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1. Účel a smysl systému hodnocení 
Systém hodnocení MěÚ Moravská Třebová je rozvojově zaměřený nástroj s prvky hodnocení výkonu 

zaměstnanců ve stanovených parametrech.   

Hlavním cílem hodnocení je určení úrovně stanovených dovedností a následné určení rozvojových 

cílů a rozvojových aktivit hodnoceného zaměstnance. 

Dalším cílem hodnocení zaměstnanců je vyhodnotit stanovené výkonové parametry a v případě 

vedoucích zaměstnanců i individuální výkonové cíle.  

Cílem hodnocení je také větší aktivní zapojení hodnocených zaměstnanců do procesu hodnocení 

v podobě sebehodnocení zaměstnance a rovněž využití potenciálu a názorů hodnocených 

zaměstnanců pro zlepšení pracovních postupů a pracovního prostředí. 

Smyslem systémového nastavení nástroje hodnocení je: 

- Sjednocení nároků na zaměstnance 

- Jednotný přístup k hodnocení zaměstnanců 

- Přehled o výkonu a kvalitě práce zaměstnanců 

- Zvýšení motivace a spoluzodpovědnosti 

- Efektivnější komunikace a poskytování zpětné vazby 

- Cíleně zaměřené vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

2. Základní princip systému hodnocení 
Systém hodnocení je koncipován jako zásadní nástroj nadřízeného zaměstnance (hodnotitele) při 

práci se svými podřízenými zaměstnanci.  

Základem systému hodnocení je skutečnost, že každý zaměstnanec firmy přispívá ke správnému 

chodu svého odboru dvěma způsoby: 

 Přispívá k dosažení stanovených výkonových parametrů a dosahuje svých individuálních cílů 

 Rozvíjí své kompetence (soubor znalostí, dovedností a chování) 

Při hodnocení zaměstnance je tedy žádoucí nejen plnění individuálních cílů a kontrola výkonových 

parametrů, ale také způsob, jakým zaměstnanec cílů a výkonových parametrů dosahoval. 
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3. Základní pravidla a role v systému hodnocení 

           3.1 Základní pravidla hodnocení MěÚ Moravská Třebová 

 Hodnotící pohovor se zaměstnanci je prováděn 1x ročně na konci hodnotícího období 

(říjen/listopad).  

 Hodnocení probíhá směrem shora dolů; nejprve hodnotí tajemník úřadu vedoucí odborů a 

následně vedoucí odborů hodnotí své podřízené atd. 

 Hodnocení zaměstnance provádí vždy přímý nadřízený (hodnotitel).  Výjimku představují 

pouze případy, kdy v roli hodnotitele vystupuje vedoucí oddělení. V těchto případech se 

hodnotícího rozhovoru může jako pozorovatel zúčastnit příslušný vedoucí odboru. 

 Výstupem hodnocení je záznam z hodnotícího pohovoru, který je odsouhlasen hodnotitelem i 

hodnoceným. 

 Hodnocení zahrnuje následující oblasti: 

 Hodnocení výkonových parametrů a u vedoucích zaměstnanců rovněž 

hodnocení individuálních výkonových cílů. 

 Hodnocení kompetencí (potřebné dovednosti k dosahování stanovených cílů). 

 Hodnocení a stanovení rozvojových cílů. 

 Výsledné hodnocení 

KOMPETENCE 

 

JAK byl úkol prováděn 

  VÝKONOVÉ PARAMETRY 

CO je úkolem 

HODNOCENÍ VÝKONU 

 Parametry výkonu 
 Individuální cíle 

HODNOCENÍ  

DOVEDNOSTÍ 

(projevy chování) 

CELKOVÉ HODNOCENÍ 

VÝKONU 
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         3.2 Role hodnoceného a hodnotitele v systému hodnocení 
 Dosahování cílů a rozvoj zaměstnanců je odpovědností obou stran, které se na plnění cílů  

 podílí. Odpovědnost při hodnocení zahrnuje: 

 Hodnotitel: 

 Vysvětluje cíle vyššího řádu, stanovuje a komunikuje cíle pro zaměstnance. 

