučuje i Plamínek (2011), který říká, ţe se manaţer tímto 

způsobem dozví daleko víc informací o názorech a způsobu myšlení svých podřízených. 

Své pocity vyvolané na základě sebehodnocení pracovníka popisuje manaţer5: „…mě to 

spíš šokovalo, byla jsem překvapená, ţe má někdo tak velký sebevědomí, to taky o tom 

člověku něco vypovídá…“ Na tuto fázi navazuje jeho nadřízený, který sděluje svůj pohled 

na pracovní výkon podřízeného v kontextu s jeho sebehodnocením. Zde záleţí na 

komunikačních schopnostech a připravenosti nadřízeného, zda dokáţe citlivým způsobem 

podat zpětnou vazbu danému pracovníkovi ve smyslu, jak on vnímá jeho pracovní výkon 

(Bělohlávek, 2008). 

 

V mnohých případech došlo ze strany vedoucích pracovníků ke zjištění, ţe někteří 

zaměstnanci si nedokážou adekvátně zhodnotit svůj pracovní výkon. Tuto skutečnost 

popisuje manaţer5: „Buď se stane, ţe se úplně podhodnotí, ale jsou tu i osoby typu „já 

umím všechno…“ Také v dalších rozhovorech jsem zachytila tyto dva typy pracovníků. 

Jedni sami sebe podhodnocují, kdy přicházejí na pohovor a v hodnotícím dotazníku mají 

záměrně uvedeny horší známky, které neodpovídají realitě. „…i kdyţ vím, ţe pracuju na 

jedničku, tak bych si ji tam nenapsala.. já to tak mám.“ (sestra8). Při doptávání, proč to tak 

má, odpověděla: „Já nevím, asi na to člověk musí mít povahu a já vím, ţe taková nejsem… 

Dále tuto situaci popisuje sestra1: „…máte třeba vedle sebe kolegyni, o které si říkáte, ţe 

určitě je tomhle tom třeba lepší neţ já, tak by bylo těţký se jako ohodnotit na tu 

jedničku…“ Dále tuto skutečnost vysvětluje: „Neumíme se hodnotit.. asi si tak nevěříme… 

to je naší mentalitou…“ Sestry popisují dva rozdílné důvody jejich prezentovaného 

sníţeného ohodnocení při hodnotícím pohovoru. První sice o sobě ví, ţe pracuje dobře, ale 

stydí se takto ohodnotit navenek. Druhá sestra naopak o svém výkonu přemýšlí ve smyslu 

„vţdy je někdo lepší neţ já“, stále tedy u ní převládá pocit nedokonalého pracovního 
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výkonu. Z obou hodnocení čiší sníţená sebedůvěra pracovníků. V těchto případech by 

mělo během hodnotícího pohovoru dojít k vyjádření podpory těmto zaměstnancům ze 

strany nadřízeného. 

 

O nereálném sebehodnocení výkonu u svých kolegyň ve smyslu nadhodnocování 

hovoří i sestra8: „… vím, ţe tady máme kolegyně, který si tam tu jedničku daly, i kdyţ na to 

nemají…“ Manaţer5 popisuje také tento typ zaměstnanců: „… na to, ţe je spíše taková 

trojkařka, tak si tam napsala ty biče, sem tam tu dvojku, moţná dvě.. to udělala, aby to 

nebylo asi tak úplně trapný…“, kdy následně popisuje své pocity z chování tohoto 

pracovníka: „…mě to spíš šokovalo, byla jsem překvapená, ţe má někdo tak velký 

sebevědomí, to taky o tom člověku něco vypovídá…“ V tomto případě je zde vyjádřen 

rozpor mezi hodnocením ze strany nadřízeného a pracovníkem samotným, kdy nadřízený 

je tímto nadhodnocením značně zaskočen, vnímá ho jako nestandardní jednání. Zajímavé 

je, ţe nepopisuje šok z toho, ţe někdo svůj pracovní výkon podhodnotil, i kdyţ se také 

jedná o nereálné posuzování. Dá se tedy usuzovat na to, ţe tato forma sebehodnocení je 

pro něj přijatelnějším. 

 

 

Dále jsem se v rozhovorech zaměřovala na formu prezentování ohodnocení 

pracovního výkonu zaměstnance ze strany nadřízeného. Ve shodě s poskytováním zpětné 

vazby v průběhu roku i během hodnotícího pohovoru převaţovalo kritické zhodnocení, 

respektive tomuto hodnocení byl v rámci pohovoru věnován větší prostor neţ ocenění 

pracovního výkonu. „…to, ţe seš vlastně suprová sestra, tak to nemusí zdůvodňovat, proč 

ti to dala.. Vţdycky asi se spíš vysvětluje ta chyba, ta horší známka a ne to, co je na tom 

člověku dobrý…“ (sestra2), „…nebo jim řeknu: „Z tohohle jsem ti zatím dala dvojku, 

myslím si, ţe máš co ještě změnit.. ale úplně jednotlivý body s nima neprobírám…“ 

(manaţer2). Nadřízení tedy převáţně pociťují potřebu vysvětlovat důvody kritického 

zhodnocení, jakoby se ospravedlňovali za jejich kritický pohled, neţ aby ve stejné míře 

věnovali odůvodňování dobrého ohodnocení. To je přecházeno jako norma, kterou není 

potřeba komentovat.  Předpokládá se, ţe zaměstnanec ví, za co je kladně hodnocen. 

V kontextu s tímto zjištěním Rychtaříková (2008) zdůrazňuje nutnost odůvodnění 

pochvaly, kdy dále vysvětluje, ţe neurčitá sdělení jsou neúčinná a tudíţ beze smyslu.  
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V několika případech jsem u nadřízených zaznamenala neadekvátní hodnocení 

pracovního výkonu zaměstnance, který je ohodnocen méně kriticky, i kdyţ realita je 

rozdílná „…ţe jim neumím dát to horší hodnocení.. vím, ţe některá je na trojku, ale já jim 

dám dvojku… tak já moc dobře vím, jaká je, ale kdyţ ji tady vidím, jak tady zkroušeně sedí, 

tak okamţitě hodím zpátečku a nejde mi to…“ (manaţer2) I umění kritizovat souvisí se 

sebevědomím a sebejistotou člověka (Rychtaříková, 2008), kdy tento handicap je 

nadřízeným ukrýván pod pláštěm soucitu s podřízeným. V důsledku tohoto postupu 

nedostává ale podřízený adekvátní zpětnou vazbu a vytváří si mylný předpoklad, ţe jeho 

pracovní výkon je na dobré úrovni.  

 

Zaznamenala jsem také ohodnocení pracovního výkonu zaměstnanců, aniţ by 

následovalo jakékoliv slovní odůvodnění. Zaměstnancům byly sděleny pouze výstupy ve 

formě známek. „…Staniční mi jenom řekne na jaký známky mě vidí a moc nevysvětluje.. 

Tak si řeknu: „Co jsem asi provedla“.. ale nikdy jsem se neptala… Já si to sama pro sebe 

odůvodním.. asi člověk zapátrá v paměti.. a nějaký důvod se najde…“ (sestra5). Je necháno 

na zaměstnanci, aby si důvod horšího ohodnocení našel sám. Veškerou energii tedy 

soustřeďuje na hledání příčiny tohoto hodnocení, neţ aby se zabýval zlepšováním daného 

výkonu. 

 

Výstupem hodnotícího pohovoru je dotazník v papírové formě, který je zakládán 

na daném oddělení jako důkaz o provádění tohoto procesu. Další otázky jsem směřovala 

tímto směrem.Ve většině případů jsem naráţela na skutečnost, ţe respondenti vnímají 

hodnotící formulář jako „…kus papíru, který musí být…“ (sestra2), kdy z toho vyjádření 

vyznívá opět vnímání tohoto dokumentu jako formality.  

 

Pro některé zaměstnance plní funkci „kuchařky“, kdy jednotlivá hodnocená 

kritéria tvoří ingredience hodnoceného výkonu „…je to mustr pro staniční, aby na něco 

nezapomněly…“ (sestra5), „…ty lidi to donutí se na to zeptat..  kdyby to tam nebylo, tak při 

tom hodnocení se na to třeba i zapomene… ţe Vás to trochu vede…“ (manaţer3). Vyplnění 

jednotlivých kritérií je poţadováno, je nutné se tedy nad nimi pozastavit a zabývat se jimi. 

Sestra4 zase vnímá kritéria hodnotícího dotazníku jako důleţité informace: „…Je to dobré 

v tom, ţe vím, co je povaţováno ze strany zaměstnavatele za důleţitý…“, kdy na základě 

tohoto zjištění se sama zamýšlí nad zlepšením svého pracovního výkonu.  
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V souvislosti s těmito kritérii, která jsou podkladem pro vlastní zhodnocení 

pracovního výkonu, jsem se zajímala o to, zda jsou srozumitelná a pouţitelná pro všechny 

pracovní kategorie. Jak vyplývá z výpovědí jednotlivých respondentů, jedná se o kritéria 

všeobecného charakteru, která jsou vytvořena pro potřeby hodnocení zdravotních sester 

„...je to účelově dělaný na sestry, protoţe asi uţ dopředu se předpokládalo, ţe s tím budou 

muset pracovat jenom sestry…“ (mananţer2). Manaţer2  a manaţer4 popisují 

nadbytečnost některých bodů v kontextu s hodnocením sanitářů. Manaţer6 naopak 

pociťuje absenci určitých kritérii ve vztahu k hodnocení sester manaţerek. K těmto 

jednotlivým kritériím pracovního výkonu je přiděleno číselné označení, které u mnohých 

respondentů vyvolává asociaci se školním známkováním (taktéţ se pohybuje v rozmezí 

jedna aţ pět). Toto „známkování“ je velice často spojováno se subjektivitou vedoucího 

pracovníka „…myslím si, ţe je to hodnocení asi hodně zaloţené na sympatiích… není tady 

metr, podle kterého by se postupovalo…“ (sestra4), „…Co to třeba znamená, ţe schopnost 

komunikace je u ní na dvojku nebo na trojku? Kde je ta hranice? Myslím, ţe je to hodně 

potom subjektivní…“ (manaţer6), kdy dále pojmenovává absenci slovního popisu 

hodnoceného kritéria pracovního výkonu, stejně jako sestra4, která pouţila pro toto 

označení výraz „metr“.  

 

Součástí dotazníku je stanovení rozvojových cílů na příští období, které jsou ve 

většině případů stanovovány samotným vedoucím pracovníkem. Podkladem pro jejich 

vytvoření se stává udělené niţší ohodnocení jednotlivého kritéria „…kdyţ ji v něčem 

hodnotím na trojku, tak to jí dám jako cíl na příští rok, ţe se v tom zlepší…“ (manaţer6), 

kdy dále uvádí, ţe nikdy nehodnotí pracovní výkon samými „jedničkami“, protoţe „…kdyţ 

si napíše samý jedničky, tak nebudeme mít co zlepšovat…“ Na tomto oddělení nemůţe tedy 

sestra nikdy dosáhnout vynikajícího hodnocení, coţ samo o sobě působí demotivačně. 

