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 Text: Mgr. Jakub Žákavec, MBA

Historie
V  historii máme několik příkladů 

správných i  nesprávných cest. Frederick 
Winslow Taylor (1856–1915) věnoval po-
zornost zejména jednotlivým dělníkům 
a řízení dílen. Ve své práci Řízení dílen na-
zývá Taylor svůj systém řízení „systémem 
úkolů“. Začal jako první používat termín 
„vědecké řízení“. Taylor doporučuje: 
• zavádět principy normování práce 

a pracovních operací;
• kvalifi kaci pracovníků zajišťovat plá-

novitým školením pracovníků;
• sladit vhodné postupy s organizací práce;
• správně rozdělovat práci dělníkům; 
• defi novat odpovědnost vedoucích pra-

covníků.
Hlavní motivací člověka je dle Taylora 

fi nanční odměna. 
Systém, který Taylor navrhoval, se ne-

ujal. Pravděpodobným důvodem byl po-
hled na člověka jako na nástroj. Nicméně 
svým přínosem jistě přispěl k  dalšímu 
vývoji řízení lidských zdrojů. 

Douglas McGregor (1906–1964) je 
tvůrcem teorie „X“ a „Y“. Tato teze rozvíjí 
dva protikladné způsoby řízení lidí v or-
ganizaci. De facto chápe jeden typ řízení 
pracovníků jako „teorii X“ a  druhý jako 
„teorii Y“. 

V  teorii X charakterizuje pracovníky 
na  nižší úrovni. Jsou to ti, kteří nemají 
v zásadě žádný vztah k organizaci. Ke své 
práci jsou motivováni především snahou 
uspokojovat své nižší potřeby, které jsou 
většinou pouze materiální. Pro ně použí-
vá především metody přímého řízení: 
• přísná kontrola;
• hmotná stimulace;
• výrazné používání odměn a trestů. 

Tato soustava motivace není podle 
McGregora hybným elementem zvyšová-
ní aktivity lidí. Staví tedy jako protipól 
„teorii Y“. Teorie Y přistupuje k  člověku 
jako osobnosti. Člověk je aktivní tvůrce 
hodnot. Je ve své podstatě tvořivý a cti-
žádostivý. Má potřebu seberealizace. 
U  tohoto typu zaměstnanců McGregor 
zdůrazňuje především nepřímé metody, 
které vyvolávají zájem o práci. Pracovník 
je totiž motivován již vnitřně. Úkolem 
vedení je pouze vytvořit podmínky k prá-
ci a rozvíjet schopnosti zaměstnanců.

Tyto teorie v  praxi nelze uplatnit. Ne-
můžeme zaměstnance rozdělit do  dvou 
skupin – „X“ a „Y“. Tato teorie nápadně při-
pomíná černobílé vidění hrdinů v literatu-
ře. Ve skutečnosti není svět černo – bílý. 

„Je to podobné i s naším veřejným dě-
ním – černobílé archivní záběry nás zají-
mají i dojímají, ale od večerních zpráv už 
čekáme něco jiného. K transformačnímu 
období patřilo zjednodušené vnímání 
reality. Ta doba je však za námi a na dog-
matický styl myšlení můžeme začít tvr-
dě doplácet. Realita je totiž nejen pes-
trobarevná, ale také tvrdohlavá. Když 
ji budeme v  jakémkoli ideologickém za-
slepení popírat, daleko se nedostaneme. 
Moderně smýšlející lidé se dnes pohybují 
ve  světě širokého a  barevného spektra 
názorů.“2 

Motivace
Pod pojmem motivace rozumíme sou-

bor hnacích sil, které směrují veškerou 
aktivitu daného jedince. Úzce souvisí 
s výkonem a výkonností člověka. Motiva-
ce obsahuje komplex vnitřních pohnutek 
– duševních stavů vyúsťujících v aktivitě 
člověka ve vztahu k jeho potřebám, návy-
kům, zájmům a ideálům. 

Motivaci ovlivňují tyto faktory: biolo-
gický (zdravotní) stav, sociální okolí a to, 
jak člověk vnímá sebe sama a  své okolí. 
Motiv je potřeba, která je dostatečně sil-
ná, aby přinutila člověka jednat. Uspo-
kojení potřeb odstraňuje pocit napětí. 
Na jednání působí vzájemně (i proti sobě) 
řada motivů. Po naplnění motivu jeho in-
tenzita klesá.3

Zaměstnanci jsou díky kvalitně 
provedenému hodnocení ochotni 

dlouhodobě zvyšovat svůj 
kvalifi kační potenciál.

Hodnocení zaměstnanců část 1.

   hodnocením se setkáváme všichni již od svého narození. 
Jsme srovnáváni s ostatními. Nikdo toho nebyl ušetřen. 
„Ten náš kluk ještě nechodí, ale sousedův Pepíček již 
chodí dva měsíce. A to je o dva týdny mladší.“ Se vstupem 

do školy nás začali učitelé porovnávat již dle jasně nastavené stupnice. 
Stupnice, kterou si jistě každý z nás pamatuje. Přinést domů pětku 
z čehokoli nebyl jistě dobrý pocit. Při nástupu do prvního zaměstnání 
nás začali naši noví učitelé – nadřízení – hodnotit penězi. Podle čeho? 
Také jako ve škole? Včera ses moc neučil, dnes dostaneš méně peněz? 
Ne. Systém je již jiný. Tato série článků nemá za cíl najít nejlepší 
způsob hodnocení. „Jistota, že jsme inteligentnější než ostatní, je 
povážlivá už proto, že ji s námi sdílí tolik pitomců.“1  A proto vám tyto 
řádky mají sloužit spíše jako náhled na jeden z mnoha způsobů řešení, 
aby vaše organizace mohla dosahovat stále lepších výsledků práce 
a větších úspěchů.

Mgr. Jakub Žákavec, MBA 

Už při studiu působil několik let jako 
vedoucí malého domova důchodců. 
Po několika letech práce v komerční 
sféře se v roce 2004 vrátil k práci s dříve 
narozenými. Dům seniorů Kdyně, ve kterém 
deset let pracoval jako ředitel, získal 
nejvyšší ocenění v projektu Značka kvality, 
a to pět hvězd. V současné době působí jako 
lektor a externí konzultant v oblasti IT, 
zabývá se komunikací, vedením lidí a také 
návrhy systémových řešení. V oblasti vedení 
zaměstnanců je od roku 2000 aktivní v řadě 
společností. Má zkušenosti se zaváděním 
systémů kvality ISO a EFQM. V roce 
2014 získal ocenění Národní cena kvality 
v programu Excelence.

1 Albert Camus. 2 MF Dnes 31. 12. 2007.
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Hodnocení
Hodnocení může a  většinou přináší 

zlepšení image organizace. Tím může 
zlepšit pověst v  očích potenciálních 
uchazečů o  zaměstnání. Bezpochyby je 
rozhodujícím nástrojem pro personální 
řízení. Může být prostředkem pro vyvi-
nutí tlaku na  realizaci hlavních cílů or-
ganizace. Hodnocení lze použít ve všech 
fázích – již od zkušební lhůty. Na hodno-
cení lze navázat odměňování.

„Často má zaměstnanec pádnější důvo-
dy, než je vyšší plat či lepší příležitosti, 
proč opouští vaši fi rmu. Více než 80 % 
pracovníků říká, že důvodem není to, že 
na  druhé straně plotu je tráva zeleněj-
ší, ale je to převaha negativních faktorů 
v  současné práci – od  špatného vedení 
přes nedostatek příležitostí či chybějící 
zpětné vazby až po strašnou fi remní kul-
turu.“4 V této práci se však budu věnovat 
„pouze“ jednomu z  nástrojů vedení za-
městnanců, a tím je právě hodnocení. 

Hodnocení a  odměňování lidí je vstu-
penkou, jež uvádí manažerské teorie 
do reálné praxe.5 Hodnocení přináší ob-
jektivizované informace o  reálném sta-
vu kvality výkonu a  jejím vývoji v  čase. 
Vytváří jasnější přehled o potenciálu za-
městnanců. Slouží jako základ pro objek-
tivnější fi nanční a  nefi nanční motivaci. 
Obecně slouží k posílení stabilizace kva-
litních pracovníků. 

Dalším produktem hodnocení je zpět-
ná vazba od spolupracovníků – vedoucích 
skupin. Je příležitostí k  projednání cíle 
vedení organizace a cíle skupin a jednot-
livců. Informuje o  potřebách vzdělávání 
a  rozvoje, pomáhá plánovat. Eliminuje 
případné stížnosti a konfl ikty.

Jednotný systém je považován za-
městnanci za  objektivnější, a  tím spra-
vedlivější. Vytváří tím příjemnější klima 
na  pracovišti. Nápady, návrhy, názory 
k chodu organizace a možnosti k zlepšení 
nezůstávají jen v  myšlenkách řadových 
zaměstnanců. Zaměstnanci jsou díky 

kvalitně provedenému hodnocení ochot-
ni dlouhodobě zvyšovat svůj kvalifi kační 
potenciál. „Účelem systému odměňování 
by nemělo být přimět ke správnému cho-
vání nesprávné lidi, ale především dostat 
správné lidi do  autobusu a  pak je tam 
udržet.“6

Hodnotiteli přináší hodnocení ucele-
nější pohled na  celou skupinu, její silné 
a slabé stránky. Slouží jako podklad pro 
plánování, personální práci, odměňová-
ní. Vede ke  stabilizaci, zvýšení celkové-
ho výkonu skupiny i  jednotlivců. V  ne-
poslední řadě také ovlivňuje vzájemnou 
spolupráci. Mnohdy dává prostor pro 
motivaci k  výkonu. Může napomáhat 
k zvyšování kvalifi kace. Neméně důležité 
je upevnění identifi kace s cíli organizace.