 Rozvíjí a podporuje zaměstnance tak, aby lépe dosahoval svých cílů. 

 Provádí pravidelně hodnocení zaměstnance a sděluje očekávání na další období (cíle, 

rozvojové potřeby).  

 Vysvětluje hodnocení výkonových parametrů, cílů a kompetencí svému podřízenému. 

 Hodnocený: 

 Aktivně se podílí na hodnocení prostřednictvím svého sebehodnocení  

 Podílí se na stanovení cílů tak, aby jim dobře rozuměl. 

 Aktivně vykonává činnosti, které vedou k dosažení cíle, osobnímu rozvoji. 

 Sleduje, mapuje si plnění cílů, připravuje se na hodnocení (pojmenuje si úspěchy a rozvojové 

potřeby do budoucna). 

4. Hodnocení výkonu 
Hodnocení výkonu zahrnuje u všech hodnocených zaměstnanců hodnocení stanovených výkonových 

parametrů za pomoci definované škály hodnocení.  

Konkrétní výkonové parametry a škála hodnocení jsou detailně popsány v pravidlech hodnocení. 

U skupiny vedoucích zaměstnanců jsou hodnoceny stanovené individuální výkonové cíle za pomoci 

hodnotící škály, která je opět detailně popsána v pravidlech hodnocení. 

Při stanovování individuálních výkonových cílů se hodnotitel řídí technikou SMART. 

Při nastavování cílů si položte následující otázky: 

 Jak může náš útvar/odbor/zaměstnanec přispět ke splnění priorit a cílů úřadu? 

 Co je klíčové pro oblast, kterou řídím? 

 Kde máme problémy? 

 Co nám brání v plnění cílů? 

Dobře nastavený cíl musí být SMART 

S – specifický – cíl jasně vypovídá o tom, čeho se má dosáhnout 

M – měřitelný – jsem schopni dosažení cíle kvantifikovat a vyhodnotit 

A - akceptovatelný – cíl musí být přijat zaměstnancem a musí odpovídat jeho potřebám 

R – realistický – dosažení cíle musí být reálné a ve schopnostech zaměstnance 
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T – termínovaný – splnění cíle musí být časově vymezeno 

 

Hlavní zásady pro stanovení cílů: 

 Uplatnění metodiky SMART při stanovení cílů 

 Navržení optimálního počtu cílů – maximální počet stanovených individuálních výkonových 

cílů jsou tři cíle. 

 Cíle musí být možno vyhodnotit dle zadané hodnotící škály 

 Termíny splnění cílů musí korespondovat s četností hodnocení dané pracovní pozice 

Mezi individuální cíle nepatří standardní povinnosti zaměstnance stanovené pracovní náplní a 

pracovními postupy! 

5. Hodnocení kompetencí 
Hodnocené kompetence v MěÚ Moravská Třebová vycházejí z definovaného kompetenčního modelu 

a jsou to: 

Průřezové kompetence platné pro všechny zaměstnance: 

 Odbornost 

 Komunikativnost 

 Klientský přístup 

 Zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost 

Skupinové kompetence pro vedoucí zaměstnance 

 Řídící dovednosti 

 Organizační dovednosti 

 Spolupráce 

Skupinové kompetence pro úředníky 

 Orientace na výkon (výkonnost) 

 Samostatnost 

 Flexibilita 

Skupinové kompetence pro zaměstnance odborné podpory 

 Řešení problému 

 Samostatnost 

 Ochota a vstřícnost 

 

Popis jednotlivých kompetencí ve formě projevů je uveden v samostatném dokumentu – 

Kompetenční model.  
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Tento dokument slouží jednak pro potřeby hodnotitelů (hodnocení podle stejných „pravidel“) a i pro 

hodnocené (aby si byli vědomi, jaké chování se od nich očekává). 

Škála určená pro hodnocení kompetencí je detailně popsána v pravidlech hodnocení. 

6. Výsledné hodnocení  
Výsledné hodnocení se získá u hodnocených zaměstnanců jako součet všech bodových hodnocení 

zaměstnance za jednotlivé části hodnocení. 

