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Abstrakt

     Tématem mé diplomové  práce  je  hodnocení  pracovního výkonu v neziskové 

organizaci, což je kategorie, která je v současné době vnímána jako nezbytný předpoklad 

pro kvalitní řízení lidských zdrojů. Motivem výběru tématu byla praxe v oboru autora, kde 

měl možnost zaregistrovat rezervy v této oblasti a byla mu dána možnost pracovat na jejich 

odstranění resp. na zdokonalení stávajícího systému hodnocení zaměstnanců organizace, 

kde je zaměstnán. Hlavním cílem kvalitativního výzkumu pak bylo jednak zjistit a popsat 

zřejmé rezervy v hodnotícím systému výkonu pracovníků a  dále  pak navrhnout  změny, 

formulované v návrhu nové metodiky,  resp.  směrnice,  která  stanoví  pravidla  hodnocení 

pracovního výkonu zaměstnanců, včetně dokumentační části. A v tomto smyslu je možno 

vnímat i přínos práce.

Práce je rozdělena na dvě základní části – teoretickou a praktickou.

V teoretické části je souhrn všeobecně známých poznatků, teorií, informací z oblasti 

personalistiky  v neziskových  organizacích,  konkrétně  z oboru řízení  lidských zdrojů.  Je 

zaměřena  především  na  oblast  hodnocení  a  motivaci  zaměstnanců  v neziskové  sféře, 

přesněji v sociálních službách.  Získané a zpracované podklady pak sloužily jako základ 

pro analýzu stávajících postupů v hodnocení pracovního výkonu ve sledované neziskové 

organizaci  a  ke konečnému  vytvoření  metodiky  hodnocení  pracovníků  této  neziskové 

organizace.  V  poslední  kapitole  teoretické  části  je  pak   popsána  metodologie  daného 

výzkumu. 

Ve druhé,  praktické části,  se věnuje prostor nejdříve popisu zkoumané organizace, 

praktikám, které se využívají při hodnocení výkonu zaměstnanců, jejich cílům a poslání. 

Pak následuje evaluace organizace, která je zdrojem informací o současné situaci v oblasti 

hodnocení pracovníků. K tomu byly využity i polostrukturované rozhovory s vybranými 

pracovníky na různých pracovních pozicích. Získaná data byla podkladem pro hledání a 

tvorbu  vhodných  metod  procesu  hodnocení  zaměstnanců  ve  sledované  neziskové 

organizaci. 

Cílem práce pak bylo vytvoření nové metodiky hodnocení zaměstnanců.

Klíčová  slova:  Nezisková  organizace,  pracovní  výkon,  výkonnost  organizace,  sociální 

služba, motivace a stimuly, zpětná vazba, hodnocení, rozhovor, sebehodnotící dotazník 
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Abstract / Summary

     The topic of my diploma thesis consists in the assessment of work performance at a non-

profit  organization,  which  is  a  category  that  is  currently  perceived  as  an  essential 

prerequisite for high-quality human resource management. The instigation of choosing the 

topic  was the  experience  in  the  author's  field,  where  he  had been able  to  notice  some 

drawbacks to this area and he had been given the opportunity to work on their removal, or -  

let  us  say  -  on  the  improvement  in  the  existing  assessment  system of  the  staff  at  this 

organization, where he was then employed.

The  main  objective  of  qualitative  research  consisted  in  finding  and  describing  evident 

drawbacks to the staff performance assessment system as well as to suggest some changes 

specified  in  the proposal  for the new methodology or  the directive  stipulating  the staff 

performance  assessment  rules,  including  the  documentation  section.  In  this  sense,  the 

contribution of the thesis can be perceived.

The thesis is divided into two basic sections - the theoretical one and the practical one.

In the theoretical section, general knowledge, well-known theories, information about 

the area of human resources at non-profit organizations - to be specific in the area of human 

resource management - are summarized. This section is focused mainly on the area of staff 

assessment and motivation in the non-profit sector, strictly speaking in social services.  The 

obtained and processed inputs were then used as a basis for the analysis  of the current 

practices in the work performance assessment at the non-profit organization in question and 

for final creation of the staff assessment methodology at this non-profit organization. In the 

last chapter of the theoretical section, the methodology of the given research is detailed. 
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In the other part, the practical section, the initial attention is paid to the description of 

the organization in question,  the practices  used in assessing the staff performance,  their 

objectives and missions. Then, there is the evaluation of the organization; the evaluation is 

the information source addressing the current situation in the area of staff assessment. To do 

so,  semi-structured  interviews  with  some  selected  employees  holding  various  positions 

were also used.  The collected data formed the basis for the search for appropriate methods 

of the staff assessment process at the non-profit organization in question and for its creation. 

The objective of the thesis was to draw up a new methodology of staff assessment.

Key Words: Non-profit  organization,  work  performance,  performance  of  the 

organization, social service, motivations and stimuli, feedback, assessment, interview, self-

assessment questionnaire
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1 Úvod

V naší  společnosti  hrají  velmi  významnou  roli  vedle  velkého  množství 

podnikatelských subjektů i tzv. neziskové organizace, které zaměřují svoji aktivní činnost 

především do oblasti služeb, především ve sféře zdravotnických a sociálních služeb. Pod 

pojmem  neziskové  organizace  si  lze  představit  jakýkoliv  subjekt,  který  svojí  činností 

zpravidla vytváří i zisk. Jeho cílem však není zisk rozdělit mezi zakladatele či vlastníky 

nebo správce, ale vždy jej vkládají zpět do rozvoje organizace, tedy do zlepšení podmínek 

poskytované  služby.  Nezisková  organizace  je  právnickou  osobou,  která  není  obchodní 

společností ani jiným podnikatelským subjektem. Neziskové organizace mohou být státní – 

skupina příspěvkových organizací (jejich zřizovatelem však může být i jiná veřejnoprávní 

korporace – obec, kraj, apod.) anebo nestátní (nevládní), kdy zřizovatelem bývá občanské 

sdružení aktivně zasahující do veřejného dění nebo obecně prospěšná společnost, jak tomu 

je i u mnou sledované organizace,  nebo také různé nadace,  nadační fondy, církve apod. 

(Rektořík, 2007).  

Již tato úvaha naznačuje,  že hlavní motivační  faktor pro výkonnost pracovníků při 

plnění  jejich  úkolů,  nebude materiální  nebo finanční  povahy.  Proto při  velmi psychicky 

náročné  a  odpovědné  práci  zaměstnanců  neziskové  organizace,  zejména  v oblasti 

zdravotnických a sociálních  služeb se musí vedoucí  management  více opřít  o jiný druh 

motivace. V tomto smyslu je důležitý určitý způsob hodnocení pracovního výkonu, protože 

vhodně motivovaný zaměstnanec, potažmo celý pracovní tým, je teprve zárukou efektivní a 

prosperující společnosti nebo neziskové organizace (Rektořík, 2007).

Jedná  se  o  lidský  faktor,  který  je  nutný  mít  stále  na  zřeteli  a  nepodceňovat  tuto 

personální činnost. Naopak. Je nutné věnovat hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců 

vždy odpovídající prostor, nenechat tuto záležitost pouze přímým (nejbližším) nadřízeným, 

často  na  úrovni  nižšího  managementu  (vedoucích  menších  organizačních  celků),  kteří 

nemusí mít praktické ani teoretické znalosti  a zkušenosti z oblasti řízení lidských zdrojů 

(Koubek, 2011).   

Předmětem diplomové práce je hodnocení pracovního výkonu v neziskové organizaci, 

ve které se často kladou na první místo vysoké etické požadavky, požaduje se odolnost proti 

vysoké míře stresu. Nespouštím ze zřetele ani vysokou demotivovanost pracovníků, kdy je 

všeobecně  známo,  že  výkon  není  doceňován  (morálně  ani  ekonomicky).  Proto  se  ve 

sledované organizaci věnuji zkoumání procesu hodnocení pracovního výkonu. Snažím se 
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nejen odhalit  a upozornit  na rezervy nebo nefunkčnost v systému hodnocení výkonnosti 

organizace,  dílčích  týmů  a  jednotlivců  pomocí  příslušných  analytických  metod 

kvalitativního výzkumu (polostrukturovanými rozhovory), ale chci také nalézt a nabídnout 

změnu v této oblasti, srovnatelnou s moderními teoriemi. Své návrhy a doporučení hodlám 

opřít i o vlastní výzkum obecně prospěšné společnosti (zapsaného ústavu), která se zabývá 

poskytováním služeb chráněného bydlení osobám s mentálním handicapem ve které již více 

než tři roky pracuji na pozici asistenta přímé péče. Dospěl jsem k podstatnému zjištění, že 

vedení  organizace  má v oblasti  hodnocení  pracovníků zřetelné  rezervy,  které  jsou nejen 

příčinou konfliktních situací, ale omezují svým způsobem další rozvoj a efektivitu činností 

neziskové organizace. Tato skutečnost byla i příčinou volby tématu mé diplomové práce, 

neboť všichni  pracovníci  pokládají  vlastní  hodnocení  za  důležitou  součást  motivace  při 

jejich práci. O významu hodnocení pracovního výkonu již bylo mnohé napsáno a ověřeno 

v praxi.

Je tomu tak i u Bělohlávka (2000), který pokládá hodnocení pracovního výkonu za 

jeden  z  nejvýznamnějších  motivačních  nástrojů,  a  to  jak  pro  vedoucího,  tak  i  pro 

hodnoceného  pracovníka.  Je  již  známou pravdou,  že  pokud je  systém hodnocení  dobře 

nastaven, projeví se to téměř vždy při efektivitě řízení pracovního výkonu. Nejedná se však 

pouze o vhodně nastavený systém hodnocení pracovního výkonu, ale i o informovanost 

zaměstnanců o daném systému, resp. metodách hodnocení.  Této publicitě se musí věnovat 

potřebná pozornost, neboť hrozí nebezpečí, že systém hodnocení nebude plnit svůj účel, 

bude vnímán jen jako formální nástroj k řízení a ztratí svůj smysl.

Z mého diagnostického šetření, které jsem v minulosti provedl ve sledované neziskové 

organizaci vyplynuly podněty volající po změně v systému hodnocení pracovního výkonu, a 

to i ze strany vedení, které vnímá změnu v tomto směru jako žádoucí. Současně vyjádřilo 

přesvědčení,  že  bychom  se  měli  orientovat  směrem  přímého  vzájemného  působení, 

vzájemného  ovlivňování  mezi  manažery  a  pracovníky,  což  právě  zabezpečuje  systém 

hodnocení  pracovního  výkonu  (Thomson,  2007).  V tom  spočívá  i  praktický  přínos 

diplomové  práce.  V nalezení  a  implementaci  nových postupů při  hodnocení  pracovního 

výkonu v neziskové organizaci.

Z výše uvedených informací se dá vyvodit i můj další postup. Od analýzy současného 

stavu, jak to skutečně s hodnocením pracovního výkonu zaměstnanců vypadá, až po hledání 

nových a vhodnějších  možností  rozvoje v této  oblasti.  Takto získané  informace  a  údaje 

využiji k vytvoření speciální metodiky hodnocení pracovního výkonu, která bude následně 

využita v naší organizaci. 
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Dle  Koubka  (2011)  dochází  v naší  společnosti  ze  strany  menších  podnikatelských 

nebo  jiných  právních  subjektů  k podceňování  významu  hodnocení  pracovního  výkonu 

zaměstnanců. Mnohdy je neprovádějí ani ve formální podobě. Naproti tomu malé a střední 

organizace  v zahraničí  si  plně  uvědomují,  že  jsou  závislé  na  výkonu  všech  svých 

pracovníků, proto provádějí hodnocení často a na všech úrovních a vzájemných vazbách. 

Do procesu hodnocení  zapojují  i  samotné pracovníky.  Teprve tehdy dochází  ke vnímání 

hodnocení  pracovního  výkonu  pracovníků  jako  výrazu  společného  úsilí  vedoucího 

ke zlepšení situace organizace i jejich pracovníků (Koubek, 2011).

Celá práce je rozdělena na dvě základní části.

V první, teoretické části,  se s využitím českých i zahraničních zdrojů budu věnovat 

informacím a poznatkům z oblasti personalistiky v neziskových organizacích. Konkrétně se 

zaměřím  na  oblast  motivace  a  hodnocení  zaměstnanců  v neziskové  sféře,  ve  službách 

veřejnosti. Získané podklady mi budou sloužit jako základ pro analýzu stávajících postupů 

v hodnocení  pracovního  výkonu  ve  sledované  neziskové  organizaci  a  ke konečnému 

vytvoření metodiky hodnocení pracovníků vybrané neziskové organizace. Poslední kapitola 

teoretické části bude věnována metodologii mého výzkumu. 

Ve  druhé,  praktické  části,  popíši  nejdříve  určenou  organizaci,  její  cíle  a  poslání, 

týmovou spolupráci zaměstnanců a jejich pracovní pozice relevantní pro praktickou část 

práce. Pak bude následovat evaluace organizace, která bude zdrojem informací o současné 

situaci v oblasti hodnocení pracovníků v neziskové organizaci. Za tímto účelem proběhnou 

v organizaci  s vybranými  pracovníky  na  různých  pracovních  pozicích  polostrukturované 

rozhovory (individuální). Získaná data budou podkladem pro hledání a tvorbu vhodných 

metod procesu hodnocení zaměstnanců ve sledované neziskové organizaci. 

Současně provedu analýzu písemných dokumentů organizace. Takovým dokumentem 

budou  Standardy  kvality  sociální  práce,  konkrétně  zpracování  standardu  č. 10  a  č. 15., 

náplně  pracovních  pozic  zaměstnanců v organizaci,  metodické  postupy,  hodnotící  archy 

apod. 

Cílem práce bude vytvoření nové metodiky hodnocení zaměstnanců. Studiem odborné 

literatury,  analýzou dokumentace,  rozhovorů a dalších praktických poznatků z konkrétní 

organizace  vyhodnotit  stávající  systém  hodnocení  pracovního  výkonu  zaměstnanců, 

rozpoznat potřebné změny, doporučit a vytvořit jeho nové součásti.  Jsem přesvědčen, že 

vyšší  výkonnosti  lze  v organizaci  dosáhnout  i  jinými  způsoby,  ale  existuje-li  kvalitní 

postup, resp. srozumitelná metodika pro hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců, pak 
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nemusí docházet k rušivým konfliktním situacím, často pramenících z nedostatku informací 

a objektivity a může se dosáhnout zlepšení v mezilidských pracovních vztazích a ve vyšší 

efektivitě řízení nejen neziskové organizace.

2 Teoretická část

Teoretická část se soustředí na souhrn poznatků a informací, které vycházejí v podstatě 

z teorie  řízení  pracovní  výkonnosti  v libovolných  subjektech.  Jedním  z nejdůležitějších 

faktorů,  který  vede  k efektivnímu zvyšování  výkonnosti  pracovního  týmu,  a  tím celého 

podnikatelského  subjektu  nebo  neziskové  organizace,  je  mít  zavedený  systém  řízení 

hodnocení pracovního výkonu jednotlivců i pracovních skupin. Proto se v personální oblasti 

ve  fungující  organizaci  stále  častěji  nevnímá  hodnocení  pracovníků  jako  nepříjemná 

nezbytnost  a  běžně  se  pracuje  s takovými  pojmy,  jako  jsou  pracovní  výkon,  motivace, 

hodnocení, hodnotící rozhovory a dalšími, které tvoří v konečném výsledku celý personální 

proces, o který se opírá vedení organizace. 

V teoretické  části  se  proto  věnuji  nejdříve  obecným pojmům,  zdůrazním specifika 

neziskové organizace, její cíle, poslání, zmíním se o lidech, kteří ji tvoří, kteří v ní pracují, 

jaké by měli mít předpoklady a jaká očekávání by měli splňovat. Na druhou stranu, co je 

pro  ně  motivací,  čím se  liší  od obecného motivačního  rámce,  proč volají  po  změnách, 

zejména v systémech jejich hodnocení pracovního výkonu.

Když si uvědomím specifika neziskové organizace, zaměřím svoji pozornost na další 

pojmy z oblasti řízení výkonnosti neziskové organizace a to na pracovní výkon, výkonnost 

a její řízení v moderním pojetí až po hodnocení, hodnotící techniky a nedostatky, které se 

objevují při hodnocení pracovního výkonu. 

Aby  byly  teoretické  podklady  pro  analytickou  část  dostačující,  věnoval  jsem 

hodnotícímu rozhovoru, jako velmi zajímavé metodě při hodnocení pracovního výkonu, a 

motivaci pracovníků dvě samostatné kapitoly teoretické části. V závěru teorie jsem v rámci 

přípravy na praktickou část v kapitole „2.5 Metodologie výzkumu“ podrobněji popsal náš 

výzkum. Od hlavních a dílčích otázek, přes strategii, charakteristiku výzkumného vzorku až 

po specifikaci techniky sběru dat. 
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2.1 Nezisková organizace 

Pokud chci definovat neziskovou organizaci, lze využít několik stávajících možností, 

běžně  dostupných  na  různých  typech  médií.  Budu-li  jako  podklad  k vysvětlení  pojmu 

neziskové organizace chtít využít sektorový model (např. Wuthnow, 1991), pak neziskový 

sektor  je  mezi  státním  a  tržním  sektorem  a  základním  charakteristickým  rysem  bývá 

solidarita. Proto vnímám neziskovou organizaci jako subjekt zaměřený na prospěch, nikoliv 

na  zisk.  Zisk  se  sice  vytváří,  ale  je  využíván  jiným  způsobem,  než  v případě 

podnikatelských (tržních) subjektů. Stává se zpravidla jedním z finančních zdrojů činností 

pro další období, opět se vrací na pokrytí nákladů prospěšné činnosti ve službách, na jejich 

zdokonalení, rozvoj organizace, nabídky služeb apod. Neziskové organizace jsou typické 

svoji  různorodostí,  pestrou  nabídkou  různých  služeb,  podpory  a  aktivit,  a  to  nejen  ve 

zdravotnických  či  sociálních  službách,  ale  i  ve  školství,  kultuře  ekologii  apod. 

(Rektořík, 2007).

2.1.1 Cíle a poslání neziskových organizací

Neziskové organizace, jako kterékoliv jiné právní subjekty plní své strategické cíle a 

mají také svá poslání či vize. Jedná se v podstatě o důvody, proč daná organizace vznikla, 

proč byla vlastně založena a jaké činnosti bude zajišťovat k naplnění svého poslání. Jinými 

slovy na co se zaměří,  aby splnila  očekávání  určitých lidí,  tvořící  cílovou skupinu, aby 

dosáhla  splnění  jejich  požadavků,  resp.  předpokládaného  užitku  pro  tuto  skupinu  či 

jednotlivce.  Funkce poslání  je  charakterizována jako nástroj pro rozhodování  o strategii 

subjektu a jeho dlouhodobých cílech a také odpovídá na otázku, co je předmětem činnosti 

neziskové organizace. Cíle i poslání každé neziskové organizace by měly být nezaměnitelné 

a specifické pro každou neziskovou organizaci. Současně by měly být srozumitelné cílovým 

skupinám, pro které bude služba zajišťována a také i okolní veřejnosti. Základní myšlenkou 

převážné většiny neziskových organizací je uspokojování potřeb nezajistitelných tržním a 

veřejným sektorem. Neziskové organizace se opírají o řady morálních zásad, které se snaží 

ctít.  Je  pro  ně  charakteristický  altruistický  (pro sociální)  pohled  na  svět,  jsou ve  svém 

vyjadřování dostatečně konkrétní, což je taky podmínkou a předpokladem pro stanovení 

konkrétních cílů a jasné strategie organizace, při čemž mají na zřeteli prokazatelné potřeby 
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obsluhovaného segmentu. Při tom všem však musí nezisková organizace vzít v úvahu své 

možnosti (počet členů, technické podmínky, morální vlastnosti kolektivu atd.).

Každá nezisková organizace vychází  při  tvorbě své strategie  z některých zásadních 

otázek – co je předmětem její činnosti, o co usiluje, koho chce oslovit, jaké klienty, jaké 

zákazníky,  jaké  k tomu  využije  produkty,  nebo  atraktivní  programy,  kde  chce  působit, 

v jakém  teritoriu  a  zejména,  na  kterých  hodnotách  staví  svoji  činnost  a  jaké  jsou  její 

přednosti.  Uvedené  otázky  jsou  také  předmětem  marketingového  mixu  neziskové 

organizace. Činnost neziskové organizace je v podstatě vždy veřejný závazek, proto je při 

hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců důležitý pohled okolí na ni, ale i na sebe sama. 

Proto je důležité mít na zřeteli kromě stanovených cílů a poslání i definici hodnot, cílových 

skupin. 

2.1.2 Personální struktura, pracovní tým a role jednotlivců 

Každá  nezisková  organizace  má  svoji  personální  organizační  strukturu.  Často  se 

hovoří o třech základních strukturách dle dělby pravomocí. Liniová organizační struktura 

(jediný odpovědný vedoucí pracovník, jednoznačná vazba mezi podřízeným a nadřízeným, 

jasné kompetence), funkcionální organizační struktura (funkčně specializování vedoucí se 

specializovanými pravomocemi a odpovědnostmi, velká četnost a složitost dílčích vazeb), 

liniově štábní organizační struktura (vznikla sloučením kladných rysů liniové a funkcionální 

organizační struktury. Liniová složka řídí svěřené úseky a štáb má za úkol radit a pomáhat 

v řízení organizace, nemá však patřičné rozhodovací kompetence. Často dochází ke křížení 

kompetencí (o dvojí řízení).  

Pro neziskovou organizaci jsou specifické tři pozice, na kterých pracují zaměstnanci – 

vedoucí pracovníci (manažeři, kteří řídí práci druhých zaměstnanců a nesou za vykonanou 

řídící práci odpovědnost), operační pracovníci a dobrovolníci. Z manažerů se občas stávají 

vůdci s přirozenou neformální autoritou,  není to však pravidlem. (Rektořík, 2007). Lidé, 

pracující  v neziskových  organizacích,  mají  zpravidla  v úmyslu  pomáhat  ostatním lidem, 

pracovat pro dobro celé společnosti. 

Všichni pracovníci v sociálních službách mají příslušným zákonem dány kritéria, která 

musí  splňovat  –  musí  být  způsobilí  k právním úkonům,  trestně  bezúhonní,  zdravotně  a 

odborně způsobilí. V současné době nelze opomenout odbornou způsobilost dle zákona o 
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sociálních  službách,  která  například  v přímé  péči  představuje  minimálně  základní  nebo 

střední vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu.

Náplň  práce  zaměstnance  zajišťujícího  jako  asistent  přímou  péči  závisí  na  druhu 

sociální  služby.  Například  v případě  chráněného  bydlení  je  sociální  službou  poskytnutí 

ubytování,  poskytnutí  stravy nebo pomoc při  zajištění  stravy, pomoc při  zajištění  chodu 

domácnosti,  výchovné,  vzdělávací  a  aktivizační  činnosti,  zprostředkování  kontaktu  se 

společenským  prostředím,  sociálně  terapeutické  činnosti,  pomoc  při  uplatňování  práv, 

oprávněných zájmů a při  obstarávání  osobních záležitostí (Dle §14 odst.  1,  písm. a - h, 

vyhlášky č. 505/2006 Sb. k zákonu o soc. službách).

V sociálních a zdravotnických službách je důležitá práce v týmu, která je určována 

potřebami  uživatelů,  které  se  dál  promítají  do  požadavků  na  osobnostní  předpoklady, 

znalosti a dovednosti pracovníků.  Navíc se mnohdy jedná o služby, kdy jsou pracovníci 

v přímé péči  v úzkém či přímém kontaktu s uživateli  sociálních služeb a ty jsou často i 

intimní povahy. Proto vnímáme pracovníky ve zdravotnických a sociálních službách jako 

nositele a vlastně i tvůrce kvalitní  sociální služby, aplikující  standardy kvality do praxe. 

Zvláštním  rysem této  služby je  fakt,  že  se  souběžně vytváří  a  spotřebovává  (Průvodce 

poskytovatele, 2002).

2.1.3 Sledování aktivity a efektivity neziskových organizací

Sledování  aktivity  a  zejména  efektivity  neziskových  organizací  je  velmi  náročný 

proces,  ve  kterém se řídící  pracovníci  snaží  o  měření  kvality  poskytovaných sociálních 

služeb a na jejich základě přijímají  opatření  ke zlepšení.  Současně se snaží vycházet  ze 

subjektivních i objektivních ukazatelů kvality, ale docházejí k závěru, že hodnocení kvality 

ve službách je těžce měřitelné. 

Jsou sice objektivní faktory nebo veličiny snadno měřitelné (velikost plochy pokoje), 

ale  například  spokojenost  uživatele  patří  k subjektivním  ukazatelům  nesnadno 

vyhodnotitelným (Průvodce poskytovatele 2002). 

V neziskových  organizacích  se  objevuje  skutečnost,  že  kritéria  kvality  výkonu 

pracovníka v přímé péči nejsou zaměstnancům známy a ani objektivně dány, případně je na 

řídícím pracovníkovi  poskytovatele,  jaká kritéria,  v souladu s platnými standardy kvality 

sociálních služeb, si nastaví pro svůj tým sám. V tomto smyslu však není zaručeno žádné 
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zlepšení efektivity sledované neziskové organizace a proto se začíná obracet pozornost na 

pracovní výkon, výkonnost, motivaci a zejména na důsledné hodnocení všech uvedených 

personálních termínů. 

Nezisková organizace jako každý jiný subjekt by měla aktivně sledovat své činnosti, 

plánovat a realizovat jejich rozvoj a neustále se snažit o maximální míru efektivity, o její 

zlepšení a to zejména směrem ke kvalitě poskytovaných služeb.

2.2 Řízení pracovního výkonu zaměstnanců

V této  kapitole  se  budu snažit  zaměřit  svoji  pozornost  na  rozdíly  mezi  pracovním 

výkonem  a  výkonností  zaměstnance,  na  skutečnosti,  které  ovlivňuji  pracovní  výkon  a 

výkonnost, a především na smysl řízení pracovní výkonnosti. Velmi důležitým nástrojem 

řízení  výkonnosti  zaměstnanců  je  hodnocení  pracovního  výkonu,  jeho  zpětná  vazba. 

Zdůrazním podstatu formálního i neformálního hodnocení a to nejen jednotlivců, ale i týmů 

a  zmíním se  i  o  konkrétních  předpokladech pro  efektivní  pracovní  výkon zaměstnanců 

v sociálních službách, konkrétně ve službách chráněného bydlení. Pro úplnost nezapomenu 

na  předmět,  kritéria,  metody  a  formy  hodnocení  pracovního  výkonu  a  upozorním 

preventivně na případné nedostatky při jeho hodnocení.  

Pro mne je  řízení  pracovního výkonu zaměstnance  a následné hodnocení  klíčovou 

otázkou při komplexním řízení lidských zdrojů jako celku. Uvědomuji si, že se zde jedná o 

úzkou  souvislost  s jinými  personálními  činnostmi,  jako  jsou  například  různé  analýzy 

pracovních  pozic,  vytváření  nových  pracovních  míst  a  jejich  začleňování  do  struktury 

organizace,  v tomto  smyslu  plánování  lidských  zdrojů,  obsazování  pracovních  pozic, 

systém odměňování, běžná i nadstandardní péče o zaměstnance, další vzdělávání a rozvoj 

jejich pracovních předpokladů atd. Pokud jsou tyto personální činnosti, zejména pak řízení 

pracovního výkonu a hodnocení, řízený systémově, odpovědně a v moderním pojetí, pak se 

celá činnost (nejen) neziskových organizací stává efektivnější a strategické cíle organizací 

bývají úspěšně plněny (Šikýř, 2014).

Další teorie o řízení pracovního výkonu se opírá o stanovené cíle, poskytování zpětné 

vazby  a  důslednou  motivaci  (Urban,  2013).  Řízení  pracovního  výkonu  zaměstnanců 

(výkonnosti organizace) je však hlavní náplní manažerů. Není třeba nutně vždy jen hledat 

stále  nové  postupy,  ale  stačí  vykonávat  dobře  svoji  manažerskou  práci  při  každodenní 
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rutinní  činnosti  (od zadávání  úkolů,  přes sledování  a měření  výkonu až po poskytování 

relevantní  zpětné  vazby  o  jejich  výkonu)  a  může  se  efektivita  výkonnosti  organizace 

výrazně zlepšit i bez nových postupů (Wagnerová, 2008).

2.2.1 Pracovní výkon a výkonnost

Pracovní výkon je definován mnohými autory různě. Mým cílem však není provádět 

srovnání  definic  tohoto  termínu,  ale  snažit  se  především  o  zdůraznění  rozdílu  mezi 

výkonem  a  výkonností.  Vybral  jsem  si  proto  k vysvětlení  pojmu  „pracovní  výkon“ 

Koubkovu verzi. Podle něj se při pracovním výkonu nejedná pouze o kvalitu a množství 

práce  vykonané  v daném čase  a  za  určitých  podmínek,  ale  i  o  přístup  k práci,  ochotu, 

pracovní chování,  četnost pracovních úrazů, fluktuaci,  absenci,  pozdní docházku, vztahy 

s lidmi  v souvislosti  s prací  a  další  charakteristiky  osoby  považované  v souvislosti  s 

vykonávanou  prací  za  významné.  Za  podstatné  pokládá  tři  prvky,  které  by  měly  být  u 

úspěšného  pracovního  výkonu  ve  stejném  poměru,  jsou  to  schopnosti  propojené 

s vědomostmi a dovednostmi (jedná se o vlastnosti potřebné pro vykonávání zadané práce), 

úsilí (vynaložená energie pro splnění zadaných úkolů) a vnímání úkolů i vlastní pracovní 

role - pracovník musí pochopit a porozumět náplni své pracovní role (Koubek, 2008).  

Pracovní  výkonnost  lze  chápat  jako  vyjádření  pracovního  výkonu,  ale 

v dlouhodobějším  časovém  horizontu  (sledovaném  období)  a  vztaženém  k určitému 

subjektu  –  k  pracovníkovi.  Pracovní  výkonnost  ovlivňují  subjektivní  a  objektivní 

předpoklady.  Tělesné  a  duševní  vlastnosti  a  schopnosti  člověka  pro  práci,  kvalifikační 

předpoklady  a  volní  vlastnosti  pokládáme  za  subjektivní  předpoklady.  Zajištění  práce, 

technologie  a  technické  vybavení,  organizace  a  řízení  pracovního  procesu,  způsoby 

hodnocení a odměňování práce, vnější pracovní podmínky, sociální podmínky pracovního 

výkonu,  sociální  a  hygienické  vybavení  pracovišť  a  neobvyklé  situační  vlivy  řadíme 

k objektivním předpokladům.

Smyslem  kterékoliv  činnosti  v podnikatelských  subjektech  anebo  v neziskových 

organizacích je zlepšení vlastní výkonnosti. A pro tento proces je nezbytné začít stanovením 

cílů a specifikovat principy řízení výkonnosti.
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2.2.2 Cíle a principy řízení pracovní výkonnosti

Řízení  pracovní  výkonnosti  spočívá  ve  způsobu  řízení  a  motivace  pracovníků  na 

základě výkonových ukazatelů, převážně kvantitativních (nejen finančních, ale i dalších – 

spokojenost zákazníka se službou, kvalitou výstupu apod.). Smyslem řízení výkonnosti je 

dosahování  lepších  výsledků  v organizaci,  v týmech  a  u  jednotlivců.  Řízení  pracovní 

výkonnosti se zaměřuje na následující složky: na cíle, východiska, na vlastní proces řízení, 

na  příslušnou  dokumentaci,  na  proces  zavádění  systému  řízení  výkonnosti  a  etapové 

zhodnocení (Wagnerová, 2008).

Wagnerová (2008) dále rozvíjí myšlenky o cíli řízení výkonnosti tím, že by měl být 

soulad mezi  řídícími  pracovníky a  zaměstnanci  při  tvorbě  naplňování  stanovených cílů, 

resp.  že  by  se  všichni  pracovníci  měli  podílet  na  jejich  tvorbě,  včetně  plánovaných 

standardů a požadavků na kvalifikaci a schopnosti. Všichni by se měli ztotožnit v očekávání 

něčeho,  co  by  mělo  být  pro  ně  všechny  přínosem ve  sledovaných  ukazatelích,  resp.  v 

naplňování svých potřeb tím, že plníme potřeby jiných (např. v sociálních službách).

Za další klíčové prvky v řízení výkonnosti  lze pokládat vlastní  postup (každodenní 

činnosti  směřující  k nějakým  očekávaným  výsledkům,  které  by  měly  mít  zlepšující 

tendenci),  společné  pochopení (členové týmu by měli  správně chápat  termíny pracovní 

výkon, schopnosti vyšší úrovně, společné cíle a směry, kterým společně jdeme), správný 

přístup při  vedení  a  rozvoji  zaměstnanců,  dosažení zlepšeného  pracovního  výkonu 

(pracovní úspěch jedince s využitím schopností s vědomím svých možností a tím podpořit 

maximální přínos pro úspěch celé organizace) a přirozenost při procesu řízení výkonnosti 

liniovým managementem (nikoliv vnucovaný systém) (Wagnerová, 2008).