Hodnocení dává prostor pozitivně 
ovlivnit vztah podřízeného k  organi-
zaci. Toto se děje za  předpokladu, že 
nadřízeného zajímají názory, nápady, 
výtky k stávajícímu stavu, které pronáší 
hodnocený. Je vhodnou příležitostí pro 
vyjádření uznání, pochvaly. Hodnotitel 
dostává od  podřízených zpětnou vaz-
bu na  svoji práci. Pozitivní změnou je 
zlepšení komunikace mezi podřízenými 
a nadřízeným. Hodnotitel může dále sla-
dit představy a  očekávání zaměstnance 
s cíli a úkoly skupiny, popřípadě celé or-
ganizace. 

Hodnocení je přínosným nástro-
jem pro posouzení všech zaměstnanců 
i ve zkušební době, respektive pro rozpo-
znání potenciálu výkonu pracovníka.

Hodnocenému přináší zpětnou vazbu 
od  přímého nadřízeného. Zaměstnanec 
tak získává celkové vyjádření (hodnoce-
ní) k výkonu za delší čas a s nadhledem. 
Slyší slova uznání a ocenění, což je pod-
mínkou pro seberealizaci. Jsou formu-
lovány informace, odpovědi na  otázky, 
nové příležitosti. Při hodnocení by měla 
být defi nována cesta pro zlepšení výkonu 
hodnoceného. Zaměstnanec má možnost 
vyjádřit se k vlastní práci. Během hodno-
cení je modifi kován postoj k vytvořeným 
podmínkám, komunikaci nebo problé-
movým místům. Zaměstnanec dostává 
prostor pro diskuzi s nadřízeným o svých 
pracovních cílech, o  dalším možném 
rozvoji, uplatnění v  rámci organizace, 
očekáváních. Hodnocení může vytvořit 
pocit větší spokojenosti než operativní 
pochvaly či výtky.

Příště si přečtete: 
Hodnocení v praxi, 

zavádění systému, škála a kritéria.

Na  dotazy čtenářů odpovídá 
PhDr.  Karolína Friedlová, certifi -
kovaná lektorka a  supervizorka, 
jednatelka Institutu bazální sti-
mulace.

Naše uživatelka prodělala 
cévní mozkovou příhodu (CMP). 
V  současné době je po  hospita-
lizaci opět v  péči personálu na-
šeho domova. Klientka má ochr-
nutou pravou polovinu těla, 
má problémy v  obličejové části, 
nemůže plnohodnotně komu-
nikovat a má problémy se zpra-
cováním sousta a  s  polykáním, 
je ochrnutý ústní koutek. Jak 
máme při ošetřování uživatelky 
postupovat? 
Pečovatelka J. K., domov pro seniory

Vaše klientka trpí následky CMP 
pravostrannou hemiplegií a  zřejmě 
dle vašeho popisu i faciální parézou. 
Doporučuji aplikovat celotělovou 
neurofyziologickou stimulaci, která 
se aplikuje u  hemiplegie postihující 
celou polovinu těla. Bylo by vhodné 
ji aplikovat minimálně 1× denně, 
nejlépe během celkové toalety a kré-
mování celého těla. Při neurofyzio-
logické stimulaci je pro podporu vní-
mání ochrnuté části těla velmi důle-
žitá zraková kontrola stimulovaných 
částí těla. Proto klientku během sti-
mulace posaďte (i na lůžku) tak, aby 
viděla co největší část svého těla. 
Do  péče integrujte také asistované 
formy sebepéče (asistované mytí, 
česání, krmení). V oblasti obličeje by 
se před každým podáváním potravy 
měla aplikovat somatická stimulace 
obličeje a následně bodová orofaciál-
ní stimulace podle profesora C. Mo-
ralese. Na základě neurofyziologické 
celotělové stimulace a stimulace obli-
čeje se bude postupně zlepšovat sen-
zorika (čití) postižených částí těla 
a  se zlepšenou senzorikou se budou 
postupně navracet motorické funkce 
(hybnost). 

Poradna konceptu
Bazální stimulace

Hodnocení dává prostor pozitivně 
ovlivnit vztah podřízeného 
k organizaci.  Toto se děje 

za předpokladu, že nadřízeného 
zajímají názory, nápady, výtky 

k stávajícímu stavu, které pronáší 
hodnocený.

3 Dostupné z: http://zrcadlo.blogspot.com/
2008/06/motiv-motivace.html.

4 Branham, Leigh. 7 skrytých důvodů, proč 
zaměstnanci odcházejí z fi rem. Praha: GRADA, 
2009.

5 Plamínek, Jiří. Týmová spolupráce a hodnocení 
lidí, s. 95. Praha: GRADA, 2009.

6 Collins, Jim. Jak z dobré fi rmy udělat skvělou, 
s. 66. Praha: GRADA, 2008.
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Třídy a stupně
Nejčastější systém platového odmě-

ňování je dle zařazení do třídy a stupně. 
Pro zařazení do příslušné platové třídy je 
nutné splňovat potřebné vzdělání. Jsou 
ale možné výjimky stanovené nařízením 
vlády: umožňuje-li například zvláštní 
právní předpis nižší vzdělání pro výkon 
práce nebo zaměstnanec dlouhodobou 
činností v  příslušném oboru prokázal 
schopnost výkonu požadované práce a je 
starší 50 let nebo zaměstnanec zahájil 
studium v  tomto oboru. Zaměstnavatel 
zařadí zaměstnance do platového stupně 
příslušné platové třídy podle započita-
telné praxe a podle míry jejího zápočtu: 
v  plném rozsahu započte zaměstnanci 
dobu praxe v  oboru požadované práce 
a  v  rozsahu nejvýše dvou třetin mu za-
počte dobu jiné praxe, a  to v  závislosti 
na míře její využitelnosti pro výkon po-
žadované práce. 

V  mnoha organizacích, především 
ve  státním sektoru, je tento systém vy-
užíván. Mnoho zaměstnanců považuje 
tento systém za slušný a spravedlivý. Má 
to několik důvodů: Mnoho zaměstnanců, 
a to i v managementu organizace, dosud 
neslyšelo nebo neuvažovalo o tom, že by 
mohl existovat i  jiný způsob fi nančního 
hodnocení. „Musíme se držet předpisů, 
takhle jsme to dělali vždycky, nechceme 
nic měnit.“ To jsou věty, které mnohdy 
slýchávám z úst ředitelů jednotlivých za-
řízení. Dalším důvodem je fakt, že systém 
odměňování na základě délky zaměstná-
ní  nikoho nepreferuje. „Pociťuje se, že 
vazba peněžní odměny spíše na  délku 
zaměstnání na  daném pracovním mís-
tě než na  výkon nebo schopnosti elimi-
nuje stranické nebo špatné posuzování 
lidí, ke  kterému mají manažeři sklon.“1 

Organizace tedy často považují tento sys-
tém za spravedlivý, protože není závislý 
na nesprávných úsudcích hodnotitelů.

Zavedení a  udržování tohoto systému 
nepotřebuje téměř žádný časově náročný 
zásah ani ze strany managementu, ani ze 
strany řadových zaměstnanců. Zkrátka 
je pohodlný. Ovšem například ve  Velké 
Británii „zákony týkající se diskriminace 
na základě věku umožňují plat závisející 
na délce zaměstnání pouze v maximální 
délce prvních pěti let.“2

Tento systém odměňování je spra-
vedlivý a  aplikovatelný za  předpokla-
du, že zvyšující se délka zaměstnání je 
přímo úměrná rostoucímu, resp. zlep-
šujícímu se výkonu práce. Převedeno 
do praxe v domově pro seniory: zaměst-
nanec, který je zaměstnán po  dobu 
30 let, by tedy měl mít lepší vztah 
k  obyvatelům domova a  vyšší odbor-
né znalosti než ten, kdo je zaměstna-
ný kratší dobu. Je tomu skutečně tak? 
Položme si společně s  Armstrongem 
otázku: „Je spravedlivé platit špatné 
pracovníky lépe než dobré jen proto, 
že jsou zaměstnáni déle?“3 Takto jsou 
lidé vlastně hodnoceni za  to, že cho-
dí do  práce, za  to, že tu jsou. Nikoli 
za svůj výkon.

Ztratit výborné zaměstnance 
je hřích. Jak říká Welch: 

„Milujte je, objímejte je, líbejte je, 
neztrácejte je!“ 4

Systém vytvořený na  základě délky 
zaměstnání nemotivuje zaměstnance 
k  lepšímu výkonu. Na  druhou stranu je 
ke všem stejně „spravedlivý“. Ve většině 
organizací je využíván i proto, že je nej-
méně náročný na  zavedení, udržování 
a administraci.

Tento způsob hodnocení fungoval 
ve  většině společností v  šedesátých le-
tech minulého století. „V 60., 70. i 80. le-
tech odměňovala většina společností 
zkušenosti, nikoliv skutečný výkon a vy-
tvořila tak u  většiny pracovníků pocit 
jistého nároku. Pracovníci si přivlastnili 
svá pracovní místa.“5

Osobní ohodnocení
„Při každé volbě dáváte v  sázku život, 

který jste do té doby vedli; s každým novým 
rozhodnutím o něj přicházíte.“6  Z tohoto ci-
tátu je patrné, že změna v systému hodno-
cení není nikdy jednoduchá a snadná.