Výsledkem hodnocení je zařazení zaměstnance do jedné ze čtyř skupin: 

do skupiny A* je zaměstnanec zařazen, pokud jeho výsledné hodnocení dosahuje 90 až 100 bodů,  

do skupiny A je zaměstnanec zařazen, pokud jeho výsledné hodnocení dosahuje 70 až 89,9 bodů, 

do skupiny B je zaměstnanec zařazen, pokud jeho výsledné hodnocení dosahuje 50 až 69,9 bodů, 

do skupiny C je zaměstnanec zařazen, pokud jeho výsledné hodnocení dosahuje pod 50 bodů. 

7. Vedení hodnotícího rozhovoru 

7.1 Standardní postup při provedení hodnocení 

 Určení termínu k provedení hodnotícího rozhovoru  

 Příprava a provedení sebehodnocení zaměstnancem 

 Předání výstupu ze sebehodnocení hodnotiteli 

 Příprava hodnotitele na hodnotící rozhovor 

 Provedení hodnotícího rozhovoru 

 Vypracování záznamu z hodnocení zaměstnance 

 Zajištění podpisů hodnotitele a hodnoceného na vytištěném záznamu z hodnocení 

zaměstnance 

 Předání podepsaného záznamu na personální odbor k založení do osobního spisu 

zaměstnance 

 Zpracování zprávy (personální úsek) z provedených hodnotících rozhovorů pro vedení úřadu 

 Realizace dohodnutých rozvojových aktivit  

7.2 Obecné principy pro vedení hodnotícího rozhovoru 
 

Věcná příprava 

 předmět hodnocení – výkonové parametry, cíle ve vazbě na dosažené výsledky, projevy 

chování, budoucnost hodnoceného zaměstnance 

Příprava na hodnotící rozhovor 

 plánování schůzek s hodnocenými zaměstnanci 
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 zachování objektivity posuzování a věcnost projevu. K tomu nám může pomoci zodpovězení 

následujících otázek: 

 

 

 

 

Příprava prostředí 

 volba správného prostředí 

 vytvoření časového prostoru 

Výstup přípravy 

 mám naplánované schůzky na rozhovory a místnosti pro jejich realizaci mám připravené 

hodnocení zaměstnanců  

 mám připravené hodnocení stanovených dovedností (kompetencí) 

 mám představu o jejich nových cílech a rozvoji 

 mám připravenou svoji představu o hodnocení výkonových parametrů včetně vyhodnocení 

individuálních výkonových cílů (v případě vedoucích zaměstnanců) 

7.3 Průběh hodnotícího rozhovoru 
Rozhovor je rozdělen do 4 částí: 

 Zahájení 

 Hodnocení výkonových parametrů a hodnocení individuálních výkonových cílů 

 Hodnocení stanovených dovedností (kompetencí) a stanovení rozvojových oblastí a aktivit 

 Shrnutí 

Každé z těchto témat je dále v textu detailně popsáno včetně rad a tipů pro hodnotitele.  

 

Před realizací rozvojové zpětné vazby je důležité se zamyslet  

nad emocionální a věcnou stránkou chystané zpětné vazby. 

 Nemám osobní antipatii vůči dotyčnému? Dokážu sdělení udržet ve věcné, racionální rovině? 

 Nejsem sám v afektu? 

 Dokážu vše sdělit sám za sebe? „Já to tak vnímám“, „Viděl jsem, že jsi…“ 

 Dokážu se chovat a jednat partnersky, bez kritického nebo negativního tónu? 

 Mám konkrétní fakta týkající se dané situace? 

 Je to skutečně závažná, důležitá chyba? Nejedná se pouze o méně významný detail? 

 Bude to pro hodnoceného zaměstnance srozumitelné? 

 Dokážu odpovědět (sdělit hodnocenému zaměstnanci řešení), když se zeptá, co má dělat, jak to 

má řešit? 