Z výše uvedeného vyplývají následně i základní principy efektivního řízení výkonnosti 

které  probíhá  na  úrovni  liniového  managementu,  zdůrazňuje  sdílení  cílů  a  hodnot 

organizace,  systém  řízení  pracovní  výkonnosti  je  specifický  pro  každou  konkrétní 

organizaci a musí být aplikován na celý tým zaměstnanců.

2.2.3 Pracovní výkon a jeho hodnocení, zpětná vazba

Pracovní výkon se výrazně podílí na aktivitě a efektivitě všech subjektů, nicméně bez 

jeho pravidelného  vyhodnocování  a  přijímání  určitých  rozvíjejících  opatření  na  základě 

zpětné vazby by v personální práci ztrácel na svém významu. Proto je základním úkolem 
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každého vedoucího pracovníka mít předem připraveny a nastaveny jasná pravidla, kritéria 

hodnocení pracovního výkonu, aby mohl vždy po určitém období poskytnout pracovníkovi, 

řídícímu týmu a vlastně celé organizaci efektivní zpětnou vazbu. Ve zjednodušené formě lze 

vnímat  jako základní  kritéria  hodnocení pracovního výkonu kvalitu,  kvantitu  a včasnost 

termínu plnění. Tyto kritéria však vždy doplňují další specifické ukazatelé, charakterizující 

konkrétní pracovní činnosti (Koubek, 2008).

Zajímavý je pohled na opakující se stejné příčiny nedostatků v pracovních výkonech 

v různých organizacích. Například Fuller (2004) jich uvádí ve svém díle šest – nezájem, 

nedbalost (obojí nelze tolerovat, jsou u jedinců i týmů nežádoucí), neznalost, neschopnost 

(v  těchto  případech  lze  někdy  napravit),  zmatek  (často  je  způsoben  nedostatečnými 

informacemi,  občas  zmatkem vlastního  myšlení,  proto je  nutná  kontrola  skutečnosti,  že 

podřízení,  ale i naopak manažeři  chápou požadované správně, případně je nutné provést 

nové  vysvětlení)  a  časová  tíseň  (nepřiměřený  časový  nátlak  může  vést  k chybám 

v pracovním výkonu).    

K tomu,  abychom  měli  z hlediska  řízení  výkonnosti  jasnou  představu  o  všech 

skutečnostech, které mají rušivý vliv na její další zlepšování a abychom mohli konkrétně 

působit žádoucím směrem na zaměstnance, slouží zpětná vazba. Pro každého zaměstnance 

je důležité, aby věděl, jak si vede v práci a jaký názor na jeho práci má jeho nadřízený, 

případně další lidé. Zpětná vazba v tomto smyslu vede k vlastnímu sebezdokonalování a tím 

i k neustálému zlepšování pracovního výkonu. Chybou je, pokud se v rámci zpětné vazby 

dozvídá hodnocený pracovník pouze kritické připomínky, sdělení, co dělá špatně, případně 

se zpětná vazba omezí pouze na slovní potrestání ze strany řídícího pracovníka. Výsledkem 

zpravidla bývá ještě horší pracovní výkon (Whitmore, 2009).

Ve  vhodně  aplikované  zpětné  vazbě  by  se  mělo  vždy  objevit  vyjádření  zájmu 

(zdůraznění důležitosti zaměstnance nejen pro manažera, ale pro celou organizaci), podnět 

k žádoucí  (očekávané)  změně (konstruktivní  kritika,  která  naznačuje  i  cesty  vedoucí 

k zlepšení a přímo vybízí pracovníka k vlastní změně jednání, které si sám identifikuje jako 

nevhodné, nežádoucí) a vyjádření (potvrzení) úspěchu (každý by měl vědět, co dělá dobře, 

co  se  mu  daří).  Uvedené  obsahové  prvky  zpětné  vazby  pak  posilují  i  sebedůvěru  a 

motivovanost zaměstnanců (Plamínek, 2000). 

Whitmore  (2009)  ještě  zmiňuje  skutečnost,  že  zpětná  vazba  předávána  řídícím 

pracovníkem by měla být myšlena upřímně a v případě chvály by měla být zasloužená, 

jinak  může  být  při  hodnocení  pracovního  výkonu  bezcenná  až  škodlivá.  Navíc  musí 

vycházet z dané situace, nikdy ne z vlastních pocitů řídícího pracovníka. 
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2.2.4 Formální a neformální hodnocení

Hodnocení pracovního výkonu mají několikeré typové dělení. Pro moji práci je zcela 

postačují dělení ze dvou hledisek – jakým způsobem se hodnocení provádí a jak často (v 

jakém  časovém  intervalu).  Z prvního  hlediska  hovoříme  o  formálním  a  neformálním 

hodnocení, z druhého hlediska je vždy dominantní časový interval (týdenní, měsíční, roční 

apod.). Někdy se využívá dělení na hodnocení ve zkušební době a periodické hodnocení 

zaměstnanců.  Hodnocení  ve  zkušební  době  má  vliv  na  další  působení  zaměstnance 

v organizaci,  kdy  se  s předstihem  (před  koncem  zkušební  doby)  vyhodnotí,  jestli  se 

pracovník adaptoval  na danou pracovní pozici  a může odvádět požadovaný (očekávaný) 

pracovní výkon a jestli vůbec zvládnul nároky na pracovní místo, začlenil se do kolektivu a 

pracovního prostředí organizace.  Periodické hodnocení  může provádět řídící  pracovník i 

každodenně,  vždy je  stanovená periodicita  podmíněná smyslem či  cílem hodnocení.  Při 

nepředpokládaném  (případně  i  domluveném)  ukončení  pracovního  poměru  se  provádí 

zpravidla  příležitostné  hodnocení.  V organizaci  se  provádí  zpravidla  systematické 

pravidelně se opakující hodnocení jedenkrát ročně, dle předem připravených kritérií (Duda, 

2008).

Ve  sledované  neziskové  organizaci  se  chci  zabývat  formálním  hodnocením  v 

pravidelné roční  časové  periodě.  Výsledky  jsou  vždy  dokumentovány  a  ukládány 

v personální  agendě  hodnoceného  pracovníka.  Řídící  pracovníky  zpravidla  zajímají 

především výsledky práce,  pracovní vystupování (chování) a další kvalitativní data.   Při 

formálním  hodnocení  se  zvýrazňuje  obecně  především  fakt,  do  jaké  míry  odpovídá 

požadavkům  pracovního  místa  (daným jeho  charakteristikou)  anebo  požadavkům  týmu 

vlastní osobnost a schopnosti konkrétního pracovníka (Koubek, 2008).

V případě  neformálního  hodnocení  se  jedná  o  nahodilé  anebo  průběžné  hodnocení 

podřízeného, při běžném sledování jeho výkonu v pracovním procesu (Duda, 2008). Navíc 

nebývá předmětem personálního rozhodování a ani se nijak zvlášť nikde nezaznamenává 

(Koubek, 2008).

Hodnocení, kdy se zaměřujeme na chování, vystupování, jednání, znalosti, dovednosti, 

osobnostní  předpoklady,  nazýváme kvalitativním a v případě,  že sledujeme výkonnost  a 

produktivitu, srovnání pracovních výsledků s určitou normou či jiným standardem, tak se 

jedná o kvantitativní hodnocení (Duda, 2008).

20



2.2.5 Metody hodnocení pracovního výkonu

Dle Wagnerové (2008) lze obecně rozdělit metody hodnocení pracovního výkonu podle 

toho,  na  co  při  hodnocení  zaměříme  více  svoji  pozornost.  Pokud  zkoumám,  jestli  je 

hodnocený spolehlivý, pracovitý, iniciativní, kreativní apod., pak využívám metod měřících 

vlastnosti hodnoceného. V případě, že se soustředím na dodržování norem a pravidel, jak 

se má v pracovním procesu pracovník projevovat, pak využiji metod k měření chování. Ke 

kvantitativnímu hodnocení využiji měření dosažených výsledků (Wagnerová, 2008).

Další  dělení  metod  hodnocení  je  dle  Koubka  (2008).  Ten  ve  svém  díle  rozděluje 

metody hodnocení podle stanovených cílů, výsledků (u manažerů a vedoucích pracovníků, 

hledajících  a  zajišťujících  postupy a  podmínky  pro  dosažení  cílů),  podle  hodnocení  na 

základě  plnění  norem (zpravidla  u  hodnocení  výkonu  dělníků,  srovnávání  s  normami), 

hodnocení na základě volného popisu (opět u manažerů a kreativních pracovníků – cíle by 

měly být konkrétní, splnitelné, relevantní a termínované – hodnocení dle daného okruhu 

otázek), hodnocení na základě kritických případů (za určité časové období a z toho plynoucí 

popis  výkonu  uspokojivého  či  nikoliv)  anebo  hodnocení  pomocí  stupnice  (číselných, 

grafických, slovních – náročný je výběr kritérií a jejich relevantní posuzování hodnotitelem) 

atd.

2.2.6 Kritéria a předmět hodnocení pracovního výkonu

Při hodnocení pracovního výkonu se soustředíme především na vlastní pracovní výkon, 

pracovní chování a sociální chování, což je v podstatě předmětem hodnocení. Sledujeme 

hlavně odbornou způsobilost a úroveň plnění zadaných úkolů, resp. skutečnost, jestli do-

sahujeme výsledků požadované kvality (Duda, 2008).

Pracovní chování vypovídá o tom, jak vnímá zaměstnanec nové pracovní úkoly, jak si 

naplánuje činnost při jejich plnění, zdá si je umí seřadit podle priorit, jestli se umí samo-

statně  rozhodnout  a postavit  se za svá rozhodnutí  (dokáže přijmout  určitou  míru odpo-

vědnosti) a také zda se umí chovat hospodárně (Duda, 2008).

V sociálním chování, resp. při jeho hodnocení se zabýváme spoluprací mezi kolegy, jak 

hodnocený spolupracuje s ostatními zaměstnanci, jestli při plnění úkolů dokáže vést lidi a 

jakou disponuje odbornou a osobní autoritou, případně v obchodní sféře jaký má vztah k zá-
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kazníkům,  v oblasti  sociálních  služeb to  je  o  vztahu ke  klientům.  Významným prvkem 

v hodnocení sociálního chování je míra spolehlivosti, loajálnosti a dodržování zásad bez-

pečnosti (Duda, 2008).

Pracovní výkon by měl mít nejdříve stanovené očekávané hodnoty, žádoucí výsledky, 

požadovaná kritéria. Hodnocení pracovního výkonu by mělo vzít pak tyto ukazatele na zře-

tel a sledovat příslušné pracovní činnosti přiměřené dané práci. Doporučuje se nezaměňovat 

hodnocení pracovního výkonu s řízením pracovního výkonu, kdy se jedná o obsahově roz-

sáhlejší proces řízení v personální oblasti  (Koubek, 2008).

2.2.7 Nedostatky při hodnocení pracovního výkonu

V kapitole  o  zpětné  vazbě  již  bylo  zmiňováno,  že  zpětná  vazba  není  jen  souhrn 

kritických názorů na pracovní  výkon zaměstnance,  což potvrzuje i  Šedivý a Medlíková 

(2009) názorem, že dobrá zpětná vazba není kritika, ale bezpečný nástroj změny, protože 

cílem  jednání  nadřízeného  v personální  práci  by  měly  být  zpětná  vazba  směrem 

k podřízeným  předkládána  v pozitivním  duchu,  motivující  pracovníka  a  povzbuzujícího 

k žádoucím změnám. 

I přes mnohá ponaučení, tréninky, školení apod., která mají zkušení manažeři za sebou, 

se občas při hodnocení svých podřízených dopouštějí stále stejných chyb. Dle Richterové 

(2010)  se  například  mezi  nedostatky  při  hodnocení  výkonu opakovaně  objevuje  špatně 

zvolené  měřítko  stupnice  hodnocení  (např.  špatné  určení  průměrného  výkonu),  kdy 

převládají tendence „zlaté střední cesty“ a využívání pouze středních, průměrných stupňů 

hodnocení, dále jsou to předčasné závěry, kumulativní chyba (zátěž z minulosti), arogantní 

postoj (jen já mám pravdu), zneužití hodnocení atd.

O  chybách  a  nedostatcích  se  zmiňuje  ve  své  publikaci  i  Dittrich  (2016),  kde  jich 

vyjmenoval a popsal celkem třináct. Jsou to –  halo efekt a efekt posledního dojmu (při 

hodnocení  převládá  jedna  dominantní  vlastnost,  která  zastiňuje  objektivní  pohled  na 

celkovou  osobnost),  projekce  (vlastní  představy  hodnotitele  jsou  vzorcem  pro 

hodnoceného), sebeuspokojující proroctví (potvrzení splnění očekávaného), efekt svatozáře 

(např.  práce nad rámec pracovní doby zakrývající  neschopnost udělat  svěřenou práci ve 

stanovenou  dobu),  centrismus  –  hodnocení  v průměrné  veličině  (obavy  z diferenciace), 

chyba kontrastu (srovnávání s osobou hodnotitele, se sebou samým, se svými předpoklady a 

schopnostmi),  desirabilita  (sociální  žádoucnost  –  deformace  objektivity),  kategorizace 

(výběr  určitých  rysů,  vlastností  –  zařazování  hodnocených  do  skupin),  favoritismus 
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(nadhodnocování  jedinců  i  při  minimálních  úspěších),  efekt  sympatie  resp.  antipatie 

(nadhodnocování  při  vzájemné  sympatii,  podhodnocování  v případě  antipatie),  sériový 

efekt (otupělost při velkém počtu vjemů a hodnotitel přestává rozlišovat), efekt mírnosti 

(přehlížení  drobných chyb  a  nedostatků),  předčasná  generalizace  a  dialela  (při  menším 

počtu  podnětů  dochází  k zobecnění  závěrů,  u  dialely  se  snažíme  dle  jedné  pozitivní 

vlastnosti, posuzovat různé vlastnosti a jevy, které společně nesouvisí).  

2.3 Hodnotící rozhovor

Hodnotící  rozhovor  je  jedna  z nejběžnějších  metod  uplatňovaných  při  hodnocení 

pracovního výkonu zaměstnanců v kterékoliv organizaci. Slouží k hledání optimální cesty, 

jak  zlepšit  pracovní  výkon  hodnoceného  pracovníka,  souběžně  s možnostmi  rozvoje 

pracovních  kvalit  a  jeho profesního růstu.  Účastníky  rozhovoru  jsou  zpravidla  nejbližší 

nadřízení – hodnotitelé a hodnocení zaměstnanci. Délka hodnotícího rozhovoru je běžně 20 

až 30 minut a může dojít k oboustranné menší či větší osobní účasti, hodnotící rozhovor má 

sociální podtext (Jedinák, 2016, str.45).

Všechny  výstupy  z hodnotícího  rozhovoru  by  měly  být  následně  s hodnoceným 

pracovníkem projednány a on musí mít prostor ke svému vyjádření. Jedná se o formální akt 

probíhající  zpravidla  jednou ročně,  vhodnější  je setkání účastníků rozhovoru dvakrát  do 

roka.  Při  formálním hodnotícím rozhovoru si  pracovník a  jeho nadřízený mají  možnost 

sdělit svá stanoviska, náměty, připomínky, pohledy na sledovaný jev nebo pracovní výkon 

podřízeného. Vytváří se tímto i prostor pro zlepšení komunikace pro získání podkladů pro 

odměňování a případně sdělení vzdělávacích potřeb nebo upřesnění dalších oblasti rozvoje 

(Medlíková, Šedivý, 2009).

Hodnotící rozhovor by měl probíhat opakovaně (např. v ročních intervalech, ale mohou 

být i kratší) a jeho základním přínosem by měla být určitá zpětná vazba pro oba účastníky 

rozhovoru, v případě podřízeného pracovníka je významný vlastní pohled na odváděnou 

práci  –  sebereflexe.  Na  hodnotiteli  je,  aby  navodil  příjemnou  atmosféru,  ve  vhodném 

nestresujícím prostředí, aby se snažil být uvolněný, klidný, trpělivý a vstřícný. Otázky by 

neměly být výhradně kritické a naopak stále pochvalné, měly by být konstruktivní, a měly 

by  dávat  možnost  hodnocenému  pracovníkovi  vyjádřit  své  vlastní  názory  a  navrhovat 

optimální  řešení u sledovaných jevů.  O výsledcích rozhovoru se vede písemný záznam, 

který  se  zakládá  do  personálního  spisu  zaměstnance  a  určitě  je  s  ním  vždy  seznámen 
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hodnocený pracovník a samozřejmě i nejbližší nadřízený pracovník. Hodnotící rozhovor má 

formální charakter a vždy mu předchází pečlivá příprava (Wagnerová, 2008, str. 85).

V rámci přípravy a vlastního vedení hodnotícího rozhovoru bych měl mít na zřeteli 

následující aspekty: 

- Kdo  bude  hodnotící  rozhovor  provádět  (manažer),  kdy,  dle  jakých  pravidel 

(prostředí,  struktura  a  typ  otázek),  na  co  bude  zaměřena  pozornost,  co  má  být  cílem 

rozhovoru (identifikace problémů, zlepšení produktivity práce, pracovní motivace, zpětná 

vazba), atd.

- Sdělení  termínu  hodnotícího  rozhovoru  (písemnou  formou),  případně  předat 

autoevaluační  dotazník zaměřený na osobu hodnoceného, na jehož vyplnění by měl mít 

každý  hodnocený  pracovník  přiměřenou  dobu  před  vlastním  rozhovorem.  Kritéria 

hodnoceného jsou odlišná v případě určitých pozic pracovníků.

-   Sebehodnotící dotazníky musí být vyhodnoceny dle stejných kritérií a to jasnou, 

transparentní  a  písemnou formou,  nejen  z  důvodu,  že jsou součástí  osobního spisu,  ale 

především proto, že se k němu při jakýchkoliv dalších hodnotících rozhovorech lze vrátit a 

provádět srovnání aktuálního stavu.  

Tento  aspekt  souvisí  i  s  vlastním  hodnotícím  rozhovorem,  ze  kterého  musí  být 

písemnou  formou  zaznamenány  a  archivovány  dílčí  výstupy  a  se  kterými  musí  být 

seznámen  hodnocený,  ale  i  případně  další  nadřízení.  Navíc  se  výstupy  z  hodnotících 

rozhovorů často stávají podkladem pro plánování (Wagnerová, 2008, str. 86).

Každý  rozhovor  má  svoji  strukturu  uspořádání.  Nejinak  tomu  je  i  v  případě 

hodnotícího rozhovoru. Hodnotící rozhovor může mít několik zásadních částí (není důležitý 

počet,  ale  jejich  obsah,  předmět  dané  části,  čemu  se  věnujeme  v  dané  části).  Každý 

rozhovor se musí se vhodným způsobem zahájit, kdy bychom neměli zapomenout přivítání, 

využít  nějakého  zajímavého  způsobu,  jak  uvolnit  atmosféru  a  zejména  bychom  měli 

seznámit  hodnoceného  pracovníka  s  obsahem  (strukturou)  rozhovoru.  Pak  by  měl 

následovat  prostor  pro  sebehodnocení  pracovníka.  Nejdříve  ze  strany  hodnotitele 

rekapitulace závěrů z vyplněného autoevaluačního dotazníku a pak je vhodné se zeptat na 

nějaké doplnění ze strany hodnoceného. Zpravidla si vždy při rozhovoru na něco vzpomene, 

čím  by  chtěl  některé  jevy  nebo  situace  zpřesnit.  Vzápětí  následuje  vlastní  hodnocení 

pracovního výkonu za uplynulé období – snažíme se vždy nejdříve sdělit pozitivní faktory a 

postupně nastínit v čem spatřujeme v jeho činnosti rezervy. Po sebehodnocení a hodnocení 

hodnotitele  by  měla  následovat  diskuse  ke  sděleným informacím (plnění  úkolů,  kvalita 

práce,  oboustranná spokojenost,  případně připomínky, návrhy do budoucna, oboustranné 
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očekávání). V případě, že pracujeme v rozhovoru dle stanovených kritérií, tak proběhne i 

vyhodnocení,  zařazení  odpovědí  do  odpovídajících  stupňů.  V  další  fázi  rozhovoru  se 

stanoví úkoly a cíle pro následující období a rozhovor můžeme ukončit, tj. zrekapitulovat 

základní sledované oblasti, svěřené úkoly, termíny jejich splnění. Nesmíme zapomenout na 

podpis  záznamu z rozhovoru,  poděkovat  za  aktivní  přístup  při  hodnotícím rozhovoru  a 

vhodným  způsobem  se  rozloučit.  Formou  laskavého,  ale  patrného  řídícího  přístupu 

(Jedinák, 2016, str. 46, 47).

2.3.1 Účastnící hodnotícího rozhovoru

Účastníky  hodnotícího  rozhovoru  jsou  hodnocený  zaměstnanec,  který  pracuje  ve 

sledované organizaci na určité pracovní pozici s příslušnou náplní práce a jeho snahou je 

odvádět pracovní výkon, za který by měl být v souladu s jeho výsledky odměňován. Cílem 

všech hodnocených i hodnotitelů je, aby se jednalo o spravedlivé odměňování a posuzování 

pracovních  výkonů,  proto  bývá  téměř  u  každé  organizace  metodika  hodnocení,  kterou 

hodnotitelé i hodnocení využívají  a tedy znají.  Teprve potom se jedná o hodnocení jako 

cílený proces, kteří mohou hodnocení sami ovlivňovat (Jedinák, 2016, str. 55).

Hodnotitel je  zpravidla  nadřízený  pracovník  hodnoceného  zaměstnance, 

neuvažujeme- li  v tomto  případě  jiný  zdroj  hodnocení  (hodnocení  spolupracovníků, 

sebehodnocení,  hodnocení  podřízenými)  a  plní  roli  manažera,  který  definuje  cíle,  které 

dosahuje  prostřednictvím  lidí,  odpovídá  za  výsledky,  umí  odolávat  tlakům  plynoucí 

z nejistoty, má synteticko-analytické schopnosti, které využívá v rozhodovacích procesech. 

Je  nositelem dobrých komunikačních  schopností  a  dokáže  se  vcítit  do duševního stavu 

druhého. Jedná vždy čestně a poctivě (Wagnerová, 2008, str. 74).

Úkolem  manažera  je  s pomocí  zdrojů  (lidských,  materiálních,  finančních  a 

informačních) nadefinovat úkoly a činnost celé organizace tak, aby splnili předem určené 

cíle.  Proto  soustředí  svoji  pozornost  zejména  na  vlastní  obsah  práce  jednotlivých 

pracovníků, metodám práce (pracovním postupům) a pracovnímu prostředí (Jedinák, 2016, 

str. 63, 65).

2.3.2 Cíle a příprava hodnotícího rozhovoru

Téměř  ve  všech  odborných  zdrojích  se  zdůrazňuje  nutnost  získávání  informací  a 

důvěry, jako základních atributů hodnotícího rozhovoru. Smyslem každé činnosti člověka 
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by  měla  být  efektivita  a  prospěšnost  prováděné  činnosti.  Nejinak  je  tomu v pracovním 

procesu, kdy se očekává určitý pracovní výkon, který stojí na základech odbornosti v rámci 

požadované kvalifikace dané pracovní pozice, blíže určené v náplni činnosti. V souvislosti 

s tím  koresponduje  i  zájem organizace  o  danou  kvalifikaci  a  vytvoření  určité  pracovní 

perspektivy,  která  musí  být  umocněna  pracovním  nasazením  (pracovním  výkonem)  za 

současného  využití  správných  motivačních  prvků.  Na  druhou  stranu  by  měl  znát  i 

hodnocený pracovník strategické cíle rozvoje organizace, v níž pracuje. V tom spočívá taky 

smysl  a  hlavní  cíl  hodnocení  pracovního  výkonu  formou  hodnotícího  dotazníku 

(Wagnerova, 2008, str. 86 – 88). 

Za  dílčí  cíle  hodnotícího  dotazníku  lze  pokládat  vše,  co  nám může  dát  jakoukoliv 

informaci,  kterou bychom mohli pozitivně využít pro další zlepšení pracovní výkonnosti 

hodnoceného  pracovníka  a  v neposlední  řadě  i  zlepšený  vztah  mezi  hodnoceným  a 

hodnotitelem, což mnozí autoři považuji za nejdůležitější cíl hodnocení pracovníka obecně 

(Dittrich, 2016, str. 33 – 38).

Každého výkonného pracovníka chceme v organizaci  udržet a dbát na jeho zlepšení 

výkonnosti,  proto se snažíme získat informace o jeho očekávané perspektivě (v souladu 

s perspektivou  organizace),  jak  zvládá  nároky  na  něj  kladené  pracovním  místem, 

v autoevaluačním  dotazníku  se  snažit  zjistit,  jak  on  může  přispět  ke zlepšení  svého 

pracovního výkonu, jaké zaujímá postoje, jaká je pro něj priorita hodnot, jaký je názor na 

poslední opatření v organizaci, která sledovala zlepšení výkonnosti celé organizace, co ho 

motivuje, jak se dívá na možnosti kariérního postupu dané v organizaci, v čem se potřebuje 

dále vzdělávat apod. V hodnotícím rozhovoru bychom si také měli ověřit například, jaké 

mají všichni pracovníci pracovní problémy, jak jsou informováni o cílech organizace, jak 

vnímají personální politiku organizace a motivační systém v organizaci jako celku. Velmi 

zajímavé a pro manažerské řízení taky důležité je zjištění,  jaké panují  mezi pracovníky, 

týmy, vedením a veřejností vztahy, neboť to se odráží v kultuře společnosti (Wagnerová, 

2008, str. 60 – 61).

V případě,  že  bych  měl  v úmyslu  taxativně  vyjmenovat  konkrétní  cíle  hodnotícího 

rozhovoru, je kupříkladu možná tato varianta:

- Zlepšit  pracovní  výkon,  výkonnost  organizace,  dílčí  produktivitu  práce 

zaměstnanců.

- Zvýšit  zainteresovanost  zaměstnanců  na  plnění  uložených  cílů  (zvýraznění  a 

prohloubení motivace).

- Zlepšit  pravidelnost  a  obsah  komunikace  se  zaměstnanci  o  jejich  pracovním 

výkonu.
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- Zvýraznit nutnost převzetí osobní odpovědnosti za své úspěchy či neúspěchy a za 

vlastní rozvoj i rozvoj celé organizace.

- Zvýšit  odborné  znalosti,  dovednosti  a  vědomosti  pro  výkon  požadovaný  danou 

pracovní pozicí (zlepšit odbornou průpravu).

- Správně  chápat  a  interpretovat  personální  politiku  organizace  (perspektiva  a 

stabilizace), určujícím faktorem by měly být strategické a dílčí cíle organizace.

- Zjistit názory zaměstnanců na pracovní podmínky a jejich spokojenost, jak vnímají 

objektivitu metodiky a realizaci hodnocení (zejména hodnotícím rozhovorem).

- Identifikovat  názory  na konkrétní  pracovní  náplně,  možnost  kariérního  postupu, 

možnost úpravy platového ohodnocení zaměstnanců.

- Hledat a zabývat se příčinami problematických aspektů v chodu organizace.

- Zlepšit  informovanost  o  všech  podstatných  záležitostech  v řízení  organizace, 

vlastního provozu organizace, strategického plánování apod.

- Vytvořit (na základě výstupu hodnotícího rozhovoru) soulad mezi pracovníkovou 

způsobilostí,  pracovní  pozicí  a  vlastní  pracovní  činností  (Wagnerová,  2008, 

str. 60 – 64).

Dle  Wagnerové (2008) lze  rozdělit  hodnotící  rozhovor  na tři  fáze  –  přípravnou, 

vlastní rozhovor a zpracování výstupů po hodnotícím rozhovoru. V přípravě na hodnotící 

rozhovor by se měla objevit porada k hodnocení, vč. zaškolení hodnotitelů, časový plán 

hodnotících rozhovorů, doplnění informací o hodnoceném, zpracování a odevzdání auto-

evaluačních dotazníků hodnocenými, zpracování hodnotících listů (předběžných) a vlast-

ní písemná příprava hodnocení (Wagnerova, 2008, str. 82).

Hodnotící  rozhovor  má  svoji  vlastní  strukturu.  Zahajuje  se  vždy  uvítáním  za-

městnance a otevřením dialogu, který opřeme o vysvětlení  cílů a způsobu vedení di-

alogu, zdůrazníme nejprve kladné výsledky, pak se zaměříme na oblasti, které vyžadují 

zlepšení, na možné cesty a podmínky zdokonalení až k představě budoucích výkonů, vč. 

povzbuzení a motivace k dosažení budoucích výkonů (Wagnerová, 2008, str. 83).

Při zpracování výstupů vyplývajících z hodnotícího rozhovoru nezapomenout na do-

plnění  a  aktualizaci  hodnotícího  listu,  zkompletovat  výstupy,  potvrdit  dané  sliby, 

avizovat jejich splnění a závěry a výstupy projednat s příslušným personálním úsekem a 

uvést je v život, aplikovat je (Wagnerová, 2008, str. 83).  
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2.3.3 Pravidla, zásady a efektivita hodnotícího rozhovoru

Každý  hodnotitel  by  se  měl  snažit,  aby  hodnotící  rozhovor  byl  efektivní,  tj,  aby 

vynaložené úsilí korespondovalo s naplněním očekávání jak hodnotitele, tak hodnoceného. 

Jinými  slovy bychom hodnotícím rozhovorem měli  splnit  cíle,  které  sledujeme v rámci 

hodnocení pracovníků a o výstupy bychom se měli  opřít  při dalším rozvoji  pracovníků, 

pracovních týmů a celé organizace.

Jedním z předpokladů efektivity hodnotícího rozhovoru je dodržování určitých pravidel 

(Stýblo, 1993) nebo dle Wagnerové (2008, str. 84-87) zásad, které by se daly shrnout do 

následujících formulací.

- Uvolněná, klidná, až přátelská atmosféra v příjemném neutrálním prostředí.

- Vstřícné  uvítání  hodnoceného  pracovníka,  uvolnění  atmosféry,  eliminace  pocitu 

napětí  (termín  a  obsah  hodnotícího  rozhovoru  se  avizuje  pracovníkovi 

s předstihem).

- Účel setkání (cíl rozhovoru) a strukturu (postup rozhovoru) v úvodní pasáži opět 

zopakujeme.

- Vlastní sebereflexe,  ohodnocení svého pracovního výkonu v hodnoceném období 

(od předchozího rozhovoru), co se změnilo k lepšímu, v čem má potíže nebo kde 

vnímá problémy.

- Popis vlastních slabých stránek (dva až tři jevy) ze svého pohledu, návrh na jejich 

odstranění, případně žádost o podporu nebo pomoc ze strany hodnotitele. 

- Otázky ze strany hodnotitele budou otevřené a zaměřené na zpřesnění některých 

důležitých informací (nejasné, nebo vzbuzuji-li pochybnosti).

- Hodnocení pracovního výkonu hodnotitelem, případně hodnocení jednání, chování 

v pracovní sféře (pracovní vztahy).

- Pochvala za dobře vykonanou část pracovní činnosti (pracovního výkonu) a sdělení 

o  nedostatcích  a  rezervách  v práci,  případně  o  dopadech  na  efektivitu  jeho 

pracovního výkonu nebo výkonnosti celé organizace.

- Rekapitulace oblastí pracovního výkonu, které vyžadují zlepšení a pobídka směrem 

k hodnocenému,  aby  sám navrhl  řešení,  které  by  splnilo  očekávání,  tj.  zlepšení 

v dané oblasti.

- Společné stanovení plánu zlepšení výkonnosti vlastní a tím i celé organizace pro 

příští  období.  (Nemusí  být  předmětem  přímo  hodnotícího  rozhovoru,  lze  jej 

navrhnout i na následujícím jednání).
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- Návrh  možností  zdokonalení  ze  strany  hodnotitele,  který  bude  společně 

prodiskutován, což se stává základem pro další osobní rozvoj pracovníka po stránce 

odborné – rozšíření vědomostí, znalostí a dovedností.

- Ukončení rozhovoru motivujícím povzbuzením a podporou, případně i stanovením 

termínu dalšího rozhovoru (Stýblo, 1993, str. 299 – 300).

Dle  Wagnerové  (2008)  lze  efektivitu  hodnotícího  rozhovoru  zvýšit  i  dodržením 

následujících obecných zásad:

„Hodnotit celé období.

Uvést konkrétní případy, co nejspecifičtěji.

Žádná překvapení. Pokud zaměstnanec měl mimořádně špatné nebo dobré výkony, měl  

by o tom vědět již v průběhu roku.

Pouze konstruktivní kritika, žádná jiná!

Snažte se změnit chování, ne člověka.

Hodnocení není soudní tribunál nebo příležitost k vyřizování si účtu.“

(Wagnerová, 2008, str. 86).