Hodnocení zam
V prvním dílu mého zamyšlení 
nad tématem hodnocení jsme se 
zastavili u jeho historie. Druhou 
část jsem věnoval motivaci 
– pojďme se podívat, jak jsou 
v současné době motivováni 
zaměstnanci v sociálních 
službách. 

1 Armstrong, Michael. Odměňování pracovníků, 
s. 302. Praha: GRADA, 2009.

2  Armstrong, Michael. Odměňování pracovníků, 
s. 246. Praha: GRADA, 2009.

3 Armstrong, Michael. Odměňování pracovníků, 
s. 303. Praha: GRADA, 2009.

4 Welch, Jack. Rovnou k věci, s. 187. 
Praha: PRAGMA, 2001.

5 Branham, Leigh. 7 skrytých důvodů, proč 
zaměstnanci odcházejí z fi rem, s. 139. 
Praha: GRADA, 2009.

6  BACH, Richard. Iluze. Praha: SYNERGIE, 1996.
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Studie opakovaně ukazují, že při určité 
úrovni variabilních odměn jsou zaměst-
nanci skutečně ochotni začít usilovat 
o  dosažení vyšších cílů. Někteří experti 
tvrdí, že touto úrovní je 10–12 procent 
nad základní plat, což je podstatně více 
než 7,5 procent nabízených většinou spo-
lečností.7 

Oproti předešlému systému již sys-
tém osobního ohodnocení rozlišuje, 
kdo pracuje lépe a  kdo hůře. Umožňuje 
zaměstnancům, aby se podíleli na dob-
rém jménu organizace. Zvyšuje částeč-
ně i  motivovanost, oddanost a  angažo-
vanost pracovníků. Poskytuje odměny 
za  dosud vykonanou práci a  stimuluje 
jednotlivce k  tomu, aby i  v  budoucnu 
pracovali lépe. Funguje jako pobídka 
k tomu, aby budoucí úroveň výkonu byla 
vyšší. Částečně tak zajišťuje i vyšší kon-
kurenceschopnost: přitahuje kvalitnější 
zaměstnance. 

„Neexistuje emotivnější 
téma než výše odměny, 

kterou zaměstnanci 
za svou práci dostávají.“ 8

Existují ale i  argumenty, které ho-
voří proti systému osobního ohodno-
cení. Peníze jsou komoditou, proto 
nemohou odlišit nabídku zaměstná-
ní jedné společnosti od  druhé. Tím, 
co odlišuje, jsou nehmotné složky 
odměny.9 Graham však podceňuje 
Murphyho zákon: Od té doby, co byly 
vynalezeny peníze, je zcela nevhodné 
vyjadřovat díky slovy.

Jak uvádí Milan Nerud: „Jedním 
z  nejčastějších hitů v  souvislosti s  hod-
nocením je otázka, zda spojit hodnoce-
ní s  výstupem do  mezd. Osobně jsem 
zastáncem oddělování těchto dvou slo-
žek řízení, protože hodnocení má za  cíl 
stanovení plánu rozvoje. Je tedy nástro-
jem pro podporu budoucnosti. Zatímco 
mzda je motivační složkou, která nemá 
tolik vypovídající schopnost jako ústní 
hodnocení. Často bývá ve fi rmách dělení 
mezd svázáno s  různými hladinami do-
sažených výsledků. Je to stejné jako můj 
postoj vůči školnímu známkování. Ne-
může mít takovou vypovídací schopnost 
jako slovní hodnocení. I tato část diskuse 
zůstala nakonec otevřená. Je zřejmé, že 
řady manažerů jsou ve svém pohledu čas-
to jasně vyprofi lovány na obou stranách 
a  jen těžko mění svůj postoj.“10 V tomto 

názoru je velice důležitá myšlenka. Za-
městnance nelze hodnotit čísly, známka-
mi. Proto je třeba, aby za každou stupnicí 
bylo ještě slovní hodnocení. V tomto pří-
padě bychom splnili požadavky Neruda. 
Pro lepší znázornění viz diagram č. 1.

Zavádění hodnocení
Rád bych se s  vámi podělil o  několik 

příkladů z praxe při zavádění nových sys-
témů hodnocení: 

V jedné organizaci se zavedení nového 
hodnocení časově krylo s celkovým zvý-
šením fi nančních prostředků na  mzdy. 
U  všech pracovníků došlo tedy k  navý-
šení platů, což vyvolalo pozitivní efekt. 
Později se ale ukázalo, že toto řešení pů-
sobilo spíše kontraproduktivně. Při dal-
ších opakovaných hodnoceních totiž za-
městnanci vždy čekali, že zase dostanou 
přidáno. Po  zpracování hodnocení bylo 
zjištěno, že jen velmi málo zaměstnan-
ců je vedoucími hodnoceno objektivně. 
Někteří shledali své podřízené nadprů-
měrnými, v jiném oddělení by se na prv-
ní pohled mohlo zdát, že by měl vedoucí 
všechny své podřízené vyměnit. 

Radikální způsob řešení „20 – 70 – 10“ 
ve  fi rmě GE nám může odhalit příčiny 
(viz diagram č. 2). 

ěstnanců 2. část

7 Kerr Steven, Risky Business: Th e New Pay Game. 
FORTUNE. 22. 7. 1996.  

8 Branham, Leigh. 7 skrytých důvodů, proč 
zaměstnanci odcházejí z fi rem, s. 138. 
Praha: GRADA, 2009.

9 Graham Michael Denis, Creating a Total Rewards 
Strategy: A Toolkit for Designing Business – 
Based Plans. New York: AMA-COM, 2002.

10 Nerud Milan, http://www.marketingovenoviny.
cz, 2. 2. 2005, sekce Management

Gaussova křivka nuceného hodnocení

10 % nejhorší 20 % nejlepší70 % průměrní
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Tento systém spočíval v  tom, že ma-
nažer ve  svém podniku musel ze svých 
zaměstnanců vybrat 20 % nejlepších, 
70 % průměrných a  10 % nejhorších. 
Oněch deset procent pak následně zpra-
vidla opouštělo podnik. Po  několika 
letech mělo s  tímto systémem mnoho 
manažerů GE problém. „Sahají ke všem 
hrám a zdůvodněním, jen aby se vyhnu-
li identifi kaci své nejhorší desetiny.“11 
Žádný vedoucí nedělá rád tvrdá rozhod-
nutí. Nerad hodnotí a otevírá negativní 
stránky výkonu zaměstnance. Ve  výše 
uvedeném systému Jacka Welche byli 
manažeři oněch 10 % nejhorších nuceni 
vybrat. 

Z  výše uvedeného vyplývá, že je třeba 
kontrolovat, zda je hodnocení objektivní. 
Je asi docela komplikované aplikovat sys-
tém hodnocení GE v sociálních službách. 
Bylo by ale přínosné zkontrolovat sta-

tistiku jednotlivých oddělení konkrétního 
zařízení sociálních služeb, zda se alespoň 
blíží Welchově křivce vitality. Zkontrolo-
vat, zda zaměstnanci nejsou hodnoceni 
mírně, nebo naopak moc přísně. 

Systém pravidelných odchodů 10 % 
zaměstnanců by mohl lehce odporovat 
poslání jednotlivých zařízení sociálních 
služeb. Pokud chceme například vybu-

dovat domov pro seniory, který by se co 
nejvíce podobal tomu pravému domovu, 
není možné připustit tak vysokou fl uk-
tuaci zaměstnanců. Nicméně bychom se 
měli zamyslet nad Welchovým výrokem: 
„Někteří považují zbavování se nejhor-
ších 10 procent pracovníků za  kruté 
nebo brutální. Není to tak, ve  skuteč-
nosti jde o  přesný opak. Já za  brutální 
postup považuji ten, který čiší ‘falešnou 
laskavostí’, postup, kdy šéf kolem sebe 
udržuje lidi, kteří nerostou a  nebudou 
prosperovat. Není nic krutějšího, než 
čekat a říct to lidem v pozdějším období 
jejich kariéry, kdy jsou často jejich pra-
covní možnosti omezeny a  kdy dávají 
děti na vysoké školy nebo platí velké hy-
potéky.“12

O  přednostech osobního hodnoce-
ní, pochvalách a  dalších zkušenostech 
s  hodnotícími systémy se dozvíte v  dal-
ším pokračování.

11 Welch, Jack:. Rovnou k věci, s. 187. 
 Praha: PRAGMA, 2001

12 Welch, Jack. Rovnou k věci, s. 188. 
 Praha: PRAGMA, 2001
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Hodnocení zam
 Text: Mgr. Jakub Žákavec, MBA

V minulých dílech jsme se 
zamysleli nad historií a motivací 
zaměstnanců v sociálních 
službách. Pojďme se nyní 
podívat na další možné přístupy 
k hodnocení.