Problém pro manaţery nastává, pokud sestra dosáhne vynikajícího ohodnocení. Nelze tedy 

rozvojový cíl směřovat ke zdokonalení kompetence. Jak dále vyplývá z rozhovorů, 

mnohdy cíle stanovené nadřízeným pracovníkem nesou známky všeobecnosti v kontextu 

s vyjádřením manaţera4: „…co tam člověk má pořád vybírat?... většinou se to opakuje…“ 

nebo manaţera3: „…akorát ty všeobecný, protoţe tam se nedá nic moc vymyslet…“ Jako 

všeobecné cíle jsou nejčastěji pojmenovány účast na seminářích, zvýšení odborných 

znalostí a práce na počítači. Tyto všeobecné cíle jsou stanovovány především u sester, 

které nejsou na nic specializovány. Pokud se sestra na nějakou oblast specializuje, otevírají 

se vedoucímu pracovníkovi další příleţitosti pro jeho rozvoj „…pak mám sestry 
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specialistky, těm dávám cíle třeba více se zajímat o dialýzu, vyhledávat si a navštěvovat 

semináře co se týče dialýzy…“ (manaţer7). Organizace s nastavenými cíly nijak nepracuje, 

nepodílí se na rozvoji svých zaměstnanců, coţ zaznívá ze všech odpovědí respondentů. Je 

tedy na daném pracovníkovi, jakým způsobem se postaví ke splnění stanoveného cíle, je na 

něm samotném, jakou cestu rozvoje konkrétní kompetence zvolí. 

 

V následujícím hodnoceném období by mělo dojít ke zhodnocení těchto 

stanovených cílů. V této souvislosti se respondenti nemohli se mnou podělit o ţádnou 

zkušenost, protoţe uvedenou činnost ještě neprováděli.  

 

 

Lékaři 

I lékařů jsem se dotazovala, zda je v jejich řadách proces hodnocení pracovníků 

realizován a jakým způsobem. Z  rozhovorů vyplynulo, ţe ho sice jednotliví primáři 

provádí, ale čistě na formální úrovni. Splní tím nařízení ze strany organizace, o kterém se 

dozvěděli na aktivu primářů z úst vedení organizace. Vyplňují hodnotící dotazníky, aniţ by 

s konkrétním lékařem vedli pohovor zaměřující se na jeho pracovní výkon, coţ potvrzují 

ve svých výpovědích sami lékaři, kteří se ţádného pohovoru nezúčastnili. Téměř u všech 

primářů se souběţně s otázkou týkající se procesu hodnocení nastartovala reakce odporu 

vůči tomuto procesu ve spojení s přílivem kritiky, kdy o něm hovoří jako o zbytečném a 

zdrţujícím úkonu. Primář1 vyjadřuje negaci ve spojení s vyplňováním hodnotícího 

dotazníku: „…to je jako můj milý deníčku já se ti svěřím, to je pro mě naprosto 

nepřijatelný…“, kdy vytváření hodnotících záznamů dále přirovnává k virtuálnímu světu, 

který nemá co dočinění s realitou. Reálné je pro něho hodnocení pracovního výkonu 

v obecné rovině před celým kolektivem. Primář3 připouští, ţe jednou tyto pohovory na 

oddělení realizovali, ale pravděpodobně probíhaly v humorném duchu, neměly tedy 

patřičnou váhu, jak sám dokládá: „…jedenkrát jsme to udělali a byla to docela legrace, 

nasmáli jsme se u toho…“ Dále popisuje, ţe v jeho realizaci nevidí smysl, protoţe 

hodnocení lékařů probíhá průběţně kaţdý den v rámci ranního hlášení. Další primáři také 

spíše preferují průběžné hodnocení na hlášeních lékařů nebo během velkých vizit. 

Formálnost provádění celého procesu dokladuje i jedna z vrchních sester, která popisuje 

průběh hodnocení lékařů na jejich oddělení, při kterém supluje roli primáře: „…já jsem to 

vţdycky dělala za něj.. já jsem vţdycky na hlášení rozdala doktorům dotazníky a oni mi to 
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vyplnili…“ (manaţer2). Ze všech těchto výpovědí vyplývá, ţe primáři nechtějí mít s touto 

personální činností nic co dočinění. 

 

Zajímavou odpověď související s hodnotícím pohovorem mi poskytl primář3, který 

připouští obavu z neadekvátně podané nebo neadekvátně přijaté kritiky pracovního výkonu 

jako celku „…po jednom takovým pohovoru můţete všechno zkazit…“ U dalších dvou 

respondentů jsem zaznamenala odpověď v podobném kontextu „…Myslím si, ţe je takový 

nedostatek lékařů, ţe si nikdo nedovolí kritizovat.. takţe, i kdyţ není dobrý doktor, tak 

podle mě radši ti nadřízení mlčí.. ti nadřízení jsou rádi, ţe někoho mají alespoň do počtu, 

jak se říká…“ (lékařka2), „…on by jim stejně nedal horší známku, protoţe on je všechny 

potřebuje…“ (manaţer4).  I do této personální činnosti pravděpodobně zasahuje současný 

stav ve zdravotnictví, který je charakterizován nedostatkem lékařského personálu, kdy 

kaţdý primář musí respektovat normy pojišťoven týkající se personálního obsazení na 

svých odděleních. 

 

 

1.6.5 Vidina smyslu  

Při vytváření této kategorie jsem vyházela z kódů, které vznikly na pokladě údajů 

získaných z odpovědí na otázky zaměřující se na zjištění, jaký smysl respondenti vidí 

v provádění hodnocení pracovníků formou hodnotícího pohovoru. Pilařová (2008) 

upozorňuje na důleţitost vidiny tohoto smyslu u všech zaměstnanců včetně vedoucích 

pracovníků. Ta dále dodává, ţe v případě absence tohoto smyslu dochází v organizaci 

k tomu, ţe celý proces ztrácí na významu a stává se pouhým byrokratickým aktem, který je 

negativně vnímán. Zaměstnanci tímto přichází o důleţitou moţnost stimulace pracovního 

výkonu. Ve shodě s Pilařovou (2008) vnímám tuto kategorii jako tu, která přímo ovlivňují 

jak kategorii Hodnotící pohovor, tak i kategorii Zpětná vazba, kdy obě tyto kategorie jsou 

nedělitelnou součástí celého procesu hodnocení.  
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Sestry 

V rámci mého výzkumného šetření jsem došla ke zjištění, ţe názory jednotlivých 

respondentů se rozdělily do dvou skupin. Jednu tvořili zaměstnanci, kteří smysl v 

provádění hodnotícího pohovoru vidí. Ve druhé skupině respondentů převládal názor, ţe 

provádění formálního hodnocení zaměstnanců vnímají bez většího významu.  

 

Ve většině případů byla jako důvod nepřijetí pojmenována absence provázanosti 

získaných výstupů s vyššími cíly organizace a s dalšími personálními procesy, jakými 

jsou odměňování zaměstnanců a jejich kariérní rozvoj. Tato činnost bez vidiny smyslu 

následně vyvolává pocity pouhé formalizace. „…nikdo do toho nekouká.. já si myslím, ţe 

je to jenom formalita.. napíšete hodnocení, odevzdáte to, ale stejně se s tím nikdo moc 

nezabejvá…“ (sestra5), „…tady je to k ničemu.. tady je to taková fraška.. je to o tom, ţe se 

něco očísluje a dál se s tím nepracuje…“ (sestra6). Z těchto vyjádření zaznívají pocity 

zbytečnosti při provádění této činnosti. Současně by se z nich ale dalo vydedukovat, ţe 

nějaký smysl by respondenti viděli, pokud by organizace jevila zájem o výstupy z těchto 

hodnotících pohovorů a s těmito výstupy by dále pracovala. Zmiňovaná neprovázanost je 

mimo jiné také doloţena zjištěním, ţe se hodnocení provádí na všech odděleních 

v odlišném období. Někde se realizuje na konci kalendářního roku, jak je stanoveno 

v rámci směrnice, ale tato skutečnost je pravděpodobně čistě náhodná, protoţe, jak 

následně dotyčný manaţer uvádí: „…já chci tak nějak zakončit ten rok, abych měla tak 

jako splněno.. abych na to uţ v dalším roce nemusela myslet…“ (manaţer2) Na ostatních 

odděleních se provádí v odlišných měsících, neţ je stanoveno ve směrnici. Pokud by na 

tuto personální činnost měla zájem organizace reagovat, musela by se provádět na všech 

odděleních ve stejném časovém období. Nutnost propojení procesu hodnocení 

zaměstnanců s dalšími personálními systémy organizace zdůrazňuje i Pilařová (2008), a to 

především ve smyslu rozvoje zaměstnanců a jejich transparentního odměňování. Dále 

uvádí, ţe tento postup podporuje u zaměstnanců vidinu smyslu provádění tohoto procesu.  

 

Manaţer6 to vtipně komentuje slovy: „…podle mýho názoru je to jenom tak, aby se 

vlk naţral a koza zůstala celá…“ Z tohoto vyjádření zaznívá určitá formalizace celého 

procesu, kdy se sice udělá, co se musí, ale v podstatě se pro zúčastněné nic nemění. 

Organizace z nějakého důvodu potřebuje vykazovat provádění hodnocení pracovníků, coţ 

popisuje ve své výpovědi i sestra2: „…to je kus papíru, který potřebuje mít to vedení 

hotový…“ Jiţ ale nemá potřebu realizovat tento proces tak, aby byl naplněn smysl tohoto 
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procesu, a to aby docházelo k rozvoji pracovního výkonu jednotlivých pracovníků 

v návaznosti na cíle organizace. Manaţer3 se ve své odpovědi zamýšlí nad smyslem 

realizace tohoto procesu s organizací: „…je vlastně logický, ţe pokud by ta organizace 

opravdu chtěla a měla o ty zaměstnance opravdu zájem a chtěla to nějak rozvinout, tak by 

z toho měla udělat nějaký závěr a podle toho na to nějak reagovat… ten hlavní cíl, který to 

mělo mít, tak to nesplňuje.. ţe by to navazovalo na ty vyšší cíle, tak to není…“ 

 

Tato neprovázanost byla dále potvrzena výpověďmi respondentů v tom smyslu, ţe 

vyplněné hodnotící formuláře jsou ve většině případů zakládány u vrchní sestry, kdy celý 

proces tedy začíná a končí na daném oddělení. Tento postup se realizuje z důvodu kontroly 

při auditech, kdy je tímto způsobem dokladováno, ţe vedoucí pracovník hodnocení svých 

zaměstnanců provádí.  Kontrola provádění hodnocení je pravděpodobně také důvodem 

odpovědí respondentů, kteří uváděli, ţe zaměstnanci jsou hodnoceni, protoţe se to musí 

provádět. Ze všech těchto odpovědí zaznívá určitý pocit formálnosti, zbytečnosti, nepřijetí 

procesu samotnými zaměstnanci. Dělá se to, protoţe se musí, jelikoţ jsou výstupy této 

činnosti kontrolovány během interních auditů. Pilařová (2008) v této souvislosti říká, ţe 

pokud jsou zaměstnanci k určitému procesu donuceni bez pochopení smyslu jeho 

provádění, pak se uchylují k formálnímu přístupu, který hodnotitelé přenášejí na své 

podřízené a následkem je pouhé vyplnění a podepsání formuláře. 

 

Jeden z respondentů také hovořil o nepřipravenosti personálu v součinnosti 

s procesem hodnocení pracovníků, kdy tato skutečnost byla potvrzena všemi ostatními 

respondenty v rámci dalšího doptávání „…ale podle mě na to ještě nejsme připravený a 

víceméně to vedení taky ne…“ (sestra2) Zjistila jsem, ţe nikdo ze zainteresovaných nebyl 

proškolen ve vedení hodnotících pohovorů se zaměřením na oblast efektivní komunikace a 

nebyl seznámen ani se smyslem provádění tohoto procesu. Proškolenost zejména 

hodnotitelů doporučuje vícero autorů (Pilařová, 2008; Wagnerová, 2011; Kocianová, 

2010). 