2.3.4 Sebehodnotící dotazník

K vlastnímu sebehodnocení lze využít evaluačního dotazníku, který by měl obsahovat 

písemně zpracované otevřené otázky. Tato část je součástí přípravy na hodnotící rozhovor 

z větší  části  ze  strany hodnoceného.   Hodnotitel  však  připravuje  soubor  otázek,  jejichž 

odpovědi jsou zpravidla  východiskem pro další  fáze hodnotícího rozhovoru. Hodnocený 

v něm specifikuje  vlastní  pohled  na  zkoumaný  jev  či  sděluje  vlastní  názor  na  předmět 

otázky. Vzhledem k tomu, že konkrétní sebehodnotící dotazník bude i součástí příloh mojí 

práce,  uvedu  v této  kapitole  pouze  okruhy  sledovaných  ukazatelů  při  sebehodnocení  a 

příklady některých otevřených otázek.

Při vlastním hodnocení svého výkonu v pracovní pozici by neměly chybět informace o 

odborné způsobilosti (připravenosti) a úrovni odborných znalostí (vědomosti a zkušenosti 

v oboru,  vztah  k růstu  odborné  kvalifikace),  o  charakteristických  vlastnostech  osobnosti 

(spolehlivost, pečlivost, vytrvalost,  odolnost vůči zátěži, stresu, schopnost jednat s lidmi, 

schopnost  týmové  práce,  přístupnost  kritice,  samostatnost  atd.),  o  pracovní  výkonnosti 

(množství  vykonané  práce  za  jednotku  času,  dodržování  termínu,  kvalita  pracovních 

výsledků)  a  o  pracovní  disciplíně  a  iniciativě  (respektování  pokynů  manažerů,  vlastní 

iniciativa,  schopnost  efektivní  spolupráce,  ochota  pracovat  pro  organizaci,  loajalita, 
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systematičnost  ve  vlastní  práci,  dodržování  obecně  závazných  předpisů  atd.) 

(Dittrich, 2016, str. 60).

Jako  příklad  otevřených  otázek  sebehodnotícího  dotazníku  mohu  uvést  několik 

běžných a zpravidla se opakujících otázek:

- Váš pohled na uplynulé období ve vztahu k Vaší osobě?

- Jaké jste splnil/a konkrétní dílčí cíle, do jaké míry?

- Co všechno jste pro splnění cílů učinil/a?

- Jak jste s aktuálními výsledky spokojen/a?

- Co se domníváte, že se Vám podařilo a co naopak se nepodařilo?

- Co Vás motivuje? S čím jste spokojen/a, s čím naopak nejste vůbec spokojen/á?

- Jakou podporu si  představujete  při  snaze dosáhnout lepších výsledků v pracovní 

činnosti?

- Co Vás při činnosti v rámci plnění cílů obohatilo, čemu jste se naučil/a?

 

2.3.5 Záznamy a výstupy

U  každého  hodnotícího  rozhovoru  se  doporučují  provádět  písemné  záznamy  a 

zpracovat z něho výstupy v ucelené formě písemné zprávy.

V záznamovém listu by se kromě základních identifikačních údajů (jméno a příjmení 

pracovníka, pracovní pozice, hodnocené období, datum rozhovoru, specifikace hodnotitelů) 

měla objevit informace o silných a slabých stránkách hodnoceného pracovníka, možnosti 

zlepšení, úkoly a cíle předchozího období a jejich plnění, navržené úkoly na další období. 

Co  se  mi  ve  sledovaném  období  podařilo  z mého  pohledu  dobře  a  co  se  nepovedlo? 

V závěru  sebehodnotícího  dotazníku  se  zmíní  délka  působení  v organizaci  a  učiní  se 

komplexní návrh hodnocení, vč. podpisů všech zúčastněných.

Za výstupy pokládáme písemnou zprávu o všech odpovědích na sebehodnotící otázky. 

Dle Grubera a kol. (2016, str. 130-133) je dobré mít na zřeteli základní principy a to:

- předem dohodnutá forma výstupu (dle zadavatele hodnocení – koncentrace výsledků 

v tabulce, strukturované silné a slabé stránky, nestrukturovaný text apod.)

- stručnost a přehlednost (kromě identifikačních údajů – jméno hodnoceného, místo a 

čas uskutečnění rozhovoru, účel, taky kritéria a metody hodnocení a zpravidla max. 

do dvoustran formátu A4)
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- volba  pozitivních  formulací  (relevantní  informace  o  hodnoceném  s vyloučením 

možnosti  poškozením  jeho  osoby,  jeho  ega,  potenciálními  radikálními  soudy 

zadavatele)

- srozumitelnost (bez cizích slov a termínů, které by mohl hodnocený chápat jinak 

než hodnotitel)

- kvalitativnost (omezovat bodové nebo grafické hodnocení, spíše jako ilustrace jinak 

sdělené reality)

- hodnocení nad rámec kritérií (shrnutí nevyjádřených kritérií pokud mohou přínosně 

ovlivnit sledovaný účel a cíle hodnotícího rozhovoru)

I když se výstupy mohou lišit základní formou zpracování, je důležité mít stále na 

zřeteli,  pro  koho se  výstupy z hodnotícího  rozhovoru  zpracovávají,  kdo se  s nimi  bude 

seznamovat, pro koho jsou určeny (zejména pro hodnotitele a hodnoceného), do jaké míry 

s nimi  má  být  seznámen  hodnocený  a  hodnotitel  (zadavatel)  a  také  jak  dlouho  se  má 

příslušná  dokumentace  uchovávat  (zákon  č.  101/2000  Sb.  o  ochraně  osobních  údajů). 

K odpovědím na všechny výše uvedené otázky je určující jasně stanovený cíl a očekávání, 

které  hodnotícími  rozhovory  sledujeme.  Potom  bude  tato  metoda  zjišťování  informací 

potřebných  ke zlepšení  výkonnosti  jedinců  a  organizaci  užitečná  a  pro  nás  efektivní 

(Gruber, Fonvile, Kyrianová, 2016, str. 131 – 135).

    

2.3.6 Chyby při hodnotících rozhovorech

O chybách  při  hodnocení  pracovního  výkonu  jsem se  zmiňoval  již  v předcházející 

kapitole  „Nedostatky při hodnocení výkonu“. V této podkapitole  se věnuji  více chybám, 

kterých  se  může  dopustit  hodnotitel  při  hodnotícím  rozhovoru  a  zpravidla  jsou  dány 

osobními  vlastnostmi  hodnotitele  (vzdělání,  zkušenosti,  předsudky  a  sebevědomí). 

Vhodnou obranou proti chybám hodnotitele je správná volba systému hodnocení a hlavně 

předcházející příprava (školení) hodnotitelů (Wagnerová, 2008, str. 88-89).

Wagnerová  (2008,  str.  89-90)  pokládá  za  nejobvyklejší  typy  hodnotitelských  chyb 

„zaujatost, kontrast, centrální tendence, přísnost nebo mírnost“.

Tyto  typy hodnotitelských chyb pak ve svém díle  přehledněji  vyjmenovává a  blíže 

specifikuje jejich význam. K nejčastějším chybám, kterých se hodnotitele dopouští,  patří 

chyby  metodické  (místo výkonu se hodnotitel zaměřuje více na osobu, vliv nálady, málo 

nebo  nepodstatné  informace),  zvýhodňování  přátel  a  známých  (záměrné  zvýhodnění 

nepřesnými  informacemi),  chyba  centrální  tendence  (nedostatečný  kontrast),  chyba 
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časového sledu (hodnocení dle stejných kritérií s malým časovým odstupem), sériový efekt 

(velký  počet  kritérií  a  hodnocených  a  tím  snižování  rozdílů),  předčasné  závěry 

(předsudky),  nesprávná  měřítka  (přísná  –  podhodnocování  kvality  hodnocení,  naopak 

mírná – nadhodnocování  pracovního výkonu, případně průměrná – vyhýbání se krajním 

hodnotám, snižování rozdílů mezi pracovníky) excentrická chyba  hodnocení podle sebe, 

vlastní měřítko hodnocení), kumulativní chyba (založena na hodnocení v minulosti, které 

se nemění), efekt nedávnosti (pouze výsledky těsně před hodnocením), aroganční chyba 

(tvrdohlavost  a  neústupnost  při  hodnocení,  k názoru,  který  je  předem  považováno  za 

správné), přehlušovací efekt (minimální množství názorů přehlušuje názory ostatní, třeba 

důležitější, halo efekt  (základem bývá celkový dojem, nikoliv skutečné výsledky), efekt 

svatozáře  (aktuálně obecná charakteristika hodnoceného se přenáší na hodnotitele),  vliv 

cizích  názorů  (zaslepenost  hodnotitele,  „dávání  na  řeči  jiných“),  hodnotitel  je 

„dobrotisko“ (odměňování a pozitivní hodnocení za každý výkon), sympatie a antipatie 

(zkreslení  hodnocení  dle  sympatií  nebo  antipatií  k hodnocenému)  (Wagnerová, 

2008, str. 90-91).

 Z průniku informací některých zdrojů můžeme sestavit přesnější přehled (rekapitulaci) 

nejběžnějších  chyb  hodnotitele  při  hodnotícím  rozhovoru  (a  snažit  se  jich  vyvarovat, 

abychom dosáhli vytčeného cíle) následovně: 

- Zaujatost hodnotitele jako osoby.

- Problematické přijímání kritiky.

- Omezená schopnost dodržování objektivity.

- První dojem předurčující nepřesné závěry (halo efekt).

- Ovlivnění hodnotitele názory jiných (submitivita), vnucení jiného názoru.

- Vliv posledního dojmu, zážitku.

- Vliv vnímání sociálního postavení, pohlaví, rasy, etnika atd.

- Porovnávání  charakteristiky  hodnoceného  s jiným  hodnoceným  pracovníkem  a 

odvození  možných  projevů  chování  nebo  vlastností  v další  pracovní  činnosti 

(atribuce).

- Projekční chyba („podle sebe soudím tebe“).

- Umírněnost hodnotitele, nehodnotit přísným měřítkem.

- Nevhodné  a  časté  využívání  negativních  pojmů  (nezájem,  nezodpovědnost, 

neodbornost, neschopnost, nepracuješ, apod. 

- Nevhodná kritika (jen monolog hodnoceného).

- Atd. 
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2.3.7 Přínos hodnotících rozhovorů pro hodnocení zaměstnanců

Hodnocený  pracovník  by  měl  chápat  metodiku  hodnocení  jako  nástroj  k dosažení 

svých pracovních  cílů  a  případného profesního postupu,  formou průběžného vzdělávání 

v rámci  rozvoje  odborných  znalostí  a  praktických  dovedností,  jako  možnost  zlepšení 

komunikace  s řídícími  pracovníky  i  svými  spolupracovníky,  jako  systém,  kde  může 

navrhovat  jeho  změny  k lepšímu,  kde  se  může  taky  vyjadřovat  k nefunkčním  dílčím 

metodám,  jako  systém,  který  na  výstupech  předává  informace  o  pracovním  výkonu 

pracovníka  za  hodnocené  období  a  jako  velmi  významný prostředek k vytváření  image 

organizace jako celku (Jedinák, 2016, str. 55).

Znalost  metodiky  hodnocení  umožňuje  všem  pracovníkům  se  dobře  orientovat 

v podmínkách a postupech, které jej směřují ke zlepšení pracovního výkonu. Měl by s nimi 

být  seznámen  před  začátkem  hodnoceného  období,  měl  by  vnímat  a  chápat  závislost 

odměňování na hodnocení pracovního výkonu, včetně dalšího kariérního růstu, měl by být 

seznámen s úrovní standardů očekávaného pracovního výkonu, ale musí k jejich naplňování 

mít  zajištěny  potřebné  zdroje  a  pracovní  podmínky,  kontrola  a  vyhodnocování  dílčích 

pracovních výkonů ze strany nadřízeného by měla být průběžná a komunikační vztah mezi 

hodnotitelem  a  hodnoceným  by  měl  být  položen  na  základech  rovnocenného  a 

profesionálního přístupu (Jedinák, 2016, str. 55).  

V současné době je hodnocení pracovníků v mnohých organizacích vnímáno různě, 

občas  i  negativně.  Příčinou  bývá  nevhodný  způsob  vedení  hodnotícího  rozhovoru 

(neprofesionálně), špatné začlenění do personálního procesu jako celku, chybí návaznost a 

vzájemná smysluplnost, resp. nevhodné chápání ze strany pracovníků (Pilařová, 2008).

Všichni  zaměstnanci,  zejména  pak  řídící  manažeři  na  různých  úrovních  by  měli 

vnímat systém hodnocení pracovníků jako významný nástroj k řízení pracovní výkonnosti 

celé  organizace,  resp.  pracovního  výkonu  všech  zaměstnanců,  který  zabezpečuje  dle 

Hroníka (2006) a Pilařové (2008)

- zlepšení výkonu zaměstnanců,

- spravedlivější finanční ohodnocení (mzdy, odměny),

- změny v pracovním zařazení (podklady),

- odhalování nutnosti odborné přípravy a rozvoje (potřeba zvýšení kvalifikace nebo 

skrytý potenciál),

- odhalování chyb v rozvržení práce (efektivní využívání pracovní doby),

- ověřování pracovních postupů (efektivnost rozhodnutí o změnách),

33



- efektivní komunikaci mezi všemi pracovníky (nadřízenými i podřízenými)

- ověření sociálního klimatu na pracovištích, pracovních vztahů atd.

   

2.4  Motivace jako determinující prvek pracovního výkonu

Důvody, proč se všichni lidé při vytváření hodnot v rámci pracovního výkonu chovají a 

jednají různě je mnoho. Každý člověk má své představy či domněnky o této skutečnosti, 

resp.  o  ostatních  lidech.  Vytváří  si  představy  o  tom,  jestli  jeho  spolupracovník  je 

důvěryhodný, nesobecký, nezávislý a racionální.  Vytváří  si domněnku, že ostatní lidé se 

ztotožňují  s jeho prioritami  a  hodnotami a  že každý člověk je  obecně jednoduchá nebo 

složitá lidská bytost. Nelze také opomenout skutečnost, že každý člověk má jiné schopnosti 

a zkušenosti. Jsou také jinak motivováni (Thomson, 2007, str. 90 – 95). 

V jednoduchém pojetí  lze  vnímat  motivaci  jako nějaké  pohnutky k tomu,  abychom 

něco,  zejména  pro  sebe,  udělali.  Jiná  definice  vysvětluje  motivaci  jako  impuls 

k uspokojování stanovených potřeb společnosti  (cíle)  a tím i  uspokojování  potřeb svých 

vlastních.  Motivace  je  samozřejmě  spjata  s lidmi,  s člověkem.  Motivace  je  založena  na 

mnohých faktorech a každý autor je vnímá a vysvětluje sice jinak,  ale podstata zůstává 

stejná.  Arnold (2007) uvádí tři  základní složky motivace – směr (co zkouší motivovaný 

člověk vůbec dělat), úsilí (vyhodnocuje píli a nasazení člověka při své činnosti) a vytrvalost 

(řeší dlouhodobou činnost ke splnění cílů, jak dlouho se o to člověk pokouší). 

Člověk chce dosáhnout svojí činností určitého výsledku, chce plnit své cíle, a tím i cíle 

organizace  (společnosti,  podnikatelského  subjektu).  Proto  je  důležité  motivací  zajistit 

uvedení lidí  do pohybu určitým směrem s cílem splnění strategického cíle,  uspokojením 

svých  potřeb.  Motivaci  můžeme  vnímat  v tomto  smyslu  jako  orientované  jednání  nebo 

chování  lidí  obecně.  Ale  vždy  vedoucí  k dosažení  nějakého  výsledku,  cíle,  hodnotné 

odměny, uspokojení potřeby. Na začátku je vždy neuspokojená potřeba, která je zjišťována 

vědomě,  případně  nahodile  a  která  je  určující  pro  vytvoření  přání  (potřeby)  něčeho 

dosáhnout, něco získat. S tím souvisí tvorba cílů organizace nebo jednotlivce a volba cest či 

způsobů jednání (chování), od kterých lze očekávat že povedou tam, kam potřebujeme – 

k dosažení určených cílů.

Úroveň motivace v tomto smyslu závisí na výši či úrovni stanovených cílů. Budou-li 

vysoké, musí být i motivační faktory vysoké. Protože má motivace více složek a forem a 

chápeme ji jako proces, tvořený několika kroky – pak každá forma, složka či krok procesu 
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musí  být  splněn  v požadované  úrovni,  aby  byl  celý  motivační  proces  kompletní.  Jinak 

získává trhliny a stává se poškozeným, což v praxi znamená, že výsledky organizace mohou 

být zdánlivě či viditelně dobré, ale problém v nějakém kroku motivačního procesu může 

podstatně snížit motivaci, byť někdy v dalším období (Armstrong, 2008).

Z výše  uvedeného  vyplývá  souhrn  informací,  které  definují  motivaci  jako  soubor 

psychických procesů,  které  jsou soustavně a  s vysokou mírou nasazení  zaměřené  na cíl 

(Nakonečný, 2009). Motivaci vzbuzuje motiv (vnitřní psychická síla nebo pohnutka) nebo 

stimul  (motivační  prvek působící  zvenčí  na psychiku člověka za účelem ovlivnění  jeho 

chování  k dosažení  cíle)  (Bedrnová,  Nový,  2004).  Motivem  jsou  finanční  prostředky, 

pracovní  pozice,  výsledky,  přátelství,  odbornost,  sociální  jistota,  kreativita  (Bělohlávek, 

2000, str. 42 – 43).

2.4.1 Zdroje motivace

K základním zdrojům motivace dle Bedrnové a Nového (2004, str.  254) patří zájmy, 

potřeby, návyky, hodnoty a hodnotové orientace a ideály. 

Při  stručné  charakteristice  jednotlivých  zdrojů  motivace  se  přidržím  vysvětlujících 

komentářů od Bedrnové a Nového (2004, str. 255)

Potřeba – pocit nedostatku nebo nadbytku něčeho co hraje v životě člověka významnou 

roli, člověk chce být vnitřně vyrovnaný, proto se snaží cílevědomě pracovat na naplnění své 

potřeby a tím odstranit duševní nerovnováhu. Potřeby bývají základním nástrojem motivace 

pracovníka v organizaci 

Návyky –  opakující  se  stabilní  postupy  v chování,  kterých  využívá  v životních 

situacích,  může se  jednat  o  spontánní  reakce,  ale  i  o  naučené  vlastní  naučené  způsoby 

reakce.  Někdy  je  třeba  záměrně  změnit  návyky,  je  třeba  realizovat  efektivní  a  funkční 

změnu chování, tímto se zabývá psychologický směr – behaviorismus 

Zájmy  –  druh  motivu  zaměřený  na  určitou  oblast  lidského  prožívání,  rozvoje 

schopností a dovedností, ale taky se jedná o zdroj odpočinku 

Hodnoty – priority, kterým přiřazuje člověk určitý význam, hodnotu může mít cokoliv, 

některé hodnoty však jsou více uznávané – např. zdraví, rodina, děti,  práce, společenské 

uplatnění, láska, svoboda, apod. Každý člověk má hodnotovou orientaci jinou 

Ideály –  názorové  a  ideové  představy  o  něčem,  co  je  z pohledu  lidí  pozitivně 

hodnocené, žádoucí a chtěné. Ideály jsou ovlivněné blízkými lidmi a autoritami (Bedrnová 

a Nový, 2004, str. 249).
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2.4.2 Typy motivace

V případě motivačního procesu se uvádí dělení na vnější a vnitřní motivaci.

Vnější motivace se zpravidla soustředí na opatření, která vytváříme, abychom zaměstnance 

vhodně  motivovali,  a  zpravidla  souvisí  s  hmotným odměňováním  a  výchovnými 

opatřeními.  Do tohoto druhu motivace  se zařazuje  např.  plat,  finanční  odměny,  zvýšení 

mzdy, udělení pochvaly, povýšení, pracovní prostředí, podmínky práce. Na druhou stranu 

zahrnuje i výchovná  pracovní opatření (tresty) – disciplinární řízení, krácení či odebrání 

nenárokové složky platu, vyjádření kritiky apod. V případě vnější motivace se hovoří o tzv. 

extrinsických neboli nepřímých motivech, vycházejících z okolí. Jedná se o potřebu peněz, 

potřebu  jistoty,  potřebu  sociálního  kontaktu  (kromě  rodinných  příslušníků).  Nevychází 

z potřeby práce (Armstrong, 2008; Gosiorovský, 2005).

Vnitřní motivace je založena na vnitřních psychologických procesech, na vrozených, 

organických potřebách charakteristických pro způsobilost a sebeurčení.  Vnitřní motivace 

využívá  psychologických  odměn  -  uznání,  ocenění,  možnost  využití  svých  schopností, 

apod. Současně se s vnitřní  motivací  spojují  přímé neboli  intrinsické motivy,  pro něž je 

příznačné spojení s prací obecně (potřeba kontaktů z práce – spolupracující profese) a jiné 

potřeby  zejména  z pracovní  činnosti.  Další  odměnou  z psychologického  pohledu  jsou 

zkušenosti a samostatnost. U vnitřní motivace je základ, který vyvolává jednání v osobě a 

nevztahuje  se  přímo  k obsahu  a  cíli.  Vnitřní  potřeby  nepracují  cyklicky,  pouze  pokud 

existuje souvislost mezi vlastními vnitřními podněty a firemními cíli, pak se dá hovořit o 

vzniku dlouhodobé motivace. Jinými slovy, vnější motivátory nemusí působit dlouhodobě, 

mohou  však  mít  okamžitý  a  velmi  důležitý  účinek.  Vnitřní  motivátory,  které  souvisí 

s kvalitou pracovního života, budou mít hlubší a dlouhodobější účinek  (Armstrong, 2009; 

Gosiorovský, 2005).

2.4.3 Historické teorie motivace

O motivaci (vnitřní pohnutky k jakékoliv činnosti), resp. stimulaci (vnější podněty a 

vlivy na jednání lidí) bylo napsáno již mnoho teorií a myšlenek. Téměř všechny se shodují 

v tom, že se jedná o umění vytvořit u člověka zájem, chuť a ochotu něco změnit, zpravidla 

v pozitivním smyslu, ve své činnosti s přínosem pro sebe a tím i pro ostatní (pro organizaci, 
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firmu, společnost). Všechny motivační teorie pracují s řadou zajímavých pojmů, ze kterých 

lze označit jako zásadní např. hodnotu (odpovídající potřeba člověka), potřeba (nedostatek 

něčeho,  co  má pro člověka nějakou hodnotu,  „cenu“),  motiv  (vnitřní  pohnutka),  stimul 

(vnější  podnět  z okolí),  cíl  (to,  čeho  chceme  dosáhnout  k uspokojení  své  potřeby), 

přesvědčení (to, čemu věříme v případě vlastní osoby nebo okolního světa) aj.  Pro úplnost 

pokládám za vhodné zmínit aspoň podstatu některých všeobecně známých teorií, i když je 

zřejmé,  že  při  práci  manažera  s lidskými  zdroji  se  velmi  často  uplatňuje  vzájemná 

kombinace některých charakteristických principů všech teorií (Dittrich, 2016).  

Maslowovo pojetí hierarchie potřeb (1943)

Jedná se o nejznámější popisnou metodu hierarchických potřeb, specifickou grafickým 

znázorněním formou pyramidy. Podstatou, základní myšlenkou, je skutečnost, že člověk je 

motivován  dvěma  skupinami  potřeb  –  potřebou  odstranění  nějakého  nedostatku  anebo 

potřebou  dosažení  něčeho.  Dalším  výrazným  rysem  Maslowovy  pyramidy,  která  má 

zjednodušeně  řečeno  u  své  základny  základní  životní  potřeby  a  na  vrcholu  osobnostní 

rozvoj, je poznatek, že pokud se objeví nedostatek ve vrstvě nižší, nemá člověk zájem o to, 

dostat se do vrstev vyšších a vrací se zpět k uspokojování potřeb základních (jídlo, pití, 

spánek…). K posledním verzím Maslowovy pyramidy patří osmiúrovňový model, který má 

v nejnižší  úrovni  v rámci  odstraňování  nedostatků základní  biologické  a  fyziologické 

potřeby, dále pak potřebu jistoty a bezpečí, sociální potřebu (sounáležitost ke skupině) a 

potřebu úcty  a  uznání.  Do skupiny  dosahování  potřeb pak  postupně přiřazuje  potřeby 

poznávací  (znalosti, sebeuvědomění), estetické (krása), seberealizace (osobnostní růst) a na 

samotném vrcholu pak umístil sebetranscendenci, tj. stav, kdy se mluví o potřebách lidstva, 

které svým významem přesahují  osobu člověka a nemusí být nutností naplnění potřeb na 

nižších úrovních. Maslowova teorie je všeobecně uznávaná, i když nebyla dosud potvrzena 

důkazy (Dittrich, 2016).

Herzbergova dvoufaktorová teorie pracovní spokojenosti a nespokojenosti (1957)

Herzbergova  teorie  pracovní  spokojenosti  a  nespokojenosti  patří  k systémovým 

teoriím.  Opírá  se  o  rozlišení  dvou  skupin  faktorů,  které  vedou  ke  spokojenosti  nebo 

vyvolávají  nespokojenost,  a  to  na  faktory  hygienické  (pracovní  podmínky,  vztahy 

v kolektivu  zaměstnanců,  odměňování  –  plat,  benefity  v organizaci)  nebo  motivační 

(úspěch, uznání, osobní rozvoj). Naplňování hygienických faktorů však nelze vnímat jako 
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něco,  co  samostatně  bude  lidi  motivovat  k lepšímu  výkonu,  bez  podpory  faktorů 

motivačních (Wagnerová, 2008). 

McGregorova teorie pracovní motivace skupin lidí (X,Y) (1959)

McGregorova teorie soustřeďuje svoji pozornost na osobu manažera. Někteří lidé mají 

odpor k práci, nemají smysl pro vlastní odpovědnost, rádi se nechávají vést, nemají zájem o 

rozhodování,  motivací  jim  je  odměna  a  trest.  Jiná  skupina  lidí  má  naopak  ve  svých 

potřebách  touhu uplatnit  se,  jsou  iniciativní,  základní  odměnou pro ně  je  uspokojování 

svých  potřeb,  jsou  odpovědní,  rádi  rozhodují.  Z tohoto  pohledu  je  ovlivňována  jejich 

pracovní motivace, manažeři musí hrát hlavní úlohu při motivaci podřízených (Wagnerová 

2008).

McClellandova teorie získaných tří potřeb

Každý  člověk,  zejména  v řídící  pozici,  má  potřebu  něčeho  dosáhnout  (potřeba 

úspěchu-výkonu),  někam  patřit  (oblíbenost,  přátelství)  a  potřebu  moci.  A  ve  smyslu 

vlastního žebříčku stanovených priorit uvedených potřeb se lidé liší,  je třeba při jednání 

s nimi si je uvědomit a podle toho s nimi jednat. Je to určitě jiné u člověka, který se vyhýbá 

riziku,  kde není patrný zisk, nebo stále potřebuje utvrzení,  jak je dobrý (lidé s potřebou 

něčeho  dosáhnout)  anebo  u  člověka,  který  hledá  harmonické  vztahy,  stačí  mu  souhlas 

nikoliv  uznání  (lidé  s touhou někam patřit)  anebo u člověka s touhou po moci,  někoho 

ovládat.  Uvedené  motivační  faktory  (úspěch,  oblíbenost,  moc)  souvisí  úzce  s 

managementem (Arnold, 2007).

Wroomová teorie o atraktivnosti cílů

V této teorii se vychází z myšlenky, že čím více je pro nás stanovený cíl atraktivnější a 

přitažlivější, tím více je pro nás reálnější a tím více se budeme snažit jej dosáhnout, věnovat 

jeho splnění více úsilí. K tomu je nutné si uvědomit, že stanovený cíl by měl být žádoucí, 

dosažitelný, reálný, splnitelný za dodržování etických pravidel a v tomto smyslu vhodný a 

také, že si člověk splnění stanoveného cíle zaslouží (Dittrich, 2016).

Lathamova a Lockova teorie specifických cílů (1979)

Lathamova a Lockova teorie rozšiřuje motivaci pomoci cílů o myšlenku, že výkonnost 

organizace, potažmo výkon pracovníků může být ještě vyšší, pokud jim při stanovení cílů 
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zdůrazníme určitá specifika. Pracovníci se s cíli musí ztotožnit (sami se na jejich tvorbě i 

podílejí),  souhlasit  s nimi,  cíle  mají  být  obtížné,  ale  i  splnitelné  a  vždy musí  existovat 

zpětná vazba, která jim předá informace o kvalitě zvolené metody, o kvalitě vlastní práce 

apod. (Armstrong, 2009). 

Adamsova teorie spravedlnosti (1963)

Někdy  je  tato  teorie  nazývána  jako  teorie  rovnováhy  a  podstatou  je  srovnávání 

jednotlivých členů týmů nebo srovnávání vstupů a výstupů pracovního výkonu. Jako člen 

týmu se srovnává sledovaný pracovník s jiným pracovníkem, často na stejné pozici, svoje 

pracovní  úsilí  a  dosažené  výsledky,  např.  ve  formě  ohodnocení  (plat,  kvalita  prostředí, 

uznání atd.) a vytváří si vlastní pocit spravedlnosti nebo nespravedlnosti. Nespravedlnost 

zcela  určitě   nepovede k lepšímu výkonu a už vůbec ne k lepším vztahům v pracovním 

týmech (Wagnerova, 2008).

2.4.4 Význam motivačních programů neziskových organizací

Každá  organizace  má  svůj  vlastní  motivační  program.  V dnešní  době  je  důležitým 

cílem organizace dosáhnout co nejlepší efektivity jako celku a to se může podařit pouze při 

vhodně nastavené motivaci. Této skutečnosti jsou si vědomi všichni manažeři organizací. 

Proto je středem jejich zájmu motivace pracovníků a všechny aspekty pracovního výkonu, 

úrovně spokojenosti a následné stability organizace. V motivačním programu organizace se 

musí  objevit  všechny  možné  nástroje  stimulace,  v souladu  s personální  strategií,  resp. 

s celým  systémem  řízení  lidských  zdrojů  ve  sledované  organizaci.  Každý  motivační 

program, kde je definováno společenské poslání, cíle a úkoly, dále pak kultura, hodnoty a 

vzorce  chování,  vychází  ze  studie  aktuálního  stavu  motivačního  procesu,  z analýzy 

současné motivace pracovníků (Kociánová, 2010).

Cílem je,  aby se s motivačním programem organizace  ztotožnili  všichni  pracovníci. 

Protože  jedině  pak to  povede ke zvyšování  jejich  pracovního  výkonu,  k podpoře  jejich 

pracovní  spokojenosti  a  vnitřní  motivaci  jednotlivých  pracovníků (Tureckiová, 

2004, str. 71).
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2.5 Metodologie výzkumu

Dříve  než  se  ve  své  práci  budu  věnovat  analytické  výzkumné  části,  pokládám  za 

vhodné  se  zmínit  o  teorii  a  metodě,  kterou  v rámci  kvalitativního  výzkumu  využiji. 

Kvalitativní  výzkum  má  tři  základní  složky.  Údaje,  které  získáváme  z různých  zdrojů 

(rozhovory,  pozorování),  dále  pak  jejich  analýza  nebo  interpretace  (techniky 

konceptualizace údajů, kódování) a celý výzkum je zakončen ústní nebo písemnou zprávou 

(jejich způsob publicity závisí na vlastnostech prezentovaných závěrů či teorií). 

V praktické  části  se  opírám  o  tzv.  zakotvenou  teorii,  jejíž  hlavní  přínos  v mém 

výzkumu spatřuji  v tom, že neověřuji  teorii,  ale zkoumám oblast (hodnocení pracovního 

výkonu  v neziskové  organizaci)  a  očekávám,  co  bude  významným  zjištěním,  které  lze 

vnímat  jako  impulsy  (východiska)  vedoucí  ke  změně  stávajícího  systému  (systému 

hodnocení).  V tomto  smyslu  je  koncipován  i  hlavní  cíl  mé  práce  –  navrhnout  změnu 

v systému hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců v určité organizaci. Už jsem zmínil 

myšlenku, že každý typ hodnocení má své výhody i nevýhody a je pouze na zaměstnavateli, 

jakým způsobem je  využije,  jak  nevýhody stávajícího  systému minimalizuje  anebo  jak 

zkombinuje několik systémů do sebe (Wagnerová, 2008). 

Teoretický základ již byl z velké části vytvořen předcházejícími kapitolami, výběrem a 

souhrnem poznatků z odborné literatury z řízení lidských zdrojů, který vyústil v komparaci 

teoretických  poznatků  zabývajících  se  hodnocením  pracovníků  a  posouzením  specifik 

hodnocení  v neziskových  organizacích.  Je  všeobecně  znám  názor,  že  v nevládních 

neziskových organizacích převládá hodnocení neformální a zaměřené spíše na hodnocení 

týmů než jednotlivců (Václavková a kol., 2007). 

2.5.1 Hlavní a dílčí otázky výzkumu

Obecně můžeme vnímat hlavní a dílčí výzkumné otázky jako jádro vlastního výzkumu. 