Možnosti hodnocení
Patří do  sociálních služeb, respektive 

do  jejích personálních metod, diferen-
ciace? Minule jsem popisoval přístup 
„20 – 70 – 10“. Stručně si dovolím při-
pomenout. Zaměstnanci se dělí do třech 
skupin: 10 % ti nejhorší, 70 % průměrní 
a  20 % nejlepší. Patří toto striktní děle-
ní do sociálních služeb? Něco tak tvrdé-
ho? Vždyť posláním sociálních služeb je 
budovat domov, zázemí, pomoc. A  nyní 
máme rozdělovat a  škatulkovat? Zapo-
mínáme ale na  to, že právě diferenciace 
je naprosto přirozená věc, jež patří do na-
šeho života. Probíhá po celý náš život, již 
od útlého dětství. Jack Welch tvrdí: „Ne-
vynalezl jsem diferenciaci! Naučil jsem se ji 
v dětství!“1

Každý z  nás si jistě pamatuje olym-
piády na základních školách. Koho učitelé 
nominovali, aby reprezentoval školu? Ty 
nejlepší. Žáky, kteří v  daném oboru vy-
nikali. Ti odjížděli reprezentovat školu, 
ostatní zůstávali. Nikdo se nepodivoval 
nad tím, že je něco špatně. Každý soutěžil 
v tom, v čem byl dobrý. Proč by tomu tak 
nemělo být v zaměstnání? Práci v sociál-
ních službách by měli provádět ti nejlepší 
zaměstnanci, kteří mají k lidem příslušné 
věkové kategorie kladný vztah, mají od-
borné vzdělání, dokáží se vcítit do toho, 
co si potřebný člověk přeje. 

Welchovo pravidlo křivky vitality se 
rozhodla použít v  devadesátých letech 
i jedna z našich největších fi nančních in-
stitucí. S mírnou úpravou procent („10 – 
60 – 30“) začali tento systém aplikovat. 
Čeští zaměstnanci na  to ale nebyli při-
praveni. Manažer, který dostal na staros-
ti zavedení systému, podcenil přípravu. 
Zodpovědní zaměstnanci, kteří měli za-
řazovat ostatní do tří skupin, nedokázali 
systém dostatečně vysvětlit. Nedokázali 
obhájit ani samotný systém, natož důvo-
dy vedoucí k tomu, proč byl vybrán kon-

krétní člověk. Proč zrovna on je zařazen 
do  skupiny, která má opustit řady za-
městnanců fi nanční instituce. Na otázku 
„proč právě já“ slýchávali propuštění od-
pověď: „Musel jsem někoho vybrat. Dnes 
jsi to ty, zítra to mohu být já.“ Systém se 
neosvědčil. Mnoho schopných zaměst-
nanců opustilo fi rmu. Mezi nimi byl pa-
radoxně i  onen zaměstnanec, který byl 
za  zavedení nového systému hodnocení 
zodpovědný. Systém se však neosvěd-
čil nikoli kvůli tomu, že by byla špatná 
myšlenka, nezdar byl způsoben chybnou 
přípravou, absencí školení všech zúčast-
něných stran. Ti, kteří měli rozhodovat, 
nevěděli jak. Zároveň pochopitelně pro-
puštění nedostali objektivní informaci 
o důvodu jejich odchodu.

Z výše uvedeného vyplývá moje zkuše-
nost. Provozní slepota nám většinou brá-
ní, abychom sami bez pomoci externího 
poradce nastavili funkční systém hod-
nocení. Zůstanu u  přirovnání k  našemu 
školství a dovolím si své tvrzení vysvětlit 
na příkladu. Před mnoha lety se na jedné 
střední škole poprvé připravovala matu-
rita z výpočetní techniky. Učitelka, která 
ne vlastní vinou nebyla o moc vzdělanější 
v oboru výpočetní techniky než její žáci 
(u některých žáků tomu bylo naopak), se 
nechala jedním žákem přemluvit k tomu, 
aby sám vypracoval maturitní otázky. 
Po přečtení jeho návrhu se paní učitelka 
celkem očekávaně rozčílila. Otázky byly 
totiž velmi jednoduché. Učitelka se poté 
spojila s  odborníkem a  s  ním sestavila 
otázky, které již opravdu vypadaly jako 
maturitní. Pokud si totiž chceme sami 
sobě určit měřítko hodnocení, je velká 
pravděpodobnost, že stanovíme nízkou, 
či naopak vysokou laťku. 

V této chvíli bych se rád zastavil u vel-
mi důležité složky hodnocení, a  tím je 
hodnocení neformální ve  formě uznání 
a pochval. „Důležité je, aby k uznání dochá-
zelo také méně formálním způsobem, když 
např. manažeři prostě lidem buď ústně, nebo 
písemně (stručným sdělením) říkají ‘Dobrá 
práce’, ‘Děkuji Vám’ nebo ‘Gratuluji’.“2 

Systém uznání a  pochval by mohl být 
obdobou Maslowovy pyramidy (viz obrá-
zek č. 1). Stejně tak jako fyzické potřeby 
v Maslowově pyramidě by základnou pro 
uznání a  pochvalu bylo každodenní po-
vzbuzování zaměstnanců. Nad tím by 

bylo veřejné uznání a vrchol pyramidy by 
tvořily formální uznání a pochvaly3 (viz 
obrázek č. 2).

Nejefektivnější forma uznání a  po-
chvaly je přímá zpětná vazba bezpro-
středně po  provedeném výkonu. Každý 
zaměstnanec jistě uvítá, když se mu něco 
povede a jeho vedoucí to vidí. A nejen to, 
že dokáže přijít a  vyslovit slova uznání. 
Říct jednoduché, stručné a  přesto velmi 
motivační „děkuji“. Tyto pochvaly mo-
hou mít nejen ústní formu, ale i  formu 
krátkého písemného sdělení. Ta se v na-
šich zemích bohužel nejvíce používá jen 
na základních školách. 

Takový způsob hodnocení by se měl 
stát součástí každodenní všední práce 
manažerů ve všech stupních řízení. Měl 
by být naprosto přirozenou součástí je-
jich práce. 

„Rád bych chválil, ale není za  co,“ často 
slyším od  různých manažerů. Opravdu 
není za  co? Někdy je to možné. Přesto 
mohu ocenit už jen skutečnost, že za-
městnanec přišel do  práce včas, dobře 
oblečený a v dobré náladě. Je to málo? 

Zaměstnanec měsíce
Tuto formu pochval známe z doby před 

rokem 1989. Nezapomenu na  dobu, kdy 
přáním většiny žáků základní školy bylo 
dosáhnout ocenění „vzorný žák“. Už ani 
nevím, co bylo odměnou za dosažení to-
hoto titulu. Fotografi e „vzorných žáků“ 
byly umístěny na  velké nástěnce, která 
byla na čestném místě nedaleko od vcho-
du do  budovy školy. Možná právě proto 
tento způsob oceňování také nepatří 
v českých organizacích mezi běžné. Nic-
méně v  zahraničních fi rmách toto oce-
nění běžné je. Až pojedete na dovolenou 
do nějakého zahraničního hotelu, zkuste 
se na recepci podívat, zda tam nemají vy-
věšené fotografi e zaměstnanců měsíce. 
Neměli bychom ale zapomínat na  to, že 
se zde nejedná jen o  odměňování „vítě-
zů“. „Za  každou osobou, která vítězí, je tu 
mnoho jiných, kteří byli poraženi.“4 Mnoh-
dy jsem se v praxi setkal s tím, že si za-
městnanec nepřál, aby se o jeho úspěších 
mluvilo veřejně. Místo uznání očekával 
spíše averzi od ostatních spolupracovní-

1 Welch, Jack. Cesta k vítezství, 
 s. 46. Praha: PRAGMA, 2005.

2 Armstrong, Michael. Odměňování pracovníků, 
 s. 325. Praha: GRADA, 2009.

3  Srov. Armstrong, Michael. Odměňování 
pracovníků, s. 326. Praha: GRADA, 2009.

4 Kohn, Alfi e. Why incentive plans cannot work, s. 
54. HARVARD BUSINESS REVIEW (September–
October)
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ků. Také není zrovna motivační, když se 
zaměstnancem měsíce stává stále tentýž 
zaměstnanec.

Nefi nanční benefi ty
K neformálnímu hodnocení patří i ne-

fi nanční benefi ty. Tady máme širokou 
škálu možností: vstupenky, různé per-
manentky, poukázky apod. Armstrong5  

přináší i  další nápady, které bychom 
mohli využít:
• košík ovoce;
• knihy;
• večeře pro dvě osoby (včetně hlídání dětí);

• květiny;
• volné pátky (víkendy) v určitém měsíci;
• rukou psané poděkování – lze využít 

zvláštní vytištěné kartičky;
• osobní dopis ředitele.

Rád bych se zastavil u předposledního 
návrhu. Děkovací kartičky. Zní vám to 
moc americky? Nedivím se. Mě to také 
v první chvíli tahalo za uši. Podobný be-
nefi t nabízí Paul Marciano ve  své knize 
Cukr a bič nefungují. Měl jsem příležitost 
se s  Paulem setkat osobně na  manažer-
ské konferenci, kterou pořádala společ-
nost MotivP. Po  této konferenci jsem 
nechal vytisknout několik stovek děko-
vacích karet. Nejprve jsem je začal rozdá-
vat vedoucím oddělení. Poté sami přišli, 

zda by i oni mohli dostat kartičky pro své 
zaměstnance. Domluvili jsme se, že ale-
spoň zpočátku budeme zapisovat, komu 
jsme kartu dali a jaká byla reakce. 