 

Respondenti, kteří odpovídali, ţe smysl v provádění hodnocení zaměstnanců 

vidí, dávali tento proces do vztahu s příleţitostí se zamyslet nad svým pracovním 

výkonem, dále se získáním informací, co je vlastně ze strany nadřízených po nich 

poţadováno ve vztahu k pracovním činnostem. Také ji pozitivně hodnotili ve vztahu 

k poskytování zpětné vazby od svého vedoucího a také v souvislosti s nalezením svých 
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pracovních rezerv. Popisovali, ţe během roku na to není čas a hodnocení pracovníků 

vnímají jako určité „zastavení se“, které tyto příleţitosti nabízí. Uvedené vyjádření se 

týkalo sester, tedy osob, které jsou v pozici hodnocených. Manaţeři, kteří hodnocení 

pracovního výkonu provádí, hovořili o smyslu jeho realizace v kontextu se získáním 

názoru na chod oddělení a s moţností podpory pracovního výkonu u svých podřízených. 

Také v něm viděli příleţitost, jak naučit zaměstnance efektivnímu pracovnímu chování ve 

smyslu např. hospodárnosti, kdy na základě roční rekapitulace by mělo dojít u 

zaměstnanců k poznání a uvědomění si svých slabin. 

 

Někteří manaţeři ve svých odpovědích také zdůrazňovali užitečnost průběžného 

hodnocení svých zaměstnanců, kdy mu přiřazovali vyšší smysluplnost neţ hodnocení, 

které se provádí jednou za rok. „…Já si myslím, ţe to průběţný hodnocení je podstatnější 

neţ tohleto...“ (manaţer6), „...kdyţ potřebuju s těma lidma mluvit, tak si ten čas s těma 

lidma udělám a mluvím.. tohle je takový hrozně strukturalizovaný…“ (manaţer3), „…Já si 

myslím, ţe nemá ţádný smysl… Já s něma vyřeším všechno hned.. pochválím je hned, 

pokárám je hned…“ (manaţer7), „…během roku dělám ty neoficiální s kterými 

potřebuju… protoţe mně se osvědčilo, ţe kdyţ s ní proberu, ţe dělá něco špatně, tak ona se 

mi na dva tři měsíce trochu stáhne a šlape.. a pak to udělám zase znovu a zase šlape…“ 

(manaţer2). Tvrzení je v souladu s odbornou literaturou, kdy Urban (2010) vyzdvihuje 

průběţné hodnocení jako nejefektivnější formu v kontextu podpory pracovního výkonu 

zaměstnanců, kdy říká, ţe pokud hodnocení práce není provedeno okamţitě, ztrácí na 

smysluplnosti. Ta spočívá v tom, ţe zaměstnanec stále ví, jak dobře svou práci vykonává. 

Wagnerová (2008) toto tvrzení doplňuje v tom smyslu, ţe průběţné hodnocení slouţí jako 

podklad pro pravidelné roční hodnocení. Uvedené tvrzení je podloţeno i výzkumem 

(Manshor, Kamalanabhan, 2000), kdy jedním ze závěrů bylo zjištění, ţe zaměstnanci stojí 

o častější hodnocení své výkonnosti neţ pouze jednou za rok v rámci formálního 

hodnocení.  

 

V rámci hovorů byla také vyslovena myšlenka z úst několika manaţerů, ţe smysl 

hodnocení pracovního výkonu ve vztahu k jeho zvyšování vnímají smysluplněji u 

mladších zaměstnanců, kteří jsou dle jejich slov flexibilnější a snadněji motivující. 

Manaţer2 mluví o tomto jevu v kontextu rezignace na rozvoj pracovního výkonu letitého 

pracovníka a přizpůsobení se tomuto pracovnímu výkonu, i kdyţ ho někdy můţe vnímat 

jako nízký „…těch změn s něma uţ provádět moc nejde… mám letitý pracovníky, kteří jsou 
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na oddělení dlouhou dobu a vím, ţe kaţdá pracuje nějakým způsobem a těţko se tam ta 

povaha mění… Kdyţ tady mám sestřičku třicet let, tak vím, jaká je a ţe ji musím brát 

takovou jaká je, ţe ji nepředělám…“ Manaţer7 zase naopak popisuje rezignaci ze strany 

sester: „…No ty starší sestry ve vyšším věku.. tak tam si myslím, ţe je jim to jiţ jedno, ty 

chtějí mít ten svůj klid, nějak to přeţít…“ Tento stav je popisován v literatuře jako projev 

nebo příznak syndromu vyhoření (Venglářová, 2011; Stock, 2010; Schaufeli, Maslach, 

Marek, 1993), kdy tito autoři ho podobně popisují jako paralýzu kreativity a nezájem být 

lepším pracovníkem. O stavu „přeţití“ hovoří i manaţer3, kdy následně i správně tento 

pojem dává do souvislosti se syndromem vyhoření „…tak oni říkaj: „Přeţít“… zvlášť u 

těch holek, který jsou tady 20 let v kuse, který jsou vyhořelý…“ Z těchto hovorů jsem 

vycítila určitou normalitu tohoto stavu. O syndromu vyhoření manaţeři mluví jako o 

něčem, co se běţně vyskytuje ve spojitosti s počtem odpracovaných let a nikdo to tedy 

neřeší. Důleţité je, ţe pracovník podává v oblasti „šedé zóny“ nějaký pracovní výkon. 

Skutečnost by naopak měla být alarmujícím zjištěním pro manaţery, kteří by se na tyto 

zaměstnance měli zaměřit především v rámci motivace pracovního výkonu.  

 

Lékaři 

Také na tuto kategorii jsem se doptávala u lékařů. Vzhledem ke skutečnosti, která 

vyplynula z šetření, ţe tento proces hodnocení pracovníků neakceptují jako přínosný, 

nemělo význam u této skupiny pátrat po tom, jaký smysl v něm vidí. Spíše jsem se 

zaměřovala na zjišťování, jak by si představovali nastavení tohoto procesu v praxi, aby 

v něm smysl a přínos pro praxi viděli. 

 

Ve většině případů z úst lékařů zaznívala moţnost vidiny smyslu hodnocení 

s propojením se systémem odměňování. „…Kdyby se to zvyšovalo, tak bych to určitě 

přivítala… Kdyţ by byly chyby fakt dokázaný nebo kdybych o nich věděla, tak jo.. alespoň 

si to člověk líp uvědomí…“ (lékařka1), „…co si budeme povídat, peníze lidi hodně 

motivujou.. je to blbý, ale i ve smyslu sebrání toho osobního ohodnocení.. kdyţ se prostě 

udělá chyba… ale muselo by to být v rámci těch osobních příplatků a ne ze základního 

platu…“ (lékařka2). V prvním případě lékařka apeluje především na spravedlnost 

hodnocení pracovního výkonu ve spojení se systémem finančního odměňování, které musí 

být postaveno na důkazech a současně na komunikaci mezi nadřízeným a zaměstnancem. 

Lékařka2 vidí také moţnou vazbu mezi mzdou a oceněním pracovního výkonu, a to v 
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provázanosti pouze s nenárokovou složkou mzdy. Základní mzdu tedy vnímá jako něco, 

na co má právo, jakousi jistotu. Dvořáková (2012) v této souvislosti uvádí, ţe mzda je 

určitým druhem motivátoru, ale její výše nesmí být stanovována nahodile. Tuto funkci dle 

autorky plní pouze za předpokladu, ţe je spojena s pocity uznání a ocenění podaného 

pracovního výkonu. Dále doplňuje, ţe nadstandardní pracovní výkony jsou vyvolávány 

příslibem pohyblivé mzdy.  

 

Primář1 popisuje zkušenosti s nefunkčním systémem odměňování v organizaci, 

který má neblahý vliv na jeho motivační nastavení podávat lepší pracovní výkon: „…já 

dneska nemám jedinou motivaci, proč bych se snaţil být lepší.. Proč bych se hnal někam 

dál,kdyţ jedu na půl plynu a je to v pohodě?… já vím, ţe by to mohlo být úplně jinak, ale 

proč bych ty lidi buzeroval, kdyţ jim nemám co dát?“ Dále vysvětluje, ţe ze strany 

pojišťovny a vedení organizace jsou nastaveny výkonnostní limity, u kterých je 

vyţadováno jejich splnění. Plnění není pro něho pravděpodobně nijak zatěţujícím aktem, 

kdy se tato skutečnost dá dedukovat z vyjádření „jedu na půl plynu a je to v pohodě“. 

Jedinou moţnost vidí v nastavení motivačního systému v součinnosti s hodnocením 

pracovního výkonu, kdy apeluje také na spravedlnost během realizace a zejména na 

připravenost všech aktérů s těmito systémy pracovat „… ta implementace vyţaduje to, ţe 

si nejste rovni… musíte být tak statečná a říct: „Tobě seberu a tobě dám…“ Také velký 

význam přikládá transparentnosti a pevně nastaveným pravidlům „…ten ředitel řekne: 

„ne, tady máš parametry a podle těch to rozdělíš…“   

 

 

1.6.6 Postoj organizace 

Pokud organizace zaujímá neutrální či negativní postoj k danému procesu, můţe 

tento stav ovlivnit jak vidinu jeho smyslu, tak následně i celý proces vlastního hodnocení. 

Tato kategorie tvoří tedy základní stavební kámen celého procesu řízení pracovního 

výkonu zaměstnanců, kdy má přímý vliv na kategorii Vidina smyslu. Zaměstnanci bez 

vidiny smyslu a bez podpory organizace provádí hodnocení zaměstnanců pouze formálně, 

kdy výsledkem této činnosti je „ mít to za sebou“ a ne motivovaný personál, který podává 

dobrý pracovní výkon. Organizace, která podporuje proces hodnocení zaměstnanců a 



97  

vnímá ho naopak jako uţitečnou činnost, vytváří tímto svým postojem podmínky, díky 

nimţ zaměstnanci vnímají tento proces jako smysluplný.  

 

Tato kategorie nevznikla na základě indicií získaných přímým dotazováním, ale 

byla respondenty vyjádřena v rámci jejich odpovědí na jiné otázky. Postoj organizace je 

zde moţné vyjádřit z několika aspektů. Jedním z nich je zjištění, ţe proces je ze strany 

organizace požadován. Tvrzení dokládají sami respondenti ve svých výpovědích: 

„…určitě to vyšlo jako řízenej dokument..ţe se to jako musí dělat…“ (manaţer3), „…Jo, 

chodí audity… To (hodnotící dotazník) se musí ukázat…“ (manaţer6), „…jsem jim říkala, 

ţe se musí kaţdej rok hodnotit…“ (manaţer4), „…spíš ţe je to taková nutnost je 

ohodnotit…“ (manaţer8). Organizace z nějakého důvodu potřebuje vykazovat provádění 

hodnocení pracovníků, coţ popisuje ve své výpovědi i sestra2: „…to je kus papíru, který 

potřebuje mít to vedení hotový…“ Jiţ ale nemá potřebu realizovat proces tak, aby byl 

naplněn jeho smysl, a to aby docházelo k rozvoji pracovního výkonu jednotlivých 

pracovníků. Tato povinnost je mimo jiné stanovena v řízeném dokumentu, který nese 

název Řízení lidských zdrojů. Provádění této činnosti je kontrolována během interního 

auditu, kdy je poţadováno doloţení vyplněných hodnotících dotazníků, jak také zaznívá 

z odpovědí některých respondentů. Zajímavé je zjištění, ţe nutnost provádění hodnocení 

zaměstnanců vnímají manaţeři spíše směrem k auditní činnosti neţ ke skutečnosti, ţe je 

jejich povinností se řídit jakoukoliv řízenou dokumentací a seznamovat s ní své podřízené 

pracovníky, coţ vyplývá z jejich náplně práce.  