Měly by směřovat k výsledkům stanoveným cílem výzkumu a ukazovat i cestu, kterou by 

se výzkum měl vést.  Dále by měly být  dostatečně široké,  s obecnějším konceptem,  bez 

specifikace četnosti jevů a síly vztahů mezi proměnnými, avšak zkoumající povahu určitých 

jevů  (včetně  perspektivy)  a  neměly  by  stavět  na  předem  přijatých  předpokladech. 

V podstatě  vždy  při  výzkumu  pracujeme  s hlavní  výzkumnou  otázkou  (velmi  obecně 

pojatou), která je rozložena na několik specifických, např. tematicky zaměřených otázek. I 
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přes  požadavek  určité  dávky  otevřenosti  a  improvizace  při  formulování  základních 

výzkumných  otázek,  je  nutné  jasné  a  konkrétní  vymezení,  sdělení  výzkumné  otázky 

(Šváříček, Šeďová, 2007, str. 69 - 70).

V kontextu  s názvem  mé  práce,  kdy  se  věnuji  hodnocení  pracovního  výkonu 

v neziskové organizaci, jsem si stanovil dvě základní výzkumné otázky. Tyto otázky jsem 

zaměřil  jednak na  stávající  metodiku  zmiňovaného  hodnocení.  Dále  jsem si  dovolil  na 

základě analýzy odpovědí z polostrukturovaných rozhovorů se členy výzkumného vzorku a 

dalších  dat  vyplývajících  ze  studia  formálních  personálních  podkladů,  navrhnout  určitě 

změny ve způsobu stávajícího hodnocení, které jsou však i částečně produktem výstupů ze 

zmiňovaných rozhovorů.

1. Výzkumná otázka:

Jak je vnímán stávající systém hodnocení pracovního výkonů všech zaměstnanců  

ve sledované neziskové organizaci?

2. Výzkumná otázka:

Jak  je  vnímána,  v  souvislosti  s  motivací  a  rozvojem  zaměstnance,  současná  

metodika hodnocení pracovního výkonu v naší neziskové organizaci? 

K 1. výzkumné otázce bych přiřadil dvě podotázky:

1.1 Ovlivňuje  stávající  systém  hodnocení  v pozitivním  duchu  pracovní  výkon  

pracovníků v sociálních službách?

1.2  Jakou hodnotu má skutečně dobrý pracovní výkon v sociálních službách? Má 

nějaký specifický význam ve srovnání s jinými profesemi či organizacemi? 

K 2. výzkumné otázce bych přiřadil rovněž dvě podotázky:

2.1 Které změny v aktuálním systému hodnocení jsou podstatné a mohou se projevit  

pozitivně ve výkonu jednotlivých zaměstnanců v sociálních službách?  

2.2  Jaký účel by měl plnit systém hodnocení zaměstnanců v neziskové organizaci?

2.5.2 Strategie výzkumu

V následující části se zbývá zaměřit na vlastní výzkum, který bude vycházet ze zdrojů 

informací,  kdy jsem upřednostnil  metodu  individuálních  polostrukturovaných  rozhovorů 

před skupinovým rozhovorem i před debatou ohniskové skupiny s moderátorem. Ohnisková 

skupina (focus group) představuje zajímavou výzkumnou metodu, pomocí které získáváme 

data za využití  skupinových interakcí,  které samovolně vznikají  a probíhají  v debatě na 
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určité  téma (Švaříček,  Šeďová a kol.  2007). Nicméně na základě hlubší osobní znalosti 

prostředí jsem se rozhodl použít pouze individuální výzkumnou metodu.

Dalším  způsobem  sběru  dat  bude  analýza  písemných  personálních  podkladů 

organizace – náplně práce zaměstnanců organizace na určitých pozicích,  hodnotící  listy, 

metodické  postupy,  zpracované  Standardy  kvality  sociální  práce,  zejména  č.  10  a  15. 

Případně  budou  data  doplněna  o  poznatky  z  pozorování  manažerů  při  hodnotících 

rozhovorech.  Následně budou všechna takto získaná data podrobněji  rozebrána a  budou 

sloužit jako jeden z výchozích podkladů pro vytvoření výstupu, tj. praktická doporučení pro 

činnost  organizace  v  oblasti  hodnocení  pracovního  výkonu  zaměstnanců  a  pracovní 

výkonnosti  organizace,  která dále budou sloužit  pro vytvoření metodiky pro tuto oblast, 

kterou budou mít k dispozici manažeři organizace, ale i zaměstnanci.

2.5.3 Výzkumný vzorek

Mým cílem je  v rámci  výzkumu využít  potenciálu  personálního obsazení  sledované 

organizace,  proto  jsem zvolil  respondenty  z řad  této  organizace.  Nejdůležitější  pracovní 

pozicí  je  sice  asistent  přímé  péče  v terénu  (kromě  vrcholového  managementu),  ale 

hodnocení pracovního výkonu se musí podrobit všichni zaměstnanci, aby řídící orgán měl 

relevantní informace od kompletního týmu a získal tím širší názorové spektrum, o které se 

může  opřít  při  přijímání  jakýchkoliv  doporučení,  opatření  a  změn  (nejen  v systému 

hodnocení pracovního výkonu, ale i v organizaci jako celku). Je samozřejmostí, že nejvíce 

vypovídající názory o kvalitě služby, pracovním nasazení apod. jsou u těch zaměstnanců, 

kteří  jsou nejvíce zapojeni do přímé péče o klienty a podílí  se na jejich spokojenosti či  

nespokojenosti  s  poskytováním  sociální  péče  v chráněném  bydlení  nebo  podpoře 

samostatného bydlení. Oslovil jsem 3 vedoucí pracovníky (2 vedoucí služeb a 1 vedoucí 

střediska),  metodika  kvality  poskytovaných  služeb,  hospodářku  jednoho  ze  středisek, 

provozního zaměstnance (údržbáře) a 4 asistenční terénní pracovníky přímé péče. Snažil 

jsem se úmyslně o takovou skladbu výzkumného vzorku, aby v něm byly zastoupeny pozice 

hodnocených i hodnotitelů. 

V kapitole  „Výstupy  a  závěry  k jednotlivým  kategoriím“  jsem  zvolil  pro  vedoucí 

pracovníky označení VP 1, VP 2, VP 3; pro metodika kvality poskytovaných služeb MKPS; 

pro hospodářku střediska HS; pro provozního zaměstnance PZ a pro pracovníky přímé péče 

PPP 1, PPP 2, PPP 3 a PPP 4.
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2.5.4 Specifikace techniky sběru dat

Mým cílem je  poznat  aktuální  systém v hodnocení  pracovního  výkonu v neziskové 

organizaci,  proto  jsem  zvolil  určité  postupy  vhodné  pro  poznávání  specifických  jevů 

v oblasti hodnocení pracovníků tak, abych se dozvěděl co nejvíce o skutečnosti, jak daný 

systém  hodnocení  aktuálně  vnímají,  jak  jej  interpretují  a  co  od  něj  očekávají.  Volba 

techniky sběru dat má své místo v etapách kvalitativního výzkumu až po stanovení cílů 

výzkumu, vytvoření konceptuálního rámce, definování výzkumných otázek, výběru designu 

a přemýšlení nad kontrolou kvality zkoumání.

K sběru dat jsem si vybral nejčastěji používanou metodu, tj. rozhovor, který umožňuje 

zachytit  výpovědi  a  slova  v jejich  přirozené  podobě,  což  je  základní  charakteristika 

kvalitativního výzkumu. Pro svůj výzkum jsem si vybral polostrukturovaný rozhovor, který 

vychází z předem připravených otázek a budu jej využívat jako zdroj dat o skutečnosti. Při 

tvorbě  vhodných  otázek  budu  vycházet  ze  dvou  základních  předpokladů  –  z teoretické 

znalosti zkoumaného prostředí a ze stanovené hlavní výzkumné otázky, která je tematicky 

rozložená  na  další,  dílčí  podotázky,  které  jsou  v rozhovoru  kladeny  (Šeďová,Švaříček, 

2007 str. 159-160).

Polostrukturovaný  rozhovor  se  skládá  z úvodní  fáze,  kdy  se  výzkumník  představí, 

vysvětlí smysl rozhovoru a celého výzkumu, ujistí dotazovaného o anonymitě,  požádá o 

spoluúčast na výzkumu a o souhlas se zvukovým záznamem rozhovoru. Následuje hlavní 

fáze, která je o tématech tvořících jádro výzkumu a jejíž cílem je získat odpovědi na hlavní 

výzkumnou otázku a stimulovat dotazované, aby hovořili o svých skutečných dojmech a 

přesvědčeních  a  ukončovací  fáze,  kde  případně  vysvětlím  další  směřování  výzkumu, 

opětovně  ujistím  o  důvěrnosti  a  poděkuji  za  spolupráci.  Zpravidla  se  doporučuje 

neuvozovat  otázky  pro  dotazované  slůvkem  „Proč?“.  Odpovědi  na  tuto  otázku  hledá 

v komplexním pojetí  tazatel.  Přínosnější bývají  otázky začínající  „Co?“ a „Jak“, protože 

odpovědi mají deskriptivní charakter, což je při kvalitativním výzkumu formou rozhovoru 

žádoucí (Šeďová, Švaříček, 2007).

 3 Praktická část 

V praktické  části  jsem se zaměřil  na  aktuální  stav  hodnocení  pracovníků,  na  jejich 

konkrétní  pracovní  výkon,  případné  změny  dle  názorů  pracovníků  a  jejich  hodnotitelů, 
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vyvolané právě systémem hodnocení v neziskové organizaci, ve které jsem výzkum výše 

uvedenými  metodami  prováděl  –  viz.  kapitola  1.  5.  2.  V průběhu  své  praxe  v dané 

neziskové organizaci jsem dospěl k názoru, že v ní existuje zpracovaný systém hodnocení 

určený pro všechny pracovníky, ale současně vyplynul závěr, že je pro všechny pracovníky 

záležitostí  spíše formální,  nikoliv povzbuzující,  determinující  kreativitu  a podmínky pro 

zlepšený  výkon.  Z toho  jsem  si  vyvodil,  že  se  daného  systému  hodnocení  nevyužívá 

správně  a  že  je  třeba  některé  postupy  i  zásadně  změnit.  Uvedená  úvaha  směřuje 

k očekávanému  výstupu,  tj.  k novému  návrhu  metodiky,  resp.  doporučení  pro  systém 

hodnocení  pracovníků  v neziskové  organizaci  tak,  aby  byl  skutečně  vnímán  všemi 

pracovníky jako účinný nástroj v procesu řízení výkonnosti organizace, či v procesu řízení 

pracovního  výkonu,  konkrétně  v oblasti  hodnocení  pracovníků  zejména  se  zřetelem  na 

zpětnou vazbu o stávajícím pracovním výkonu a na jeho rozvoj, zlepšení do budoucna.

Původně jsem měl v úmyslu se zaměřit pouze na terénní pracovníky, na asistenty při 

poskytování přímé péče v chráněném bydlení, ale uvědomil jsem si, že odpovědnost za tuto 

péči nenese jen pracovník, který je v přímém kontaktu s klientem, ale i další pracovníci 

v jiných  pozicích.  Dá  se  konstatovat,  že  na  výsledné  spokojenosti  klientů,  kterým  se 

poskytuje služba chráněného bydlení, se podílí všichni zaměstnanci organizace. Proto jsem 

zaměřil  svůj  výzkum na  všechny  kategorie  pracovních  míst  dané  organizace  a  v rámci 

hodnotících rozhovorů jsem provedl polostrukturovaný rozhovor nejen s těmi zaměstnanci, 

kteří jsou v rolích hodnocených ale taky v rolích hodnotitele.  

 

3.1 Evaluace sledované neziskové organizace

Nezisková  organizace,  ve  které  jsem  provedl  svůj  výzkum,  byla  nejdříve  obecně 

prospěšnou společnosti  (o.  p.  s.),  jejíž  cílem bylo poskytování  a  zprostředkování  služeb 

chráněného bydlení pro dospělé osoby s mentálním postižením a která později změnila svůj 

statut  na  zapsaný  ústav  (z.  ú.).  V současné  době  zajišťuje  služby  chráněného  bydlení 

pravidelně více než 50 klientům a podporu samostatného bydlení další desítce klientů. Její 

historie  sahá  až  do  roku  2006.  Každoročně  zpracovává  výroční  zprávu,  která  je  vždy 

zveřejněna  na  běžných  dostupných  mediálních  prostředcích  (www).  V podstatě  celá 

existence organizace je provázena zajišťováním provozních podmínek a tvorbou různých 

metodických postupů a manuálů.
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Mezi  významné  charakteristické  prvky  organizace  patří  rozsáhlá  a  velmi  důležitá 

projektová činnost, zejména ta, která byla financována z prostředků České republiky jako 

státu  nebo Evropské unie.  Od prvního projektu  „Podpora  samostatného bydlení“  v roce 

2007  v rámci  SROP  (Společný  regionální  operační  program)  přes  projekt  „Podpora 

pracovního  uplatnění  klientů  chráněného  bydlení“  a  projekt  „Vzdělávání  pracovníků 

organizace a zavádění nástrojů pro řízení efektivity poskytovaných služeb“ až po poslední 

projekt  „Tréninkové  pracoviště  pro  rozvoj  kompetencí  osob  s mentálním  postižením 

potřebných pro umístění se na otevřeném a chráněném trhu práce“.

Všechny výroční zprávy mají přibližně stejnou strukturu a obsah. Vždy v ní lze nalézt 

stručné informace o historii  společnosti,  připomenutí  poslání a cílů organizace,  dále pak 

představení  celého  pracovního  týmu  (činnost  celé  neziskové  organizace  je  založena  na 

důvěře v lidi, kteří v ní pracují), zpravidla obsáhlejší pasáž je věnována zprávě o činnosti 

neziskové organizace a hospodaření společnosti, vč. účetní uzávěrky hospodaření v daném 

roce a výhled, plán na následující rok. Ze všech výročních zpráv pak lze v každém roce 

načerpat  informace z pohledu hodnocení  výkonnosti  organizace jako celku a můžeme si 

představit vlastní evaluaci společnosti a perspektivy do budoucnosti. Pro můj výzkum však 

bylo ještě důležité si více tuto neziskovou organizaci specifikovat, uvědomit si její poslání a 

cíle.  

      

3.1.1 Specifikace sledované neziskové organizace, cíle, poslání

Při charakteristice poslání a cílů sledované neziskové organizace se může stát, že není 

zásadní rozdíl mezi posláním a cíli a že se obě kategorie prolínají. Tato skutečnost je však 

ve  srovnání  s obsahovou  náplní  méně  důležitá.  V naší  organizaci  se  zabezpečují  dvě 

základní služby – chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení. Obě dvě služby mají 

pomáhat lidem, kteří mají mentální znevýhodnění či mentální postižení. V prvém případě 

hovoříme o chráněném bydlení, kdy je cílem zabezpečit lidem s mentálním znevýhodněním 

potřebnou  podporu  k tomu,  aby  žili  srovnatelným  životem  se  svými  vrstevníky  bez 

možnosti využití sociálních služeb. Ve sledované organizaci při službě chráněného bydlení 

se podporují lidé s mentálním znevýhodněním, kteří jsou schopni zvládat a učit se běžným 

životně důležitým potřebám a péči o svoji osobu v chráněné domácnosti.  Tato služba se 

však nezajišťuje  pro osoby, které nejsou samostatně pohyblivé (tělesně postiženi  tak,  že 

potřebují neustálou pomoc druhé osoby a bezbariérové bydlení).
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Službu chráněného bydlení zajišťují asistenti, docházející za klienty do bytu dle jejich 

potřeby,  kde  bydlí  max.  ve  dvojici.  Organizace  se  snaží  také  o  zapojení  klientů  do 

pracovního života, k čemuž slouží buď běžný trh práce (program podporované zaměstnání) 

anebo chráněné dílny, denní stacionář či socioterapeutické dílny. Jednotliví klienti využívají 

pomoc a podporu asistentů v různé míře a důležitým rysem je i jejich samostatnost.  Není 

nutné  jim pomáhat  v momentech,  kdy si  dokáží  poradit  sami.  V mnohých případech se 

podporuje jejich vlastní rozhodovací proces o činnostech, které budou dělat, resp. je budou 

dělat prioritně. Klienti se však nevěnují jen běžným domácím pracím (nákupy, vaření, praní, 

uklízení),  ale  prožívají  a  vyplňují  svůj  čas  volnočasovými aktivitami  anebo návštěvami 

sportovních či kulturních akcí.

V případě  služby  podpora  samostatného  bydlení  se  jedná  o  pravidelnou  pomoc  ze 

strany  asistentů,  terénních  pracovníků,  a  jejich  cílem  je  umožnit  lidem  s mentálním 

postižením žít  samostatný život ve vlastním bytě, i když se bez cizí  pomoci neobejdou. 

Klienti  nepotřebují  neustálou  (nepřetržitou)  pomoc  jiné  osoby  a  mají  kde  bydlet.  Mají 

nájemní  nebo jiný  druh smlouvy k bytové  jednotce,  kde  bydlí.  Tato  služba není  určena 

lidem s duševním onemocněním. 

Asistenti pomáhají klientům (formou terénní služby) s úklidem, s údržbou domácnosti, 

se stravováním, s nákupy, s hospodařením s penězi,   samostatně bydlet v jejich bytě,  při 

upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností pro samostatné 

fungování v domácnosti.  Jednoduše pomáhají  jim bydlet  v jejich bytě.  Opět se pomoc a 

podpora  týká  i  volnočasových  aktivit,  ale  i  pomoc  u  lékařů,  na  úřadech,  při  vztahu 

s rodinou, partnerském vztahu apod. 

Z uvedených poslání jsou zřejmé i  následující  cíle – podpora klienta,  aby mohl žít 

srovnatelným  způsobem  života  jako  jeho  vrstevníci  ve  své  domácnosti  bez  sociálních 

služeb, podpora klienta v rozvoji či udržení jeho schopností a dovedností, podpora klienta 

v péči o svůj osobní zevnějšek, zdraví, o domácnost, při nákupech a hospodaření, podpora 

klienta při orientaci ve svém okolí, v běžných službách, v jeho rozhodnutích, názorech a při 

zvyšování jeho sebevědomí. 

Výše uvedené sociální služby - chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení  - 

jsou nosným programem sledované organizace.  
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3.1.2 Aktuální situace v oblasti hodnocení zaměstnanců

V neziskové  organizaci  se  sdružují  celkem  tři  střediska  (specifikace  dle  měst,  ve 

kterých  sídlí)  a  celkem  ve  všech  střediscích  pracuje  přes  50  zaměstnanců  na  různých 

pozicích,  ale  ne  všichni  na  plné  úvazky.  Všechny  tři  střediska  řídí  vedení  neziskové 

organizace, které tvoří statutární orgán – ředitelka, vedoucí jednotlivých středisek, metodici 

kvality poskytovaných služeb, ekonomka, personalista, hlavní hospodářka, odborní garanti 

dotačních  programů  a  metodického  zázemí  organizace.  Pracovní  tým  je  dále  tvořen 

provozními zaměstnanci, kteří zajišťují technickou podporu sociálních služeb a zázemí na 

jednotlivých  střediscích,  a  asistenti  přímých  služeb  (terénní  pracovníci)  pro  klienty 

(případně asistenti na výpomoc). Může se zdát, že nejdůležitější složkou pracovního týmu 

je přímá služba u klientů, ale bez racionálního řízení, ekonomické, technické a personální 

podpory  by  ani  sociální  služba  v terénu  u  klientů  nemusela  být,  a  zpravidla  není, 

plnohodnotná, efektivní.  Právě proto se v mé práci zabývám a kladu důraz na hodnocení 

pracovního výkonu zaměstnanců na všech úrovních. 

V naší organizaci má své místo jako jeden z významných dokumentů tzv. etický kodex. 

Hodnocení  výkonnosti  (nejen  naší)  neziskové  organizace  není  měřitelné  kvantitativně 

(cílem není ekonomický zisk), ale kvalitativně – hodnotíme úroveň služeb a to na základě 

dodržování  požadovaných  etických  pravidel  a  zásad.  Z toho  důvodu  by  se  měla  tato 

skutečnost  odrazit  i  v kritériích  hodnocení  pracovního  výkonu jednotlivých  pracovníků. 

Zpočátku  se  kritériím,  způsobu  -  metodám,  pravidlům  hodnocení  výkonu  pracovníků 

nevěnovala patřičná pozornost. Hodnocení se provádělo nepravidelně, na základě nějakého 

náhodného  impulsu  z řad  klientů  (zpravidla  negativního)  anebo  z podnětu  vedoucích 

pracovníků,  kdy  uznali  v dané  chvílí,  že  je  nutné  provést  nějaké  zhodnocení  aktuální 

činnosti  zaměstnanců  a  případně  je  odměnit  (ne  vždy  finančně  nebo  formou  nějakých 

benefitů, ale někdy třeba i morálně – což v neziskových organizacích není ojedinělý jev). 

Lze konstatovat, že v počátcích existence obecně prospěšné společnosti, se jednalo pouze o 

nepravidelné formální hodnocení bez řádné metodiky. Existoval předdefinovaný formulář, 

jehož  autorem  byl  ředitel  společnosti.  Pomoci  tohoto  formuláře,  jakožto  podkladu  pro 

rozhovor,  se  hodnotil  pracovník zpětně,  navíc spíše jen popisným způsobem. Pozornost 

hodnotitele  –  zpravidla  liniového  manažera,  vedoucího  střediska,  se  zaměřovala  na 

osobnost  pracovníka,  nikoliv  na  jeho  výkon  a  případné  zlepšení  –  po  všech  stránkách 

důležitých pro sociální služby. Hodnotitel  samozřejmě seznámil hodnoceného s výsledky 

hodnocení této skutečnosti, ale ten mohl vyjádřit jen souhlas či nesouhlas s hodnocením.
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Teprve před pěti lety se objevil první manuál pro řídící pracovníky středisek, aby měli 

k dispozici návod, jak provádět s podřízenými (zpravidla terénními) pracovníky hodnotící 

rozhovory a na základě výstupů z těchto rozhovorů pak navrhovali nejen specifické odměny 

a  benefity,  ale  i  jiné  motivační  faktory  související  s rozvojem  osobnosti  pracovníků. 

Uvedený manuál  měl  status řízeného dokumentu a byl nazván „Pravidla  pro hodnocení 

pracovníků v neziskové organizaci“.  I  přes znatelný  pokrok, posun k lepšímu,  však nesl 

sebou několik nedostatků a rezerv, o kterých se zmiňují někteří autoři ve svých publikacích 

věnovaných  oblasti  řízení  lidských  zdrojů.  Určitým  pokrokem  bylo,  že  předloha  pro 

hodnotící  rozhovor se  zaměřovala  na pracovní  výkon pracovníka  za určité  období  a  že 

výsledkem byly i stanovené pracovní cíle na příští období. Zachycoval i náznaky a snahy ze 

strany vedení o profesní růst pracovníka.

  Za negativní se dá považovat například stručnost manuálu pro hodnocení pracovního 

výkonu platného v dané  době.  Je  otázkou,  jestli  v tak  stručném provedení  (dvě stránky 

formátu A4) je pro všechny dostatečně zřejmý účel, metodika, doporučení pro hodnocené i 

hodnotitele.  Tuto  skutečnost  jsem  si  ani  nemohl  ozřejmit,  neboť  podřízení  pracovníci 

(zpravidla  terénní  pracovníci  v rolích  asistentů  přímé  péče)  o  zmiňovaném  manuálu 

nevěděli,  nebo si  jen  těžko vzpomínají.  Dalším nedostatkem,  o kterém se při  výzkumu 

zmiňovali řídící pracovníci, byl fakt, že tvůrcem tohoto dokumentu byl personalista, který 

je sice znalý teorie o řízení lidských zdrojů, má i své zkušenosti, ale při tvorbě manuálu pro 

hodnocení pracovního výkonu pracovníků v neziskové organizaci, by se měl opřít o názory 

a  podněty  ze  strany zkušených řídících  pracovníků i  pracovníků v první  linii  (asistentů 

přímé péče). Tato provázanost, vč. další personální, tady citelně chyběla a proto ani tento 

manuál  jako  zvláštní  metodika  pro  hodnocení  pracovníků  není  pokládána,  jako  něco 

převratného, spíše se vnímá jako aktuálně dostupná pomůcka pro případ nutnosti jednou za 

rok udělat nějaké hodnocení pracovního výkonu. Za určitou rezervu celého dokumentu se 

pokládá  také  skutečnost,  že  zpětná  vazba  není  součástí  hodnotícího  rozhovoru,  ale 

předmětem neformálních rozhovorů během celého sledovaného období, což je někdy velmi 

náročný úkol i pro zkušeného manažera, a taky skutečnost, že hodnocení zaměstnanců mají 

za povinnost provádět jen vedoucí středisek, kteří se s tímto manuálem úplně neztotožnili, a 

navíc chybělo nějaké školení, jak s daným manuálem mají tito linioví manažeři pracovat. 

Neměl jsem možnost posoudit, do jaké míry byl efektivně veden hodnotící rozhovor, jestli 

byl naplněn jeho cíl a rozhovor nebyl prostý chyb ze strany hodnotitele,  ale z výsledků 

výzkumu v oblasti hodnocení pracovního výkonu v této neziskové organizaci, jsem dospěl 

k závěru, že podpora motivace u některých zaměstnanců asi není dostačující, resp. selhává.
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Další nedostatek lze spatřovat v tom, pokud se mají hodnotit výkony všech pracovníků 

organizace,  že by asi neměly být stejné formuláře pro všechny pracovní pozice,  o nichž 

víme, že se liší v požadavcích a kvalifikačních předpokladech, jako předloha hodnotícího 

rozhovoru  a  ani  by  neměla  být  stejná  kritéria.  Při  studiu  dokumentace  o  hodnotících 

rozhovorech jsem nezaznamenal jako přílohu žádný vlastní evaluační dotazník vyplněný 

pracovníkem před hodnotícím rozhovorem. Za nevhodné také pokládám uložení písemných 

záznamů  (formulářů)  z hodnotících  rozhovorů  v osobních  spisech  jednotlivých 

hodnocených pracovníků. Mohou být u personalisty, ale měli by s nimi pracovat dle potřeby 

i další pracovníci, především přímí nadřízení, tak aby výstupy byly skutečně podkladem, 

zdrojem informací pro organizaci, třeba jako jeden z nástrojů komunikace na téma zlepšení 

výkonnosti organizace.

Z výše uvedeného a platného pro aktuální stav metodiky pro hodnocení pracovního 

výkonu  pracovníků  v neziskové  organizaci  je  zřejmé,  že  je  nutné  stávající  systém 

přehodnotit,  změnit  a  zpracovat  jiný  metodický  pokyn,  který  by  vzal  v  potaz  všechny 

uvedené  rezervy  a  nedostatky,  rozšířil  stávající  vhodné  principy  a  prvky  současného 

manuálu,  včetně  příslušné  osvěty  mezi  všemi  pracovníky  a  jejich  zapojení  do  tvorby. 

Alespoň (v nejhorší variantě) ty zaměstnance, kteří mají již zkušenosti nejen s pracovním 

výkonem v sociálních službách, ale i s pozicemi v rámci podpory těchto služeb, vč. řídící 

práce a práce v terénu.  

 

3.1.3 Specifikace potřeb změn – předpoklady

V současném  stávajícím  systému  zkoumaného  hodnocení  pracovního  výkonu 

zaměstnanců naší  neziskové organizace  jsem dospěl  k předběžnému závěru,  že je  nutné 

provést  několik  (některých  i  zásadních)  změn.  Na základě  teoretických  poznatků,  resp. 

představy o skutečnosti,  jak by mělo vypadat hodnocení pracovního výkonu (například i 

v obecné rovině) jsem si zformuloval několik předpokladů, které by měly ovlivnit tvorbu 

nové metodiky hodnocení pracovníků.

1. Metodika hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců by měla být nejen přístupná 

všem, ale měli by z ní být pravidelně  proškolování všichni pracovníci, všichni se 

totiž  mohou  objevit  v roli  hodnotitele,  byť  mnohem častěji  v roli  hodnoceného. 
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Náklady  tímto  do  osvěty  vložené  se  jistě  vrátí  v podobě  zlepšené  pracovní 

výkonnosti firmy.

2. Místo neformálních rozhovorů, například u zjišťování zpětné vazby, bude vhodnější 

zavést nový formální hodnotící systém u rozhovoru, vč. nových formulářů – jak pro 

hodnoceného,  tak  i  hodnotitele  a  využít  i  dotazníkový  způsob  při  zjišťování  a 

přípravě na hodnotící rozhovor ze strany hodnoceného. 

3. Hodnocení  pracovního  výkonu  zaměstnance,  resp.  hodnotící  rozhovor,  by  měl 

sledovat  jasné  cíle  v oblasti  nejen  finančního  odměňování  či  bonusů,  nebo 

materiálních či duševních benefitů, ale i možnost profesního růstu, nabídku dalšího 

vzdělávání, resp. možnost kariérního postupu, perspektivy apod.

4. Očekávané  zvýšení  výkonnosti  organizace  by  měla  přinést  i  změna  frekvence 

hodnotících  rozhovorů,  místo  jedenkrát  ročně,  třeba  alespoň  dvakrát  ročně  nebo 

čtvrtletně,  což ovšem předpokládá racionální,  stručný a jednoduchý formulář  pro 

hodnoceného i hodnotitele.

5. Rozhovor  koncipovat  tak,  aby  byl  vnímán  i  jako  motivační,  aby  v něm  mohli 

hodnocení  pracovníci  vyjádřit  své  představy o  možném rozvoji  či  postupu,  což 

přispívá k významu jejich osoby.

6. Do  tvorby  hodnotících  formulářů,  pravidel,  kritérií,  resp.  celé  nové  metodiky 

hodnocení  pracovního výkonu zaměstnanců  zapojit  všechny zaměstnance  (anebo 

alespoň zástupce jednotlivých pozic – vedoucí střediska, asistent apod.) a formou 

skupinového  rozhovoru  a  hledat  nejvhodnější  způsoby  vedoucí  k hodnocení 

pracovního výkonu zaměstnance a tím ke zlepšení pracovní výkonnosti organizace.

7. Neopomenout  i  pravidla  pro  finanční  odměňování,  byť   zdroje  financování  u 

neziskových organizací jsou omezené.     

3.2 Hodnotící rozhovory

Metoda  hodnotícího  rozhovoru  patří  k často  používaným  způsobům  personální  a 

manažerské práce za účelem zjišťování aktuální úrovně pracovního výkonu zaměstnanců a 

společného hledání (hodnotitel x hodnocený) cest pro rozvoj pracovních kvalit a plánování 

profesního růstu. Pracovní hodnocení obecně je důležitým prvkem komplexní personální 

práce,  hodnocení  pracovního  výkonu  a  zpětná  vazba  tvoří  nedílnou  součást,  společnou 

kategorii, která přímo i nepřímo ovlivňuje motivaci pracovního výkonu. Při svém výzkumu 
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jsem kladl  otázky  tak,  abych  si  vytvořil  představu,  jak  probíhá  v podstatě  celý  proces 

hodnocení pracovního výkonu zaměstnance na různé pozici, dále jaké jsou z jejich strany 

(mám na mysli ze strany dotazovaných osob z výzkumného vzorku) podněty a doporučení 

ke  změně  stávajícího  způsobu  hodnocení  tak,  aby  vedlo  k očekávání  všech  pracovníků 

organizace,  tj.  ke zlepšení motivace a tím i k zlepšení výkonnosti  organizace na základě 

zlepšení vlastního pracovního výkonu. 

V tomto  smyslu  je  však  nutné  si  uvědomit,  že  povedu polostrukturovaný  rozhovor 

jehož cílem je zjistit  názory na aktuální hodnotící proces a návrh změn, nicméně uvedu 

v rámci dalších podkapitol náměty nebo příklady, co by mohlo být předmětem evaluačního 

dotazníku, ve kterém hodnotí svůj pracovní výkon hodnocený pracovník ze svého pohledu, 

včetně  různých  doporučení  na  změnu  a  budoucnost  a  taky  příklad  záznamového  listu 

z hodnotícího  rozhovoru  atd.  Dílčím  cílem pro  mě bylo  získat  i  názorové spektrum ze 

strany  dotazovaných  na  zmiňované  formální  podklady  a  tyto  pak  zakomponovat  do 

závěrečných  doporučení  při  tvorbě  nové  metodiky  hodnocení  pracovního  výkonu 

zaměstnanců v neziskové organizaci.  

3.2.1 Přípravná fáze

V  přípravné  fázi  hodnotícího  rozhovoru  nechybí  vlastní  práce  na  vyplnění 

autoevaluačního (sebehodnotícího) dotazníku hodnoceného pracovníka. Jako příklad anebo 

námět  by  mohl  sloužit  následující  soubor  otázek  k  sestavení  podobného  dotazníku  pro 

hodnoceného  pracovníka,  který  se  však  může modifikovat  (rozšířit  či  jinak  upravit)  na 

určitou  pozici.  Respondenti  z  výzkumného  vzorku  se  měli  k  danému  vzoru  vyjádřit  a 

případně navrhnout nějakou úpravu.