Pro představu uvádím příklady zazna-
menaných reakcí: velice pozitivní; potě-
šení; překvapení; úsměv; dostanu za  10 
bonboniéru?; radost; veselí; jdou na  to 
vyzvednout nějaké peníze?; to je krása; 
kde to má čip, až to budu strkat do ban-
komatu; takže za věrné služby.

Všimněte si, že mezi reakcemi nebyla 
ani jedna negativní. Bude se na nás někdo 
zlobit, když jej chválíme? Karty přinesly 
do  domova, kde jsem pracoval, oprav-
dovou vlnu pozitivní energie. Když se 
zeptáte vedoucího, zda chválí své podří-
zené, dostanete často kladnou odpověď. 
Zkuste se však zeptat svých podřízených: 
„Kdy vás naposledy váš vedoucí pochválil?“ 
Většinou marně vzpomínají. Proč? Ne-
slyší. Pokud však k pochvale přidáte něco 
hmotného, například děkovací kartu, za-
pomene již málokdo (viz obrázek č. 3).

Velmi mě potěšili moji vedoucí ve chví-
li, kdy jsem od nich dostal děkovací kar-
tičku i já, jejich nadřízený.

Na  mnoha školeních se většinou za-
městnanci svěří, že jejich vedoucí je ni-
kdy za nic nepochválí. „Vám se to tady moc 
pěkně říká, ale on nás nikdy nepochválí.“ 
Na  tyto mnohdy asi pravdivé argumen-
ty reaguji otázkou: „Kdy jste naposledy vy 
pochválili svého vedoucího? Kdy jste ocenili 
některý jeho čin?“ Tady to funguje stejně 
jako ve fyzice: akce vyvolává reakci. 

Spolu s Leighem Branhamem6 se může-
me podívat na  základní odlišnosti mezi 
oceněním a platem (viz tabulka č. 1). Oce-
nění i plat jsou mocnými nástroji v rukou 
manažera. Pokud využíváme obou těchto 
metod společně, může být jednání velmi 
efektivní.  

                   Pokračování příště … 

Sebeaktualizace

Potřeba uznání, 
respektu a sebeúcty

Potřeba lásky, přátelství 
a sounáležitosti

Potřeba bezpečí
- telo, rodina, zdraví, fi nanční zdroje, vlastnění

Fyzické potřeby
- dýchání, jídlo a pití, sex, spánek, homeostáze a vylučování

Formální 
uznání a pochvaly

Veřejná 
uznání a pochvaly

Uznání a pochvaly 
v každodenním styku

Ocenění Plat

Nenahrazuje plat Ocenění může posílit plat

Zpětná účinnost Podnět motivující dosahování 
budoucích cílů

Může přijít kdykoli Jedenkrát měsíčně

Přímo na míru zaměstnanci Peníze nelze přizpůsobit, 
pouze lze stanovit jejich výši

Může přijít od jakéhokoliv zaměstnance Může přijít jen od managementu

Tabulka č. 1

Obrázek č. 1 Obrázek č. 2

Za to, že jste do etli až sem 

5 Armstrong, Michael. Odměňování pracovníků, 
 s. 327. Praha: GRADA, 2009.

6 Branham, Leigh. 7 skrytých důvodů, proč 
zaměstnanci odcházejí z fi rem, s. 138. Praha: 
GRADA, 2009.Obrázek č. 3

„Provozní slepota nám 
většinou brání, abychom 

sami bez pomoci externího 
poradce nastavili funkční 

systém hodnocení.“
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Hodnocení zam

 Text: Mgr. Jakub Žákavec, MBA

ředstavme si situaci, kdy vy-
hlásíme soutěž Zaměstnanec 
roku a bez jakýchkoliv příprav 
vybereme vítěze. Co bude ná-

sledovat, když uveřejníme jeho jméno? Jak 
budou reagovat ostatní? Jaká může nastat 
atmosféra v  týmu? Jak se bude cítit onen 
vítěz? Odpovědi již ponechám na  každém 
z vás.  

Systém nefi nančního hodnocení by měl 
být stejně průhledný jako systém hodnoce-
ní výkonu napojený na hodnocení fi nanční. 
Dalo by se říci, že oba systémy by měly být 
navzájem propojeny.

Jeden můj dobrý přítel mi po  přečtení 
prvního dílu tohoto seriálu řekl: „Jakube, 
upřímně. Je to o ničem, ale už se těším na další 
pokračovaní.“ Souhlasím s tím, že úvod byl 
pomalejší. Nicméně jsem chtěl čtenáře při-
pravit na  velice náročné téma. Hodnocení 
zaměstnanců by totiž mělo být solí práce 
každého manažera. Proč solí? Solí ve smy-
slu pohádky Byl jednou jeden král, ve které 
exceloval Jan Werich a  Vlasta Burian. Asi 
každý z nás si velice dobře pamatuje nesmr-
telnou větu našeho velkého komika: „Já 
jsem tajtrlík?! Ty seš tajtrlík!! Hádáš se tady 
s  křeslem, čepice ti vstává na  hlavě a  já jsem 
tajtrlík?! Za prvé nevím, co to je, a za druhé mě 
to uráží!!" V této replice máme další parale-
lu s  hodnocením. Hodnocení je nástrojem 
neustálé zpětné vazby. To znamená, že po-
kud mi někdo říká něco, čemu nerozumím, 
musím se ozvat. 

Verba movent, exempla trahunt. Slova hý-
bou, příklady táhnou. Ve světle tohoto latin-
ského rčení vám chci nyní na konkrétních 
příkladech představit jak (ne)zavádět hod-
nocení. 

Před několika lety jsem se zúčastnil ško-
lení na  téma hodnocení. Školení bylo pro 
mě velice zajímavé, lektorka měla velké 
zkušenosti. Ukázala nám, jak vypadá hod-
nocení v konkrétní organizaci. Prosila nás, 
abychom její know-how nevyužívali. Při-
znám se, že jsem její prosbu nerespektoval. 
Po  návratu ze školení jsem začal zavádět 

systém hodnocení v  naší organizaci. Měl 
jsem přeci vše: byl jsem proškolený, měl 
jsem příklad systému, o kterém jsem věděl, 
že funguje. A  tak jsme se do  toho pustili. 
Naštěstí jsme ještě před spuštěním zjistili, 
že máme mnoho nezodpovězených otázek, 
že nerozumíme mnoha věcem a že nejsme 
schopni z důvodu provozní slepoty systém 
uchopit tak, aby byl efektivní. Proto jsem 
kontaktoval paní lektorku, která mě školi-

la, a přiznal jsem se k napodobování. Spolu 
jsme pak nastavili systém hodnocení přímo 
na  míru naší organizaci. Prvním velkým 
objevem tedy bylo, že ačkoli jsem si myslel, 
že vše musíme zvládnout sami, bez pomoci 
z vnějšku by to nebylo možné. 

Abych vás co nejvíce uvedl do problema-
tiky hodnocení, dal vám návody, jak postu-
povat, kde se případně nespálit, popíši vám 
jednotlivé etapy naší cesty k hodnocení. 

Představím první podobu hodnotící-
ho systému domova, ve  kterém jsem měl 
tu čest deset let pracovat. Jako přípravu 
na hodnocení jsme vydali tyto pokyny1:

Po seznámení se smyslem, cílem a orga-
nizačním postupem provádění hodnocení 
připraví a svolá hodnotitel informační pra-
covní setkání s hodnocenými zaměstnanci 
– poradu. Na  této schůzce osobně vysvět-
lí důvody hodnocení, zdůrazní přednosti 
a význam pro zaměstnance i pro zaměstna-
vatele – tedy domov. Jednoznačně potvrdí, 
že není v  zájmu domova provádět kritiku 
zaměstnanců, ale naopak nacházet společ-
ně možnosti, jak zlepšovat pracovní výkon, 
rozvíjet profesní i osobní způsobilost a dále 
se zdokonalovat. S  jednotlivci bude dojed-
nán termín rozhovoru, přičemž se předpo-
kládá, že doba trvání jednoho rozhovoru by 
se měla pohybovat okolo 30 minut. 

Předmětem hodnocení je pracovní vý-
kon. Tento pojem se vztahuje ke  stupni 
plnění úkolů tvořících náplň práce kon-
krétního zaměstnance. Znamená nejen 
množství a kvalitu práce, ale i ochotu, pří-
stup k práci a cílům domova, pracovní cho-
vání, docházku, vztahy s lidmi v souvislosti 
s prací a další charakteristiky považované 
za  významné v  souvislosti s  vykonávanou 
prací.

V  průběhu rozhovoru by se měl hodno-
cený ke  všemu – tj. k  hodnocení, ke  sta-
noviskům, k  návrhům a  námětům svého 
nadřízeného – vyjádřit. Po výměně názorů 
hodnotitel jasně a oboustranně srozumitel-
ně formuluje závěry hodnocení zaměstnan-
ce. Může k  nim dále následovat diskuze. 
Závěrem hodnocení poděkuje hodnotitel 
hodnocenému jménem domova i  jménem 
svým za  dosavadní práci a  popřeje mu 
do  následujícího období mnoho úspěchů. 
Současně sdělí hodnocenému orientační 
termín pro uskutečnění dalšího hodnocení 
pracovního výkonu.