 Mám připravenou věcnou argumentaci? 
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7.4 Základní struktura hodnotícího rozhovoru: 
 

POSTUP   

ZAHÁJENÍ HODNOTÍCÍHO ROZHOVORU 

 

Hodnotitel 

 

HODNOCENÍ VÝKONOVÝCH PARAMETRŮ, INDIVIDUÁLNÍCH CÍLŮ 

 

MINULOST Hodnocení stanovených výkonových ukazatelů 

Hodnocení dosažení individuálních cílů hodnoceného za předchozí 

období 

Hodnocený 

Hodnotitel 

Oba 

BUDOUCNOST Stanovení individuálních cílů hodnoceného na další období Hodnocený 

Hodnotitel 

Oba 

 

HODNOCENÍ STANOVENÝCH DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ) 

 

MINULOST Hodnocení kompetencí a rozvoje hodnoceného  

za předchozí období 

Hodnocený 

Hodnotitel 

Oba 

BUDOUCNOST Stanovení rozvojových potřeb hodnoceného  

pro další období 

Hodnocený 

Hodnotitel 

Oba 

  

  

 

SHRNUTÍ HODNOCENÍ 

 

Oba 

 

 

7.5 Podrobný popis jednotlivých částí hodnotícího rozhovoru 
 

ZAHÁJENÍ  

 FÁZE ROZHOVORU VHODNÉ FORMULACE A DOPORUČENÍ 



Projekt: „Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb Moravská Třebová“ 

 

Stránka 10 z 17 
 

H

o

d

n

o

ti

t

e

l 

 

Příprava vnějších 

podmínek 

 

(vytvoření příjemného 

prostředí k rozhovoru) 

 

 

 

Atmosféra má výrazný vliv na pozitivní pocit obou stran (hodnoceného i 

hodnotitele). 

Rozhovor by měl probíhat vždy:  

- v předem určeném čase 

- s písemnou přípravou  

- v klidném nerušeném místě u pracovního stolu 

 

- bez telefonů a návštěv  

Pozitivní přijetí 

 

(pozitivní uvítání 

hodnoceného) 

 

 

 

K odbourání nervozity poslouží pozitivní přivítání. Minimálně se hodí neutrální 

přijetí jako:  

 

"Jsem moc rád/a, že máme příležitost si v klidu společně pohovořit.“ 

 

Po uvítání vysvětlíme: 

 

- strukturu rozhovoru 

- cíle, způsob a postup, jak bude naše setkání probíhat 

 

Hodnocený bude znát jasná pravidla průběhu hodnotícího rozhovoru. Je klidnější, 

protože ví, co ho čeká. Může se bez zbytečné nervozity soustředit na podstatné 

momenty rozhovoru. 

 

V průběhu hodnocení využívají obě strany formulář v papírové či elektronické 

podobě. 

 

 



Projekt: „Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb Moravská Třebová“ 

 

Stránka 11 z 17 
 

 

 FÁZE 

ROZHOVORU 

VHODNÉ FORMULACE A DOPORUČENÍ 

H

O

D

N

O

C

E

N

Í 

C

Í

L

Ů 

- 

M

I

N

U

L

O

S

T 

H

o

d

n

o

c

e

n

ý 

 

Zhodnocení 

výkonových 

parametrů a cílů 

za předchozí 

období 

 

Rozhovor začíná hodnocený, který hodnotí vlastní výkon z hlediska naplnění 

individuálních a výkonových kritérií. Měl by okomentovat svůj pohled na: 

 

- plnění stanovených výkonových parametrů 

- dosažení jednotlivých konkrétních cílů (v případě vedoucích zaměstnanců) 

 

H

o

d

n

o

t

i

t

e

l 

 

Zhodnocení 

výkonových 

parametrů a cílů 

za předchozí 

období 

 

 

Hodnotitel navazuje na úvodní slovní sebehodnocení hodnoceného.  

 

V průběhu by se měl dostat k hodnocení:  

 

- plnění stanovených výkonových parametrů 

- dosažení jednotlivých konkrétních cílů (v případě vedoucích zaměstnanců) 

- hodnocení na škále 100%, 90%, 50% a 0% 

- slovní komentář  

 

Hodnotitel by měl vytvořit atmosféru důvěry. Pomůže, že začneme pozitivním 

zjištěním a pochvalou za konkrétní větší úspěch. Smyslem rozhovoru není zpochybnit 

sebehodnocení hodnoceného, ale dodat mu sebedůvěru. 