 

Další postoj organizace je vyjádřen z pohledu připravenosti a podpory personálu 

při provádění hodnocení zaměstnanců. Záleţí vůbec organizaci na kvalitě prováděného 

procesu? Co se týče připravenosti personálu, tak většina respondentů odpovídá, ţe se 

ţádný seminář, kde by byli seznámení se smyslem jeho realizace a s tím, jak mají správně 

postupovat při hodnocení svých zaměstnanců, neuskutečnil. Vedoucím pracovníkům bylo 

pouze ze strany vedení organizace oznámeno v rámci pravidelné porady, ţe je nutné tuto 

personální činnost provádět. Ti informaci předali dál na svá pracoviště, a to v podobném 

znění, ţe se tento proces musí provádět. Zde tedy skončila role organizace v tomto 

procesu, co se týče připravenosti jeho aktérů - příkaz vydala. Dále pak záleţí na kaţdém 

hodnotiteli, jak k vlastní přípravě postaví a jak k tomuto procesu přistupuje. Organizaci jiţ 

nezajímá, v jaké kvalitě tento proces probíhá. V této souvislosti Pilařová (2008) uvádí, ţe 

v důsledku chybné implementace procesu hodnocení do praxe nejčastěji dochází k tomu, 



98  

ţe celý proces je provázen s absencí smyslu jeho provádění a v důsledku toho není 

zaměstnanci akceptován. 

 

V rozhovorech jsem také narazila na skutečnost, ve které se odráţí postoj 

organizace k  připravenosti vedoucích pracovníků provádět jakékoli personální 

činnosti. Úzce tedy souvisí i s hodnocením pracovníků. Z výpovědí vyplynulo, ţe zejména 

primáři jsou do svých funkcí voleni, protoţe jsou největšími odborníky svého oboru 

v organizaci. Umí tedy „dělat medicínu“, nikdo je však uţ neučí být dobrými manaţery. 

„…on je vynikajícím odborníkem, ale řídit lidi to neumí…“ (lékař3). Primář3 hovoří 

v tomto kontextu o skutečnosti, ţe organizace se nesnaţí být v tomto ohledu vedoucím 

pracovníkům nápomocna: „…Umění vést, to je umění… organizace nám ale nepomáhá se 

tomuto umění naučit…“ V tomto kontextu hovořil i primář1, který se také zamýšlel nad 

moţností vzdělávání řídících pracovníků se zaměřením na manaţerské dovednosti: 

„…samozřejmě můţete se naučit různý věci ve škole, ale z toho co se naučíte, tak si musíte 

vybrat…“ V této souvislosti dále zdůrazňuje vliv osobnosti ve vztahu k řízení lidí. 

Připouští, ţe primář nemusí být ani tak nejlepším doktorem, ale důleţité je, aby disponoval 

především organizačními schopnostmi.  

 

Stejnou situaci jsem zaznamenala i u sester, které na manaţerskou pozici nejsou 

nijak organizací připravovány. I ony jsou voleny na své manaţerské pozice především na 

základě jejich odborné a organizační zdatnosti. Jejich práce s podřízenými je tak zaloţena 

pouze na intuici a snaze se v tomto směru sama vzdělávat. Kaţdý ze zdravotnických 

 manaţerů tedy svou funkci vykonává tak, jak nejlépe umí, bez patřičných odborných 

znalostí v tomto směru. Dá se pouze domnívat, zda si organizace důleţitost vzdělávání 

v oblasti vedení lidí neuvědomuje nebo nemá zájem rozšiřovat vedoucím pracovníkům 

znalosti z této oblasti. 

 

 

Dalším zjištěním, díky kterému je vyjádřen další postoj organizace, je to, ţe jí 

nezáleží na výstupech z hodnotících rozhovorů, coţ souvisí se ztrátou smysluplnosti 

celého procesu a nevysvětluje se tím ani důvod, proč je tedy po zaměstnancích poţadován. 

Toto tvrzení je dokladováno slovy respondentů: „…nikdo do toho nekouká…stejně se s tím 

nikdo moc nezabejvá…“ (sestra5), „…se něco očísluje a dál se s tím nepracuje…“ 

(sestra6), „…u nás to (vyplněný hodnotící dotazník) má schovaný vrchní sestra…“ 
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(manaţer1), „…nikdo to po mně zatím nechtěl, nikoho to nezajímalo… nikdo s tím uţ dál 

nepotřebuje pracovat…“ (manaţer2). Neexistuje tedy provázanost s dalšími personálními 

systémy. Neprovázanost byla dále potvrzena výpověďmi respondentů v tom smyslu, ţe 

vyplněné hodnotící formuláře jsou ve většině případů zakládány u vrchní sestry, kdy celý 

proces tedy začíná a končí na daném oddělení. Pokud tedy výstupy, které jsou mnohdy 

cenného charakteru, jak uvádí Dvořáková (2012), zůstávají „v šuplíku“ u vrchní sestry, 

vyplývá z toho tedy, ţe organizace nemá zájem o tato zjištění a pravděpodobně s těmito 

závěry nechce dál pracovat. Připravuje se jednak o cenné informace ze strany zaměstnanců 

a jednak o jedinou moţnost, jak podporovat a rozvíjet pracovní výkon u jednotlivých 

pracovníků.  
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1.6.7 Shrnutí výsledků a diskuze 

Výzkumné šetření popisované v rámci této diplomové práce jsem prováděla v jedné 

nejmenované nemocnici okresního typu, při kterém jsem se zaměřovala na systém 

hodnocení pracovníků, realizovaný konkrétně u zdravotních sester a lékařů. Cílem 

výzkumu bylo zjistit, jak hodnocení pracovníků v organizaci skutečně probíhá a zda 

dochází díky tomuto procesu k ovlivňování pracovního výkonu u těchto zaměstnanců. 

Na základě uskutečněných rozhovorů jak s vedoucími pracovníky, tak i se 

samotnými zaměstnanci, jsem vytvořila šest kategorií, mezi kterými jsem hledala 

vzájemné vztahy. Z těchto vazeb vyplynulo zjištění, ţe postoj, který zaujímá organizace 

k procesu hodnocení pracovníků, je základním stavebním kamenem řízení pracovního 

výkonu zaměstnanců, kdy ovlivňuje jak vidinu smyslu hodnocení zaměstnanců, tak 

následně i celý proces. Ve svém důsledku má vliv i na motivaci personálu podávat dobrý 

pracovní výkon.  

Ve výpovědích respondentů jsem narazila na skutečnost, ţe vedoucí pracovníci 

nejsou žádným způsobem  připravováni provádět jakékoli personální činnosti, tedy ani 

hodnocení pracovníků. Ti jsou do svých funkcí voleni na základě svých odborných a 

organizačních schopností, ale jiţ nejsou podporováni být i dobrými manaţery. Organizace 

jim nijak nepomáhá ve zvyšování kompetencí v oblasti managementu. V kontextu 

s procesem hodnocení pracovníků jsem ani v jednom rozhovoru nezaznamenala, ţe by ze 

strany organizace došlo k podpoře rozvoje znalostí a dovedností v podávání efektivní 

průběţné zpětné vazby, ani jak správně realizovat hodnotící pohovor. 

 

V organizaci jsou prováděny obě formy hodnocení pracovníků, jak průběţné, kdy 

je pracovník hodnocen během roku při vykonávání činnosti, tak i systematické, kdy 

pracovníci jsou hodnoceni podle předem daných kritérií.  

 

I přesto, ţe je provádění systematického hodnocení pracovníků organizací 

vyžadováno, kdy je tato činnost kontrolována na základě předloţení vyplněných 

hodnotících dotazníků, nemá organizace již potřebu realizovat proces tak, aby byl 
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naplněn jeho smysl, který spočívá v podpoře motivace a následném rozvoji pracovního 

výkonu jednotlivých pracovníků, jak je uvedeno v teoretické části. Toto tvrzení je 

podloţeno závěry z výzkumu, z kterých jasně vyznívá, ţe připravenost personálu na 

provádění hodnotících pohovorů je nulová, kdy nikdo z hodnotitelů nebyl proškolen jednak 

o smyslu provádění a ani o tom, jak má správně postupovat při hodnocení svých 

zaměstnanců. Dále je toto tvrzení zaloţeno na skutečnosti, ţe organizace dále ţádným 

způsobem nepracuje s výstupy z hodnotících pohovorů, kdy vyplněné hodnotící formuláře 

jsou ve většině případů zakládány u vrchní sestry. Celý proces tedy začíná a končí na 

daném oddělení. Provázanost s dalšími personálními systémy tedy neexistuje, kdy tuto 

skutečnost potvrzuje také další zjištění, ţe kaţdé oddělení provádí hodnotící pohovory 

v rozdílném časovém období. Veškeré ukazatele postoje organizace vůči hodnocení 

zaměstnanců svědčí o tom, ţe organizaci nezáleţí na kvalitě provádění procesu, kdy 

zaujímá čistě neutrální postoj.   

 

Z dalších zjištění vyplynulo, ţe postoj organizace má značný vliv na přijetí tohoto 

procesu samotnými zaměstnanci, coţ je v souladu s uváděnou teorií v první části této 

práce. Zde je popisována důleţitost provázanosti hodnocení pracovníků s dalšími 

personálními procesy tak, aby zaměstnanci viděli nějaký smysl v jeho provádění. Díky 

laxnímu přístupu organizace, kdy je vyţadován pouze vyplněný dotazník, nedošlo tedy ze 

strany lékařů i sester k přijetí procesu hodnocení ve formě hodnotícího pohovoru. Vnímán 

je jimi jako formalita, která je z jejich pohledu neuţitečná. Většinově je zaujímán názor, ţe 

provádění tohoto procesu smysl nemá, a to především ve vztahu k neprovázanosti s dalšími 

personálními činnostmi. Smysl jeho realizace by zaměstnanci viděli především 

v návaznosti výstupů hodnotících pohovorů na systém odměňování, kdy by tato vazba, 

jejímţ důsledkem je sniţování nebo zvyšování pohyblivé sloţky mzdy, musela být 

především spravedlivá a postavená na důkazech. V tomto směru je samotnými zaměstnanci 

apelováno na připravenost hodnotících, kdy tato sloţka mzdy musí být vyplácena 

v provázanosti s úsilím nebo odpovědností dotyčného pracovníka (Armstrong, 2007). 

 

Hodnotící pohovory jsou v organizaci prováděny jednou ročně, a to pouze u sester.  

Lékaři toto formální hodnocení pracovního výkonu realizují pouze ve formě vyplnění 

dotazníku v kontextu s tím, aby deklarovali splněnou povinnost stanovenou organizací. 
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Zajímavý je výstup v tom smyslu, ţe organizace jiţ nekontroluje, zda je prováděn samotný 

hodnotící pohovor, jde jí pouze o hmatatelné důkazy provádění tohoto procesu ve formě 

vyplněných papírových dotazníků. Je tedy na kaţdém z aktérů, jakou formou k realizaci 

daného procesu přistoupí.  