3.2.2 Autoevaluační dotazník hodnoceného pracovníka

V této podkapitole jsem se rozhodl zpracovat určitý námět (nebo vzor) autoevaluačního 

dotazníku  pro hodnoceného  pracovníka  –  vybral  jsem si  pozici  terénního  pracovníka  – 

asistenta  přímé  péče  ve  službě  chráněného  bydlení,  který  by  měl  být  přípravou 

hodnoceného na vlastní hodnotící rozhovor a hodnotitel by jej měl vzít při rozhovoru na 

zřetel. (Uvedený soubor otázek, resp. strukturu dotazníku je možné kdykoliv aktualizovat 

dle potřeby organizace): 
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Zaměstnanec (hodnocený pracovník) …………………………

Nadřízený (hodnotitel) …………………………

Datum zpracování …………………………

Poznámka: Odpovědi by měly korespondovat s Tvým vlastním pohledem na daný jev.

Otázky (otevřené, polootevřené, některé uzavřené – nehodící se škrtněte):

1. Jak vnímáš smysluplnost opakovaných hodnotících rozhovorů?

……………………………………………………………………………………………

2. Jak jednoduše  hodnotíš  svůj  pracovní  výkon v uplynulém období  od posledního 

hodnotícího rozhovoru?  Spokojen/-a//nespokojen/-a/:

……………………………………………………………………………………………

3. Co pokládáš pro výkon své práce za nejdůležitější -  požadavky, potřeby?

……………………………………………………………………………………………

4. Jsi spokojen/-a s aktuálními vztahy na pracovišti, s klienty? Ano/ne

Když ne - tak proč?..............................................................................................................

5. Cítí  se  dostatečně  ohodnocen/-a  (motivován/-a)  za  svoji  činnost  v  terénu?

…………………………………………………………………………………………

6. V čem spatřuješ rezervy na svém působišti v rámci terénní služby? 

……………………………………………………………………………………………

7. Co bys určitě chtěl/-a zlepšit? Náměty na zlepšení podmínek na pracovišti?

……………………………………………………………………………………………

8. Jak vnímáš přístup vedení k zaměstnancům? 

……………………………………………………………………………………………

9. Jak vnímáš současný pohled veřejnosti, zejména současných i potenciálních klientů 

na výkon tvé sociální služby?

……………………………………………………………………………………………

10. Co  bys  doporučil/a  v  organizaci  v  rámci  výkonu  Tvé  činnosti  upravit,  změnit? 

……………………………………………………………………………………………

Z reakcí na uvedenou předlohu při mém výzkumu jsem vytvořil souhrn výstupů, které 

odráží doporučení pro novou metodiku hodnocení pracovního výkonu, protože i příprava 

hodnoceného pracovníka na hodnotící rozhovor by měla být odpovídající sledovanému cíli.
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3.2.3 Soubor témat hodnotících dotazníků 

V následujícím  souboru  témat  (sledovaných  okruhů  ovlivňujících  pracovní  výkon) 

hodnotících dotazníků jsem měl v úmyslu vyvolat diskusi, která by měla provést formou 

výstupů určitý výběr, neboť sledovaných ukazatelů se nabízí mnoho a ne všechny najdou 

v hodnocení sociálních služeb nabízených naší neziskovou organizaci své adekvátní místo 

či uplatnění.

U každého tématu (okruhu) je i příklad formulace subkritérií pro stupnici 1-5 (zpravidla 

ve zdravotnictví  a sociálních službách využívána).  Tato subkritéria  jsou pro každé téma 

specifická.

Například u odborné připravenosti se jedná o následující popis jednotlivých stupňů ve 

škále 1 – 5.

1…vynikající až nadprůměrné vědomosti a zkušenosti v oboru

2…velmi dobré až mírně nadprůměrné vědomosti a zkušenosti v oboru

3…průměrné odborné vědomosti a průměrné, přiměřené zkušenosti v oboru

4…mírně  podprůměrné  vědomosti,  nedostatečné  zkušenosti  nepřímo  související 

s oborem vykonávané činnosti, podprůměrné zkušenosti

5…velmi podprůměrné až nedostatečné vědomosti, bez zkušenosti v oboru

Co se týká témat (okruhů) tak v některých zdrojích se nabízí následující témata, která 

jsou  podchycena  v  záznamových  formulářích.  V záznamovém  formuláři  se  zpravidla 

uvádějí  základní  identifikační  údaje  (jméno,  příjmení,  titul,  útvar  -  středisko,  nástup do 

pracovního  poměru,  od  kdy  je  v současné  pozici,  hodnocené  období,  kdo  zpracoval 

/hodnotitel/, kdy zpracoval).

Dá se tvrdit,  že k základním tématům hodnocení pracovního výkonu a tedy i rámci 

vzorové  záznamové  předlohy  hodnotícího  rozhovoru,  které  se  často  objevují  v různých 

dílech mnoha autorů v oblasti řízení lidských zdrojů, patří:

- Úroveň odborných znalostí, resp. odborná připravenost (odborné znalosti a praxe, 

vztah k růstu odborné kvalifikace atd.).    

- Kvalita odváděné práce – vlastnosti osobnosti (spolehlivost, pečlivost, vytrvalost, 

odolnost  vůči  zátěží,  překážkám,  silnému  časovému  stresu,  neshodám  (vše  při 

výkonu pracovní pozice), komunikační dovednosti s klienty s veřejností, kreativita, 

přístupnost ke kritice, samostatnost, dodržování etických pravidel apod.)
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- Kvantita práce, resp. pracovní výkonnost (kvalita, produktivita, dodržování termínů 

apod.)

- Pracovní  disciplína  a  iniciativa  (respektování  pokynů nadřízených,  iniciativa  při 

výkonu  pracovní  pozice,  schopnost  efektivní  spolupráce,  loajalita  k organizaci, 

systematizace vlastní práce apod.)

- Řídící  schopnosti  (v případě,  že  se  jedná  o  zaměstnance  s potenciálem  řídícího 

pracovníka)  a  při  hodnotícím  rozhovoru  se  zaměřuje  pozornost  na  správnost 

rozhodování,  operativnost,  schopnost  řešit  konflikty,  atmosféru  v týmu,  autoritu, 

schopnost pracovat s novými informacemi, organizaci práce, schopnost delegovat 

pravomoci apod.)

V závěru záznamového listu z hodnotícího rozhovoru, by měl být prostor pro závěry 

z hodnocení  pracovního  výkonu  zaměstnance  neziskové  organizace  (zejména  jestli 

hodnocení  odpovídá  požadavkům na  pracovní  pozici,  kterou  hodnocený  zastává)  a 

potvrzení  o  seznámení  hodnoceného  pracovníka  se  závěry  hodnocení  (stvrzuje 

zpravidla podpisem).

 

3.2.4 Průběh polostrukturovaných rozhovorů s členy výzkumného 

vzorku

V úvodu mého  výzkumného  šetření  jsem absolvoval  nejdříve  rozhovor  s ředitelkou 

neziskové organizace,  která  je i  její  zakladatelkou a statutárním orgánem a požádal ji  o 

spolupráci při řešení mého výzkumného úkolu. Vysvětlil jsem ji, co svoji praktickou částí 

práce v oblasti sociálních služeb chráněného bydlení nebo podpory samostatného bydlení 

sleduji a jaký od ní očekávám přínos. Navíc jsem zdůraznil,  že se v konečném výsledku 

může mnohé dozvědět o aktuálním stavu vnímání procesu hodnocení pracovního výkonu a 

motivaci  jejich  zaměstnanců.  Výsledkem  tohoto  rozhovoru  nebyl  jen  její  souhlas 

s výzkumným šetřením formou polostrukturovaných rozhovorů,  ale doporučení,  na které 

pracovníky,  resp.  pozice,  bych  se  měl  obrátit,  neboť  ji  samotnou  velmi  zajímají  jejich 

názory a postoje. Proto výzkumný vzorek tvoří právě  tři vedoucí pracovníci (VP 1, VP 2, 

VP 3), metodik kvality poskytovaných služeb (MKPS), hospodářka jednoho ze středisek 

(HS), provozní zaměstnanec (údržbář) (PZ)  a čtyři asistenční terénní pracovníci přímé péče 

(PPP 1, PPP 2, PPP 3, PPP 4). Označení pracovníků je použito v i v kapitole „Výstupy a 

závěry z polostrukturovaných rozhovorů“. 
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Při  studiu  teoretických  zdrojů  jsem  dospěl  k závěru,  že  budu-li  zkoumat  v úvodu 

praktické části stav názorové hladiny na aktuální systém hodnocení pracovního výkonu a 

jeho  souvislost  se  zlepšením  pracovní  výkonnosti  organizace  založené  především  na 

motivaci pracovníků, pak by měli členové výzkumného vzorku dobře zkoumaný jev znát.

Následné polostrukturované rozhovory se všemi respondenty pak probíhaly v souladu 

s běžně  využívanými  pravidly  a  principy.  Stanovil  jsem  si  několik  základních  otázek 

(jádro),  kterými  jsem  začínal  každý  rozhovor.  Otázky  jsem  kladl  postupně  s rostoucí 

náročností  (od  jednoduchých  ke složitějším).  Paní  ředitelka  mi  vyhradila  k rozhovorům 

jednací  místnost  pro  návštěvy,  takže  jsem  měl  k dispozici  potřebné  klidné  a  příjemné 

prostředí. Respondenti byli navíc natolik vstřícní, že jsem s nimi mohl vést rozhovor vždy 

po pracovní  době,  v takovém případě jsme nebyli  teoreticky limitování  nějakým časem, 

atmosféra  nebyla  stresující  a  rozhovory  byly  uvolněné  až  přátelské,  byť  se  týkaly 

ožehavých témat, jako je pracovní výkon, motivace, odměňování atd. Samozřejmostí bylo 

ujištění respondentů z mé strany, že výstupy z rozhovorů nebudou nikterak zneužity a že 

nebude porušena  jejich  anonymita.  Všem respondentům jsem vysvětlil,  k čemu se daný 

výzkum vztahuje, co od jeho výsledků očekávám. Na druhou stranu jsem je informoval o 

možnosti, kdy a kde se budou moci seznámit s výslednou výzkumnou zprávou, kdy budou 

mít  možnost  si  i  ověřit  zmiňovanou  anonymitu.  Při  vedení  rozhovoru,  jsem si  s jejich 

svolením, pořizoval zvukový záznam, který jsem slíbil po zpracování informací vymazat.  

Při vlastních rozhovorech, jsem si vždy po jejich skončení provedl písemný přepis 

podstatných  a  pro  výzkum zajímavých  informací,  které  jsem dál  zpracoval  syntetickou 

metodou  a  snažil  se  informace  roztřídit  do  logických  bloků.  Vzhledem  ke stanoveným 

časovým možnostem, které jsme chtěli oboustranně dodržet, jsem se snažil získat potřebné 

informace pouze v době rozhovoru, bez dalšího opakování, doplňování apod. Proto jsem 

věnoval přípravě na tvorbu jádra otázek vyšší úsilí a pozornost, což se mi vrátilo v podobě 

relevantních a potřebných souborů informací. Nicméně i přesto jsem několikrát opakoval 

rozhovory se stejnými respondenty, než jsem získal potřebný objem dat a došlo k celkové 

saturaci. 

V odborné  literatuře  se  podobné  bloky  analogických  informací  stejného  nebo 

přibližného  významu  označují  kódy  (proces  kódování)  a  na  základě  nich  se  vytváří 

zkoumané  kategorie,  které  se  však  v průběhu  všech  rozhovorů  postupně  ještě  mění, 

zpřesňují. Svoji konečnou podobu získávají až po posledním rozhovoru. (Švaříček, Šeďová, 

2007).

55



Za výsledek této části  výzkumu lze považovat taxativní  vyjmenování  následujících 

kategorií:

Pracovní výkon

Hodnocení a motivace

Vnímání smysluplnosti 

Hodnotící rozhovor

Zpětná vazba

Vztah organizace k její výkonnosti a k lidským zdrojům

Za  determinující  kategorii,  která  je  pod  vlivem  všech  ostatních  kategorií,  jsem 

považoval  pracovní  výkon.  Pro  náš  výzkum  konkrétně  -  pracovní  výkon  zaměstnance 

v neziskové  organizaci.  Je  samozřejmý  předpoklad,  že  pod  touto  kategorii  vnímáme 

člověka, lidský faktor, který se snažíme spolupůsobením ostatních kategorií změnit.   

Jak jsem již zmínil, důležitým krokem byla tvorba jádra otázek polostrukturovaného 

rozhovoru, u kterého je podmínkou, že má vztah, resp. hledá odpovědi i na základní či dílčí  

výzkumné otázky. Při rozhovoru jsem se opíral o následující otázky (některé jsou uzavřené, 

některé  polouzavřené,  některé  otevřené),  tučně  zvýrazněné  tvoří  jádro,  nosnou  část, 

rozhovoru.

1. Byl/-a jste již někdy účastníkem hodnotícího rozhovoru v jiné neziskové organizaci 

než ve které nyní pracuješ/-ete?             Ano/Ne

2. Byl/-a  jste  již  někdy  účastníkem  hodnotícího  rozhovoru  v této  neziskové 

organizaci? Ano/Ne

3. V jaké roli? Hodnotitel/Hodnocený

4. Jak dlouho pracuješ v této neziskové organizaci?

Méně než 5 let/Více než 5 let/Více než 10 let/

5. Jsou Vám známy pravidla, kritéria a způsoby hodnocení pracovníků v organizaci, 

kde nyní pracujete? Ano/Ne

6. Pokud ano, jakým způsobem jste se o nich dověděl/-a? 

Vlastní  iniciativou/Při  vstupním  školení  v rámci 

zahájení  pracovního  procesu/Opakovaně  na  pravidelných  poradách/Před  datem 

zahájení hodnotícího rozhovoru/Až při vlastním hodnotícím rozhovoru

7. Je Vám zřejmá, pochopitelná (na základě Vašich informací o metodice hodnocení 

pracovníků ve Vaší organizaci) smysluplnost nebo cíl a průběh tohoto hodnocení? 

56



8. Ztotožňujete  se  s názorem,  že  vhodně  nastavený  systém  hodnocení  pracovního 

výkonu v určitých časových intervalech může vést k zlepšení pracovního výkonu 

zaměstnance a tím výkonnosti organizace?

9. Mělo  by  mít  hodnocení  pracovního  výkonu  vliv  na  Vaše  odměňování,  změnu 

přístupu k práci, ke klientům apod.? Vnímal/-a jste nějakou změnu v tomto smyslu 

po minulém hodnocení práce ze strany nadřízeného?

10. Jak  jste  zpětně  informován/-a  o  skutečnosti,  že  plníte  očekávané  úkoly  a 

předpoklady, které byly formulovány v závěru hodnotícího záznamu?

11. Jaký  postoj  zaujímá  k pravidelným  hodnocením  pracovního  výkonu  vedení 

neziskové organizace? Má organizace zájem na dalším rozvoji pracovníků?

12. Co Vás motivuje, co pokládáte při své činnosti za hnací impuls, motiv k lepšímu 

pracovnímu  výkonu?  Na  co  co  by  se  při  hodnocení  zaměstnanců  nemělo 

zapomínat?

13. Jaký je Váš názor na pravidla stanovená Etickým kodexem pracovníka v sociálních 

službách?  Mají  nějaký  úzký  vztah  k pracovnímu  výkonu?  Jaký  je  dle  Vašeho 

mínění správný přístup ke klientovi?

Pokud došlo k rychlé odpovědi respondenta, byl tento vyzván, aby se šířeji rozhovořil 

ke konkrétnímu tématu položené otázky.

3.2.5 Výstupy a závěry k jednotlivým kategoriím 

V rámci výstupů charakteristických pro jednotlivé kategorie  jsem uvedl zejména ty, 

které jsem vnímal jako informace s nejvyšší vypovídací hodnotou, vč. specifikace, kdo je 

autorem dané informace.

Pracovní výkon

Pracovnímu výkonu v teoretické rovině jsem se věnoval již v první (teoretické) části). 

Ve svých otázkách jsem se proto zaměřil na vnímání pracovního výkonu a jeho zlepšení 

z pohledu jednotlivých respondentů. Všichni se shodují v tom, že pracovní výkon by se měl 

zlepšovat.  Je to dáno jednak neustále přibývajícími zkušenostmi a potenciálem v oblasti 

rozvoje osobnosti (studium, tréninky různých technik a dovedností, školení,kurzy, supervize 

apod.). Tato skutečnost se však liší významem role, kterou zaměstnanec v dané organizaci 
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má.  Z toho  dále  vyplývá,  jaké  hodnoty  při  posuzování  výkonu  pracovníka  pokládají 

významově za důležité a jestli je jejich názor stejný s vedoucími pracovníky. 

Určitým  předpokladem  pro  dobré  hodnocení  pracovního  výkonu  pracovníka 

v sociálních službách (na všech úrovních) je nejen znalost  základních etických norem a 

pravidel, ale zejména jejich dodržování a ještě lépe jejich vnitřní přijetí za své. V každém 

etickém kodexu pracovníka neziskové organizace v sociálních nebo zdravotních službách je 

vždy  důležitým  pojmem  přístup  ke  klientovi,  který  by  měl  být  v  aktuální  době  vždy 

korektní,  odpovídající  všem  daným  etickým  pravidlům  a  zejména  partnerský.  Toto 

konstatování by se mělo objevit vždy při hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců. 

Souhrn názorů dotazovaných: 

VP 1: „všichni ti pracovníci, od pracovníků přímé péče až po vrcholný management, by  

se měli chovat vůči klientům slušně, klidně, snažit se jim vycházet vstříc,…obecně je  

důležitá  i  týmovost,  ta spolupráce,určitá  zastupitelnost  a odbornost…,při hodnocení  

pracovního výkonu nemůžu mít na paměti jen kvantifikaci,  počet pracovních úkonů,  

nejde jen o to, jak mají klienti čisto v bytě, ale provází to mnoho důležitějších faktorů z  

 oblasti psychologie, sociologie, etiky, atd… “

VP 2: rozšiřuje tuto myšlenku o „…vyjít jim vstříc, ale v rozumný míře, ne podbízivým 

jednáním,  odbornost  není  ohraničená  časem,  ani  úrovni  vzdělání,  jde  tu  o  

dlouhodobější  proces  a  hlavní  roli  v  tom  hraje  vztah  k požadovaný  pracovní  

činnosti…“

VP 3: zdůrazňuje „…chce to ochotu, empatii, zájem o zdravotní stav, věnovat mu čas,  

komunikovat  v pozitivní  náladě,  s úsměvem…,  odbornost  je  určitým  předpokladem 

k zamezení  výskytu  chyb…,dále  -  umět  udělat  něco  navíc,  ale  i  ekonomicky  

přemýšlet…“

MKPS:  „…pozitivní  komunikace  s klienty  a  při  jednáních,  např.  s doprovodem, 

zástupci veřejnosti, by měla být základním pravidlem pro všechny zaměstnance všech  

organizací, nejen u těch, které zajišťují sociální služby…“

HS  – se  nejčastěji  potkává  zpravidla  s klienty  nebo  jejich  doprovodem  při  řešení 

ekonomických záležitostí, ale také zmínila  „…vhodný přístup ke klientům je zásadní  

prvek chování v sociálních i zdravotnických službách, i když všichni jsme jen lidé a  

máme právo na chyby – i v přístupu k nemocným lidem, ale ve službách v tomto duchu 

by se u našich kolegů neměly objevovat…“

PZ zajišťuje provozně technické věci a očekává, že: „…všichni pracovníci nejen uvnitř  

organizace, ale i navenek, budou příjemný, dobře naladěný, ale chápu, že každý může  
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mít svoje soukromé problémy a ty se při práci mohou v náladě projevovat a jako zákon  

schválnosti, vždycky v nejmíň potřebnou dobu…“

PPP 1 se pokládá za profesně (odborně) zdatnou (pracuje v sociálních službách více 

než 10 let a uvádí, že: „…každý člověk má svoje problémy, různý starosti, ale při svý  

práci by se měl od nich odstřihnout, v tom je profesionalita každýho z nás, pracovníka  

v sociálních službách, ale platí to obecně pro jakoukoliv profesi nebo organizaci, je  

v tom kus umění, vždyť naši klienti od nás očekávají hlavně porozumění a oporu, ne  

podmračený výrazy a zamyšlené obličeje…“

PPP 2 (pracuje v organizaci méně než 5 let) rozšiřuje povídání o správném přístupu ke 

klientům o myšlenku, že: „správný pracovník v přímé péči by měl být akční člověk a  

hlavně s vysokým stupněm vnímání pro klienta,... aniž by mu to konkrétně řekl…

PPP 3 – patřící ke zkušeným terénním pracovníkům přímé péče – zmiňuje u přístupu ke 

klientům i „…důvěru klienta ve schopnost pečujícího personálu, kde samozřejmě je na  

prvním místě odbornost, ale taky ty lidský vlastnosti, vstřícnost, shovívavost, obětavost,  

ale  taky  umět  se  zasmát a dokázat  udělat  příjemnou atmosféru  i  v míň příjemných  

chvílích, taky slušný vystupování…“

PPP 4 – pracující  v organizaci  jako občasná výpomoc ve službách přímé péče – si 

myslí,  že  „… o odbornosti  pracovníků  v sociálních  službách nemusí  vypovídat  jen  

úroveň vzdělání, ta kvalita služby tím není daná, jde o ten vnitřní pocit potřeby někomu  

pomáhat...“  souhrn různých vlastností doplňuje o: „...chce to spolehlivost, nejen při  

plnění  zadaných  úkolů,  samostatnost,  zástupnost,  když  je  to  potřeba  a  důvěru  

pracovníků  –  i  tyhle  vlastnosti  třeba  taky  nepřímo  podporují  správný  přístup  ke  

klientům…“

Dílčí  závěr  (souhrn  výstupů)  ke sledované  kategorii  pracovní  výkon  z pohledu 

respondentů lze vyjádřit takto: Pracovní výkon se opírá o několik zásadních ukazatelů, na 

kterých  se  shodli  všichni  dotazování.  Pracovní  výkon  není  položen  jen  na  základech 

kvantitativního vyjádření výsledků, ale zejména na přístupu ke klientům, na úrovni etického 

jednání,  na  vlastní  odbornosti,  ale  i  na chuti  se  dál  vzdělávat,  dále  pak na praktických 

zkušenostech,  ale  také  na  umění  přiznat  chybu  a  snaze  ji  neopakovat,  na  vlastním 

přesvědčení, nasazení a odhodlání věnovat se tomuto druhu práce, na týmové spolupráci 

atd.  Tyto  všechny  prvky  by  mělo  postihnout  hodnocení  pracovního  výkonu  –  ať  již 

v autoevaluačním  dotazníku,  kdy  hodnotí  zaměstnanec  svůj  pracovní  výkon  ze  svého 

pohledu anebo při metodě hodnocení ze strany hodnotitele. Pak by mohlo takové hodnocení 

odpovídat  představám  managementu  neziskové  organizace  a  mělo  by  vést  k zlepšení 

pracovního výkonu jednotlivce ale i výkonnosti celé organizace.
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Hodnocení a motivace

V této  části  jsem  se  zaměřil  na  souhrn  názorů,  které  se  vázaly  k problematice 

hodnocení  a  motivačním činitelům,  kde  jsem si  reálně  ověřil  názor,  že  „peníze  nejsou 

všechno“ a jsem tomu rád. Zajímalo mě, jak se vůbec dívají na hodnocení obecně, jaký 

v něm vidí přínos, úskalí a smysl a jak by se mohlo využít ke zlepšování jejich pracovních 

výkonů. V tomto smyslu je patrná souvztažnost analyzovaných kategorií, resp. provázanost, 

podřízenost, podmíněnost. U kategorie hodnocení se často objevoval pojem spravedlnost a 

formalita, u motivace zase její členění na vnější a vnitřní, vč. jejich provázanosti.

Jaké jsem zaznamenal názory a odpovědi k hodnocení obecně?

   VP 1: „…hodnotit by se mělo asi stále…, děláme to, i když si to ani případně plně  

uvědomujeme i v soukromí, i mimo práci, i třeba při sportu. Prostě posuzujeme svoje okolí i  

jiných lidí na veřejnosti, proto je samozřejmostí i hodnocení výsledků práce,…otázkou je  

určit jaký způsob hodnocení a jak vymyslet spravedlivý pravidla stejný pro všechny…“

VP 2 má téměř totožný názor, jen se také domnívá, že: „…v pracovní sféře dost často  

chybí jasná pravidla, srozumitelná pro všechny a hlavně systém splnitelný a fungující pro  

toho, kdo hodnotí tu práci…“

VP 3  ve  svých  odpovědích,  protože  provádí  hodnocení  pracovníků  ve  čtvrtletních 

frekvencích,  navíc upozorňuje na fakt: „…myslím, že je důležitý nepodceňovat vhodnost  

zvolené metody hodnocení a taky nutnost přípravy k hodnocení…“

Všichni  vedoucí  pracovníci  se  shodují  v tom,  že  hodnocení  pracovního  výkonu  je 

v každé  organizaci  nezbytné,  ale  zpravidla  i  v této  době každý  systém hodnocením má 

nějaké trhliny, rezervy.

MKPS  se  věnuje  více  ve  svých  odpovědích  myšlence,  že:  „…hodnocení  výkonu 

každýho pracovníka má a bude mít nějaký pozitivní dopad na jeho zlepšení, ale musí jít  

ruku  v ruce  s motivačními  možnostmi  organizace…,  to  se  projeví  taky  i  v přístupu  ke  

klientům k vlastnímu sebevzdělávání atd…“  

HS pokládá konkrétně u sebe hodnocení za méně důležité, má za to, že:  „…vlastní  

výkon pořád odvádím téměř stejný, plním své běžné pracovní úkoly dle svého nejlepšího  

svědomí  a  v rámci  svých  možností…,  ale  u  ostatních  profesí  pokládám  hodnocení  za  

významný a důležitý, hlavně ve vztahu k práci na bytech, jen nevím jak někoho spravedlivě  

za  tuhle  práci  hodnotit,  když  jsou  podmínky  v  chráněném  bydlení  i  PSB  (podpora 

samostatného bydlení) vždy trochu odlišný…“ 

PZ se nebrání hodnocení, ale spatřuje problém „…jde o nastavení spravedlivýho metru  

na všechny pracovní pozice…, o tom, že existuje nějaká metodika a kritéria a hodnocení  
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organizace nevím, ale každý rok se účastním nějakého rozhovoru s vedoucí střediska, která  

mi vždycky řekne, v čem vidí jako moje rezervy v mý práci a jak mě na výplatě odmění za  

uplynulý rok…“   

PPP 1: „…vím, že jsme hodnoceni podle nějaké směrnice, kterou má vedoucí střediska  

u sebe v kanceláři, účastním se taky jednou za rok rozhovoru, který se týká mojí práce a  

dovím se, kde bych se měla zlepšit a jakou budu mít odměnu…, hodnocení bysme v práci  

měli být všichni…, a spravedlivě, ať takové hodnocení nevede k nějakým svárům v týmu…

navíc, by mělo být asi důvěrný…“  

PPP 2: „…mám s hodnocením své práce, ale i všeho ostatního, co s práci souvisí zatím 

malý zkušenosti,  hodnocená jsem byla pouze jednou a připadalo mi to spíše jako popis  

toho, co jsem v minulém roce udělala dobře a na co se ještě mám zaměřit…můj názor je  

takový,  že  spravedlivý  hodnocení  asistentů  na  stejným  místě  by  mělo  být,  minimálně  

k nějakým odměnám…“  

PPP 3  –  sama  byla  již  i  v  roli  hodnotitele,  resp.  spoluhodnotitele,  kdy  pomáhala 

vedoucí  střediska  s hodnocením  svých  kolegyň  „…ano,  vedoucí  střediska  hodnotí  

podřízené pracovníky, jejich výkon, podle nějaké brožury, kterou má u sebe v kanceláři…,  

nechává se sama slyšet, že by se měl ten manuál změnit, že se vše už posunulo někam dál,  

ale  nechce  to  nechat  na  personálním,  protože  ten  nezná  všechny  problémy  terénního  

pracovníka  a  ona  sama  to  časově  zatím  nedává,  proto  zatím  pracuje  s tím,  co  má…, 

hodnocení práce zaměstnanců musí být, jinak nedosáhnete – aspoň u těch, co mají zájem o  

tu  práci – žádnýho zlepšení…“ a dodává:...„je jedno o jaký manuál  hodnocení  se bude  

jednat, ale musí mu věřit, být spravedlivý – musí prostě k něčemu být…“ 

PPP 4  –  (občasná  výpomoc  ve  službách  přímé  péče)  –  v této  organizaci  neprošla 

systémem hodnocení:  „…zatím jsem nebyla hodnocená, protože plním roli zaskakujícího  

asistenta,  pomáhám  tam,  kde  je  potřeba  a  v případě,  že  někdo  chybí,  kde  to  hoří,...  

v dřívějším zaměstnání jsem měla taky hodnocení, myslím si, že jednou za rok a pak jsme  

dostali  odměny…“  a  pokračuje  ve  svých  úvahách …asi  to  smysl  má,  ale  o  žádných  

pravidlech anebo napsaný směrnici  nic nevím, ani mi zatím nikdo nenabídl,  že bych si  

mohla rozšiřovat vzdělání anebo mít trvalý pracovní poměr, myslím si, že jsou se mnou jako  

s pracovníkem na výpomoc spokojeni a že jim moje odvedená práce vyhovuje…“

Dílčí závěr vyplývající z odpovědí respondentů ke kategorii hodnocení lze zformulovat 

následovně:  Většina zaměstnanců chápe hodnocení práce, pracovního výkonu, jako nutnost 

k tomu, aby se mohl pracovník i organizace rozvíjet  dle potřeby klientů a tím i v rámci 

uspokojování  potřeb  všech  zaměstnanců.  Na  rozvoj  osobnosti  zaměstnance  má  určitě 

hodnocení pracovního výkonu jako takové velký vliv, pokud je správně nastaveno a je třeba 
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podotknout,  že  s velkým důrazem na  spravedlivé  pojetí.  Téměř  každý  pracovník  vítá  i 

možnost  sebehodnocení  a  hlavně  zpětnou  vazbu,  kterou  využívá  jako  nástroje  při 

dosahování  změn  právě  pracovního  výkonu.  Velký  vliv  na  výkon pracovníka  (tím i  na 

hodnocení,  zlepšení  atd.)  má  motivace,  která  má  své  místo  v základních  kategoriích 

výzkumu.  V některých  odborných  zdrojích  je  velmi  zřetelné  propojení  mezi  pracovním 

výkonem, motivací, hodnotícím rozhovorem a zpětnou vazbou.  

Stručná rekapitulace odpovědí v souvislosti s kategorií motivace je následující:

VP 1:  „…při hodnocení pracovního výkonu  se opírám o soubor kritérií, které máme  

podchycený ve vzoru záznamu z hodnotícího pohovoru, podle jejich reakcí na určitý kritéria  

zjišťují, o co jim vlastně, čeho chtějí dosáhnout, podle toho vymýšlím motivační náměty, ale  

bez finančního ohodnocení ve formě nenárokových složek mzdy se neobejdu…“

VP 2 se opět opírá o stejný myšlenkový základ, který doplňuje: „…někdy převládá ten  

konzervativní  způsob  motivace,  odměna  a  někdy  pochvala  za  splnění  úkolu,  dosažení  

stanoveného cíle a strach z opatření při neplnění očekávaných výsledků zadané práce…“

VP 3 v oblasti  motivace  mají  všichni  téměř  stejný  názor,  přesto bych upozornil  na 

následující slova: „…využívám často spíše konzervativního způsobu motivace, metody tzv.  