  

Klademe proto otevřené otázky tj. otázky, na které nelze odpovědět pouze ANO - NE. 

Tyto otázky doplňují sebehodnocení hodnoceného.  

 

Příklady otevřených otázek: 

 

„Jak hodnotíte své výsledky?“ 

„Co si o nich myslíte?“ 

„Řekněte mi něco o svém týmu, jak ho řídíte?“ 

„V čem si myslíte, že jste se od minulého rozhovoru posunul/a a v čem ne?“  „Kterým 

faktorům připisujete největší podíl na svých úspěších?“ 

 

Podobnými otázkami bychom měli přivést hodnoceného k tomu, aby se zamyslel a aby 

našel odvahu pohovořit o svých silných stránkách. 

Lidé mají velkou tendenci na tyto otázky odpovídat negativně, tj. zdůrazňovat "v 
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O

b

a 

 

Diskuse, shrnutí 

a dohoda 

 

Zaměstnanec identifikoval své silné i slabší stránky při plnění výkonových parametrů 

či cílů.  

 

Zná také Váš názor na svůj výkon, cíle a kompetence, chování a jednání, vidí oblasti, 

které vyžadují zlepšení.  

 

Výstupem je shoda v hodnocení výkonových parametrů a cílů za minulé období. 
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C
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L
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- 

B
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D

O

U

C

N

O
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o
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c

e

n

ý 

 

Návrh vlastních 

individuálních 

cílů na další 

období 

 

 

 

 

Hodnocený (vedoucí zaměstnanec) by si v této fázi pohovoru měl být více jistý sám 

sebou, měl by vidět možnosti, jak vylepšit své slabší stránky, měl by mít nápady a 

neměl by se bát je prezentovat. 

 
Hodnocený (vedoucí zaměstnanec) v rozhovoru o budoucnosti uvádí dle svých 
představ: 
- stanovení možných nových cílů 

- kroky vedoucí k těmto cílům 

H

o

d

n

o

t

i

t

e

l 

 

Návrh 

individuálních 

cílů 

hodnoceného na 

další období 

 

 

 

Pokud je hodnocený motivován k naplnění svých cílů a představ, má hodnotitel tento 

potenciál podpořit. 

 

Hodnotitel v rozhovoru o budoucnosti uvádí: 
- stanovení nových cílů 

- kroky vedoucí k těmto cílům 

 

Hodnotitel má zůstávat aktivním posluchačem a klást jen otázky, které mu pomohou 

konkretizovat jeho vize:  

„Jakých konkrétních cílů byste chtěl/a v příštím období dosáhnout“? 

„Kdy zahájíte realizaci své myšlenky“? 

„Kolik času na to budete potřebovat“? 

„Myslíte si, že Vaše zkušenosti na tento projekt stačí“? 

„Ve kterých oblastech vidíte možnosti svého dalšího rozvoje“? 
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S

T 

 

Příklady situací a 

možná řešení 

Reagujeme v těchto situacích: 

A ) Jsou všechny návrhy hodnoceného dobré a životaschopné? Odpovídají 

strategickým cílům společnosti, cílům vašeho útvaru? 

Pokud se od nich vzdalují, změňte směr hovoru a cíle mu přibližte. 

B ) Chybí hodnocenému ambicióznost? 

Dodejte mu kuráž, zaveďte řeč na témata, která se vám zdají důležitá a o nichž on 

sám nemluvil. Naznačte mu, jak vidíte jeho kariéru Vy sám. Veďte jej k realistickému 

pohledu na jeho kariéru. Ovšem bez nátlaku! Povzbuďte jej! 

C ) Jsou jeho cíle a návrhy příliš ambiciózní? 

Požádejte jej, aby se znovu zamyslel nad svými cíli (Pozor - může ale dojít i k 

demotivaci!). Nekritizujte! Zamyslete se sami a rozvažte, jak mu vytvořit podmínky k 

dosažení úspěchu. Je třeba zvážit střet rizik, do kterých se můžeme dostat, a proti 

tomu stojící skutečnosti, že sami můžeme být příčinou jeho neúspěchu, snížení 

výkonu, demotivace, odchodu ze společnosti.  