 

Dále jsem se zjišťovala, jakým způsobem je u sester veden hodnotící pohovor. 

Výsledek mého zkoumání je, ţe průběh pohovoru je v organizaci rozdílný. Tuto 

skutečnost lze opětovně odůvodnit absencí v proškolenosti hodnotitelů, kdy kaţdý vedoucí 

pracovník ho provádí buď dle svých získaných zkušeností z dob, kdy byl sám hodnocen 

nebo na základě své intuice. V organizaci také neexistuje směrnice, ve které by byl 

doporučovaný postup přesně popsán. 

Nejčastěji jsem zachytila postup, kdy vedoucí pracovník oznámí danému 

zaměstnanci svůj názor na jeho pracovní výkon společně s dotazem, zda s tím souhlasí. 

Toto hodnocení pracovního výkonu konkrétního pracovníka je pouze jednostranným aktem 

a nedochází při něm k vzájemné diskusi mezi hodnotitelem a hodnoceným tak, jak je 

doporučováno v teoretické části. Navíc je vysvětlováno pouze kritické zhodnocení a dobrý 

výkon je zcela přecházen. Předpokládá se tedy, ţe zaměstnanec ví, za co je kladně 

hodnocen. Tento postup kritizuje Plamínek, který tento monolog pojmenovává jako „tanec 

výtek“ (Plamínek, 2011, s. 68). Dále uvádí, ţe výsledkem takto pojatého pohovoru je 

pouhá neproduktivní obhajoba ze strany zaměstnance. Zaznamenala jsem také postup, kdy 

nadřízený předkládá svůj názor na pracovníkův výkon bez podání patřičného vysvětlení a 

je na pracovníkovi, aby si důvod ohodnocení našel sám.   

Určitou snahu manaţera o participaci pracovníka na hodnotícím pohovoru, kdy 

po něm chce nějaké vyjádření, jsem zaznamenala pouze v několika ojedinělých případech. 

Tento postup je ve shodě s odbornou literaturou uváděnou v teoretické části, kde je 

zdůrazňován význam sebehodnocení zaměstnance. Například Plamínek (2011) popisuje 

klady tohoto postupu v tom smyslu, ţe manaţer se dozvídá daleko více o názorech a 

způsobu myšlení svého podřízeného. Od zaměstnanců bylo vyţadováno vyjádření jednak 

ve vztahu ke spokojenosti na pracovišti, kdy nadřízený chce znát názor na chod oddělení, 

nebo ve formě zhodnocení svého pracovního výkonu. V této souvislosti z výzkumu 

vyplynulo zjištění, ţe toto sebehodnocení není mnohdy reálné, kdy mnozí zaměstnanci 

neumí ohodnotit adekvátně svůj pracovní výkon.  
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Také jsem se setkala s popisy průběhu hodnocení, které jsou v totálním rozporu 

s doporučeným postupem při provádění pravidelného zhodnocení výkonu zaměstnanců 

uvedeným v teoretické části. Uskutečňují se bez jakéhokoliv kontaktu hodnoceného 

s vedoucím pracovníkem, kdy je zaměstnancům rozdán hodnotící dotazník. Ten oni vyplní 

a odevzdají nadřízenému. Účelem je tedy pouhé vyplnění hodnotícího dotazníku, který 

slouţí jako doklad o provádění tohoto procesu. S takovýmto přístupem jsem se setkala 

v jednom případě u sester a u lékařů se jednalo o stoprocentní výskyt. Jedná se čistě o 

byrokratický přístup bez moţnosti zamyšlení se nad pracovním výkonem zaměstnance a 

nad jeho případným rozvojem. V těchto případech nikdo nepracuje s rozvojovým 

potenciálem u svých zaměstnanců.  

 

Výstupem pravidelného zhodnocení pracovního výkonu zaměstnanců je vždy 

vyplněný dotazník, který je zakládán na daném oddělení jako důkazný materiál. I 

samotnými zaměstnanci je většinově popisováno, ţe jediným smyslem jeho vyplňování je 

doloţení realizace tohoto procesu. V několika případech byla popisována i další funkce 

tohoto dokumentu z úst respondentů. Ta spočívá ve vnímání dotazníku jako „kuchařky“, 

kdy vzhledem k tomu, ţe je poţadováno zhodnocení zadaných kritérií pracovního výkonu, 

manaţeři musí tedy postupovat bod po bodu a získávají tím pocit jistoty, ţe nemohou při 

hodnocení na nic zapomenout.  

 

Dále jsem se ve svém výzkumném šetření zaměřovala na kritéria uvedená 

v dotazníku, podle kterých je hodnocen pracovní výkon zaměstnanců. Zjistila jsem, ţe 

dotazník má jednotnou formu, kdy podle nastavených kritérií, která jsou stejná pro 

všechny pozice v organizaci, nelze hodnotit všechny zaměstnance. Z výzkumu zcela jasně 

vyplynulo, ţe jsou nevyhovující pro sanitáře a pro sestry manaţerky. Toto zjištění je 

v rozporu s vyjádřením Koubka (2007), který doporučuje volbu takových kritérií, aby co 

nejlépe demonstrovala daný pracovní výkon zaměstnance. K těmto jednotlivým kritériím 

pracovního výkonu je přiděleno číselné stupňování, které u mnohých respondentů 

vyvolává asociaci se školním známkováním. V tomto kontextu je ale mnohými 

respondenty vyjadřována spokojenost vzhledem k jednoduchosti a snadné pochopitelnosti. 

Kritika ale z jejich úst zaznívala v souvislosti s tím, ţe chybí slovní popis jednotlivých 
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stupňů hodnocených kritérií, kdy je v tomto kontextu mnohými zaměstnanci popisován 

pocit subjektivního ohodnocování pracovního výkonu ze strany vedoucího pracovníka. 

 

V rámci hodnotícího pohovoru, pokud tedy probíhá, dochází ke stanovování 

rozvojových cílů na příští období. Hodnocení neprobíhá pouze retrospektivně, ale i se 

zaměřením na budoucnost v souladu s doporučením v teoretické části, kdy například 

Kociánová (2010) uvádí, ţe stanovení konkrétních cílů je mnohem efektivnější neţ 

poţadavek nadřízených, aby zaměstnanci pracovali „co nejlépe“. K rozporu s teoretickou 

částí ale dochází v kontextu s mým zjištěním, ţe ve většině případů jsou tyto rozvojové cíle 

stanovovány samotným nadřízeným pracovníkem bez provázanosti s cíly organizace. 

V teoretické části je zdůrazňována jednak nutnost souladu cílů jednotlivých zaměstnanců 

se strategií organizace a také participace zaměstnanců na vytváření těchto cílů. V této 

souvislosti Wagnerová (2008) uvádí, ţe jsou tyto cíle ze strany zaměstnanců daleko více 

akceptovány. Podkladem pro vytvoření cílů je udělené niţší ohodnocení jednotlivého 

kritéria pracovního výkonu, coţ je v souladu s rozvojovými ambicemi tohoto procesu ve 

vztahu k řízení pracovního výkonu. Mnohdy ale nesou známky všeobecnosti, kdy 

nadřízený cíle stanovuje zcela nahodile, bez souvislosti s rozvojem pracovního výkonu u 

konkrétního zaměstnance. Tento postup demonstruje zcela formální přístup nadřízeného 

k tomuto procesu, jehoţ důvodem je nepochopení smyslu jeho provádění. Jak jiţ byl výše 

popsán jeden z výstupů mého výzkumného šetření, organizace se stanovenými cíly ţádným 

způsobem nepracuje vzhledem k tomu, ţe se o ně nezajímá. 

 

Souběţně se systematickým zhodnocením pracovního výkonu pomocí pohovoru 

poskytují zaměstnancům nadřízení pracovníci zpětnou vazbu při provádění 

každodenních činností. Tomuto průběţnému hodnocení je respondenty všeobecně 

přisuzován větší význam v souvislosti s řízením pracovního výkonu, coţ je v rozporu 

s popisem jeho funkce v teoretické části, kdy toto neformální hodnocení, jak uvádí Ţufan 

(2012), v ţádném případě nepodává komplexní pohled na pracovníka, nezaměřuje se na 

jeho silné a slabé stránky a na jeho případné další uplatnění v organizaci. Slouţí jako 

podklad pro hodnocení formální, na jehoţ výstupy by měly navazovat další personální 

činnosti.  
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Z rozhovorů dále vyplynulo, ţe se vţdy jedná o jednosměrný proces shora dolů, 

kdy nadřízený poskytuje zpětnou vazbu svému podřízenému. V několika případech jsem 

zaznamenala zájem o získání zpětné vazby také z jiného směru (od svých podřízených, 

spolupracovníků, pacientů), coţ je podstatou třistašedesátistupňové zpětné vazby, kterou 

uvádím jako jednu z metod hodnocení v teoretické části. Daná metoda je zaloţena na 

vícezdrojovém hodnocení zaměstnance, kdy zaměstnanec získá komplexnější náhled na 

svůj pracovní výkon. 

 

Respondenti popisovali zejména dvě formy poskytování zpětné vazby ze strany 

nadřízeného, a to chválu nebo kritiku. Obě jsou poskytovány okamţitě po výkonu, který 

si zaslouţí nějaké ohodnocení. Hodnoceny jsou tedy pouze výkony, které nějakým 

způsobem vybočují, nesplňují tedy statut standardu. Činnosti, které naopak jsou vnímány 

jako standardní, zůstávají nepovšimnuty a tedy i mimo reflexi vedoucího pracovníka. 

Nedochází tedy k plnohodnotnému vyjádření zájmu ze strany nadřízeného pracovníka, jak 

je uvedeno v teoretické části, kde Plamínek (2000) doporučuje vedoucím pracovníkům 

vnímat veškerého chování svých podřízených. Toto chování v něm zanechává nějaké 

pocity, o kterých následně hovoří se svými podřízenými. 

Z rozhovorů lékařů i sester dále vyplynulo, ţe vnímají určitou nevyváženost mezi 

kritikou a pochvalou, kdy převládá podávání kritického hodnocení pracovního výkonu ze 

strany nadřízeného. Dobré pracovní výsledky jednotlivce jsou nadřízeným mnohdy 

povaţovány za samozřejmost. Tuto skutečnost reflektují i sami někteří nadřízení. 

Tureckiová (2007) v tomto kontextu doporučuje vyváţenost v podání zpětné vazby, kdy 

dále doporučuje kritiku podávat uváţlivě a přiměřeně. Zaznamenala jsem i pocity 

zaměstnanců, které spočívají v rozdílném přístupu nadřízených k podávání zpětné vazby 

jednotlivým zaměstnancům, který je ovlivněn osobními sympatiemi a antipatiemi ze strany 

nadřízených.  

Kritika je z úst vedoucích pracovníků udělována vždy ve spojení s chybovostí 

zaměstnanců. Z rozhovorů vyplynulo, ţe způsob podání kritiky je u lékařů a u sester 

rozdílný.  Lékařům je podávána veřejnou formou během společných setkání lékařů daného 

oddělení, coţ je ale z jejich strany vnímáno negativně. Naopak sestrám je tato forma zpětné 

vazby prezentována v soukromí, kdy tento postup je zdůrazňován Owenem (2008), který 

současně veřejné podání kritiky staví na roveň veřejného zahanbování jednotlivce, jehoţ 
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důsledkem je negativní reakce zaměstnance a nevede to k jeho zamyšlení nad pracovním 

jednáním. Pokud by se ale jednalo o problém týkající se všech, je tato kritika u sester 

poskytována směrem k celému kolektivu ve formě papírového záznamu nebo veřejnou 

prezentací na schůzi.  