„cukru a biče“, kde v případě „cukru“ často využívám pochvaly, až to působí dojmem, že  

se jedná o jediný prostředek motivace, který zbyl…ale formu trestu, např. pokárání nebo  

výkon  nějaký  jiný  činnosti,  navíc  pokládám  za  negativní  motivaci  a  snažím  se  jí  moc  

nevyužívat,  pouze  při  závažných chybách v pracovním výkonu předám pracovnici  např.  

vytýkací dopis…“

MKPS  s otázkou  motivace  pracuje  nepřetržitě,  jakákoliv  motivace  totiž  podporuje 

výběr  a určování  způsobů práce v činnosti  všech pracovníků v chráněném bydlení  nebo 

podpoře  samostatného  bydlení:  „…já  preferuji  jiné  způsoby  motivace,  takové  které  

pomáhají asistentkám profesně růst, takže nejsem příznivcem finanční formy motivace, ale  

spíš dalšího vzdělávání, a podpory organizace, ale ne v duchu povinné účasti na nějakých  

nezáživných seminářích,  který  nic  pracovníkům dohromady nedají,  raději  ať  se  účastní  

vedení malých pracovních skupin, kde mají určitou možnost růstu apod.)…“  

HS pokládá motivaci všech zaměstnanců organizace asi za potřebnou, ale ve vlastním 

případě vše směřuje na finanční odměňování: „…já se necítím nějakým zvláštním způsobem 

motivována, aspoň ji ze strany nadřízeného nijak zvlášť nevnímám…“ 

PZ sdílí podobný názor jako hospodářský pracovník „…neuvědomuju si, že bych někdy  

zažil nějakou zásadní motivaci, snad jen jednou za čas nějakou malou finanční odměnu…“ 

PPP 1: „…chtěla bych být dobrou pracovnicí v sociálních službách, chápu to jako své  

poslání,…“  
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PPP 2:  „…jsem ráda, že mohu pomáhat lidem, kteří  to potřebují  a to mě naplňuje  

radostí z dobře vykonané práce…, navíc znám možnosti naší příspěvkové organizace, takže  

s nějakým finančním bonusem nepočítám, i když jednou ročně jsme takhle odměňovaný…“  

PPP  3  ve  své  kariéře  již  prožila  několik  motivačních  programů,  systémových  i 

nahodilých,  ale  v současné  době  není  motivace  pracovníků  cíleně  zaměřena,  proto 

podněcuje v této souvislosti u vedení organizace jednání a téměř na každé provozní poradě 

klade otázky související s problematikou motivace „…nejdůležitější motivací by měla být  

vyloženě  spokojenost  s náplní  vlastní  práce,  nalézt  zalíbení  v tom,  co  člověk  dělá,  

v prospěšnosti těch výsledků pro klienty v naší službě, naopak je mi dost nepříjemný, pokud  

v sociálních  službách  pracují  lidi,  které  práce  v tomhle  smyslu  nebaví,  tady  selhává  

jakákoliv vnitřní motivace, ať se snaží vedoucí pracovník jak chce…“ 

PPP 4 – dle jejich slov se její motivace opírá, vzhledem k rodinným záležitostem a 

zkrácenému úvazku apod., pouze o finanční ohodnocení: „…já budu asi patřit k těm, kteří  

mají  pod  pojmem  motivace,  finanční  odměnu  nebo  formu  nějakých  materiálních  

benefitů…“.

Dílčí závěr vyplývající z odpovědí respondentů ke kategorii motivace lze zformulovat 

následovně:  

Většina  zaměstnanců  chápe  motivaci  sice  jako  nezbytnou  součást  při  vlastním 

pracovním výkonu, ale má o ní různé představy. Uvědomují si rozdíly mezi vnitřní a vnější 

motivací,  také skutečnost, že vnější  motivace souvisí podstatně s možnostmi organizace, 

zejména  finančními.  Často  se  při  výkonu  sociálních  služeb  preferuje  vnitřní  motivace, 

pohnutky,  které  zaměstnance  inspirují  k vyššímu nasazení  a  tím účinějšímu  dosahování 

hodnot či uspokojení nějakých potřeb, které jsou dominantním požadavkem pro člověka 

s určitým druhem postižení. Poměrně často se objevují pojmy – vlastní přesvědčení, osobní 

a kariérní růst, ale taky vyšší finanční ohodnocení (formou odměn).

Vnímání smysluplnosti 

V této  části  jsem  se  zaměřil  na  informace,  které  v polostrukturovaném  rozhovoru 

respondenti  věnovali  významu  a  smyslu  hodnocení  pracovního  výkonu.  A  to  nejen 

smysluplnost  pro organizaci  jako takovou,  ale  především pro sebe.  Opět  názory nebyly 

zdaleka v jedné rovině, někdy se lišili diametrálně, někdy jen v některých rysech. Jedná se o 

formalitu? Administrativní  zátěž? Nebo lze chápat hodnocení pracovního výkonu v naší 

organizaci jako účelově a dobře fungující systém, sloužící k rozvoji organizace a jedince?

Následují stručné záznamy odpovědí respondentů:
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VP  1:  „…já  spatřuji  význam  v hodnocení  pracovníků  při  jejich  činnosti,  při  

poskytování péče našim klientům, v tom, že hodnocení hodně souvisí a ovlivňují případně  

rozvoj osobnosti asistenta a tím i výkonnost celé organizace. To hodnocení nestojí odděleně  

nebo samostatně, ale tvoří uceleně systém s personální agendou, což je náš cíl, který zatím  

tedy neplníme úplně, ale snažíme se…,v hodnocení by se měl taky odrazit pohled na chod  

celé organizace, vytváření nových podmínek pracovní činnosti, nebo vědomí hospodárnosti  

nebo nějaké efektivity, a pod…“

VP 2  rozšiřuje  názorové  spektrum spíše  o  obavy:  „…bez  pořádného  a  moderního 

systému hodnocení pracovního výkonu, s respektováním všech zásad a postupů, se přesune  

celá snaha do formalit a budou to jen kusy papírů, se kterými se dál nepracuje, pouze se  

založí do osobního spisu…, “

VP 3 vnímá smysl celého procesu hodnocení jako žádoucí, ale ten stávající je nutno 

změnit  a  seznámit  s nimi  vhodnou  formou  všechny  zaměstnance: „…principy  

pravidelného  hodnocení  pracovního  výkonu  zaměstnanců  by  se  měly  chápat  jako  

organizační  živý proces,  kdy je vhodné vždycky po určité  době zdokonalovat,  rozšiřovat  

protože i ty výkony pracovníků máme v úmyslu zdokonalovat…nesmí se ale zapomínat na  

lidi, kteří se systémem hodnocení budou pracovat – na hodnocený i hodnotitele, na jejich  

přípravu…a hodnocení by se mělo provádět průběžně, k čemuž je však potřeba o dost více  

času  než  je  teď.…ale  takhle  vynaložený  čas  se  vrátí  časem  formou  zlepšenýho  nebo  

efektivnějšího výkonu zaměstnance…“

MKPS navíc zdůraznila smysluplnost hodnocení i ve vztahu k samotnému pracovnímu 

výkonu:  „…všichni  hodnocení  by  se  měli  mít  možnost  zamyslet  nad  svým hodnocením  

pracovního výkonu, nad svýma rezervama při pracovních činnostech, které jsou po nich  

požadovaný, určitou formou sebezhodnocení a měli by dostat možnost navrhnout nějaký  

opatření nebo doporučení, který by mohly vést ke zlepšení jejich pracovního výkonu,... to je  

i základní smysl hodnocení jako celku…“  

HS se k hodnocení pracovního výkonu, resp. k jeho smyslu vyjadřuje skepticky: „…o 

současným systému hodnocení pracovního výkonu toho moc nevím, asi to musí být, ale i já  

mám pocit, že se provádí jen proto, že musí být, kvůli auditu, který je u nás jedenkrát za tři  

roky,  ale  že  by  mělo  pomoct  ke  zlepšení  práce  a  většímu  nasazení  lidí,  to  mi  nějak  

nepřipadá, připadá mi, že pracují všichni pořád stejně…“ 

PZ  se  sice  ne  úplně  ztotožňuje  s hospodářkou  střediska,  vidí  přínos  hodnocení 

v určitém posunu kupředu, ale:  „…jestliže kdokoliv se mnou provede rozbor mojí práce  

v minulém  roce  a  vysvětlí  mi,  v čem  mám  být  úspěšnější  a  že  to  má  přínos  pro  naší  

organizaci, tak to chápu tak, že takový hodnocení je dobrý a že vedoucí střediska se snaží o  
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lepší zorganizování práce – pak to všechno má smysl, někdy se snažím sám vymyslet jak  

kterou činnost vylepšit, abych na ni strávil míň času – připadá mi totiž, že objem mojí práce  

se pořád zvyšuje…“   

PPP 1:  „…připadá mi to jako známkování  ve škole,  i  když se mi vedoucí střediska  

snažila vysvětlit, že je v tom podstatný rozdíl a smysl jednotlivých známek a taky jaký to má  

význam pro organizaci a její výkonnost, zmínila i význam pro personální organizace…“  

PPP 2:  „…zdá  se  mi,  že  naše  hodnocení  by  mělo  nahradit  málo  funkční  systém  

odměňování, který ani nemůže fungovat, protože vedoucí střediska má málo peněz a tak nás  

formálně ohodnotí,  ale nabídne nám jinou možnost odměny nebo motivace pro práci…,  

význam hodnocení pracovníků asi má, ale mělo by být taky fér, a mělo by být i nějakým  

způsobem podporováno ekonomicky a tam jsou teď asi největší rezervy “  

PPP 3 jako zkušená pracovnice vyjadřuje svůj kladný postoj ke smyslu hodnocení:  „… 

hodnocení naší práce má vždy nějaký význam, určitě by se mělo využít k dalšímu rozvoji  

pracovníků, musíme se zlepšovat, nároky stoupají a jak to udělat, když nebudeme vědět, jak  

na tom jsme jestli jsou všichni spokojení s naší prací, jestli jsou cesty ke zlepšení…v tom já  

vidím  i hlavní cíl toho hodnocení…neustálý zlepšování toho, co děláme…“ 

PPP 4 – názor na význam hodnocení je dán i jejím pracovním poměrem: „…jedná se  

asi jen o formalitu, málokdo s tím dál pracuje, spíše se s tím již nikdo nezabývá…“.

Dílčí závěr (souhrn informací z výstupů rozhovoru) ke kategorii vnímání smysluplnosti 

hodnocení pracovního výkonu je:  Ne všichni vnímají smysl hodnocení pracovního výkonu 

stejně, ale převládají názory, že je to vhodný nástroj ke zlepšení, k odhalování rezerv, stává 

se pobídkou rozvoje osobnosti pracovníků, tím i zlepšení výkonnosti organizace atd., jen je 

třeba nastavit  logický postup hodnocení,  které by mělo probíhat opakovaně, mělo by se 

s výstupy z hodnocení aktivně pracovat a důsledně uplatňovat i zpětnou vazbu.

Hodnotící rozhovor

Již jsem zmiňoval, že hodnotící rozhovor je považován za základní pilíř, nebo základní 

nástroj jakéhokoliv hodnocení při práci s lidskými zdroji. Proto jsem mu věnoval velkou 

pozornost  i  v námi  zkoumané oblasti  v rámci  hodnocení  pracovního výkonu pracovníků 

neziskové  organizace.  Měl  by  strukturálně  zapadat  do  komplexního  hodnocení  výkonu 

pracovníků, a to od popisu stavu pracovního výkonu ve sledovaném období, přes stanovení 

nových cílů a podmínek osobního rozvoje, včetně motivace, následně přes zpětnou vazbu až 

k dalšímu hodnotícímu rozhovoru.  

Jak vnímají členové výzkumného vzorku kategorii hodnotící rozhovor?
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VP  1  sama  provádí  hodnotící  rozhovory  a  vnímá  jejich  důležitost:  „…ano,  své  

podřízené musím podrobit společnému rozhovoru, kde se snažím zanalyzovat jejich činnost  

a  výkon  v minulém  období.  Využívám  k tomu  záznamový  arch,  ten  je  pro  mě  určitým  

vodítkem,  působí  to  sice  dojmem formální  záležitosti,  ale  já  to  tak  nevidím,  snažím se  

upozornit na současný stav, navrhnout doporučení na rozvoj a nezapomenout se jich zeptat  

na jejich názor, jestli se s mým pohledem na ně – na jejich výkon - ztotožňují …“

VP 2 přidává k úvaze myšlenku: „…mělo by se nejdříve nechat na pracovníkovi, aby  

on sám zhodnotil svoji činnost a nenašel třeba nějaké rezervy…pokud je v závěru nutná  

kritika,  měla  by  být  sdělená  konkrétně,  ale  citlivě  –  motivační  faktory  jsou  určitým  

způsobem limitovány…“

VP 3  další  vedoucí  pracovník  zmiňuje: „…i  průběh  samotného  rozhovoru,  pokud 

sledujeme konstruktivní cíl, by tomu měl odpovídat …měl by být v příjemným prostředí, bez  

možnosti  jakéhokoliv  vyrušování…pak  bude  mít  ten  rozhovor  svoji  váhu  a  důležitost…

hodnocený  si  určitě  vezme  závěry  víc  k srdci  a  začne  na  sobě  pracovat  podle  našeho  

očekávání…“

MKPS chápe smysl hodnotícího rozhovoru, ale setkává se s názory, které pokládá za 

alarmující,  neztotožňuje se s tím:  „…už jsem slyšela i  takové věci,  že se jedná pouze o  

formální úroveň, nutnost, která nikam nevede, je to rozhovor pro rozhovor, dokonce jsem  

zaregistrovala i určitý odpor k tomuto způsobu posuzování kvalitního výkonu, že sice jsou  

nějaká pravidla daná organizaci, ale ty jsou ad acta…, …v každém případě vím, že je to o  

přístupu vedoucího pracovníka, je na něm, jaký nástroje k hodnocení a ke zlepšení výkonu 

použije, navíc sám může přispět aktivně k tvorbě nové metodiky…“  

HS  připadá,  že  je  hodnoceným  pracovníkem  velmi  často,  neboť  s ní  komunikuje 

vedoucí střediska velmi často a dost často se to týká situací, na které se má zaměřit apod., 

sama říká:  „…připadá mi,  že absolvuji  hodnotící  rozhovory každý týden v pondělí  před 

zahájením  pracovního  týdne,  ale  pak  mi  dochází,  že  se  nikde  nic  nezaznamenává  a  

nepodepisuje, tak že se jedná jen o ten rozhovor, který je zhruba jednou za rok a bavíme se  

v obecné rovině o tom, co je třeba zlepšit, pak trochu stanovíme nějaké cíle na nejbližší  

období materiální a provozní povahy a ona si to pak přijde v průběhu roku zkontrolovat …“ 

PZ  je  na  tom  stejně,  jen  si  již  nepamatuje,  kdy  se  naposled  zúčastnil  nějakého 

hodnotícího rozhovoru:„…snad to bylo minulý rok, kdy přišla vedoucí střediska, projela se  

mnou nějaké  otázky,  trochu  jsme  se  věnovali  plánu údržby  na  příští  rok  a  nechala  mi  

podepsat nějaký papír, taky se mě ptala jestli jsem spokojen apod. …“   

PPP 1 se snaží nastínit, jakým způsobem hodnotící rozhovory ve zkoumané organizaci 

probíhají:  „…účastním se hodnotícího rozhovoru tak jednou za rok, vždycky se provádí s  
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vedoucí střediska, postupuje podle nějakého formuláře, hodnotí mě podle daných kritérií  

známkou jedna až pět, na konci mi řekne, kde bych měla zlepšit svoji práci, kde vidí ze  

svýho pohledu rezervy a možnosti zlepšení…“  

PPP 2 to připadá tak: „…že hodnotící rozhovory provádí vedoucí střediska z nutnosti,  

že  to  má v popisu  práce,  že  to  prostě  musí  splnit,  závěry,  který  mi  na konci  řekne,  se  

opakujou nebo jsou podobný jako každý rok, i když nezapomene taky říct, že jsem to či ono  

splnila  a  dělala  jako  lepší  než  minule,  hodnotící  rozhovor  probíhá  v pracovní  době  a  

vedoucí střediska mi sdělila termín v den konání rozhovoru …“  

PPP 3 má trochu jiný pohled na hodnotící rozhovor, chápe vedoucí pracovníky, ví, že je 

těžké spravedlivě hodnotit  a  že nemusí  být současný manuál  pro hodnocení  pracovního 

výkonu obecně aktuální pro tuto dobu, že asi bude třeba jej aktualizovat, přesto zdůrazňuje: 

„…velmi důležitá je smysluplnost hodnotícího pohovoru, cíl, který si hodnotitel zadá před  

tím samotným rozhovorem, měla by se na něj připravit nejen po administrativní stránce,  

taky dbát na dodržování všech běžných pravidel daných pro takový hodnotící rozhovor, v  

jakém  je  prostředí  atp.,   neměla  by  zapomenout  dát  hodnocené  asistentce  prostor  na  

sebehodnocení, na vyjádření svého stanoviska, jaký má na věc názor apod. …“ 

PPP 4 – dle jejich slov se její motivace opírá, vzhledem k rodinným záležitostem a 

zkrácenému úvazku apod., pouze k finančnímu ohodnocení: 

Dílčí závěr k hodnotícímu rozhovoru je souhrnem výše uvedených odpovědí: Hodnotící 

rozhovor by neměl sklouznout do formální činnosti uplatňované při hodnocení pracovního 

výkonu.  Měla  by  být  vytvořena  určitá  metodika,  která  se  však  musí  opírat  o  aktuální 

možnosti.  Protože  se  jedná  o  hodnotící  rozhovor,  mělo  by  proběhnout  hodnocení. 

Hodnocení by mělo být z hlediska záznamu a sledování výkonu v jednotlivých oblastech 

jednoduché, přehledné a aktuálně funkční. Mělo by postihnout všechny potřebné oblasti, ale 

i etapy průběhu systému hodnocení (příprava, průběh, závěr) a mělo by všechny hodnocené 

motivovat  ke zlepšení  výkonu.  V hodnocení  pracovního  výkonu,  resp.  v hodnotícím 

rozhovoru,  by  mělo  mít  své  místo  i  sebehodnocení  samotného  pracovníka,  i  když  u 

některých se dá očekávat nevyváženost vlastních názorů na sebe sama. 

Zpětná vazba

Význam  zpětné  vazby  spočívá  především  v tom,  že  ji  lze  aplikovat  kdykoliv  po 

hodnotícím rozhovoru (v průběhu dalšího hodnotícího období), kdy lze přímo působit na 

pracovníky  při  jejich  činnosti  a  dle  potřeby  je  například  usměrňovat  žádoucím, 

předpokládaným směrem. Při rozhovorech se objevily některé všeobecně známé myšlenky, 

ale něco bylo vzhledem k obsahu trochu specifické a tím i zajímavější.  
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V dalším textu je uvedeno několik častěji se opakujících názorů, které převládaly.  

VP  1  se  zamyslela  nad  klasickým  pojetím  zpětné  vazby:  „…zpravidla  ji  dává 

nadřízený podřízenému, což nemusí být to pravé, i když ten bere vždy do úvahy i názory  

z vnějšího prostředí, od klienta nebo veřejnosti, někdy se dotazovat i v uvnitř organizace…, 

ale vždy se jedná o dvě základní možnosti chvála oproti kritice…“

VP 2 rozšiřuje úvahy o chvále i kritice: „…zvláště v případě kritické zpětné vazby bych  

měla být opatrnější při volbě způsobu sdělení, uvědomuju si, že by to mělo být neprodleně a  

pokud možno odděleně od ostatních, v soukromí…, zpravidla se zaměřuje zpětná vazba na  

odstranění chyb…“

VP 3 chápe  zpětnou  vazbu jako  progresivní  nástroj  řízení  a  celkem moderně: „…

zpravidla je zpětná vazba očekávaná podle určitý hierarchie, od nadřízených k podřízeným,  

ale  zajímavější  je  určitě  zpětná  vazba  na  úrovni  spolupracovníků  a  klientů  nebo  

veřejnosti…taková zpětná vazba dá člověku mnohdy více…v otázce chybovosti a korekce  

v pracovním výkonu,  je  daleko  významnější,  když  na  odhalení  a  nápravě  chyb  pracuje  

samotný pracovník…“

MKPS ve zpětné vazbě vidí možnost hledání stále nových metod a způsobů, jednak jak 

zdokonalit  pracovní  výkon zaměstnanců a jednak jak si  v jejich činnostech ověřit  jejich 

praktické využití: „…zpětná vazba by měla být nástrojem poznání, toho jak která metoda je  

v pracovní činnosti vhodná, kde je nutný doporučit změnu, často se informace ze zpětné  

vazby zobecňují pro celý kolektiv, pro tým všech pracovníků…“  

HS vnímá zpětnou vazbu jen ve zjednodušené formě:  „…při výkonu své práce,  mě 

v případě potřeby kontaktuje vedoucí střediska a upozorní mě na změny, které bych měla  

udělat, že je třeba některé moje výstupy zlepšit anebo naopak mi přijde říct, že jsem udělala  

nebo  zvládla  všechno  podle  její  představy  a  řekne  i  několik  pochvalných  slov,  nemůžu  

přesně  povědět,  jestli  to  má  přesně  souvislost  s úkoly,  které  vyplývají  z hodnotícího  

pohovoru,  obecně snad ano,  ale  podobná reakce  v průběhu roku se z její  pozice  objeví  

častěji, ať už pochvala nebo upozornění na nějaké chyby)…“ 

PZ má podobný názor jako hospodářka střediska: „…potkávám se s vedoucí střediska 

často a vždycky mi nezapomene něco připomenout, občas i vytknout, někdy pronese i vlídný  

slovo, když se mi něco podaří vyřešit dřív, než se čekalo, větší účinek má na mě i to, že  

pronese chválu na moji osobu i veřejně při provozní poradě apod., což se nedá říct naopak  

o vytýkání chyb…“   

PPP 1 se s pojmem zpětná vazba často nepotkává, přesto ji určitým způsobem vnímá 

jako následné prověřování toho, na čem se vedoucí střediska dohodla pro další období: „…

v naší práci pojem zpětné vazby nevyužíváme, zpravidla se vedoucí střediska čas od času  
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poptává,  jak  nám  jde  práce  v terénu,  jestli  jsme  zkusili  použít  způsoby  jednání,nebo  

pracovní postupy, o kterých jsme se bavili na posledním hodnocení a jestli nepotřebujeme  

v nějakých  věcech  pomoc,  občas  nám  nabídne  účast  na  nějakém  školení,  abychom  si  

rozšířili svoje znalosti a tak mohli plnit snáz náročnější úkoly…“  

PPP 2 vyjadřuje  své obavy:  „…občas se stává,  že  se  od vedení  dlouho nedozvíme  

žádnou  informaci  o  hodnocení  našeho  výkonu,  o  následné  změně,  která  probíhá  po  

hodnoceném období a to mi potom opravdu chybí, potřebuju vědět, jestli pracuju dobře,  

jestli  jsem se zlepšila, jestli  je to co dělám podle představ klientů anebo  jí jako přímý  

nadřízený, dávám přednost raději soukromý kritice  a veřejné pochvale, ale když není ani  

jedno, tak to není pro mě vůbec motivační…“  

PPP 3 má zkušenosti se zpětnou vazbou různé – pozitivní, které může doporučit, ale i 

negativní,  z těch je možné se poučit: „…za nejhorší stav pokládám skutečnost, že  není  

zpětná vazba vůbec žádná, když pracovník neví, jestli je s nim jeho nadřízený, ale i jeho  

kolegové spokojení, ještě horší ale je, když z toho hodnocení nevyplývají žádný úkoly, od  

kterých by se čekalo nějaký zlepšení a není v podstatě na čem stavět tu zpětnou vazbu…

proto   plně  sdílím  názor  nutností  hodnocení  pracovního  výkonu  i  s  následnou zpětnou  

vazbou…“ 

PPP  4  má  snad  nejčetnější  způsoby  zpětné  vazby:  „…neustále  mi  je  aktuálně  

sdělováno,  co  mám dělat,  čeho  svým úkonem mám dosáhnout  a  následně  se  setkávám  

s kontrolou  svojí  činnosti  a  okamžitě  jsem  informovaná,  jestli  jsem  postupovala  

správně. ...“

Dílčí  závěrečná  rekapitulace  se  může  opřít  o  konstatování,  že  z pohledu  všech 

dotazovaných  je  zpětná  vazba  nezbytná.  Je  na  hodnotiteli  jak  ji  v rámci  hodnocení 

pracovního výkonu pracovníka v neziskové organizaci pojme, jestli bude průběžná a častá, 

jestli bude adresná nebo obecná, jestli bude pochvalná nebo kritická (v souvislosti s úrovní 

plnění úkolů), jestli bude veřejná nebo soukromá – ale výsledek by měl být stejný, měla by 

sledovaného pracovníka dovést k lepšímu, kvalitnějšímu výkonu. Zpětná vazba by měla být 

citlivým nástrojem řízení lidského potenciálu v každé společnosti. 

Vztah organizace k její výkonnosti a k lidským zdrojům

Pokud má v organizaci cokoliv fungovat správně, tak tomu musí všichni odpovědní 

pracovníci věnovat maximální pozornost, nasazení a podporu. Nestačí jen vydat nějakou 

směrnici  a  sdělit  celému  týmu  zaměstnanců  –  tady  máte  návod,  jak  budete  pracovat, 

abychom měli skvělé výsledky, například jako v případě manuálu k provádění hodnocení 

pracovního výkonu zaměstnanců.  Vždy se musí práce s postupy deklarované v příslušné 
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metodice (manuálu) opakovaně prověřit, do jaké míry jsou v praxi funkční, jak je vedoucí 

pracovníci i jejich podřízení využívají, jak je vnímají a vytvořit tak atmosféru plné podpory, 

a tím tak zajistit možnost pozdějšího zjišťování dat potřených k rozvoji zaměstnanců i celé 

společnosti. V tomto smyslu je považován jako výrazně demotivující negativní nebo třeba 

jen  neutrální  vztah  organizace  k vlastní  výkonnosti,  potažmo k její  změně,  ať  jde  už o 

jednotlivce nebo celou organizaci.   

VP  1  zastává  názor:  „…organizace  tedy  management  je  nakloněn  a  podporuje  

hodnocení  pracovního  výkonu  zaměstnanců,  vnímají  to  jako  užitečnou  součást  v řízení  

lidských zdrojů, ale ne vždycky se daří toto dávat vhodným způsobem všem zaměstnancům  

na vědomí a zaměstnanci  pak můžou chápat  proces  hodnocení  jako nedostatečný,  jako  

pouhý  formální akt…“

VP 2 kromě toho uvádí:  „…zaměstnanci  budou cítit  podporu v procesu hodnocení  

jejich  výkonu  ze  strany  vedení  lépe,  když  budou  znát  základní  principy,  ty  budou  na  

dostupných místech….,….a vlastně možné kdykoliv do nich v případě potřeby se podívat…,

….a když budou vidět, že vedení s výsledky dál pracuje, používá je např. k motivaci nebo 

při zpětné vazbě…“

VP 3  připouští: „…pokud  nebude  ze  strany  organizace  podporovaná  připravenost  

celého týmu řídících pracovníků k hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců, pak se to  

musí  zákonitě  projevovat  i  v myšlení  všech  ostatních….,...a  to  samozřejmě  negativně,  

nebudou doceňovat význam hodnocení v jejich rozvoji…“

MKPS  zdůrazňuje  podporu  vedení  organizace:  „…snaží  se  o  zpracování  různých  

směrnic, který by při jejich dodržování mohly povzbuzovat u všech zaměstnanců zájem o  

vlastní proces hodnocení, jde o to správně chápat a nevytvářet si dojem nutného zla, které  

musí pravidelně absolvovat, samotná směrnice ale o podpoře ze strany vedení organizace  

nevypovídá, k tomu je důležitý i naplňování toho k čemu je určená…“  

HS si  myslí:  „…management  organizace  určitě  podporuje  vše,  co vede ke zlepšení  

chodu organizace – po materiálně technické stránce určitě  jo, ale nejsem si jistá,  jestli  

v případě hodnocení zaměstnanců se to dá říct taky …“ 

PZ i podobnou úvahu doplňuje: „…mě se to jeví tak, že o hodnocení pracovníků moc  

velký zájem ze strany vedení není, spíše se starají vedoucí středisek a ti pracují určitě podle  

nějakých pokynů…“   

PPP  1:  „…myslím  si,  že  všechny  aktivity,  které  v organizaci  probíhají,  jsou  se 

souhlasem vedení organizace, hlavně ty úkoly, který jsou ze strany nejvyšších nadřízených  

požadovaný…“  
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PPP 2 si myslí: „…,moji nadřízení mají zájem  o zlepšení výkonnosti našich lidí, snaží  

se  s podporou managementu vytvářet co nejlepší podmínky v rámci možností, abysme byli  

všichni spokojený, hlavně teda klienti klienti   …“  

PPP  3  může  porovnat  přístupy  vedení  k aktuální  výkonnosti  v naší  organizaci 

s podobnými, kde dříve pracovala  a z jejího pohledu to není tak špatné: „…vedení se nám 

snaží dát najevo, že mají zájem na našem profesním růstu, snaží se nám zajišťovat různé  

vzdělávací kurzy a pokud je to možném podporujou i finanční nebo materiální odměňování,  

mají  zájem  o  rozvoj  v  organizaci  i  lidí  co  v ní  dělají,  jejich  vztah  z  pohledu  zlepšení  

výkonnosti a k řízení lidí je dobrý a toho si vážím…“ 

PPP 4 – se  vyjádřila  -  asi  vzhledem k své pracovní  pozici  -  trochu neutrálně:  „…

výkonnost jednotlivých pracovníků určitě vedení organizace zajímá, ale já osobně to nějak  

výrazně nepociťuju, o některých věcech moc nevím, trávím hodně času v terénu…“

Dílčí závěr o vztahu k výkonnosti a k lidským zdrojům lze vyjádřit v pozitivním duchu. 

U pracovníků, kteří přicházejí do styku s hlavním posláním organizace (přímé zajišťování 

sociální  služby  klientům)  převládá  názor,  že  organizace  má  zájem na  výkonnosti  a  na 

personálním řízení všech zaměstnanců. Je znát i jejich snaha o podporu, jsou k dispozici i 

nějaká pravidla pro hodnocení všech podřízených a vytvářený podmínky k jejich naplnění, 

ale  je  zde  patrná  absence  dotahování  celého  procesu  do  zdárného,  efektivního  konce. 

Zaměstnanci  by  měli  jednoznačněji  pozitivně  vnímat  podporu  ze  strany  vrcholného 

managementu organizace a jeho zřetelný zájem o zvyšování výkonnosti všech pracovníků a 

organizace. Zřetelný zájem o lidské zdroje a v tomto smyslu je právě hodnocení pracovního 

výkonu tím nejvhodnějším nástrojem.

3.2.6 Vyhodnocení Hlavních a dílčích otázek výzkumu

Cílem  kvalitativního  výzkumu  bylo  nalezení  odpovědí  na  dvě  základní  a  čtyři 

doplňující (dílčí) otázky.

Na první otázku (Jak je vnímán stávající systém hodnocení pracovního výkonů všech  

zaměstnanců  ve  sledované  neziskové  organizaci?)  jsem  formou  polostrukturovaného 

rozhovoru  s respondenty  výzkumného  vzorku  dospěl  k závěru,  že  stávající  systém 

hodnocení pracovního výkonu v naší neziskové organizaci není zdaleka optimální a potvrdil 

jsem si předem naznačovanou skutečnost, že tento proces v mnohých případech plní funkci 
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něčeho,  co  musí  být,  protože  je  to  vyžadováno  vedením  organizace.  Smysluplnost 

hodnocení  pracovního výkonu mnozí  zaměstnanci  správně nechápou a nespatřuji  v něm 

nějaký konkrétní přínos. Často kladou důraz na provázání hodnocení pracovního výkonu 

pouze s finanční motivací. A to je málo. Od hodnocení pracovního výkonu se očekává určitá 

provázanost  s širším  spektrem  oblastí,  nejen  ekonomickou,  ale  i  personální,  oblasti 

související s rozvojem zaměstnanců, s oblastí jiných podpůrných benefitů apod. Cílem musí 

být komplexní a vzájemně provázaný systém hodnocení, který povede k zvyšování výkonu 

zaměstnance a tím i k zvýšení výkonnosti celé organizace.   

U druhé otázky (Je pokládána   současná metodika hodnocení  pracovního výkonu  

zaměstnanců v naší neziskové organizaci jako dostatečně motivační  jednak pro rozvoj  

osobnosti  zaměstnanců a jednak pro zlepšení výkonnosti  celé  organizace?)  lze  shodně 

téměř  se  všemi  respondenty  konstatovat  a  tím i  potvrdit  skutečnost,  že  tomu tak  není.  

Zaměstnanci  naší  neziskové  organizaci  se  domnívají,  že  i  v úmyslu  a  možnostech 

samotného rozvoje zaměstnance,  vč.  záměru  zvyšování  výkonnosti  celé  organizace  jsou 

zřetelné rezervy, což potvrzuje i často zmiňované finanční ohodnocení.

První otázka byla rozšířena o dvě podotázky, na které lze vytvořit komplexní odpověď, 

vyplývající  opět  z převážné většiny odpovědí  respondentů.   Na první  podotázku v tomto 

případě  (Ovlivňuje  stávající  systém  hodnocení  v pozitivním  duchu  pracovní  výkon  

pracovníků v sociálních službách?) lze odpovědět jednoduše: „Ne, není tomu tak, stávající 

systém hodnocení pracovního výkonu se snaží pozitivně ovlivnit skutečný pracovní výkon 

v menší míře než se očekává jako vhodné a žádoucí“   

V případě druhé podotázky (Jakou hodnotu má skutečně dobrý pracovní výkon v sociálních  

službách? Má nějaký specifický význam ve srovnání s jinými profesemi či organizacemi?)  

jsem z odpovědí respondentů pochopil, že nejvyšší hodnotu z hlediska pracovního výkonu 

má etický či morální podtext, chápání sociální služby jako poslání. Nevidět vše vyjádřeno 

ve finančních ukazatelích.