Smyslem hodnocení je získat co nejvíce 
informací o hodnoceném zaměstnanci, jak 
z hlediska jeho výkonu, tak odborných zna-
lostí, dovedností a  zkušeností. Hodnocení 
je nástroj zpětné vazby.2 

Účel a cíl:
• zlepšit pracovní výkon zaměstnance, tj. 

zaměstnance motivovat a  vést k  vyšší 
spokojenosti, poskytnout mu zpětnou 
vazbu;

• sladit potřeby zaměstnance se strategií 
a cíli domova;

• zlepšit komunikaci a otevřenost;
• umocnit pocit zaměstnance, že si domov 

V minulém díle jsme si popsali možnosti neformálního hodnocení. 
Při vytváření a realizaci jakéhokoli systému posuzování a pochval 
bychom měli mít na paměti několik zásad. Všichni zaměstnanci by 
měli být seznámeni s existujícími možnostmi, čeho mohou dosáhnout, 
splní-li určitý cíl. Je důležité, aby byl systém pochopen na všech 
úrovních. Pokud bychom této informovanosti napříč celou organizací 
nedosáhli, může mít hodnocení naprosto odlišný efekt. 

1 Pokyny jsou z velké části prací externího odborníka.

2 Smysl hodnocení už dnes vidím trochu jinak, ale 
nebudu předbíhat. Dozvíte se v dalších dílech…

P

Systém nefi nančního 

hodnocení by měl být 

stejně průhledný jako 

systém hodnocení výkonu 

napojený na hodnocení 

fi nanční. Dalo by se říci, 

že oba systémy by měly 

být navzájem propojeny.
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ěstnanců 4. část

jeho práce váží a zajímá se o jeho postoje 
a návrhy;

• poznat potřeby zaměstnance z  hlediska 
jeho profesního růstu a rozvoje;

• získat podklady pro rozhodování o  pra-
covním zařazení (povýšení, přeřazení);

• získat podklady pro personální plánová-
ní, pro odměňování.

Úkol hodnotitele:
• posoudit stávající úroveň výkonu hodno-

ceného;
• identifi kovat jeho silné a slabé stránky;
• zjistit potřeby (a zájem) dalšího profesní-

ho zdokonalování;
• nastínit budoucí pracovní úkoly a  per-

spektivu rozvoje;
• motivovat zaměstnance pro další čin-

nost, ke vzájemné spolupráci a k vyššímu 
výkonu. 

Pravidla pro hodnocení
Aby hodnocení splnilo očekávaný efekt, 

musí být dodržována určitá pravidla, 
na která by měl management dohlédnout. 
Před hodnocením je bezpodmínečně nut-
né informovat hodnocené zaměstnance 
o tom, co se od nich očekává. S předstihem 
– min. 5 pracovních dnů – informovat, kdy 
a  kde bude hodnotící rozhovor probíhat. 
V průběhu celého hodnoceného období vést 
písemně průběžné záznamy o  pracovních 
výsledcích hodnocených. Vést hodnocené 
k přípravě na hodnotící rozhovor – nepře-
kvapovat je. Dále by měl hodnotitel vyža-
dovat sebehodnocení zaměstnance.

Patnáct bodů pro úspěšné 
hodnocení:

1. včas připravit nezbytné podklady, ově-
řit údaje, informace;

2. vytvořit všestranně vhodné prostředí 
pro rozhovor;

3. na  zahájení rozhovoru uvolnit atmo-
sféru;

4. řídit tempo a směr rozhovoru v zájmu 
kritérií výkonu a úrovně jejich plnění;

5. vyhnout se destruktivní kritice, napa-
dání a osobním střetům;

6. je-li nutné vytýkat, pak vést rozhovor 
k  sebehodnocení, popř. sebekritice 
hodnoceného a k návrhu řešení, nebát 
se konstruktivní kritiky;

7. zaměřit se na  pracovní výkon, nikoli 
na osobnost zaměstnance; 

8. zabývat se pracovním výkonem během 
celého hodnoceného období;

9. umožnit zaměstnanci zaujmout sta-

novisko, nechat jej mluvit a  pozorně 
naslouchat;

10. akceptovat argumentaci zaměst-
nance, společně hledat řešení (vý-
chodisko); 

11. kritéria výkonu hodnotit a  projed-
návat systematicky, věcně a  účelně 
ve  prospěch zvyšování výkonnosti 
zaměstnanců i jejich osobního rozvoje 
a uspokojení;

12. prodiskutovat opatření ke  zdokona-
lování zaměstnance na  další období 
(potřeby výcviku, rozvoje, využití po-
tenciálu apod.);

13. postupovat podle jasně strukturova-
ných bodů, vyhnout se nesprávné ko-
munikaci (nic neříkajícímu povídání, 
samomluvě, planým slibům, ukvape-
ným závěrům…);

14. začít pochvalou, setkání zakončit v po-
zitivním duchu;

15. pokud je hodnocený se závěry hodno-
cení nespokojen, požádá nadřízeného 
o dodatečné rozebrání sporných bodů, 
nedojde-li ke shodě, je přizván ředitel 
domova.

Chyby
Je žádoucí předem upozornit všechny 

zúčastněné na  chyby, kterých by se mohli 
dopustit:
1. chyba kontrastu – hodnotitel hledá 

měřítko posouzení sám v sobě (nikoli 
v úkolech a činnostech hodnoceného); 

2. neoprávněné zobecňování – přisu-
zování určitých vlastností na  základě 
nahodilosti, nikoli průběžného, sou-
stavného sledování;

3. chybné tendence – centrální: snaha 
všechny „zprůměrovat“ (nikoho si ne-

popudit),
 mírnost: všichni jsou v  něčem dobří 

(nedělat si problémy),
 tvrdost: nikdo nemůže být dobrý 

(vždyť jsou to „jen podřízení“);
4. připisování znaků – na  základě po-

dobnosti projevů, stylu práce atd. sou-
díme neoprávněně, že zaměstnanec 
„jedná obdobně“ jako ten, u kterého se 
tyto projevy, styl práce atd. prokázaly;

5. sériový efekt – způsobuje jej nad-
měrný počet hodnocených (krátký čas, 
spěch) na jeden časový úsek, snižuje se 
rozlišovací schopnost (ostrost) hodno-
titele (jeden splývá s druhým, nejsme 
schopni odlišit kvalitu hodnocených 
výsledků – stírají se rozdíly);

6. chyby vzdálenosti – ovlivnění před-
chozím hodnocením (kontrast mezi 
velmi dobrým zaměstnancem a  bez-
prostředně následujícím méně úspěš-
ným hodnoceným, i když jeho výsled-
ky nejsou nijak podprůměrné);

7. diferenciace – nedostatečné diferen-
cování mezi výsledky a úsilím. Hodno-
titel se soustřeďuje na  výsledky, hod-
nocený poukazuje více na  úsilí. Je-li 
velký rozpor mezi výsledkem a úsilím, 
hledejme společně řešení.

I  když některé části z  výše uvedeného 
návodu jsou již překonány, neuvádím je 
zbytečně. Byly uvedeny velice důležité věci, 
na  které nesmíme při hodnocení zapome-
nout. Zároveň nesmíme zapomenout ani 
na skutečnost, že svět není černobílý. To, co 
funguje v  jedné organizaci, jinde fungovat 
nemusí. 

Příště si představíme příklady jednotli-
vých etap, kritérií a škál hodnocení.

INZERCE
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 Text: Mgr. Jakub Žákavec, MBA

řed několika lety jsem pořádal 
konferenci s  personální té-
matikou. Součástí mé přípra-
vy byl i  neofi ciální průzkum 

u několika zařízení sociálních služeb. Když 
jsem se zeptal vedoucího zaměstnance, zda 
provádí hodnocení, dostal jsem ve  všech 
případech jasnou odpověď: ANO. Bohužel 
jinou jsem dostal od zaměstnanců. Větši-
nou mi řekli, že neví. Proč tomu tak bylo?

Nemyslím si, že by v těchto zařízeních 
hodnocení neprobíhalo. Nicméně někde 
bylo prováděno pouze formálně. „Podle 
směrnice z  ředitelství jsme si s  vedoucím 
vyplnili papír a  šli jsme domů“, dozvěděl 
jsem se v  jednom domově. Naopak v ně-
kterých zařízeních jsem dostal odpověď: 
„Já zaměstnance chválím, dokonce mu i něco 
vytknu, když něco dělá chybně. To je naše 
hodnocení. Rozhodně je to lepší než nějaké 
papírování.“ 

S  výše uvedeným souhlasím: určitě je 
lepší se zaměstnancem mluvit, než jen 
o tom vyplnit záznam. Nicméně ze zkuše-
nosti jistě všichni víme, že více než půl dru-
hého tisíciletí staré benediktínské motto 
Serva ordinem et ordo servabit Te1 je platné 

dodnes. Je tedy velmi přínosné nějaká pra-
vidla nastavit.

V  následujících řádcích vám představím 
etapy, které jsme společně se zaměstnan-
ci zaváděli v  domově, kde jsem pracoval 
(viz obrázek č. 1). V současné době jsou ale 
již překonané.

1. Přípravná (předrealizační) fáze 
měla být zahájena prvním dnem hodno-
ceného období. V  průběhu 1. etapy měli 
být všichni zaměstnanci seznámeni se 
systémem a s platnými kritérii hodnocení 
výkonu. Upřímně se vám musím přiznat: 
tento popis zůstal jen na  papíře. Ve  sku-
tečnosti tato fáze proběhla jen jednou, 
když jsme s  hodnocením začínali. V  dal-
ších etapách již tato „fáze“ neměla opod-
statnění. Nicméně nesmíme zapomenout 
na to, že pokud měníme systém hodnoce-
ní, je třeba všechny zúčastněné se změna-
mi seznámit.