Pochvalu většina manaţerů vnímá jako jedinou možnost vyjádření spokojenosti 

s pracovním výkonem danému zaměstnanci, kdy zároveň jejich představa spočívá 

v doplnění pochvaly adekvátní finanční částkou v rámci pravidelných odměn nebo 

osobního ohodnocení. Jak vyplynulo výše, je pouţívána v omezenější míře neţ kritika. 

Manaţeři ji ve většině případů provádí veřejnou formou.  

 

Pochvalu i kritiku respondenti uváděli také velice často v souvislosti s motivací. 

Patří tedy mezi moţnosti, díky nimţ nadřízení ovlivňují motivaci zaměstnanců k podávání 

lepšího pracovního výkonu. Dle vyjádření respondentů probíhá motivace zaměstnanců 

pouze tedy na úrovni poskytování zpětné vazby během provádění činností.  

Z výzkumného šetření vyplynulo, ţe většina sester pochvalu popisuje jako 

nejčastěji uplatňovaný stimul pracovního výkonu. Ze všech těchto výpovědí jsem ale 

nabyla dojmu, ţe tento stav není důsledkem toho, ţe by pochvala byla vnímána jako 

nejúčinnější stimul, ale v kontextu toho, ţe je jediným prostředkem, který mají 

v organizaci k dispozici pro motivaci svých zaměstnanců. Velice často byla popisována 

také jako určitá náhraţka za jiné, zaměstnanci preferovanější stimuly, které jsou ve většině 

případů finančního rázu. Motivace ve formě financí byla pojmenovávána vţdy ve spojení 

s její absencí. Toto zjištění je v kontrastu s poznatky uváděnými v teoretické části, kdy 

například Urban (2010) popisuje, ţe finanční odměna nemůţe kompenzovat uznání ze 

strany nadřízeného. Pokud by ale tato vyjádření demonstrovala stav ve zdravotnictví, kde 

je všeobecně vnímáno nedocenění pracovníků, potom lze tyto výstupy vysvětlit pomocí 

teorií motivace prezentovaných v první části práce. Uváděné teorie jasně popisují, ţe 

pokud nejsou uspokojeny niţší potřeby, v tomto případě ve formě výdělku, nejsou 

doceněny potřeby vyšší (pochvala, ocenění, uznání). V kontextu se zjištěním je pochvala 

respondenty vnímána jako něco „co zbylo“ a její význam není v organizaci plně doceněn. 

V tomto případě bych apelovala na propojení finančního odměňování v návaznosti na 

ohodnocení pracovního výkonu, aby došlo k posílení motivace u jednotlivých pracovníků. 

Pokud by ale funkce pochvaly byla nedoceňována z důvodu nesprávného postoje 
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vedoucího pracovníka v tom smyslu, ţe sám nevidí její důleţitost a takto to prezentuje dál 

svým podřízeným, v tomto případě je důleţité podpořit vnímání funkce pochvaly 

samotnými vedoucími pracovníky a naučit je správně poskytovat pochvalu. I zde je nutné 

doplnit poskytování pochvaly o propojenost s odměnami finančního rázu, kdy tato finanční 

odměna by byla určitým „doplňkem“ pochvaly.  

V několika případech jsem zaznamenala ve výpovědích i skutečnost, ţe se 

zaměstnanci necítí být vůbec motivováni ze strany svého nadřízeného, kdy tato vyjádření 

dominovala především u lékařů. I sami primáři potvrzovali, ţe spoléhají na vnitřní 

motivaci svých zaměstnanců, která spočívá v tom, ţe si sami vytyčí jasné pracovní cíle a 

za těmi si jdou. Primáři necítí ani potřebu tuto motivaci podporovat. Je tedy na 

zaměstnancích, aby se motivovali sami, o vnější stimulaci zde není řeč. Podobu vnitřní 

motivace jsem nacházela i u sester, které hovořily o tom, ţe jsou motivovány dobrým 

pocitem z práce jako takové a touhou být dobrou sestrou. Opět v tomto kontextu neuváděly 

ţádnou podporu ze strany svého nadřízeného. Zde bych ráda odkázala na teoretickou část, 

kde popisuji, ţe pro vedoucího pracovníka je důleţité poznání, co uvádí konkrétního 

zaměstnance do pohybu, jaké jsou jeho vnitřní hodnoty (Plamínek, 2011) a s tímto 

poznáním by měl dále pracovat ve smyslu podpory motivace u konkrétního pracovníka. 

 

Respondenti dále hovořili v souvislosti s motivací pracovního výkonu o tom, ţe 

probíhá formou podpory profesního růstu. A to zejména podporou jejich vzdělávání a 

podporou ve formě vedení. Podporu vzdělávání jsem zaznamenala pouze u sester, kdy dle 

mého zjištění se nejedná o podporu ve smyslu snahy o rozvoj znalostí u konkrétního 

pracovníka. Tato podpora probíhá buď ve formě všeobecné nabídky vzdělávacích aktivit 

ze strany nadřízeného, který vzdělání nabízí ne za účelem kýţeného rozvoje zaměstnanců, 

ale v kontextu s povinnostmi spojenými s vykonáváním vedoucí pozice. Dále je podpora 

vzdělávání vyjádřena vynucováním účasti na provozních seminářích, kdy cílem 

nadřízeného je pouhé zajištění účasti. Podpora profesního růstu ve smyslu vedení byla 

vyjádřena jak s úst sester, tak i lékařů, kdy tuto formu motivace pojmenovávali především 

manaţeři, kteří motivují své zaměstnance tak, ţe jim pomáhají v rozvoji kompetencí 

potřebných k výkonu povolání. Samotné sestry tuto podporu vnímaly jako normu spojenou 

s manaţerskou činností vzhledem k tomu, ţe ji nepojmenovávaly. V tomto směru se tedy 

necítí být motivovány.  Ze strany lékařů byla tato podpora ve formě vedení transformována 
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do vyhnutí se něčemu nepříjemnému, tedy do negativní motivace, s ohledem na 

skutečnost, ţe rozvoj kompetencí nadřízeným pracovníkem probíhá vţdy veřejně. 

Z výše uvedených zjištění vyplývá, ţe ač je snaha ze strany vedoucích zaměstnanců 

motivaci ve smyslu rozvoje znalostí a dovedností zaměstnanců provádět průběţně během 

celého roku, sami zaměstnanci tuto činnost nevnímají jako motivaci vzhledem k tomu, ţe 

není zaměřována na konkrétního zaměstnance nebo ţe neprobíhá v kontextu vnímání 

pracovního výkonu jako celku.  Zde bych ráda poukázala na smysl hodnotícího pohovoru, 

jak je popisováno v teoretické části této práce. 

 

 V rozhovorech jsem zaznamenala i určité formy motivace negativní ve formě 

trestu, kdy zaměstnance by měla stimulovat k vyššímu pracovnímu výkonu obava 

z nepříjemného. V tomto kontextu byly sestrami zmiňovány vytýkací dopisy ve smyslu 

vyvolání strachu ze ztráty pracovního místa a sniţování osobního ohodnocení ve smyslu 

pokuty za špatně odvedený pracovní výkon. U všech manaţerů jsem ale zaznamenala 

určitou nechuť k provádění těchto úkonů vzhledem k náročné administrativě spojené 

s časovou investicí a k nepříjemnostem spojeným s tímto postupem. I tyto činnosti by měly 

být výstupy hodnotícího pohovoru, jak je uvedeno v teoretické části, kdy se jedná o určité 

zastavení se a ohlédnutí se nad celkovým pracovním výkonem jednotlivého zaměstnance.  

U lékařů jsem zaznamenala negativní motivaci ve spojení s nedostatkem 

kvalifikovaného personálu, kdy mladý lékař bez zkušeností je mnohdy vystaven kritickým 

situacím, které je nucen řešit sám bez pomoci. S vidinou těchto situací, pod tímto tlakem 

se lékař musí odborně připravit tak, aby pacientovi neublíţil a mohl mu pomoci, a v této 

chvíli se tyto situace stávají pro lékaře motivátorem. 

 

Ve výzkumu jsem dále zjišťovala, jakou představu o dobrém pracovníkovi mají 

sami respondenti. Tato vize by měla být cílem veškerého snaţení nadřízených ve smyslu 

podpory pracovního výkonu motivací zaměstnanců. Zajímalo mě, jak je tato představa 

popisována samotnými manaţery a jaké hodnoty vnímají lékaři a sestry jako důleţité ve 

vztahu ke své profesní roli. Dále jsem tuto vizi dobrého pracovníka dala do komparace 

s uváděnými podobami motivace s cílem zjistit, zda motivační jednání podporuje naplnění 

této představy o dobrém pracovníkovi. 
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Velké mnoţství popisů dobrého pracovníka, ať z úst lékařů nebo sester, směřovala 

ke správnému přístupu zdravotnického pracovníka vůči pacientovi, coţ je v souladu s 

v současnosti preferovaným na pacienta orientovaným modelem, který je zaloţen na 

empatickém přístupu zdravotníka a na vnímání pacienta jako partnera. V této souvislosti je 

také kladen důraz na profesionalitu zdravotnického pracovníka, který by se měl oprostit od 

negativních vlivů. V kontextu s popisem konkrétní podoby vize dobrého pracovníka 

z výpovědí respondentů zaznívá určitá frustrace ve spojení s nedostatkem času, jeţ vyplývá 

především z přetíţenosti personálu. Nadřízení sester shledávají dobrý výkon v proaktivním 

jednání sester vůči pacientovi, které aktivně vyhledávají jejich potřeby, pacient nemusí nic 

říkat a sestra prostě ví. Samy sestry chtějí být pro pacienty osobou, která jim krušný pobyt 

v nemocnici zapříčiněný jejich onemocněním zpříjemní svým vystupováním. Lékaři i 

primáři se shodují na empatickém přístupu k pacientovi jako k oceňované hodnotě.  

Mohlo by se zdát, ţe pochvala by mohla naplňovat jisté znaky vazby mezi touto 

konkrétní představou o dobrém pracovním výkonu a motivačním jednáním ze strany 

vedoucího pracovníka. Provázanost ale nebyla ale v tomto případě prokázána vzhledem 

k tomu, ţe je poskytována pouze v podobě kontinuální zpětné vazby, kdy je preferována 

kritika před pochvalou. Je tedy podávána v omezené formě a pouze v návaznosti na 

jednotlivé činnosti, které nesou znaky mimořádnosti, jak vyplynulo z výzkumu. Stěţejním 

je v tomto kontextu zjištění, ţe její funkce není respondenty doceňována, nemůţe tedy 

plnit funkci stimulantu. Podpora tohoto oceňovaného pracovního chování by měla zaznít 

v rámci komplexního zhodnocení pracovního výkonu během hodnotícího pohovoru.   

 

Další oceňovanou hodnotou u těchto dvou kategorií povolání byla odbornost ve 

smyslu znalostí, kdy ale téměř všichni respondenti mluví o znalostech jako o ukončeném 

procesu. Pozitivně je hodnoceno, ţe lékaři a sestry tyto znalosti mají, ale jiţ ne v kontextu, 

ţe mají zájem tyto znalosti dále rozvíjet. Toto je v kontrastu s tím, ţe neustálé inovace a 

moderní technologie pouţívané ve zdravotnictví vyţadují stále intenzivnější celoţivotní 

vzdělávání. Toto kontinuální vzdělávání by se mělo stát součástí rozvojového plánu 

jednotlivého pracovníka v rámci hodnotícího pohovoru. Mělo by se jednat o cílené 

vzdělávání jednotlivých pracovníků v návaznosti na podporu vytipovaných kompetencí. 