Aby byl rozhovor skutečným přínosem pro obě strany, a pokud to atmosféra dovolí, 

je nutné dát prostor hodnocenému, aby také vyjevil, jaké má starosti, pochybnosti, o 

kterých by měl hodnotitel vědět, resp. aby pohovořil i o svých schopnostech a 

dovednostech. 

Jsou-li ujasněna vzájemná očekávání a jsou-li stanoveny a oboustranně akceptovány 

cíle na příští období, pak nastává shoda v definování rozvojových potřeb. 

O

b

a 

 

Diskuse, shrnutí 

a dohoda 

 

 

Hodnocený představil svou představu o plnění cílů na další období. Zná také Váš 

názor na svůj výkon a cíle a vidí oblasti, které vyžadují zlepšení.  

 

Výstupem je shoda v návrhu individuálních cílů na další období.  
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 FÁZE ROZHOVORU VHODNÉ FORMULACE A DOPORUČENÍ 

K

O

M
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N
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- 

M

I

N

U
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O

S

T 

H

o

d

n

o

t

i
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e

l 

 

Zhodnocení 

kompetencí za 

předchozí období 

 

Rozhovor v této části začíná hodnotitel. Hodnotí jednotlivé kompetence 

zaměstnance. Obecně je vhodné zachovávat zásady popsané v části „Hodnocení 

cílů“. 

 

Hodnocení obsahuje:  

- kvantifikace na škále 100%, 80%, 60%, 30% a 0% 

- výsledné hodnocení dovedností (průměr z dosažených dílčích hodnocení 

jednotlivých dovedností) 

- slovní komentář prostřednictvím příkladů chování hodnoceného 

- silné a slabé stránky 

- 2 příklady toho, co se líbilo na chování, přístupu hodnoceného 

- 2 příklady toho, co se nelíbilo na chování, přístupu hodnoceného 

H

o

d

n

o

c

e

n

ý 

 

Zhodnocení 

kompetencí za 

předchozí období 

Hodnocený by měl ve svém chování a přístupu k práci identifikovat:  

 

- silné stránky 

- slabé stránky 

 

Hodnocený by měl okomentovat svůj rozvoj za minulé období především, ale 

nejenom, ve vztahu ke svým slabým stránkám. 

O

b

a 

 

Diskuse, shrnutí a 

dohoda 

 

Hodnocený i hodnotitel identifikovali silné stránky hodnoceného a probrali jeho 

rozvoj za minulé období. 
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- 

B

U

D

O
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C

N
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o
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o

c

e

n
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Návrh vlastních 

rozvojových potřeb 

na další období 

 

Hodnocený v rozhovoru o budoucnosti uvádí dle svých představ: 
 
- oblasti svého dalšího rozvoje, 

- způsob práce pro naplnění oblastí rozvoje 

 

Hodnocený by si v této fázi pohovoru měl být více jistý sám sebou, měl by vidět 

možnosti, jak vylepšit své slabší stránky, měl by mít nápady a neměl by se bát je 

prezentovat. 

Možná je silně motivován k naplnění svých cílů a představ a tento potenciál 

bychom neměli nechat „vyprchat". 

H

o

d

n
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t

i

t

e 

l 

 

Návrh rozvojových 

potřeb hodnoceného 

na další období 

 

Hodnotitel v rozhovoru o rozvojových potřebách na další období uvádí:  

- stanovení nových rozvojových potřeb 

- kroky k tomu vedoucí 

-  
Hodnotitel, stejně jako u rozhovoru o cílech, klade otázky, které pomáhají 

hodnocenému konkretizovat jeho vize: 

 

 „Ve kterých oblastech vidíte možnosti svého dalšího rozvoje“? 

„Jaké kroky by k tomu, podle Vás, měly vést?“ 
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O

S

T 

O

b

a 

Diskuse, shrnutí a 

dohoda nad 

společným 

„závazkem“ 

Jsou-li ujasněna vzájemná očekávání a jsou-li stanoveny a oboustranně 

akceptovány rozvojové potřeby na příští období, pak nastává shoda v definování 

rozvojových potřeb. 