2. Realizační fáze probíhá po celé hod-
nocené období. Spočívá v průběžném hod-
nocení výsledků stanovených úkolů pro-
váděné hodnotitelem a  v  průběžné řídící 
práci hodnotitele. Hodnotitel je oprávněn 
na konci realizační fáze požádat hodnoce-
ného zaměstnance o  provedení sebehod-
nocení pracovního výkonu a  zaznamenat 
to do  formuláře Hodnocení pracovního 
výkonu. Bohužel ani tato fáze neproběh-
la tak, jak bychom si dle výše uvedeného 
představovali. V praxi si většinou hodno-
titel i hodnocený pro sebe dělali průběžně 
poznámky, aby v  další fázi měli na  čem 
stavět.  

3. Závěrečná fáze je zahájena po ukon-
čení pátého měsíce periodického hodno-
cení po  vyhlášení ředitelem konkrétního 
domova. Završením 3. etapy je hodnotící 
rozhovor, v jehož průběhu dojde k vyplnění 
formuláře Hodnocení pracovního výkonu 

a  podepsání oběma stranami. Bohužel si 
většina zaměstnanců myslela, že hodno-
cení spočívá pouze v  této etapě. Zpětnou 
vazbu v  průběhu předchozí etapy buď ne-
dostávali, nebo ji neslyšeli. Někteří uváděli, 
že je mrzí, že pokud se jim něco nepovede, 
„odmění“ je vedoucí vlastně třikrát: hned 
po  uskutečněné chybě (v  lepším případě), 
poté při hodnocení a do třetice se to odrazí 
na výši jejich platu po hodnocení.

Z  výše uvedeného důvodu jsme došli 
k rozhodnutí jednotlivé fáze zrušit. 

Hodnocení by mělo být nedílnou sou-
částí práce všech zaměstnanců. V  sou-
časné době se hodnocení nepřetržitě 
prolíná s veškerými činnostmi. V případě 
většího výkyvu, chceme-li někoho pochvá-
lit či v  nějaké oblasti povzbudit, probíhá 
tzv. mimořádné hodnocení. Jednou ročně 
pak probíhají delší, předem naplánované 
rozhovory.

U  těchto rozhovorů by měli být pouze 
ti, kterých se to týká. Nesmíme zapome-
nout na skutečnost, že někteří zaměstnan-
ci neradi přijímají chválu před ostatními 
pracovníky; pro dotyčného zaměstnance 
to může být spíše trest než pochvala. Vý-
sledkem pak může být rezignace daného 
zaměstnance. O  to horší účinek může mít 
veřejná výtka. 

Při rozhovoru by měl mluvit především 
zaměstnanec, to znamená ten, o jehož pra-
covním výkonu se hovoří. 

Zkuste si při jakémkoli rozhovoru změřit, 
kdo mluví více: vedoucí, nebo zaměstnanec? 

Při rozhovoru bychom neměli zapomí-
nat na skutečnost, že nemůžeme hodnotit 
osobnost člověka. Je to sice hodně těžké, 
ale musíme mluvit pouze o jeho pracovním 
výkonu.

V  následující části si představíme krité-
ria, kterými jsme začínali:
• množství odvedené práce;
• kvalita výkonu práce; 
• organizace práce;

Hodnocení zaměs
V minulém díle jsme si 
představili účel hodnocení, 
pravidla a chyby, kterým bychom 
se měli vyhnout, pokud chceme, 
aby hodnocení mělo ten správný 
efekt. V tomto díle se již pojďme 
podívat na hodnocení v praxi. 
Jak by mělo hodnocení probíhat?

P

1 Zachovej řád a řád zachová tebe.

Realizační fáze:
Každodenní praxe

Doba trvání: 5 měsíců

Přípravná fáze:
Předrealizační

Doba trvání: 1 měsíc

Závěrečná fáze:
Hodnocení

Doba trvání: 3 týdny

Obrázek č. 1

Obrázek č. 2
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• pracovní tempo;
• komunikační schopnosti;
• spolupráce;
• identifi kace s organizací; 
• celkový přístup a chování k obyvatelům 

zařízení;
• spolehlivost a odpovědnost;
• samostatnost; 
• iniciativa a aktivita;
• vztah k získávání nových informací;
• osvojování nových metod a postupů práce.

Postupem času jsme přišli na to, že méně 
je více a ponechali jsme pouze kritéria uve-
dená v obrázku č. 2.

Nicméně nastavení jednotlivých kritérií 
je na  každém zařízení. Jak už jsem popi-
soval v  předcházejících dílech: hodnocení 
je systém, který je nepřenosný. Každý ře-
ditel, manažer, vedoucí (zkrátka ten, kde 
chce správně hodnotit) musí začít tím, že si 
popíše, co je pro danou organizaci důležité. 
Nesmí zapomenout také na to, co je důleži-
té pro zaměstnance. 

Abychom mohli objektivně hodnotit, je 
třeba najít vhodnou škálu. 

Bodová stupnice
Jednou z možných škál je, že hodnocený 

boduje jednotlivá kritéria na stupnici 1 až 
15. Tato stupnice je ještě dále rozdělena 
na pět úrovní (viz tabulka č. 1).

Uvedená stupnice se ale postupem času 
ukázala jako nevyhovující.  

Jak jsem se již zmiňoval, systém jsme 
několikrát měnili. V  rámci revize hodno-
cení byly totiž odhaleny určité nedostatky 
nastaveného systému hodnocení. Na  zá-
kladě zjištěných nedostatků byl proveden 
průzkum názorů zaměstnanců na  systém 
hodnocení zaměstnanců  (viz tabulka č. 2). 

Zajímá vás, co jsme změnili na  základě 
vyhodnocení výše uvedeného dotazníku? 
Chcete si přečíst o chybách, kterých se mů-
žete vyvarovat? Čtěte další díl našeho se-
riálu o hodnocení zaměstnanců. 

Úroveň Rozsah 
bodů

Velmi vysoká 13–15

Vysoká – optimální 10–12

Průměrná – postačující 7–9

Postačující minimální 4–6

Nedostačující 1–3

Tabulka č. 1
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1 Můj plat mě odměňuje přiměřeně mému 
přínosu.

2 Systém peněžních odměn je jasný 
a snadno srozumitelný.

3 Pro personál je správné odměňování 
podle přínosu.

4
Základy, z nichž vychází stanovení mé 
peněžní odměny, jsou správné 
a spravedlivé.

5
V porovnání s ostatními pracovními 
místy v organizaci jsem odměňován 
slušně a spravedlivě.

6 Mzdové sazby (tarify) v organizaci nejsou 
v souladu s úrovněmi odpovědnosti.

7 Moje platová sazba je v porovnání se 
sazbami mimo organizaci příznivá.

8 Moje peněžní odměna neodráží 
můj výkon.

9 Současný systém peněžního odměňování 
podněcuje k vyššímu výkonu.

10 Systém peněžního odměňování je špatný, 
je třeba jej zrevidovat.

11 Je mi jasné, jaké jsou normy výkonu a co 
se ode mne očekává.

12 Nerozumím úrovním schopností, kterých 
mám dosáhnout.

13 Systém řízení pracovního výkonu je 
užitečný.

14 Můj manažer mi poskytuje dobrou 
zpětnou vazbu ohledně mého výkonu.

15
Můj manažer není opravdově 
zainteresován na provádění prověrek 
mého výkonu.

16 Jsem motivován setkáními za účelem 
posouzení mého pracovního výkonu.

17 Proces stanovování cílů a zkoumání 
výsledků práce je spravedlivý.

18
Posuzování a hodnocení mého 
pracovního výkonu mým manažerem je 
objektivní a spravedlivé.

19 Řízení pracovního výkonu mi nepomáhá 
při zlepšování mého pracovního výkonu.

20
Řízení pracovního výkonu jasně ukazuje 
oblasti, kde se mohu více naučit, jak dělat 
svoji práci.

Tabulka č. 2
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 Text: Mgr. Jakub Žákavec, MBA
 Foto: Fotky & Foto

Protože vedoucí mnohdy neměli k  hod-
nocení dostatek podkladů, používali prázd-
né termíny: 
• je třeba, aby zaměstnanec byl spolehlivý;
• kdyby nebyl loajální, nemohl by zde pracovat;
• je třeba, aby zaměstnanec nepomlouval 

organizaci;
• pracuje kvalitně a dobře.

Tyto termíny mi připomínají pracovní 
náplň uklízečky v  jednom nejmenovaném 
podniku: udržuje pořádek a čistotu. Tento 
vznešený termín je ale prázdný. Ví uklízeč-
ka, co má dělat? Kde má začít a jaké desin-
fekční prostředky má použít?

Z  hodnotících formulářů nebylo mnoh-
dy patrné, kde jsou kladné a  kde záporné 
stránky pracovního výkonu zaměstnance, 
v jakém směru je s ním jeho nadřízený spo-
kojen, jaké cesty by vedly k  jeho ještě vět-
šímu přínosu pro organizaci. Nebo naopak: 
kde musí zásadně svůj přístup změnit. Při-
tom jsou ale právě toto klíčové důvody, proč 
hodnocení provádíme.

Návaznost na plat
Hodnocení bylo přímo navázáno na plat. 