V ţádném případě tato funkce není naplněna, pokud rozvoj vzdělávání na pracovišti nese 
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známky všeobecnosti nebo je necháno na samotném pracovníkovi, aby si rozvoj znalostí 

určoval sám bez návaznosti na podávaný pracovní výkon, jak vyplývá z výzkumu.  

 

Lékaři i sestry popisovali jako další oceňovanou hodnotu ve spojení s vizí dobrého 

pracovníka schopnost týmové spolupráce, kterou reprezentují dobré interpersonální 

vztahy a vzájemná pomoc. V této oceňované hodnotě se odráţí nutnost týmové spolupráce 

ve zdravotnictví, kdy kaţdý pracovník je součástí týmu, kde dobré vztahy a vzájemná 

pomoc jsou ţádané. Ač v tomto kontextu nehoří sami respondenti jako o motivačním 

jednání, je i tato představu důleţité zahrnout do komplexního zhodnocení vzhledem k výše 

uvedeným skutečnostem.  

Popis vize dobrého pracovníka se dále lišila u lékařů a sester ve dvou bodech. 

Nadřízení sester jako další oceňovanou hodnotu popisovali spolehlivost, která jde ruku 

v ruce s poslušností, kdy od sester očekávají poslušné splnění příkazů jak ze strany lékařů, 

tak ze své pozice. Z jejich úst jakoby zazníval direktivní přístup vedení, coţ je v rozporu 

s uvedenými skutečnostmi v teoretické části, kdy dle definice Armstronga (2002) je 

konečný pracovní výkon zaměstnance výsledkem vzájemné spolupráce.  

Jedním z faktorů, který je vnímán v interakci s podáním dobrého pracovního 

výkonu u lékařů a který jsem u sester nezaznamenala, je ekonomické myšlení lékařů. 

K tomuto myšlení jsou nuceni ze strany managementu, potaţmo pojišťoven, kdy jsou 

hodnoceni také na základě ekonomického myšlení v kontextu s tím, aby nepřekročili 

náklady stanovené pojišťovnou. Uvedené pracovní chování zasluhuje také komplexnější 

zhodnocení, kdy v současnosti jsou lékaři hodnoceni na podkladě jednorázových událostí 

bez celkového náhledu na toto pracovní chování.  

 

Z výše uvedených výstupů vyplývá, ţe pracovníci mají určitou představu o dobrém 

pracovním výkonu, ale ani jeden z atributů ţádaného pracovního chování není podporován 

ze strany nadřízených pomocí stimulace. Zkoumaným stimulem, kdy následkem jeho 

působení by mělo dojít k podnícení motivace u jednotlivého pracovníka k ţádanému 

pracovnímu chování, byl proces hodnocení pracovníků.  Zkoumala jsem, jak kontinuální 

podávaní zpětné vazby, tak i systematické zhodnocení pracovního výkonu pomocí 

hodnotícího pohovoru, jeţ oba jsou součástí hodnocení pracovníků, zda mají vliv na 
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podporu motivace u zdravotnických pracovníků v dané organizaci. I přesto, ţe respondenti 

v tomto kontextu přisuzují kontinuální zpětné vazbě větší váhu, neshledala jsem zásadní 

vliv na podporu motivace. Ta uţ ze své podstaty, kdy se jedná o dílčí reakce ve smyslu 

koordinace kaţdodenních činností, nemá moţnost komplexně zhodnotit celkový pracovní 

výkon a být tedy podkladem pro zásadní personální činnosti, které pomáhají podporovat 

motivaci u zaměstnanců. Toto je úkolem především systematického zhodnocení 

pracovního výkonu pomocí pohovoru, kde by mělo dojít k celkovému pohledu a zamyšlení 

nad pracovním výkonem zaměstnance. Podkladem by měla být právě kontinuální zpětná 

vazba. Své výzkumné šetření jsem směřovala k prozkoumání této části hodnocení 

zaměstnanců.  Z výzkumu vyplynulo, ţe ani tato část tuto funkci nenaplňuje v ţádném 

bodě. Jako hlavní důvod, který vyplynul na povrch, bylo nepřijetí tohoto procesu 

samotnými zaměstnanci, kteří většinově popisují, ţe v jeho provádění nevidí ţádný smysl. 

Příčina absence vidiny smyslu byla odhalena zejména v laxním postoji organizace 

k provádění tohoto procesu. Nejen k němu. V rámci výzkumu jsem odhalila, ţe vedoucí 

pracovníci nejsou ţádným způsobem připravováni a podporováni ve vykonávání 

manaţerských pozic ve smyslu proškolování a výcviku v personálních činnostech, kdy tato 

skutečnost má vliv také na provádění a přijetí procesu hodnocení. Z uvedených důvodů 

jsem postoj organizace označila jako základní stavební kámen, který ovlivňuje v kontextu 

se zaměřením této práce celý proces hodnocení pracovníků. 
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Návrhy a doporučení  

Vzhledem k tomu, ţe hodnocení pracovníků zahrnuje nejen systematické hodnocení 

pracovníků pomocí pohovoru, ale i neformální hodnocení ve formě poskytování zpětné 

vazby vůči jednotlivým pracovním činnostem během celého roku, je důleţité ho vnímat 

jako komplexní proces.  

Na základě výstupů vzešlých z výzkumného šetření ve spojení s komparací 

s teoretickými informacemi, radami a doporučeními uvedenými v první části této 

diplomové práce jsem vypracovala návrhy a doporučení s cílem zvýšit efektivitu 

stávajícího procesu hodnocení v organizaci tak, aby došlo ke zvýšení motivačního účinku, 

coţ by mělo v konečné fázi vliv na podporu pracovního výkonu u zdravotnických 

pracovníků.  

 

Na základě výše uvedených skutečností navrhuji učinit tyto následující kroky: 

 

1) zahájit kontinuální výcvik vedoucích pracovníků v personálních činnostech  

Na základě výsledků výzkumu, kdy jsem u vedoucích pracovníků identifikovala 

nedostatek znalostí z oblasti vedení lidí, kdy tito manaţeři provádí personální činnosti na 

základové intuice, navrhuji zavést vzdělávání vedoucích pracovníků v tomto směru. 

Doporučuji se především zaměřit na podporu kompetencí v provádění průběţného 

hodnocení zaměstnanců.  Výsledkem tohoto výcviku by mělo být prohloubení dovedností 

ve vedení manaţerských rozhovorů ve vztahu k poskytování konstruktivní zpětné vazby, 

která vede ke zvyšování motivace zaměstnanců.  

 

2) zavést systém seminářů pro všechny zaměstnance zaměřující se na hodnocení 

pracovníků a na znalost cílů organizace 

Cílem by mělo být vysvětlení smyslu provádění tohoto procesu v organizaci, objasnění 

výhod a moţností hodnotících pohovorů jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele. 

V důsledku tohoto postupu by mělo dojít k objasnění vidiny smyslu tohoto procesu u 
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zaměstnanců a měl by podpořit přijetí zejména u liniových manaţerů, kteří vnímání smyslu 

celého procesu předávají směrem k řadovým zaměstnancům. 

Jako stěţejní vnímám také znalost cílů organizace především u vedoucích pracovníků, kteří 

mají zásadní vliv vytváření dílčích cílů jednotlivých pracovníků. V důsledku této znalosti 

by mělo dojít k jejich vzájemné propojenosti. 

 

3) vytvořit kvalitní popisy pracovních pozic a provádět jejich každoroční revizi 

Popisy jednotlivých pracovních pozic by také měly obsahovat stanovení kompetencí ve 

spojení s danou pozicí. Na jejich tvorbě by měli participovat nejen personalisté, ale i 

vedoucí pracovníci daného zaměstnance. Dle Pilařové (2008) jsou kvalitní popisy 

jednotlivých pracovních pozic základem pro stanovování správných kritérií při hodnocení 

zaměstnanců. Ti nejsou hodnoceni podle všeobecných, nic neříkajících kritérií, ale je 

hodnocena skutečně vykonávaná činnost. Z tohoto důvodu je nutná jejich průběţná 

aktualizace. 

 

4) podpořit přijetí procesu hodnocení pracovníků vrcholovým managementem 

Na základě výsledků výzkumu týkajících se zjištění, ţe podpora organizace je základním 

stavebním kamenem celého procesu hodnocení pracovníků a ţe tato podpora je 

v organizaci téměř nulová, navrhuji podpořit přijetí tohoto procesu v souladu 

s Armstrongem (2007). Toho je moţné docílit za pomoci přesvědčování vrcholového 

managementu personálním oddělením o efektivitě celého procesu a tím, ţe členové 

vrcholového vedení budou angaţováni do implantace hodnocení, kdy bude stanovena 

pracovní skupina sloţená ze zástupců vedení společnosti, personalistů a zaměstnanců.  

   

5) rozdělení kompetencí v rámci celého procesu hodnocení  

Je důleţité rozdělit jednotlivé kompetence během realizace procesu hodnocení pracovníků, 

aby bylo zcela jasné, kdo za co odpovídá (například ředitel organizace – odpovědnost za 

práci s výstupy hodnotících pohovorů v souladu s cíli organizace, personalista – 

odpovědnost za metodickou přípravu a dohled nad realizací hodnotících pohovorů, vedoucí 

pracovník -  odpovědnost za přípravu a realizaci hodnotících pohovorů).  
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6) úprava kritérií hodnoceného výkonu v hodnotícím dotazníku 

Na základě výstupu z výzkumu, který spočíval v nevyhovujících kritériích pro všechny 

pozice zdravotnických pracovníků, navrhuji vytvořit několik druhů hodnotících formulářů. 

Jednotlivá kritéria by měla vycházet z  popisů pracovních pozic. Zejména doporučuji 

vytvořit hodnotící dotazník se specifickými kritérii pro sestry, lékaře, sanitáře a vedoucí 

pracovníky, na základě kterých bude probíhat hodnocení výkonu.  

 

7) proškolení hodnotitelů 

Navrhuji realizovat jednorázové vzdělávací semináře pro hodnotitele se zaměřením jednak 

na pochopení smyslu provádění hodnocení zaměstnanců, ale zejména na samotné 

provádění hodnotícího pohovoru, včetně názorné ukázky, jak správně hodnotit. Také 

navrhuji opětovně proškolovat vedoucí pracovníky, jejichţ výstupy z hodnocení bylo nutné 

korigovat. 

 

8) vytvoření speciální směrnice týkající se popisu procesu hodnocení pracovníků 

Současný popis procesu hodnocení pracovníků, který je součástí směrnice s názvem Řízení 

lidských zdrojů je dle analýzy dokumentace zcela nevyhovující zejména vzhledem k jeho 

omezenému rozsahu popisu. Doporučuji vytvořit směrnici týkající se výhradně procesu 

hodnocení, která bude ve formě manuálu. Vnímám jako stěţejní do této realizace zapojit i 

vedoucí pracovníky například ve smyslu připomínkového řízení, aby získali pocit 

participace při implementaci tohoto procesu. Dokument musí obsahovat podstatné 

informace popisující: 

• termín realizace hodnotících pohovorů – musí být jednotný a stanoven tak, aby byla 

umoţněna návaznost dalších procesů (reorganizace finančního odměňování, 

sestavování plánu vzdělávacích aktivit v organizaci) 

• kdo koho hodnotí – musí zde být zcela jasně popsána pozice hodnotitele 

• způsob záznamu hodnocení – musí zde být popsán způsob záznamu do hodnotícího 

formuláře 
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• postup při vedení hodnotícího pohovoru 

• další metodické pokyny – detailní popis jednotlivých hodnocených kritérií a stupňů, 

pomocí nichţ jsou kritéria hodnocena. Kaţdý tento stupeň by měl také obsahovat 

slovní charakteristiku. 