U první podotázky ve druhém případě (Které změny v aktuálním systému hodnocení  

jsou  podstatné  a  mohou  se  projevit  pozitivně  ve  výkonu  jednotlivých  zaměstnanců  

v sociálních  službách?) jsem  vnímal,  že  potřebných  změn  je  více.  Mělo  by  se  začít 

společnou  týmovou  práci  na  tvorbě  nové  směrnice  k hodnocení  pracovního  výkonu 

zaměstnance, se kterou nebudou jen zaměstnanci seznámeni, ale budou ji vnímat jako akční 

dokument, s jehož ustanoveními se vnitřně ztotožní. Dalším důležitým faktorem, který je 
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nutné  změnit  –  provázanost  s komplexním  personálním  a  ekonomickým  řízením  lidí. 

Zaměstnanci  si  musí  být  vědomi  skutečnosti,  že  jejich  pracovní  výkon  je  sledován, 

hodnocen a současně se zaměřuje pozornost na jeho zkvalitnění, zlepšení, kde své místo má 

i zpětná vazba. V neposlední řadě si musí zaměstnanci sami uvědomit jasná a srozumitelná 

pravidla, které ze systému vyplývají a musí jim věřit – neměla by být složitá.   

V poslední  podotázce  (Jaký  účel  by  měl  plnit  způsob  hodnocení  zaměstnanců  

v neziskové  organizaci?) se  často  objevila  odpověď  –  více  motivační  a  nejen  formou 

finančních  motivačních  stimulů,  ale  i  stimulů  z oblasti  kvalitního  pracovního  prostředí 

(podmínek), možností rozvoje osobnosti, klidu k práci atd.

Ze stanovených výzkumných otázek, resp. při hledání jejich odpovědí, bylo zřejmé, 

že  existuje  nějaký systém hodnocení  pracovního výkonu,  který  není  vyhovující  a  že je 

potřeba jej změnit. K tomu sloužil vlastní výzkum a závěry z něj vyplývající.

3.3 Analýza dokumentů

V současné době pracují vedoucí pracovníci při hodnocení pracovního výkonu se směrnicí 

„Pravidla  pro  hodnocení  pracovníků  v neziskové  organizaci“.  Dále  mají  k dispozici 

Záznamový  list  z hodnotícího  rozhovoru.   V Pravidlech  pro  hodnocení  pracovníků 

v neziskové organizaci je zachycena i organizační struktura, personální vztahy (nadřízenost 

a podřízenost jednotlivých pracovníků) a základní pokyny a kritéria k vyhodnocení činnosti 

jednotlivce v daném období. Včetně námětů na jednotlivé cíle ve sledovaných oblastech. 

Chybí  autoevaluační  dotazník,  který  by  měl  zpracovat  hodnocený  pracovník  před 

hodnotícím rozhovorem. Uvedená směrnice může na někoho působit dojmem že se jedná o 

návod, jak popsat výkon činnosti jednotlivých pracovníků, ale vlastní hodnotící rozhovor 

tomu  nenasvědčuje  –  kvalita  hodnotícího  rozhovoru  se  odvíjí  od  osoby  a  zkušeností 

hodnotitele, od jeho přípravy na rozhovor a následném zpracování a prezentaci výsledků. Je 

třeba mít na zřeteli i skutečnost, že by se měl v hodnotícím dotazníku objevit i prostor na 

doporučení osobního rozvoje.

Hodnotící záznamy a sebehodnotící dotazníky jsou součástí kapitoly „Přílohy“.
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3.4 Výstupy z praktické části

V souladu s výzkumným cílem a následnými výzkumnými otázkami jsem si ujasnil, 

jak probíhá proces hodnocení pracovního výkonu ve zkoumané neziskové organizaci a jak 

by  podle  nejnovějších  odborných  pramenů  a  teorií  mohl  vypadat.  Proto  považuji  za 

základní  výstup  celé  práce  vytvoření  nové  metodiky  (soubor  pravidel,  postupů,  cílů  a 

kritérií)  pro nově pojímaný  proces  hodnocení  zaměstnanců  v neziskové organizace  a  to 

v souladu s požadavky, které jsou předmětem Standardů kvality sociální práce č. 10, resp. 

č. 15. 

3.4.1 Návrh metodiky k hodnocení pracovního výkonu ve 

sledované neziskové organizaci

Proces  jakéhokoliv  hodnocení  v neziskové  organizaci  je  vždy  dlouhodobou  záležitostí, 

vytváří se v několika etapách a jedná se o živý proces, který se neustálé vyvíjí.  Nejinak 

tomu  je  i  v případě  hodnocení  pracovního  výkonu  pracovníků  neziskové  organizace. 

Tvorby  nějaké  metodiky,  směrnice  za  tímto  účelem  by  se  měli  aktivně  účastnit  jak 

hodnotitelé, tak i hodnocení, mohli by pracovat v nějakém speciálním týmu a měly by ji 

vzít později na zřetel všichni zaměstnanci organizace. Pak bývá vždy implementace úspěšná 

a  hodnotitel  s ní  umí  pracovat  a  hodnocený  ji  od  počátku  vnímá  jako  přínos. Obecně 

doporučují  odborníci  jednoduchost  a  srozumitelnost  směrnice,  včetně  vyplňovaných 

záznamových  listů  nebo  dotazníků.  Hodnotící  období  je  doporučováno  v půlročních 

cyklech.

Dle  Dvořákové (2012,  str.  260)  se  doporučuje:  „Organizace  by  měla  zpracovat  

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

specifikována použitá kritéria a práce s nimi.“ 

 Ve směrnici bude popsán i obecně průběh hodnotícího rozhovoru, které by měl mít 

hodnotitel na paměti, a v závěrečném celku by měla být informace, jak by měli nakládat se 

záznamem  z hodnotícího  rozhovoru,  jak  by  měli  zpracovávat  sebehodnotící  formulář. 

Neměla  by  se  opomíjet  další  provázanost  s personálními  systémy,  zejména  se 

systémem odměňování a systémem rozvoje osobnosti pracovníka.

1. Specifikace cílů hodnocení v nově vytvářené metodice.

2. Specifikace kritérií hodnocení pracovního výkonu v nově vytvářené metodice.

3. Návaznost na systém odměňování a profesního rozvoje v nově vytvářené metodice.
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4. Funkce  hodnotitele  a  hodnoceného  –  specifikace  osob  a  obsahová  náplň  při 

hodnocení pracovního výkonu v nově vytvářené metodice.

5. Vlastní  proces  hodnocení  zaměstnanců  -   popis  jednotlivých  etap  v obecných 

rysech při tvorbě nové metodiky.

6. Výstupy  z hodnotícího  rozhovoru  –  příloha  nově  vytvářené  metodiky  – 

Sebehodnotící dotazník a Záznam z hodnotícího rozhovoru.

7. Fáze  hodnotícího  rozhovoru  –  zahájení;  hodnocení  hodnotitele  –  od  přínosu 

rozhovoru,  přes  vlastní  hodnocení  hodnoceného,  po  hodnocení  hodnotitelem, 

návrhy na opatření, doporučení a rozvoj; závěr – v pozitivním duchu.

8. Zásady  pro  hodnocení  a  pro  vedení  hodnotícího  rozhovoru  v nově  vytvářené 

metodice. 

9. Upozornění na chyby při vedení hodnotícího rozhovoru.

10. Informace o návazných systémech v nově vytvářené metodice.

3.4.2 Návrh metodiky k hodnocení pracovního výkonu ve 
sledované neziskové organizaci 

Název: Směrnice k hodnocení pracovního výkonu zaměstnance – sociální služby 

Organizace: Nezisková organizace v oblasti služeb chráněného bydlení

Číslo směrnice: 01/2017 – oblast lidských zdrojů (personalistika)

Účinnost Zpracovatel Metodická podpora Počet 

stran

Počet 

příloh

01.01.2017 … … 5 6

Ověřil:                   

…

Schválil:  

…

Nezisková organizace  zastoupená  statutárním orgánem,  ředitelem zapsaného útvaru, 

vydává  následující  metodický  pokyn  (směrnici)  k hodnocení  pracovního  výkonu  svých 
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zaměstnanců, která je vyjádřením nutností změn v tomto směru a kterou vyvolali pracovníci 

v rolích hodnotitelů, ale i v roli hodnocených. 

Článek 1 – Úvodní ustanovení

1.1 Směrnice  stanoví  pravidla  a  způsob  hodnocení  pracovního  výkonu, 

pracovního  chování  a  rozvojového  potenciálu  zaměstnanců  v souladu  s příslušným 

ustanovením zákoníku práce (§ 302; zákon č. 262/2006 Sb.), kde jsou definovány základní 

povinnosti vedoucích pracovníků.

1.2 Cílem  hodnocení,  resp.  hlavním  cílem  směrnice  je  dát  k dispozici  všem 

zaměstnancům relevantní a spravedlivý systém hodnocení výkonů jednotlivých pracovníků, 

který  bude  vnímán  pozitivně  jako  nástroj  vedoucí  ke  zlepšení  pracovního  výkonu 

jednotlivců (a tím ke zlepšení výkonnosti celé společnosti), např. prostřednictvím jasných 

motivačních pravidel a způsobů rozvoje osobnosti. 

1.3 Hodnocení pracovníků, resp. naplnění ustanovení směrnice sledují zlepšení 

pracovního výkonu, výkonnosti organizace, dílčí produktivitu práce zaměstnanců, zvýšení 

zainteresovanosti  zaměstnanců  na  plnění  uložených  cílů  (zvýraznění  a  prohloubení 

motivace), zlepšení pravidelnosti a obsahu komunikace se zaměstnanci o jejich pracovním 

výkonu, zvýraznění nutnosti převzetí osobní odpovědnosti za své úspěchy či neúspěchy a za 

vlastní rozvoj i rozvoj celé organizace, zvýšení odborných znalostí, dovedností a vědomostí 

pro  výkon  požadovaný  danou  pracovní  pozici  (zlepšení  odborné  průpravy),  správně 

pochopení a interpretaci personální politiky organizace (perspektivu a stabilizaci), správné 

pochopení strategických a dílčích cílů organizace, zjištění názorů zaměstnanců na pracovní 

podmínky, zjištění jejich spokojenosti, dále také zjištění, jak vnímají objektivitu metodiky a 

realizaci  hodnocení  (zejména  hodnotícím  rozhovorem),  jaké  mají  názory  na  konkrétní 

pracovní  náplně,  možnost  kariérního  postupu  a  možnost  úpravy  platového  ohodnocení 

zaměstnanců.

1.4 Směrnice  si  klade  za  cíl  vytvoření  (na  základě  výstupů  z hodnocení 

pracovníka) souladu mezi pracovníkovou způsobilostí, pracovní pozici a vlastní pracovní 

činnosti.

1.5 Cílem  hodnocení  je  komplexně  a  relevantně  popsat  pracovní  výsledky, 

pracovní jednání a chování a potenciální rozvoj osobnosti zaměstnance. Součástí hodnocení 

bude srovnání uvedeného zjištění s požadavky na danou pracovní pozici.
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1.6 Výstupem  z hodnocení  zaměstnanců  budou  stanovené  cíle,  úkoly,  plány 

osobního rozvoje a změny či výše osobního hodnocení (pohyblivá složka mzdy) pracovníků 

v následujícím období.

1.7 Hodnocení  zaměstnanců  bude  pravidelné  v intervalu  jedenkrát  ročně 

(zpravidla  v lednu)  a  na  třech  úrovních  –  hodnocení  středního  managementu  (vedoucí 

služeb, středisek), hodnocení asistentů (terénní pracovníci) a hodnocení podpory (provozní 

zaměstnanci).  Hodnocení  budou  pouze  zaměstnanci,  kteří  budou  v zaměstnaneckém 

poměru a mají po zkušební době.

1.8 Hodnocení bude probíhat na základě předem stanovených metod, pravidel 

(zásad),  ukazatelů (kritérií)  a s předem definovanými výstupy, které  budou dále  využity 

v oblasti řízení lidských zdrojů.

1.9 Hodnocení  provádí  přímý  nadřízený  hodnoceného  zaměstnance,  ale 

hodnotícího  procesu  se  může zúčastnit  i  další  řídící  pracovník  (vyšší  nadřízený)  anebo 

spolupracovník na základě požadavku přímého nadřízeného, který je v pracovním vztahu 

s hodnoceným. Hodnocení středního managementu provádí ředitel organizace.

1.10  Se směrnicí k hodnocení pracovního výkonu v příslušné organizaci budou 

opakovaně  seznámeni  všichni  pracovníci  organizace  na  provozních  poradách  (min.  v 

intervalu každý šestý měsíc) a směrnice bude volně přístupná všem k nahlédnutí v tištěné 

podobě na sekretariátu ředitele.

Článek 2 – Metody, kritéria a zpracování výsledků hodnocení

2.1  K hodnocení  pracovního  výkonu  zaměstnance  se  využije  metody  hodnotícího 

rozhovoru,  ve kterém je  spojena  metoda k měření  vlastností  hodnoceného (spolehlivost, 

pracovitost, iniciativa, kreativita apod.) s metodou k měření chování (dodržování norem a 

pravidel, jak se má pracovník projevovat apod.)

2.2  V rámci  hodnotícího  rozhovoru  se  využije  v přípravě  hodnoceného  zpracování 

sebehodnotícího dotazníku, který je každoročně aktualizován, případně doplněn o otázky, 

které mohou být při vlastním hodnocení pro obě strany zajímavé v daném období zajímavé.

2.3  Sebehodnotící  dotazník  zpracovává  hodnocený  zaměstnanec  v dostatečném 

předstihu /min. týden před hodnotícím rozhovorem/ a je v tomto smyslu i s   dostatečným 

předstihem informován o místě a době hodnotícího rozhovoru, vč. toho, kdo bude hodnotící 

rozhovor zajišťovat, kdo jej povede.

2.4  Při  vlastním  hodnocení  se  pracuje  se  dvěma  dokumenty  –  se  sebehodnotícím 

dotazníkem  ve  třech  variantách  (pro  střední  management,  asistenty  a  provozní 

zaměstnance) – příloha směrnice č. 1, 2, 3 a záznamovým listem z hodnotícího rozhovoru 
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ve třech variantách  (opět  pro střední  management,  asistenty a  provozní  zaměstnance)  – 

příloha směrnice č. 4, 5, 6. 

 2.5  O metodách,  kritériích  a  způsobech zpracování  výsledku hodnocení,  vč.  jejich 

implementace  do  oblasti  řízení  lidských  zdrojů  (personální  a  ekonomické  oblasti 

organizace)  jsou  hodnotitelé  informování  na  poradách  k tomuto  určených.  Při  vlastním 

hodnocení se postupuje v souladu se směrnici 01/2017 – OŘLZ

2.6  Kritéria  hodnocení  dle  jednotlivých  oblastí,  jsou  přílohou  č.  7.  a  přiřazují 

významově popis hodnocení ke škále stupňů 1-5 hodnocených oblastí pracovního výkonu.

2.7 Předmětem směrnice je  v dalších ujednání  i  popis  průběhu vlastního  hodnocení 

pracovního  výkonu,  interpretace  výsledků  a  způsoby  jejich  zpracování,  vč.  návodu  jak 

s nimi dál pracovat.

2.8 Hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců se skládá:

- z hodnocení vlastností, jednání a výsledků pracovní činnosti.

Dále pak (vždy se posuzuje předchozí, sledované období):

- z vyhodnocení úrovně plnění běžných pracovních úkolů 

- z vyhodnocení plnění úkolů stanovených kompetencemi

- z hodnocení pokroku a účinnosti dalšího vzdělávání

- z případného přehodnocení pracovní náplně, stanovení cílů a úkolů pro další období,

- z projednání možností dalšího růstu zaměstnance v oblasti kariérního postupu, odborného 

růstu a odměňování.

Článek 3 Průběh hodnocení

3.1 Hodnocení pracovního výkonu bude mít vždy tři etapy  

- příprava hodnoceného pracovníka (zpracování sebehodnotících dotazníků) a získání 

informace  o  termínu,  místu  hodnocení,  vč.  osoby  hodnotitele  a  současná  příprava 

hodnotitele na hodnocení (příprava hodnotícího formuláře) – viz. přílohy směrnice č. 1–č. 6

- vlastní hodnotící rozhovor, tj. hodnocení dle sledovaných oblastí a kritérií, vyplnění 

záznamního listu z hodnotícího rozhovoru (lze i před hodnotícím rozhovorem), komunikace 

o úspěšnosti dle jednotlivých kritérií, rozhovor mezi hodnotitelem a hodnoceným

- závěrečné sdělení o výsledcích hodnocení, případná diskuse o výsledcích hodnocení, 

rekapitulace závěrů, nastavení (úprava) cílů, možnosti dalšího zdokonalování, informace o 

možné zpětné vazbě – záznamový list z hodnotícího rozhovoru musí být vždy podepsán a 

opatřen  vyjádřením  hodnoceného  pracovníka;  nutnost  verifikace  a  podpisu  platí  i  pro 

sebehodnotící dotazník, v obou případech je nutné uvést i datum zpracování.
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Poznámka: V případě vyjádření nesouhlasu s hodnocením, předává hodnotitel hodnotící list 

(záznam) svému nadřízenému, který hodnocení dokončí, resp. dořeší.

Hodnotící rozhovor by měl mít tento obsahový sled událostí:

 -  zahájení  (nutné  jsou  optimální  podmínky,  nerušená  klidná  místnost,  pohodlné 

prostředí)

- hodnocení hodnotitele – od přínosu rozhovoru, přes vlastní hodnocení hodnoceného, 

po hodnocení hodnotitelem, návrhy na opatření, doporučení a rozvoj hodnoceného; 

- závěr – zpravidla v pozitivním duchu

3.2 Výstupem každého hodnocení je komplexní informace, jestli se jedná o výkonného 

zaměstnance a dle toho je zřejmý zájem organizace o jeho udržení a snahu o zlepšení jeho 

výkonnosti.  Uvedené  informace  vyplývají,  resp.  jsou  podchyceny  v hodnotícím  listu, 

v příslušných částech formuláře. 

Poznámka: Výstupy se liší formou rozsahu, obsahu, zpracování, ale je důležité mít stále 

na zřeteli, pro koho se výstupy z hodnotícího rozhovoru zpracovávají, kdo se s nimi bude 

seznamovat, pro koho jsou určeny (zejména pro hodnotitele a hodnoceného), do jaké míry s 

nimi má být seznámen hodnocený a hodnotitel (zadavatel) a taky jak dlouho se má příslušná 

dokumentace uchovávat (zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů).

3.6 Výstupy, výsledky z hodnocení pracovního výkonu zaměstnance jsou vždy 

předány  hodnotitelem  nadřízenému  a  současně  informuje  nadřízeného  o  návrzích  a 

doporučeních,  které by měly vést k zlepšení výkonu pracovníka.  (Změna výše osobního 

ohodnocení,  zvláštní  odměna  nebo  jiný  benefit,  např.  úprava  zařazení  pracovníka, 

požadavky na další rozvoj pracovníka apod.) 

Článek  4   Specifikace  zásad   pro  kvalitní  vedení  hodnotícího 

rozhovoru

Podmínky  (běžné  zásady)  pro  vedení  kvalitního  hodnotícího  rozhovoru  a  získání 

optimálních výstupů, které by měl hodnotitel respektovat, jsou následující:   

- Uvolněná, klidná, až přátelská atmosféra v příjemném neutrálním prostředí.

- Vstřícné  uvítání  hodnoceného  pracovníka,  uvolnění  atmosféry,  eliminace  pocitu 

napětí (termín a obsah hodnotícího rozhovoru se avizuje pracovníkovi s předstihem).

- Účel setkání (cíl rozhovoru) a strukturu (postup rozhovoru) v úvodní pasáži opět 

zopakovat.
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- Vlastní sebereflexe,  ohodnocení svého pracovního výkonu v hodnoceném období 

(od předchozího rozhovoru), co se změnilo k lepšímu, v čem má potíže nebo kde vnímá 

problémy.

- Popis vlastních slabých stránek (dva až tři jevy) ze svého pohledu, návrh na jejich 

odstranění, případně žádost o podporu nebo pomoc ze strany hodnotitele. 

- Otázky ze strany hodnotitele  budou otevřené a zaměřené na zpřesnění některých 

důležitých informací (nejasné, nebo vzbuzuji-li pochybnosti).

- Hodnocení pracovního výkonu hodnotitelem, případně hodnocení jednání, chování v 

pracovní sféře (pracovní vztahy).

- Pochvala za dobře vykonanou část pracovní činnosti (pracovního výkonu) a sdělení 

o  nedostatcích  a  rezervách  v  práci,  případně  o  dopadech na  efektivitu  jeho pracovního 

výkonu nebo výkonnosti celé organizace.

- Rekapitulace oblastí pracovního výkonu, které vyžadují zlepšení a pobídka směrem 

k hodnocenému,  aby sám navrhl  řešení,  které  by splnilo  očekávání,  tj.  zlepšení  v dané 

oblasti.

- Společné stanovení plánu zlepšení výkonnosti vlastní a tím i celé organizace pro 

příští období. (Nemusí být předmětem přímo hodnotícího rozhovoru, lze jej navrhnout i na 

následném jednání).

- Návrh  možností  zdokonalení  ze  strany  hodnotitele,  který  bude  společně 

prodiskutován,  což  se  stává  základem  pro  další  osobní  rozvoj  pracovníka  po  stránce 

odborné – rozšíření vědomostí, znalostí a dovedností.

Ukončení  rozhovoru  motivujícím  povzbuzením  a  podporou,  případně  i  stanovením 

termínu dalšího rozhovoru.

Článek  5   Specifikace  možných  chyb  při  vedení  hodnotícího 

rozhovoru.

V rámci přípravy na hodnocení pracovníka je nutné si uvědomit možné chyby a při 

vlastním  hodnocení  se  snažit  jich  vyvarovat.  Za  nejčastěji  vyskytující  se  chyby  lze 

považovat: 

- Zaujatost hodnotitele jako osoby.

- Problematické přijímání kritiky.

- Omezená schopnost dodržování objektivity.

- První dojem předurčující nepřesné závěry (halo efekt).

- Ovlivnění hodnotitele názory jiných (submitivita), vnucení jiného názoru.
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- Vliv posledního dojmu, zážitku.

- Vliv vnímání sociálního postavení, pohlaví, rasy, etnika atd.

- Porovnávání  charakteristiky  hodnoceného  s  jiným  hodnoceným  pracovníkem  a 

odvození možných projevů chování nebo vlastností v další pracovní činnosti (atribuce).

- Projekční chyba („podle sebe soudím tebe“).

- Umírněnost hodnotitele, nehodnotit přísným měřítkem.

- Nevhodné  a  časté  využívání  negativních  pojmů  (nezájem,  nezodpovědnost, 

neodbornost, neschopnost, nepracuješ, apod. 

- Nevhodná kritika (jen monolog hodnoceného).

Článek 6  Administrativní procedura hodnocení

6.1 Před hodnotícím rozhovorem vyplní  hodnocený sebehodnotící  dotazník (příloha 

směrnice  č.  1,2,3),  vyplněný  podepíše  a  před  zahájením  hodnotícího  rozhovoru  předá 

hodnotiteli (min. den před hodnotícím rozhovorem).

6.2  Hodnotící  list  (příloha  směrnice  č.  4,5,6)  vyplní  hodnotitel  buď  před  vlastním 

rozhovorem anebo při vlastním rozhovoru na předem vytištěnou verzi,  po sdělení všech 

výsledků hodnocení /jednotlivých oblastí, resp. položek dle kritérií, vč. plánu dalších cílů, 

rozvoje apod./ požádá hodnoceného o vyjádření a podpis. 

6.3  Všechny  informace  uvedené  v sebehodnotícím  dotazníku  i  v záznamu 

z hodnotícího  rozhovoru  jsou  důvěrné  a  nemá  k  nim přístup  nikdo  kromě  hodnotitele, 

hodnoceného, dalších nadřízených v přímé linii řízení a ředitele organizace. 

6.4 Všichni hodnocení zaměstnanci a hodnotitelé jsou povinni uchovávat dokumenty 

související  s  hodnocením  odpovídajícím  způsobem  –  v osobním  spise  na  personálním 

oddělení v tištěné podobě. 

Článek 7  Závěrečná ustanovení

7. 1 Směrnice je účinná od 1. 1. 2018

7.2  Za  aktuální  správnost  a  naplňování  ustanovení  směrnice  odpovídá  ředitel 

organizace.

7.3  Související  předpisy  a  dokumenty  –  popisy  pracovních  pozic  jednotlivých 

zaměstnanců, vnitřní platový předpis, směrnice o dalším vzdělávání a rozvoji zaměstnanců 

organizace.

81



7.4 Seznam příloh: 

Příloha č. 1 Sebehodnotící dotazník – střední management

Příloha č. 2 Sebehodnotící dotazník - asistent

Příloha č. 3 Sebehodnotící dotazník – provozní zaměstnanec

Příloha č. 4 Hodnotící list – záznam z hodnotícího rozhovoru – střední management

Příloha č. 5 Hodnotící list – záznam z hodnotícího rozhovoru - asistent

Příloha č. 6 Hodnotící list – záznam z hodnotícího rozhovoru – provozní zaměstnanec

Příloha č. 7  Popis stupňů hodnotící škály – hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců

3.4.3 Hodnocení pracovního výkonu – popis stupňů hodnotící 
škály
(příloha k metodice HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU ZAMĚSTNANCŮ 
V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH)

Uvedený popis stupňů hodnotící škály pro hodnocení výkonu jednotlivých 
pracovníků má sloužit vedoucím pracovníkům jako návod k správnému, odpovídajícímu 
přiřazení sledovaného dílčího parametru pracovního výkonu k vhodnému stupni. Pracovní 
výkon se skládá z pěti základních kategorií, které obsahují několik subkategorií.
Hodnocení probíhá podle škály, která má pět stupňů. 1 označuje maximální úroveň, 3 
průměr a 5 absolutně nevyhovující úroveň.

I. ODBORNÁ PŘIPRAVENOST – úroveň odborných znalostí   

a) Vědomosti v oboru – odborné znalosti – znalost problematiky
1…vynikající až nadprůměrné vědomosti v oboru

2…velmi dobré až mírně nadprůměrné vědomosti v oboru

3…průměrné odborné vědomosti, přiměřené požadavkům v oboru (dané pozici)

4…mírně podprůměrné až nedostatečné vědomosti,  nepřímo související  s oborem 

vykonávané činnosti

5…velmi podprůměrné až nedostatečné vědomosti, bez odborné erudice v oboru

b) Zkušenosti v oboru – odborná praxe
1…vynikající až nadprůměrné zkušenosti nejen v oboru, ale i v jiných oblastech

2…velmi dobré až mírně nadprůměrné zkušenosti nejen v oboru a využívá jich

3…průměrné odborné a přiměřené zkušenosti v oboru,  využívá jich v konkrétních 

situacích, má přiměřenou schopnost jich využívat

4…mírně podprůměrné  až  nedostatečné  zkušenosti  nepřímo související  s oborem 

vykonávané činnosti, podprůměrné zkušenosti
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5…bez zkušenosti v oboru (absolutní nedostatek zkušeností), nemá odbornou praxi

c) Vztah k růstu odborné kvalifikace
1…vykazuje mimořádnou aktivitu při zvyšování své kvalifikace (přesahující i daný 

obor)

2…projevuje velký zájem o kurzy, které by mohly zvýšit jeho odbornou kvalifikaci

3…charakteristický je průměrný zájem o zvyšování své kvalifikace

4…často neprojevuje zájem o zvýšení kvalifikace – je spokojen ve své pozici

5…absolutně nejeví zájem o prohlubování své kvalifikace a nové poznatky 

II. VLASTNOSTI OSOBNOSTI – kvalita práce  

a) Spolehlivost a pečlivost při výkonu funkce
1…maximální míra spolehlivosti, práci odvádí velmi pečlivě a starostlivě

2…nadprůměrně  spolehlivý  i  mimo  oblast  působení,  ve  většině  případů  je 

nadprůměrně pečlivý

3…průměrně spolehlivý, přesně v rámci vymezené aktivity, přiměřená pečlivost

4…někdy nespolehlivý, podprůměrně a starostlivý o kvalitu své provedené práce

5…absolutní nespolehlivost, opakující se nedostatky a povrchnost vykonané práce

b) Pracovní vytrvalost - intenzita pracovního úsilí
1…svoji  funkci  vykonává s výjimečnou intenzitou,  je  max.  iniciativní  při  plnění 

úkolů

2…zpravidla vykazuje nadprůměrnou intenzitu a úsilí (více než 50% případů), je 

nadprůměrně aktivní, má schopnost soustředit se na kvalitu pracovního výkonu

3…úkoly plní s průměrně odpovídajícím soustředěním a nasazením svých sil

4…někdy polevuje, přestává projevovat vlastní iniciativu, slabé pracovní tempo

5…není vůbec iniciativní, nedostatečné pracovní tempo, nevykonává zadané úkoly

c) Odolnost vůči zátěži, překážkám, silnému časovému stresu, neshodám
1…je schopen plnit úkoly ve výborné kvalitě i přes překážky, časový stres a jiné 

tlaky

2…je schopen plnit požadavky i přes vyšší nároky na nervové vypětí

3…snáší průměrnou nervovou zátěž, někdy zvládá stres i časový tlak

4…ve většině situací není schopný vykonávat svou práci pod časovým tlakem či 

napětím na pracovišti  

5…absolutně není schopen snášet průměrné stresové situace
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d) Schopnost jednat s lidmi - komunikační schopnosti - schopnost formulace 
názorů
1…výborná formulace vlastních názorů, komunikace na vysoké úrovni

2…velmi dobrá až mírně nadprůměrná komunikace a schopnost jednat s lidmi 

3…průměrná schopnost komunikace a formulace vlastních názorů

4…občasné potíže s komunikaci až častý výskyt nedostatků v přesném formulování 

svých názorů

5…velmi podprůměrné až nedostatečné komunikační schopnosti, nesrozumitelný v 

komunikaci

e) Schopnost získávat spolupracovníky
1…svými schopnostmi vyniká a získává snadno lidi ke spolupráci

2…velmi dobré až mírně nadprůměrné schopnosti při získávání lidí ke spolupráci

3…průměrná schopnost získávat spolupracovníky

4…někdy až často není schopen získat spolupracovníky

5…svým  jednáním  a  schopnostmi  spíše  odrazuje  lidi  od  spolupráce,  nikdy  je 

nezíská

f) Kreativita při plnění nových úkolů – tvořivost
1…při řešení nejen běžných, ale i výjimečných úkolů vyniká kreativitou

2…velmi  dobré  až  mírně  nadprůměrné  schopnosti  při  tvorbě  nových  tvůrčích 

přístupů při řešení běžných i náročnějších úkolů

3…průměrná schopnost tvořit tvorby nových postupů a způsobů při řešení úkolů

4…mírně  podprůměrná  schopnost  kreativně  řešit  úkoly,  spoléhá  na  aktuální 

osvědčené postupy

5…velmi  až  totální  nedostatečné  tvůrčí  myšlení  a  kreativita  při  řešení  běžných 

úkolů

g) Jistota ve správnosti řešení problému
1…při řešení všech úkolů si je velmi jistý, vč. správnosti řešení úkolů

2…při řešení všech úkolů si je převážně jistý svým řešením i dané situace 

3…přiměřená pracovní sebejistota ve správnosti řešení úkolů

4…někdy nejistota při řešení úkolů a pochybuje občas o správnosti řešení úkolů  

5…velmi až totální nejistý při řešení svěřených úkolů

h) Přístupnost kritice - odhalování chyb a nedostatků v činnosti
1…je schopen přijmout konstruktivní kritiku a poučit se z ní

2…je schopen přijmout věcnou a oprávněnou kritiku své osoby

3…dokáže přiměřeně reagovat na osobní kritiku

4…občas nepřijímá kritiku své osoby, ani výtky 
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5…vůbec nepřijímá kritiku své osoby, nepřizná svoji chybu

i) Samostatnost
1…naprostá samostatnost při plnění svěřených úkolů a funkcí

2…velmi dobré až mírně nadprůměrné schopnosti vedoucí k samostatnému výkonu

3…průměrně samostatný, většinou pracuje samostatně

4…mírně podprůměrná samostatnost a myšlení při vlastním výkonu

5…absolutní neschopnost pracovat a myslet samostatně

j) Vztah k neefektivní rutinní práci
1…zásadní odmítavý postoj k rutinní a zbytečné práci, k neefektivním postupům