Personalista zadal ve  mzdovém softwaru 
výši součtu bodů hodnocení u  jednotli-
vých kritérií a z  tohoto čísla byla automa-
ticky vypočtena výše osobního příplatku 
(viz vzorce pro přepočet).

Division_ID.Code znamenalo středisko, 
pozici, na  které zaměstnanec pracoval. 
U_Hodnoceni pak součet bodů dosažených 
v jednotlivých kritériích.

Ze vzorců pro přepočet je patrné, že pro 
každé středisko byl vzorec nastavený jinak 
a zaměstnanci ho neznali. Důvodem k „uta-
jení“ bylo, aby se zaměstnanci s vedoucím 
neprali o každý bod v jednotlivém kritériu, 
což se (jak se později ukázalo) stejně stalo.

Zaměstnanci i přesto, že převodní vzorec 
nebyl zveřejněn, časem poznali, že pokud 
dosáhnou většího součtu bodů, mají plat 
vyšší. Pokud se naopak dohodli s  hodno-
titelem na  nižším bodovém hodnocení, 
měli plat nižší. Zaměstnanci neporovná-
vali body v  jednotlivých kritériích, ale po-
rovnávali součty. Pokud byl součet nižší, 
automaticky z  toho plynulo snížení platu. 
„Jsem horší, a  proto mám nižší plat,“ říkali 
takto hodnocení zaměstnanci. Často už ale 
nevěděli, proč k onomu snížení platu došlo. 

I  ze strany vedoucích došlo k  ovlivnění 
bodového hodnocení: jeden z  vyšších ma-
nažerů měl pod sebou více úseků. Protože 
však práce na jednom úseku byla náročnější 
než na ostatních, snažil se, aby zaměstnan-
ci tohoto úseku měli vyšší bodové hodnoce-
ní. Stávalo se to i přesto, že byl vzorec na-
staven u  každé pozice jinak a  hodnotitelé 
o tomto věděli. 

Dále jsme zjistili, že vedoucí někdy ani 
sami nevědí, jak by měl podle některých 
kritérií zaměstnanec pracovat, aby dosáhl 
průměru. Obecněji řečeno: chyběl zde po-
pis člověka, který by dosahoval ve  všech 
kritériích průměrných hodnot.

Mnohdy vedoucí neuměli sami popsat, co 
dané kritérium obnáší. Docházelo k tomu, 
že za  jeden prohřešek byl zaměstnanec 
sankcionován ve dvou kritériích, a to z dů-
vodu, že vedoucí některá kritéria zamě-
ňoval, nebo dokonce slučoval. Na  příkla-
du jedné věty hodnocení uvádím sloučení 
dvou kritérií:

Organizace práce: 
• práci si dovede zorganizovat.

Pracovní tempo: 
• protože si práci dovede zorganizovat, od-

vádí práci v dostatečném tempu.

Změny v systému hodnocení
V  další části chci naznačit změny, které 

je potřeba provést pro zajištění větší efekti-
vity hodnocení. Z toho, co je uvedeno výše, 
vyplývá, že je potřeba změnit stupnici. 
Není možné říci zaměstnanci, který v žád-
ném ohledu nezhoršil svůj pracovní výkon, 
že má méně bodů.

Výzkumy2 neustále ukazují, že spokoje-
nost zaměstnanců roste, pokud vědí, jak je 
určována výše jejich platu (viz tabulka č. 1). 

Zaměstnanec musí vědět, co od něj jeho 
vedoucí očekává, co je standardem, co po-
važuje za  již nedostačující pracovní výkon 
a  naopak. Sestavit tyto popisy je velmi 
náročné a dokazuje to i následující úryvek 
z korespondence s nejmenovanou poraden-
skou fi rmou:

„Úkol, který zahrne celý systém výbě-
ru, vedení, motivace a hodnocení. Systém, 
který bude znát popisy všech pracovních 
pozic, popisy kompetencí a  odpovědností. 
To se nevytváří jednoduše a  jen velmi ob-
tížně ze středního článku řízení. Většina 
fi rem, co znám, si tyto věci nechává dělat 
na zakázku (za opravdu těžké peníze) nebo 
na tom pracuje sestavený tým zaměstnanců 
za aktivní účasti/vlivu vrcholového vedení 
organizace. Vždy je to proces vycházející ze 
zkušeností a znalostí lidí, specifi k a tradic 
organizace, aktuálních potřeb a výsledek se 
rodí určitým tempem. Výsledný produkt je 
pak výrazným prvkem fi remní kultury – to 
je jeho obrovská cena.“

Vzorce pro přepočet:
If(WorkingRelation_ID.Division_ID.Code='01', (U_Hodnoceni), '')+
If(WorkingRelation_ID.Division_ID.Code='02', (U_Hodnoceni-60)*100, '')+ 
If(WorkingRelation_ID.Division_ID.Code='03', (U_Hodnoceni-86)*100, '')+ 
If(WorkingRelation_ID.Division_ID.Code='04', (U_Hodnoceni-105)*100, '')+ 
If(WorkingRelation_ID.Division_ID.Code='06', (U_Hodnoceni-105)*100, '')+ 
If(WorkingRelation_ID.Division_ID.Code='07', (U_Hodnoceni-115)*100, '')+ 
If(WorkingRelation_ID.Division_ID.Code='08', (U_Hodnoceni-65)*100, '')+ 
If(WorkingRelation_ID.Division_ID.Code='09', (U_Hodnoceni-100)*100, '')+ 
If(WorkingRelation_ID.Division_ID.Code='11', (U_Hodnoceni-95)*100, '')+ 
If(WorkingRelation_ID.Division_ID.Code='12', (U_Hodnoceni-100)*40, '')+ 
If(WorkingRelation_ID.Division_ID.Code='13', (U_Hodnoceni-100)*60, '')

Hodnocení zaměstn
   minulém díle jsem vám slíbil, že na základě vlastní 
zkušenosti prozradím, kterých chyb se můžete při 
hodnocení zaměstnanců vyvarovat. My jsme jich 
po provedení revize našli mnoho. Mohlo by se tedy zdát, 

že dosud jsme mnohé dělali špatně a že jsme systém měli možná lépe 
připravit. Jak se říká: po bitvě je každý generál. 
Myslím, že cesta, kterou jsme si prošli, a jistě po ní dále půjdeme, 
je nutná k vytvoření kvalitního hodnotícího systému, neboť nejsou 
daleko od pravdy slova písně jedné populární hudební skupiny: 
„I cesta může být cíl.“1

1  Mňága & Žďorp – I cesta může být cíl, 
 album Ryzí Zlato, Praha, EMI, 1995

2  Studie odměňování, Mercer Consulting, 2002

V
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„Jak při dalším hodnocení vysvětlím 
zaměstnanci, že má nižší bodové hodno-
cení, ale ve skutečnosti pracuje lépe?“ Tato 
otázka vyšla správně z úst vedoucího, který 
v minulém hodnocení přecenil výkon svých 
podřízených, respektive standardnímu 
výkonu přisoudil vyšší bodové hodnocení. 
Nejjednodušší způsob byl změnit stupnici 
jako takovou. Číselnou stupnici jsme vymě-
nili za znakovou (viz tabulka č. 2).

Důležitou součástí hodnocení je sezná-
mení všech zaměstnanců se změnami, aby 
každý pochopil, proč hodnotíme, jakým 
způsobem hodnotíme, co se od něj očekává. 

Hodnocení totiž nesmí být pouze záležitos-
tí hodnotitele, ale aktivně se na něm musí 
podílet i ti, kteří jsou hodnoceni.

Poslední revizí se zdokonalil systém hod-
nocení v zařízení, ale tím práce na systému 
hodnocení neskončila.

V dalších letech prošel systém hodnoce-
ní dalšími změnami. Standard pracovního 
výkonu se postupně mění s  vývojem celé 
organizace. Proto je třeba jej stále pilovat, 
pilovat a zase pilovat.  

Tento seriál o hodnocení nemá za cíl po-
dat návod na to, jak hodnotit, ale měl po-
psat cestu jedné organizace. Cestu, která nebyla jednoduchá: jak pro management, 

tak především pro řadové zaměstnance. 
Správné hodnocení může přinést organi-
zaci nevyčíslitelné obohacení. Pokud se 
s ním ale neztotožní většina zaměstnanců 
na všech úrovních, může organizaci v jejím 
vývoji přibrzdit, zastavit či dokonce rozlo-
žit.  

V  příštím, závěrečném díle najdete shr-
nutí toho, na co bychom neměli při hodno-
cení zapomínat. 

Studie Přesvědčení Procento

1. Zaměstnanec je spokojen, pokud ví, podle čeho je plat stanoven 74 %

2. Zaměstnanec je spokojen, ale nezná způsob stanovení svého platu 42 %

3. Zaměstnanec pozoruje vazbu mezi platem a výkonem 28 %

Velmi vysoká 
úroveň

Vysoká – optimální 
úroveň

Průměrná, postačující 
úroveň, standard

Postačující 
minimální úroveň

Nedostačující 
úroveň

15–13 12–10 9–7 6–4 3–1

A
– 0 +

B
– 0 +

C
– 0 +

D
– 0 +

E
– 0 +

anců 6. část

Tabulka č. 1

Tabulka č. 2

Důležitou součástí 
hodnocení je seznámení všech 

zaměstnanců se změnami, 
aby každý pochopil, proč 

hodnotíme, jakým způsobem 
hodnotíme, co se od něj 

očekává. 