• místo, kam se budou zasílat výstupy z hodnocení  

• popis návaznosti procesu hodnocení na jiné systémy 

 

9) zavést transparentní systém odměňování  

Výsledky výzkumu svědčí o tom, ţe smysl hodnocení pracovníků je popírán zejména 

v důsledku absence propojenosti se systémem odměňování, kdy výstupy z hodnotících 

hovorů by měly být podněty pro stanovování výše pohyblivé části mzdy. Docházelo by 

tímto k diferenciaci mezi výkonnými a nevýkonnými zaměstnanci a vidina smyslu 

provádění hodnocení zaměstnanců by tímto krokem byla podpořena v kontextu s vidinou 

spravedlivého vnímáni odměňování. Navrhuji proto provést revizi mzdové politiky 

s ohledem na tuto skutečnost. 

 

10) provázanost výstupů hodnocení pracovníků s plánem vzdělávání na příští období 

Výstupem z procesu hodnocení zaměstnanců by měl být rozvojový plán jednotlivého 

zaměstnance na příští období. Plán vzdělávacích aktivit by měl vycházet především 

z těchto výstupů, kdy je v nich jasně deklarováno, v jakém směru se potřebují zaměstnanci 

organizace vzdělávat. Také z  důvodu tvorby vzdělávacího plánu je nutné sjednotit časové 

období provádění hodnotících pohovorů.  

 

11) kariérní plánování 

Navrhuji vedoucím zaměstnancům se zamyslet nad moţnostmi plánování rozvoje 

jednotlivých zaměstnanců, kdy se nemusí jednat pouze o rozvoj ve vertikální rovině 

(směrem k manaţerským pozicím), ale také v horizontální (specializace) a tímto směrem 

aktivizovat rozvojový plán daného zaměstnance. Tímto postupem dojde k odhalení 

velkého mnoţství rozvojových cílů, kdy v současné době ve většině případů nesou 
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rozvojové cíle znak všeobecnosti, ve kterých se neodráţí konkrétní podpora pracovního 

chování.  

 

12) do budoucna zamyšlení nad efektivností rozšíření hodnotitelů 

Výroky respondentů mě navedly k zamyšlení, ţe by hodnotiteli nebyli pouze nadřízení 

pracovníků. Zaměstnancům by mohla být v budoucnu nabídnuta vícezdrojová zpětná 

vazba, kdy by do procesu hodnocení byli zapojeni také spolupracovníci, podřízení nebo 

pacienti. Uvedená forma hodnocení by následně vedla k lepšímu poznání jejich pracovního 

výkonu. Současně si v tomto ohledu uvědomuju důleţitost připravenosti jak organizace, 

tak zejména jejích aktérů.   
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce byla analýza současného systému hodnocení 

pracovníků ve vybrané zdravotnické organizaci. Tento proces by se měl stát nedílnou 

součástí řízení pracovního výkonu kaţdého zaměstnance, jehoţ snahou je dosáhnout u 

jednotlivých zaměstnanců co nejlepšího a nejefektivnějšího pracovního výkonu. Na tuto 

skutečnost jsem se zaměřovala v rámci stanovení dalšího cíle mé diplomové práce, kdy 

jsem v dané organizaci zjišťovala, zda proces hodnocení slouţí jako vnější stimul ke 

zvýšení motivace zdravotnických pracovníků a následně k růstu jejich výkonnosti.  

Protoţe jsem chtěla prozkoumat tento proces do hloubky, rozhodla jsem se pro 

metodu kvalitativního výzkumu ve formě analýzy dokumentů vztahujících se k tomuto 

procesu a polostrukturovaných rozhovorů, kdy jsem oslovila 10 lékařů, z nichţ 4 byli ve 

vedoucích funkcích a 15 sester, z nichţ 8 zastávalo vedoucí pozici na různé úrovni 

managementu. 

V teoretické části jsem se pokusila popsat proces hodnocení pracovníků v kontextu 

s řízením pracovního výkonu, kdy tato část poskytuje souhrnný přehled teoretických 

poznatků potřebných pro pochopení uvedené problematiky. Povaţovala jsem za nezbytné 

vysvětlit pojmy jako je pracovní výkon, motivace, řízení pracovního výkonu a samotné 

hodnocení pracovníků, kdy všechny tyto vyjmenované pojmy jsou dle mého mínění ve 

vzájemném vztahu. Tyto teoretické poznatky jsem následně porovnávala se zjištěními 

z výzkumného šetření.  

Ve výzkumné části jsem předloţila výstupy mého výzkumného šetření, které bylo 

zaměřeno zejména na proces hodnocení pracovníků v dané organizaci. Na základě těchto 

zjištění jsem se snaţila odpovědět na hlavní výzkumné otázky.  

1. Jak je nastaven a jak probíhá proces hodnocení pracovníků? 

V organizaci jsou souběţně prováděny dvě formy hodnocení pracovníků, jak 

průběţné, kdy je pracovník hodnocen během roku při vykonávání činnosti, tak i 

systematické, kdy pracovníci jsou pravidelně hodnoceni podle předem daných kritérií. 

Větší váhu přisuzují všichni pracovníci podávání kontinuální zpětné vazbě, která je 

poskytována jedině nadřízeným pracovníkem a ve většině případů je reakcí na chybovost 

pracovníka. Kritika tedy převládá a dobré výkony zůstávají nedoceněny. Vedoucí 
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pracovníci ji poskytují na základě své intuice bez předchozího výcviku této dovednosti. 

V této souvislosti jsem zjistila, ţe vedoucí pracovníci nejsou nepřipravováni na provádění 

manaţerské role, kdy je tímto vyjádřen postoj organizace vůči tomuto procesu, který se 

následně odráţí na kvalitě jeho provádění. Absence výcviku je především důvodem 

chybovosti vedoucích pracovníků během poskytování zpětné vazby směrem k podřízeným. 

Tato forma hodnocení nemá moţnost komplexně zhodnotit celkový pracovní výkon, k 

čemuţ by mělo docházet v rámci systematického hodnocení pracovního výkonu. Další 

výzkumné šetření jsem směřovala tedy k výzkumným pohovorům. 

Zde jsem narazila na totální nepřijetí ze strany zaměstnanců, kdy je toho hodnocení 

prováděno zcela formálně, bez vidiny smyslu. Příčinu jsem identifikovala opět v postoji 

organizace, která sice vyţaduje dokladování provádění tohoto procesu ve formě 

vyplněných hodnotících dotazníků, ale jiţ ji nezajímá kvalita provádění, ani výsledky 

celého procesu. Neproběhlo proškolení zaměstnanců v této oblasti, s výstupy hodnocení 

nikdo následně nepracuje, výstupy nenavazují na další personální činnosti. Zaměstnanci 

vyplňují dotazníky, aniţ by viděli smysl provádění celého procesu. Ty mají být 

výstupem hodnotícího pohovoru, ale v některých případech celý proces začíná a končí u 

vyplňování daného dokumentu. V rámci tohoto pohovoru, pokud probíhá, by mělo dojít ke 

stanovení rozvojových cílů na příští období. Zjistila jsem, ţe je tato činnost prováděna 

zejména z důvodu, ţe je tato kolonka obsahem hodnotícího formuláře, který mnohdy plní 

funkci „kuchařky“. Směrnice týkající se procesu hodnocení zaměstnanců, která by byla 

určitým manuálem, podle kterého by se vedoucí pracovníci mohli řídit, zcela v organizaci 

chybí. Se stanovenými cíly nikdo v organizaci dál nepracuje, zůstávají pouze na papíře, 

coţ jen podtrhuje formalitu procesu. V rámci výzkumného šetření jsem odhalila značnou 

chybovost při provádění tohoto procesu, která byla podkladem pro definování doporučení 

ke zvýšení efektivity hodnotících pohovorů.  

 

2. Jaký vliv má proces hodnocení pracovníků na pracovní výkon lékařů a sester? 

Vliv hodnocení pracovníků na řízení výkonnosti v konkrétním zdravotnickém zařízení 

nebyl prokázán. Pracovníci mají sice určitou představu o dobrém pracovním výkonu, ale 

jiţ neexistuje podpora motivace k tomuto ţádanému pracovnímu chování nadřízeným 

pracovníkem.  Zkoumaným stimulem, kdy následkem jeho působení by mělo dojít 

k podnícení motivace u jednotlivého pracovníka a následně k ţádanému pracovnímu 
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chování, byl proces hodnocení pracovníků.  V tomto kontextu jsem zkoumala obě části 

hodnocení pracovníků, jak kontinuální podávání zpětné vazby, tak i systematické 

zhodnocení pracovního výkonu pomocí hodnotícího pohovoru. I přesto, ţe respondenti 

v tomto kontextu přisuzují kontinuální zpětné vazbě větší váhu, neshledala jsem zásadní 

vliv na podporu motivace, a to za dvou důvodů - jedná se pouhé o dílčí reakce vedoucích 

pracovníků ve smyslu koordinace kaţdodenních činností a také nemá příleţitostné 

poskytnutí zpětné vazby moţnost komplexně zhodnotit celkový pracovní výkon 

zaměstnance. Z výzkumu dále vyplynulo, ţe ani realizace systematického hodnocení 

pracovního výkonu nesplňuje v organizaci funkci, která by měla spočívat v podpoře 

motivace pracovníka. Jako hlavní důvod, jeţ byl identifikován v rámci výzkumného 

šetření, bylo nepřijetí tohoto procesu samotnými zaměstnanci, kdy je tato skutečnost 

popsána výše.  

Hlavní výstup mého výzkumného šetření spočívá ve zjištění, ţe postoj, který 

zaujímá organizace k procesu hodnocení pracovníků, je základním stavebním 

kamenem řízení pracovního výkonu zaměstnanců, kdy ovlivňuje jak vidinu smyslu 

hodnocení zaměstnanců, tak následně i celý proces. Ve svém důsledku má vliv i na 

motivaci personálu podávat dobrý pracovní výkon. 

Výsledky analýzy a taktéţ teoretické poznatky byly východiskem pro definování 

doporučení změn ke zvýšení efektivity procesu hodnocení pracovníků, který má zásadní 

vliv na motivaci zaměstnanců a následně na jejich pracovní výkon. Celek doporučení 

zahrnuje jak návrhy směřující ke zvýšení kompetentnosti hodnotitelů, návrh úprav 

formuláře pouţívaného pro záznam hodnoticího pohovoru, tak i návrhy v procesech 

předcházejících hodnocení a navazujících na ně. Velký význam je v tomto kontextu 

přikládán návaznosti výstupů hodnocení na odměňování zaměstnanců, na jejich rozvoj a 

vzdělávání. 

Výsledky výzkumu mohou být vyuţity jako inspirace pro management konkrétního 

zdravotnického zařízení a doufám, ţe moje návrhy budou vyuţity tak, aby v organizaci 

docházelo k řízení pracovního výkonu pomocí procesu hodnocení pracovníků. 
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