 

 

UKONČENÍ 

 FÁZE ROZHOVORU VHODNÉ FORMULACE A DOPORUČENÍ 

H

o

d

n

o

ti

t

e

l 

 

Pozitivní uzavření 

hodnotícího 

rozhovoru.  

 

Případně řešení dalších 

pracovních a osobních 

záležitostí. 

 

Zapsáním závěrů hodnotícího rozhovoru se záměr mění v závazek jednat.  

 Hodnotitele zavazují závěry vytvořit hodnocenému podmínky k úspěchu, 

poskytnout pomoc a podmínky pro ujednání, resp. např. pro zlepšení  

(podmínky pro školení, pro splnění ambiciózního úkolu, ...) 

 Hodnoceného zavazují závěry k tomu, aby realistické cíle, návrhy, projekty, 

na kterých se oba dohodli, v dalším období uskutečnil  

 

Závěry hodnocení hodnotitel nahlas přečte a doplní všechny připomínky 

hodnoceného, aby nedošlo k pozdějšímu nedorozumění, které by mohlo ohrozit 

úspěšné dosažení vytyčených cílů, resp. i celé příští hodnocení. 

 

7.6 Shrnutí – co dělat a čeho se vyvarovat při hodnocení 
 

CO DĚLAT 

 Vytvořte klidnou a přátelskou atmosféru v neoficiálním prostředí. 

 Uvítejte pracovníka, odstraňte pocit napětí. 

 Vysvětlete cíle a průběh rozhovoru. 

 Požadujte, aby hodnocený sám hodnotil svůj výkon od předchozího rozhovoru. 

 Klaďte otevřené otázky a ověřujte informace tam, kde nemáte jasno nebo kde o nich pochybujete. 

 Sdělte pracovníkovi váš názor na jeho pracovní výkon, chování a jednání. 

 Nezapomeňte pochválit za dobrou práci. 
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 Naznačte oblasti vyžadující zlepšení a chtějte vědět, jak se sám pracovník domnívá, že by toho mohl 
dosáhnout, případně se Vy sami pokuste naznačit možné cesty jeho zdokonalení. 

 Odvoďte společně cesty dalšího rozvoje osobnosti pracovníka a způsob jejich zajištění. 

 Pohovor zakončete povzbuzením - motivačně. 

 

 

ČEHO SE VYVAROVAT 

KATEGORIZACE, PŘEDSUDKY 
Předčasné závěry dle vzhledu, národnosti, náboženství, 

profesní skupiny atp. 

EGOCENTRICKÁ CHYBA Posuzování podle sebe. 

KUMULATIVNÍ CHYBA Podle výkonů v minulosti se dělají závěry v současnosti. 

AROGANČNÍ CHYBA Vlastní názor je předem považován za správný. 

HALO EFEKT, SVATOZÁŘ, PŘEHLUŠOVACÍ 

EFEKT 
Malý počet dojmů přehlušuje ostatní. 

EFEKT JEŽÍŠKA Posuzovatel hraje roli dobromyslného příznivce. 

EMPATIE / ANTIPATIE Vyjadřování sympatií či antipatií. 

 

8. Průvodce hodnocením v elektronickém formuláři v prostředí IS  

8.1 ATTIS 
 

Vyplnění hodnocení do formuláře 

 

Hodnocení výkonových parametrů: 

1. krok – vyplňte záhlaví formuláře (vaše jméno, jméno hodnoceného atd.) 

2. krok – vepište do příslušných kolonek znění Vámi zadaných individuálních cílů a jejich 

váhové ohodnocení 

3. krok – napište „x“ do sloupce Hodn. k příslušné kategorii hodnocení 
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4. krok – napište datum hodnocení do příslušné kolonky 

 

 

Hodnocení individuálních výkonových cílů: 

 

Stanovení nových individuálních cílů na další období: 

 

Hodnocení kompetencí: 

 

Zhodnocení rozvojových aktivit za uplynulé období: 

 

Stanovení rozvojových cílů, aktivit a školení pro nové období: 

 

Zaznamenání námětů, připomínek hodnoceného zaměstnance: 

 

Výsledné hodnocení: 

 

Výstup z hodnocení: 

 

 

 

 
 
 

 