2…odmítá  ve  více  než  polovině  používání  rutinních  a  stávajících  nepružných 

postupů

3…cca v polovině případů se spoléhá na neefektivní nebo málo optimální postupy

4…většinu úkolů plní rutinními, neefektivními a málo optimálními postupy

5…rutinní a neefektivní postupy mu vyhovují, je s nimi spokojen

k) Etická stránka spolupráce
1…nikdy  si  nepřivlastňuje  zásluhy  svých  kolegů,  vysoký  smysl  pro  etiku, 

ohleduplnost vůči spolupracovníkům

2…zastává  etické  názory,  ve  většině  případů  je  ohleduplný  ke  svým 

spolupracovníkům, nepřivlastňuje si myšlenky svých kolegů

3…etiku sice uznává, ale někdy se snaží využít pozitiva ve svůj prospěch, někdy 

vydává výsledky práce jiných za své 

4…neuznává  etičnost,  občas  bere  na  zřetel  ohledy  ke  svým  spolupracovníkům, 

v mnoha situacích si přivlastňuje výsledky a myšlenky svých kolegů

5…nechová se vědomě eticky, je bezohledný vůči všem, i spolupracovníkům

III. PRACOVNÍ VÝKONNOST – kvantita práce  
a) Produktivita - množství vykonané práce

1…vynikající výsledky, více práce než je požadováno, převyšuje nároky

2…nadprůměrné  výsledky,  více  než  v polovině  úkolů  je  efektivnější  než  je 

požadováno

3…průměrná aktivita, vykoná odpovídající množstvím požadované práce

4…ve většině zadaných úkolů neodvede požadovanou práci, je hodně pasivní

5…odvedená práce je hluboce pod požadavky nároků na danou pozici

b) Kvalita odváděné práce
1…vynikající až nadprůměrná kvalita odvedené práce

2…velmi dobrá až mírně nadprůměrná kvalita odvedené práce
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3…průměrná kvalita odvedené práce

4…občas mírně podprůměrná kvalita odvedené práce

5…velmi podprůměrná kvalita odvedené práce 

c) Dodržování termínů
1…práci odevzdává vždy před stanoveným termínem

2… práci odevzdává občas před stanoveným termínem

3… práci odevzdává ve stanoveném termínu

4…velmi často práci odevzdává po stanoveném termínu

5…požadovanou práci nikdy neodevzdává v termínu

IV. PRACOVNÍ DISCIPLÍNA A INICIATIVA  

a) Dodržování pokynů nadřízených
1…plně respektuje své nadřízené i jejich instrukce

2…respektuje instrukce nadřízených a přijímá pokyny svých nadřízených

3…výkon je v souladu s pokyny nadřízeného, přiměřeným způsobem a iniciativou 

postupuje dle pokynů nadřízených,

4…ve více než polovině případů se neřídí  pokyny nadřízených,  z toho vyplývají 

konflikty a hádky

5…většinou plní úkoly v rozporu s pokyny nadřízeného nebo je neplní vůbec anebo 

neadekvátním způsobem

b) Iniciativa při vykonávání pracovní činnosti - činnost vyvíjená bez vnějších 
podnětů
1…vynikající až výjimečný projev iniciativy při výkonu své pozice

2…více než polovinu činnosti plní iniciativně (v rámci výkonu své funkce)

3…průměrná iniciativa při vlastní činnosti při plnění požadavků své funkce

4…občas neplní svěřené úkoly iniciativně, čeká na pokyny nadřízených 

5…iniciativně nepracuje vůbec, žádnou činnost neudělal iniciativně

c) Schopnost efektivně spolupracovat
1…výborná spolupráce s nadřízenými i podřízenými, absolutní možnost dohody

2…vyhledává  možnosti  spolupráce  s okolím  v případě  potřeby,  velmi  dobrá 

spolupráce

3…snaha o spolupráci s kolektivem, někdy i s okolím, ale cíleně ji nevyhledává

4…občas neochota spolupracovat, pokládá spolupráci za neefektivní, uznává pouze 

své názory, složitá možnost dohody
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5…odmítá  zásadně  spolupráci  s podřízenými  i  nadřízenými,  nemožný  konsensus 

v názorech, neuznává postoje ani názory druhých

d) Vztah k organizaci - ochota pro ni pracovat – loajalita
1…pracuje nad rámec svých povinností, zvyšuje image organizace

2…někdy  je  schopen  pracovat  nad  rámec  povinností  ve  prospěch  organizace, 

pozitivně působí na její image svým chováním a jednáním 

3…chápe potřeby organizace, nad rámec povinností pracuje jen na vyzvání, jedná 

v souladu s image organizace

4…malá  ochota  pracovat  nad  rámec  povinností  pro  potřeby  organizace  i  přes 

vyzvání, snižuje občas svým jednáním jeho image

5…žádná  ochota  pracovat  pro  potřeby  úřadu kromě jeho základních  povinností, 

chováním mimo organizaci vždy snižuje jeho image. 

e) Organizace vlastní práce - systematičnost vlastního pracovního postupu
1…vynikající  až  nadprůměrná  systematická  a  uspořádaná  vlastní  práce,  logicky 

navazující jednotlivé úkoly

2…velmi dobře až nadprůměrně systematizována práce, úkoly na sebe navazují 

3…průměrná  organizace  své  práce,  ve  svěřených  úkolech  se  orientuje  a  má  je 

přiměřeně uspořádané 

4…výkon práce je neorganizovaný, nesystematický, nenavazující, chybí logický řád 

5…nezvládá absolutně organizaci vlastní práce, postrádá jakýkoliv vnitřní řád

V. ŔÍDÍCÍ SCHOPNOSTI (potenciál)  

a) Správnost rozhodování
1…vynikající,  nadprůměrné  schopnosti  v rozhodování,  volí  optimální  varianty, 

dosahující nejlepších výsledků

2…velmi dobré až mírně nadprůměrné schopnosti v rozhodování, zpravidla vybere 

nejvhodnější variantu s nejlepšími výsledky

3…průměrné a přiměřené rozhodování, které vede k průměrným výsledkům

4…většinou  nevhodný  způsob  rozhodování,  často  v průběhu  koriguje  svá 

rozhodnutí 

5…nikdy nezvolí správné rozhodnutí, které sebou nese záporné výsledky

b) Operativnost - řešení nepředvídaných úkolů
1…vynikající až nadprůměrné schopnost řešit úkoly operativně
2…velmi  dobrá  až  mírně  nadprůměrná  schopnost  řešit  úkoly  operativně,  zvládá 

nečekané situace
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3…průměrně operativní, výsledky jsou odpovídající požadavkům pozice

4…mírně  podprůměrné  schopnosti  jednat  operativně,  většinou  tento  požadavek 

nezvládá

5…absolutně neumí řešit nenadálé situace a nepředvídané problémy operativně

c) Zájem o vedení zaměstnanců
1…má  evidentní  zájem  o  vedení,  motivaci  a  osobní  rozvoj  spolupracovníků, 

podřízení jej vnímají pozitivně 

2…je velmi  aktivní  typ  řídícího  člověka,  nadprůměrný zájem o  řízení,  vedení  a 

motivaci lidí

3…průměrný a přiměřený zájem o činnosti spojené s vedením lidí

4…spíše projevuje nezájem o vedení lidí, nezajímá ho jejich profesní rozvoj

5…absolutní nezájem o řídící pozici ani činnosti s tím spojené, nepovažuje se za typ 

vedoucího pracov níka

d) Schopnost řešit konflikty
1…má vynikající až nadprůměrnou schopnost řešit konflikty v práci i mimo ni

2…má velmi dobrou až mírně nadprůměrnou schopnost řešit konflikty v pracovní 

sféře i v mezilidských vztazích

3…má průměrnou schopnost řešit konflikty v obou sférách 

4…má mírně podprůměrné schopnosti řešit pracovní konflikty a problémy i ve sféře 

mezilidských vztahů, víceméně je není schopen řešit

5…je absolutně neschopný řešit jakékoliv konflikty

e) Způsob vedení lidí - atmosféra v týmu
1…má zájem o rozvoj týmové spolupráce a výbornou spolupráci a atmosféru, a to i 

z pozice řídícího pracovníka, z jeho řízení

2…při řízení lidí vytváří až nadprůměrnou týmovou pracovní atmosféru, kterou plně 

podporuje

3…při  řízení  pracovního  týmu mu stačí  průměrná  týmová  spolupráce  při  řešení 

pracovních úkolů 

4…svým řízením lidí vytváří mírně podprůměrnou až negativní atmosféru

5…při řízení lidí – svými řídícími schopnostmi – vytváří nepříznivé podmínky pro 

týmovou atmosféru

f) Autorita
1…vyznačuje se přirozenou autoritou, která je jako taková vnímána a přijímána, je 

uznáván pro své osobnostní a pracovní charakteristiky

2…má přirozenou autoritu danou schopností řídit lidi, někdy používá další opatření 

na její zvýšení, takto je i přijímána 
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3…má  dílem  přirozenou,  ale  i  získanou  autoritu  z titulu  funkce,  která  je 

podřízenými akceptována

4…má  pouze  malou  část  přirozené  autority,  jedná  se  spíše  o  formální  autoritu 

víceméně podřízenými nepřijímanou

5…má absolutně neakceptovatelnou autoritu, ani se ji nesnaží získat

g) Schopnost pracovat s novými informacemi
1…má výjimečnou schopnost pracovat s novými informacemi z příslušných oborů 

(řízení a odbornost) a umí je implementovat do stávajícího systému

2… má velmi dobrou až nadprůměrnou schopnost pracovat s novými informacemi 

z příslušných oborů (řízení a odbornost) a umí je částečně začleňovat do stávajícího 

systému

3…má průměrnou (přesně odpovídající) schopnost pracovat s novými informacemi 

a umí je dávat do vztahu se současnými

4…většinou  není  schopný  zpracovat  nové  odborné  informace  a  zařadit  je  do 

stávajícího systému informací

5… nemá absolutně žádnou schopnost pracovat s novými informacemi z příslušných 

oborů a začleňovat je do stávajícího systému

h) Organizace práce podřízeným - systematičnost a logická návaznost pracovního 
postupu
1…vynikající  systematizace  organizace  práce  podřízených,  ukládané  pracovní 

postupy podřízeným jsou logické a uspořádané

2…velmi dobrá až mírně nadprůměrná systematizace organizace práce podřízených, 

ukládané pracovní postupy podřízeným jsou na sebe navazující

3…průměrná  schopnost  organizace  práce  podřízeným,  úkoly  přiměřeně 

systematické a vnitřně navazující

4…zadávané úkoly jsou občas neorganizované a nesystematické, chybí vnitřní řád, 

činnosti jsou chaotické

5…absolutně  nezvládá  organizování  činností  podřízeným,  pokyny  jsou  bez 

jakéhokoliv řádu

i) Schopnost delegovat pravomoci a odpovědnosti v rámci pracovních procesů
1…vynikající schopnost delegovat pravomoci a odpovědnosti jednotlivým členům 

pracovního týmu 

2…velmi  dobré  až  mírně  nadprůměrné  schopnosti  delegovat  odpovědnosti  a 

příslušné pravomoci, související s danými pracovními procesy

3…průměrná schopnost určit pravomoci a odpovědnosti v pracovních procesech
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4…spíše  neumí  správně  určit  pravomoci  a  odpovědnosti  jednotlivým  členům 

v pracovním týmu

5…není  vůbec  schopen  definovat  příslušné  pravomoci  a  odpovědnosti  v rámci 

pracovních procesů a členů pracovního týmu v rámci organizace

Poznámka:

Tento dokument je přílohou směrnice Hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců v 

neziskových organizacích.

4 Závěr

Ve  své  práci  jsem  se  soustředil  na  hodnocení  pracovního  výkonu  zaměstnanců 

v neziskové sféře. Protože jsem měl vlastní zájem si prověřit jak to ve skutečnosti je, i když 

mnoho názorů nebylo zrovna pozitivních a vlastní kvalitativní výzkum mi potvrdil, že je 

nutné současný stav takto i vnímat. Zřejmě hlavní příčinou nekvalitních metodik hodnocení 

zaměstnanců  v neziskových  organizacích  je  např.  malá  nápaditost  při  vymýšlení 

motivačních  faktorů  zejména  v oblasti  nepeněžní  povahy,  dále  pak  přístup  hodnotitelů 

k samotnému procesu hodnocení pracovního výkonu, nebo téměř žádné povědomí všech 

pracovníků  o  způsobech  hodnocení,  metodách,  pravidlech  kritériích  a  samozřejmě  o 

smysluplnosti a přínosu pro sebe sama a organizaci jako takovou.   Samotný výzkum mi 

potvrdil,  že  pokud  chceme  mít  neziskovou  organizaci  zaměřenou  na  zlepšování  své 

výkonnosti, je nutné pracovat s kvalitním systémem hodnocení pracovního výkonu a opírat 

o něj další rozvoj jednotlivců i týmu.

Při hodnocení celé práce jsem dospěl k závěru, že se mi sledovaný cíl podařilo splnit. 

Po  analýze  současného  stavu  hodnocení  pracovního  výkonu  zaměstnanců  ve  sledované 

organizaci a důkladné teoretické přípravě, jsem se formou polostrukturovaných rozhovorů 

dozvěděl  mnoho námětů a inspirujících poznatků,  ze kterých jsem byl schopen vytvořit 

nástin  základní  progresívnější  metodiky  hodnocení  pracovního  výkonu  zaměstnanců 

v neziskové  organizaci,  vč.  formálních  příloh.  Nyní  je  na  místě  prověřit  tuto  metodiku 

v praxi.

Do jaké míry splní i očekávaní v praktickém životě managementu organizace je již na 

jejich posouzení.
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6 Přílohy

1.  Sebehodnotící  dotazník  hodnoceného  pracovníka  –  střední 

management

Vážená kolegyně,

v tomto roce se změnila organizace řízení. Tuto změnu hodláme dále prohloubit také změnou v řídících 

kompetencích,  změnou  obsahu  náplně  činnosti  některých  pracovníků  a  změnou  některých  dalších 

personálních vztahů.

Uvědomujeme si,  že v tomto smyslu musí zákonitě  dojít  i  ke změně systému hodnocení pracovního 

výkonu jednotlivých zaměstnanců a tím i k cílené změně výkonnosti naší organizace. 

Z toho důvodu bude probíhat v souladu s novou metodikou hodnocení pracovního výkonu zaměstnance 

metodou hodnotícího rozhovoru, kterému bude předcházet  sebehodnotící dotazník, který vyplní a odevzdá 
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hodnocený  pracovník  hodnotiteli  před  vlastním  rozhovorem.  (V  závěru  sebehodnotícího  dotazníku  jsou 

uvedeny okruhy hodnotícího rozhovoru, které jsou předlohou v záznamovém listu.)

Zaměstnanec (hodnocený pracovník) …………………………

Nadřízený (hodnotitel) …………………………

Datum zpracování …………………………

Poznámka:  Odpovědi  by  měly  korespondovat  s  Vaším vlastním pohledem na  daný  jev  a  jsou  důvěrné. 

(V případě uzavřených otázek – nehodící se škrtněte):

1. Jaký je Váš pohled na uplynulé období ve vztahu k Vaší osobě?

………………………………………………………………………………………………

2. Jak  hodnotíte  svůj  pracovní  výkon  v  uplynulém  období  od  posledního 

hodnotícího rozhovoru?  Spokojen/-a//nespokojen/-a/:

………………………………………………………………………………………………

3. Co pokládáte pro výkon své práce za nejdůležitější -  požadavky, potřeby?

………………………………………………………………………………………………

4. Jste spokojen/-a s aktuálními vztahy na pracovišti? Ano/ne

Když ne tak proč?

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

5. Cítíte se dostatečně ohodnocen/-a (motivován/-a) za svoji činnost?

……………………………………………………………………………………………….

6. V čem spatřujete rezervy na svém působišti? 

………………………………………………………………………………………………

7. Co byste určitě chtěl/-a zlepšit? Náměty na zlepšení podmínek na pracovišti?

……………………………………………………………………………………………….

8 Jak vnímáte přístup vedení k zaměstnancům? 

………………………………………………………………………………………………

9. Jak vnímáte současný pohled veřejnosti na základní školu/mateřskou školu?

……………………………………………………………………………………………….
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10.  Co  byste  doporučila  v  rámci  výkonu  Vaší  činnosti  upravit,  změnit? 

………………………………………………………………………………………………

11. Jaké jste splnila konkrétní dílčí cíle, do jaké míry?

…………………………………………………………………………

12. Co všechno jste pro splnění cílů učinila?

………………………………………………………………………………………………

13. Jak jste s aktuálními výsledky spokojena?

………………………………………………………………………………………………

14. Co se domníváte, že se Vám podařilo a co naopak se nepodařilo?

…………………………………………………………………………………………….…

15. Co Vás motivuje? S čím jste spokojena, s čím naopak nejste vůbec spokojená?

………………………………………………………………………………………………

16. Jakou  podporu  si  představujete  při  snaze  dosáhnout  lepších  výsledků 

v pracovní činnosti?

…………………………………………………………………………………………….…

17. Co Vás při činnosti v rámci plnění cílů obohatilo, čemu jste se naučila?

………………………………………………………………………………………………

Soubor témat hodnotícího rozhovoru:

Úroveň odborných znalostí, resp. odborná připravenost 

Kvalita odváděné práce, vlastnosti osobnosti, komunikační dovednosti, dodržování etických pravidel 

apod.

Kvantita práce, resp. pracovní výkonnost (kvalita, produktivita, dodržování termínů apod.)

Pracovní disciplína a iniciativa (respektování  pokynů nadřízených,  iniciativa při  výkonu pracovní 

pozice, schopnost efektivní spolupráce, loajalita k organizaci, systematizace vlastní práce apod.)
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Řídící schopnosti (v případě, že se jedná o zaměstnance s potenciálem řídícího pracovníka)

Potvrzení o seznámení hodnoceného pracovníka se závěry hodnocení.

Byl jsem seznámen s výstupy z hodnocení a souhlasím s jejich záznamem, který pokládám 

za relevantní.

Datum:………………..

Příjmení a jméno ………………………………Podpis:………………………….

2. Sebehodnotící dotazník hodnoceného pracovníka – asistent

Vážená kolegyně,

v tomto roce se změnila organizace řízení. Tuto změnu hodláme dále prohloubit také změnou v řídících 

kompetencích,  změnou  obsahu  náplně  činnosti  některých  pracovníků  a  změnou  některých  dalších 

personálních vztahů.

Uvědomujeme si,  že v tomto smyslu musí zákonitě  dojít  i  ke změně systému hodnocení pracovního 

výkonu jednotlivých zaměstnanců a tím i k cílené změně výkonnosti naší organizace. 

Z toho důvodu bude probíhat v souladu s novou metodikou hodnocení pracovního výkonu zaměstnance 

metodou hodnotícího rozhovoru, kterému bude předcházet  sebehodnotící dotazník, který vyplní a odevzdá 

hodnocený  pracovník  hodnotiteli  před  vlastním  rozhovorem.  (V  závěru  sebehodnotícího  dotazníku  jsou 

uvedeny okruhy hodnotícího rozhovoru, které jsou předlohou v záznamovém listu.)

Zaměstnanec (hodnocený pracovník) …………………………

Nadřízený (hodnotitel) …………………………

Datum zpracování …………………………

Poznámka:  Odpovědi  by  měly  korespondovat  s  Vaším vlastním pohledem na  daný  jev  a  jsou  důvěrné. 

(V případě uzavřených otázek – nehodící se škrtněte):

1. Jaký je Váš pohled na uplynulé období ve vztahu k Vaší osobě?

………………………………………………………………………………………………

…...

2. Jak  hodnotíte  svůj  pracovní  výkon  v  uplynulém  období  od  posledního 

hodnotícího rozhovoru?  Spokojen/-a//nespokojen/-a/:

………………………………………………………………………………………………

…...

3. Co pokládáte pro výkon své práce za nejdůležitější -  požadavky, potřeby?

………………………………………………………………………………………………

…...
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4. Jste spokojen/-a s aktuálními vztahy na pracovišti? Ano/ne

Když  ne  -  tak 

proč?.....................................................................................................................

5. Cítíte se dostatečně ohodnocen/-a (motivován/-a) za svoji činnost?

………………………………………………………………………………………………

…..6. V čem spatřujete rezervy na svém působišti? 

………………………………………………………………………………………………

…...

7. Jak vnímáte přístup vedení k zaměstnancům? 

………………………………………………………………………………………………

…...

8. Jak vnímáte současný pohled veřejnosti na naše služby?

………………………………………………………………………………………………

…..

9. Jaké jste splnila konkrétní dílčí cíle, do jaké míry?

………………………………………………………………………...

…………………………

10. Co všechno jste pro splnění cílů učinila?

………………………………………………………………………………………………

…...

11. Co se domníváte, že se Vám podařilo a co naopak se nepodařilo?

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

....

12. Co Vás motivuje? S čím jste spokojena, s čím naopak nejste vůbec spokojená?

………………………………………………………………………………………………

…...

13. Jakou  podporu  si  představujete  při  snaze  dosáhnout  lepších  výsledků 

v pracovní činnosti?

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

....

14. Co Vás při činnosti v rámci plnění cílů obohatilo, čemu jste se naučila?

………………………………………………………………………………………………

…...

Soubor témat hodnotícího rozhovoru:
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2. Úroveň odborných znalostí, resp. odborná připravenost 

3. Kvalita odváděné práce, vlastnosti osobnosti, komunikační dovednosti, dodržování etických pravidel 

apod.

4. Kvantita práce, resp. pracovní výkonnost (kvalita, produktivita, dodržování termínů apod.)

5. Pracovní disciplína a iniciativa (respektování  pokynů nadřízených,  iniciativa při  výkonu pracovní 

pozice, schopnost efektivní spolupráce, loajalita k organizaci, systematizace vlastní práce apod.)

6. Řídící schopnosti (v případě, že se jedná o zaměstnance s potenciálem řídícího pracovníka)

Potvrzení o seznámení hodnoceného pracovníka se závěry hodnocení.

Byl jsem seznámen s výstupy z hodnocení a souhlasím s jejich záznamem, který pokládám 

za relevantní.

Datum:………………..

Příjmení a jméno ………………………………Podpis:………………………….

 3. Sebehodnotící dotazník hodnoceného pracovníka – provozní zaměstnanec

Vážená kolegyně,

v tomto roce se změnila organizace řízení. Tuto změnu hodláme dále prohloubit také změnou v řídících 

kompetencích,  změnou  obsahu  náplně  činnosti  některých  pracovníků  a  změnou  některých  dalších 

personálních vztahů.

Uvědomujeme si,  že v tomto smyslu musí zákonitě  dojít  i  ke změně systému hodnocení pracovního 

výkonu jednotlivých zaměstnanců a tím i k cílené změně výkonnosti naší organizace. 

Z toho důvodu bude probíhat v souladu s novou metodikou hodnocení pracovního výkonu zaměstnance 

metodou hodnotícího rozhovoru, kterému bude předcházet  sebehodnotící dotazník, který vyplní a odevzdá 

hodnocený  pracovník  hodnotiteli  před  vlastním  rozhovorem.  (V  závěru  sebehodnotícího  dotazníku  jsou 

uvedeny okruhy hodnotícího rozhovoru, které jsou předlohou v záznamovém listu.)

Zaměstnanec (hodnocený pracovník) …………………………

Nadřízený (hodnotitel) …………………………

Datum zpracování …………………………

Poznámka:  Odpovědi  by  měly  korespondovat  s  Vaším vlastním pohledem na  daný  jev  a  jsou  důvěrné. 

(V případě uzavřených otázek – nehodící se škrtněte):

1. Jaký je Váš pohled na uplynulé období ve vztahu k Vaší osobě?
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………………………………………………………………………………………………

…...

2. Jak  hodnotíte  svůj  pracovní  výkon  v  uplynulém  období  od  posledního 

hodnotícího rozhovoru?  Spokojen/-a//nespokojen/-a/:

………………………………………………………………………………………………

…...

3. Co pokládáte pro výkon své práce za nejdůležitější -  požadavky, potřeby?

………………………………………………………………………………………………

…...

4. Jste spokojen/-a s aktuálními vztahy na pracovišti? Ano/ne

Když  ne  -  tak 

proč?.....................................................................................................................

5. Cítíte se dostatečně ohodnocen/-a (motivován/-a) za svoji činnost?

………………………………………………………………………………………………

…..6. V čem spatřujete rezervy na svém působišti? 

………………………………………………………………………………………………

…...

7. Jak vnímáte přístup vedení k zaměstnancům? 

………………………………………………………………………………………………

…...

8. Jak vnímáte současný pohled veřejnosti na naše služby?

………………………………………………………………………………………………

…..

9. Co Vás motivuje? S čím jste spokojena, s čím naopak nejste vůbec spokojená?

………………………………………………………………………………………………

…...

10. Jakou  podporu  si  představujete  při  snaze  dosáhnout  lepších  výsledků 

v pracovní činnosti?

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

....

Soubor témat hodnotícího rozhovoru:

7. Úroveň odborných znalostí, resp. odborná připravenost 

8. Kvalita odváděné práce, vlastnosti osobnosti, komunikační dovednosti, dodržování etických pravidel 

apod.

9. Kvantita práce, resp. pracovní výkonnost (kvalita, produktivita, dodržování termínů apod.)
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10. Pracovní disciplína a iniciativa (respektování  pokynů nadřízených,  iniciativa při  výkonu pracovní 

pozice, schopnost efektivní spolupráce, loajalita k organizaci, systematizace vlastní práce apod.)

Potvrzení o seznámení hodnoceného pracovníka se závěry hodnocení.

Byl jsem seznámen s výstupy z hodnocení a souhlasím s jejich záznamem, který pokládám 

za relevantní.

Datum:………………..

Příjmení a jméno 

………………………………Podpis:………………………….
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Formulace a diskuze problému:

Diplomová práce je věnována postupu hodnocení pracovníků v neziskové organizaci. 
Toto téma vyplynulo z diagnostiky organizace, kterou jsem provedl v rámci prvního roku 
studia.  Diagnostiku  jsem tehdy  prováděl  v  mém zaměstnání.  Jde  o  obecně  prospěšnou 
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společnost, která se zabývá poskytováním služeb chráněného bydlení osobám s mentálním 
handicapem. V této neziskové organizaci pracuji jako asistent přímé péče již třetím rokem. 

Výsledkem  diagnostického  procesu  bylo  zjištění,  že  organizace  má  v  oblasti 
hodnocení pracovníků mezery, které jsou příčinou konfliktních situací. Zjištění, která jsem 
získal mne zaujala a problematikou jsem se začal zabývat blíže. I v dalších rozhovorech 
zaměstnanci  označili  jejich  hodnocení  (pracovní  výkon)  za  důležitou  součást  jejich 
motivace v práci. Jak uvádí Bělohlávek (2000), hodnocení pracovního výkonu je jedním z 
nejsilnějších  motivačních  nástrojů,  který  má význam pro vedoucího  i  pro  hodnoceného 
pracovníka.  Je-li  systém hodnocení  dobře připraven,  může být  velmi  efektivní  metodou 
řízení pracovního výkonu.

Jak jsem se sám přesvědčil, zaměstnanci spatřují nedostatky v neznalosti sytému, či 
metod jakými jsou hodnoceni. Problém nastává, pokud jeho přípravě a propagaci nebyla 
věnována  náležitá  pozornost.  Potom  systém  hodnocení  sklouzne  do  formalit  a  ztrácí 
veškerý smysl (Bělohlávek, 2000). 

Potřebu porozumění nebo přímo změny v systému hodnocení vyjádřila i část mých 
kolegů.  I  vedení  organizace připustilo,  po společné diskuzi,  přítomnost  problému v této 
oblasti  a  vnímá  změnu  jako  žádoucí.  Aby  bylo  řízení  pracovního  výkonu  efektivní, 
vyžaduje přímé vzájemné působení, vzájemné ovlivňování mezi manažery a pracovníky, a 
to  ve  většině  případů  zabezpečuje  systém  hodnocení  (Thomson,  2007).  Proto  jsme  se 
dohodli  na  spolupráci  v  zavedení  nového  postupu  hodnocení  pracovníků.  Vzhledem  k 
předpokládanému rozsahu změny jsem se rozhodl téma zpracovat v diplomové práci.

Na  základě  dohodnuté  spolupráce  bude  má  činnost  zaměřena  nejdříve  na  zjištění 
současné situace v hodnocení zaměstnanců v organizaci. Dále se zaměřím na identifikaci 
nových  možností  rozvoje  v  této  oblasti.  Získané  údaje  využiji  k  vytvoření  metodiky 
hodnocení pracovního výkonu, která bude následně implementována do života organizace. 

Jak uvádí Koubek (2011), menší organizace u nás často význam hodnocení podceňují 
a mnohdy je ani v jeho formální podobě neprovádějí. V zahraničí jsou to naopak malé a 
střední organizace, které hodnocení pracovníků přikládají mimořádnou důležitost, provádějí 
je častěji a do procesu hodnocení zapojují i samotné pracovníky. Uvědomují si totiž, jak 
významně jsou závislé na dobrém výkonu svých pracovníků. Zpravidla využívají takové 
postupy, které pracovníci akceptují, hodnocení není považováno za bič na pracovníky, ale 
za výraz společného úsilí zlepšit situaci organizace i jejich pracovníků (Koubek, 2011).

Domnívám se, že organizace, která má k dispozici kvalitní postupy k hodnocení svých 
zaměstnanců,  bude  dosahovat  vyšších  výkonů,  bez  přítomnosti  rušivých  konfliktních 
situací,  pramenících z nedostatku informací či objektivnosti.  Diplomová práce tak může 
inspirovat  i  jiné  organizace,  které  podobným  způsobem  identifikovali  nedostatky  v 
hodnocení pracovního výkonu jako problém.

Cíl  práce:

Cílem práce bude vytvoření nové metodiky hodnocení zaměstnanců. Studiem odborné 
literatury,  analýzou dokumentace,  rozhovorů a dalších praktických poznatků z konkrétní 
organizace  vyhodnotit  stávající  systém  hodnocení  pracovního  výkonu  zaměstnanců, 
rozpoznat potřebné změny, doporučit a vytvořit jeho nové součásti.
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Teoreticko-metodologické  východisko,  pracovní  postupy,  resp.  výzkumné metody  a 
techniky:

Diplomová práce bude mít  za  cíl  nabídnout  systém hodnocení  pracovního výkonu 
zaměstnanců v určité organizaci. Jak uvádí Wagnerová (2008), každý typ hodnocení má své 
výhody i nevýhody, které musí zaměstnavatel co nejpečlivěji zvážit.  V mnoha případech 
mohou  být  nevýhody  jednoho  systému  minimalizovány  jeho  zkombinováním  s  dalším 
systémem. 

Práce se bude zakládat na výběru poznatků z odborné literatury z oblasti řízení změn, 
vedení organizací, řízení lidských zdrojů a další relevantní literatury. Dojde ke komparaci 
teorií  zabývajících  se  hodnocením  pracovníků  a  k  posouzení  specifik  hodnocení  v 
neziskových organizacích. Podle výsledku výzkumu, který provedla Režná (2005) v rámci 
své disertační práce, v naprosté většině dotazovaných nevládních neziskových organizacích 
(86%) převládá hodnocení neformální. V organizacích také spíše probíhá hodnocení týmů 
než jednotlivců (Václavková a kol., 2007). 

Dále  budou  prostudovány  dostupné  dokumenty  organizace  se  vztahem  k  dané 
problematice.  Další  zjišťování  informací  bude  provedeno  pomocí  individuálního  či 
skupinového  rozhovoru  nebo  ohniskové  skupiny.  Ohnisková  skupina  (focus  group) 
představuje  výzkumnou  metodu,  pomocí  které  získáváme  data  za  využití  skupinových 
interakcí, které samovolně vznikají a probíhají v debatě na předem určené téma (Švaříček, 
Šeďová a kol., 2007).

Získaná data budou následně analyzována.

Výsledkem práce pak budou praktická doporučení pro činnost v organizaci a metodika 
(manuál)  s  požadovanými  charakteristikami,  který  bude sloužit  vedení  organizace,  ale  i 
zaměstnancům.

Práce bude rozdělena do dvou hlavních částí,

První  část bude  obsahovat  poznatky  z  české  i  zahraniční  odborné  literatury  se 
zaměřením na hodnocení zaměstnanců. Poznatky budou analyzovány a užity k vytvoření 
metodiky  hodnocení  pracovníků  vybrané  neziskové organizace.  Dále  zde  bude popsána 
určená organizace,  její  cíle  a poslání,  týmová spolupráce zaměstnanců a jejich pracovní 
pozice relevantní pro praktickou část práce.

V druhé části bude provedena evaluace organizace,  která poskytne důležitá data o 
současné situaci v oblasti hodnocení zaměstnanců v organizaci. Pro její potřebu proběhnou 
rozhovory  (focus  group,  skupinové  či  individuální  rozhovory)  s  vybranými  pracovníky 
organizace na různých pracovních postech. Tato data budou analyzována a získané údaje 
nám  poslouží  k  zaměření  pozornosti  na  přijatelné,  relevantní  metody  hodnocení 
zaměstnanců.

Další technikou sběru dat bude analýza písemných dokumentů organizace. Takovým 
dokumentem budou Standardy kvality sociální práce, konkrétně zpracování standardu č.10 
a č.15., náplně pracovních pozic zaměstnanců v organizaci, metodické postupy, hodnotící 
archy apod. K doplnění těchto dat může být využita i technika pozorování zaměstnanců a 
vedoucích pracovníků při vedení hodnotících rozhovorů.

Výstupem  praktické  části  práce bude  vytvoření  nové  metodiky  (manuálu)  k 
hodnocení  pracovního  výkonu  zaměstnanců  ve  vybrané  organizaci.  Metodika  bude 
vytvořena  na  základě  komparace  získaných  teoretických  znalostí  z  odborné  literatury  a 
praktických poznatků z vybrané organizace. 
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