
Hodnoticí pohovor
1) CO UDĚLAT PŘED NÍM?

·  Pokud chcete stihnout vyhodnocení a zároveň 
nastavení cílů na další období, vyhraďte si pro 
schůzku dostatek času.

·  Zarezervujte si zasedačku nebo jiné místo, kde vás  
při hodnocení nebude nikdo vyrušovat.

·  Schůzku začněte neformálně. Zejména pokud 
na hodnocení závisí vyplácení bonusů, může být 
zaměstnanec nervózní. Pokuste se v úvodu prolomit 
ledy.

·  V průběhu rozhovoru udržujte oční kontakt. 
Nemusíte zaměstnance „probodnout pohledem“, ale 
není vhodné dívat se při hodnocení do země, sledovat 
pouze své poznámky apod.

·  Dejte zaměstnanci prostor, aby vyjádřil své 
názory a zhodnotil sám sebe. Pokud se na něco 
ptáte, netlačte na něj a dejte mu klidně chvilku 
na rozmyšlenou. Pokud s něčím nesouhlasí nebo 
vám nerozumí, promluvte si o tom. Nesouhlas 
nemusí zaznít napřímo, sledujte i mimiku a gesta 
hodnoceného.

·  Při hodnocení se soustřeďte a naslouchejte. Ztište 
si upozornění na notebooku, telefonu i hodinkách. 
Pokud si hlídáte čas, nedělejte to nijak okázale, ať 
zaměstnance nerozhodíte.

·  Za úspěchy zaměstnance otevřeně pochvalte 
a popište, v čem spočívaly a proč je považujete za 
přínosné.

·  V negativní zpětné vazbě buďte konkrétní 
a struční. Nechoďte kolem horké kaše, ale 
nešťourejte se v tom, co se nepovedlo, příliš dlouho.

·  Potřebujete, aby se zaměstnanec v něčem 
zlepšil? Rozveďte, co přesně od něj očekáváte. 
Nestačí si říct: „V této oblasti by ses měl/a zlepšit.“ 
Ideálně si společně naplánujte další postup v těchto 
záležitostech. 

·  Sledujte, jak se schůzka vyvíjí, a komunikaci se snažte 
vhodně přizpůsobit situaci. Snažte se nepouštět do 
konfliktů. Pokud nějaký vznikne, je na místě přizvat 
ke schůzce i třetí osobu. Nejčastěji to bude právě 
personalista.

·  V závěru schůzky vždy v bodech shrňte, na čem jste 
se dohodli.

2) NA CO VŠECHNO SE MŮŽETE PTÁT?

·  Docházka – zhodnoťte, zda zaměstnanec nemá 
problém například s pozdními příchody, dodržením 
docházky či jejím zapisováním do systémů apod.

·  Komunikace a spolupráce s kolegy – zaměstnanec 
by měl být schopný komunikovat srozumitelně, jasně 
a profesionálně. Neměl by se bát vyjádřit vlastní 
názor. Při hodnocení se soustřeďte na konkrétní 
příklady z praxe – co se povedlo a co by bylo dobré do 
budoucna zlepšit.

·  Přizpůsobivost a ochota se učit – je zaměstnanec 
ochotný se učit nové věci, přistoupit na návrhy 
ostatních, zapojit se do nových projektů a podobně? 
Opět si připravte konkrétní příklady.

·  Organizace času a dodržení termínů – proberte, 
jak se člověku daří dodržovat stanovené termíny a jak 
v čase plní jednotlivé úkoly.

·  Konkrétní projekty – zhodnoťte odvedenou práci, 
jejich kvalitu a míru dokončení.

·  Inovace a nápady – oceňte, pokud zaměstnanec 
přijde s něčím nad rámec stanovených úkolů.
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3) HODNOCENÍ 360° A JAK U NĚJ 
POSTUPOVAT

Hodnocení 360° spočívá v tom, že jednotlivce hodnotí 
hned několik lidí. Ideálně on sám, jeho přímý nadřízený, 
podřízený (pokud nějakého má), někdo na stejné 
pozici a třeba i někdo z HR, případně kolegové z jiného 
oddělení nebo i zákazníci. Komplexní hodnocení 
můžete využít ve chvíli, kdy uvažujete o zvýšení mzdy/
platu, o povýšení a dalším rozvoji zaměstnance, 
nebo naopak ve chvíli, kdy zaměstnanec stagnuje či 
nespolupracuje a potřebujete mu dát detailní zpětnou 
vazbu. Jak na něj?

·  Hodnotitelé by měli být anonymní, aby se nebáli 
vyjádřit svůj názor. Měli by se vyjadřovat konkrétně 
a popsat co nejvíc situací, které ukazují na dovednosti, 
přednosti či slabiny hodnoceného.

·  Důležité je vyhodnocení a předání výsledků 
hodnocenému. Měl by získat hodnocení od všech 
zúčastněných, ale i kroky, které z toho pro něj plynou. 
Výsledky by se měly promítnout jednak v plánování 
cílů pro další období a také v rozvojovém plánu 
jednotlivce.

·  Doporučujeme, aby byl zapojený nejen teamleader, 
ale také někdo z personalistů.

4) NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A JAK SE JIM 
VYHNOUT

·  Pozor na haló efekt a osobní sympatie – 
psychologický jev, kdy jedinci přisuzujeme povahové 
rysy a výkon na základě jeho vzhledu nebo jedné 
vlastnosti. Při hodnocení někoho můžete nechtěně 
upřednostňovat, či znevýhodnit. Pokud je vám 
někdo sympatický, má stejné koníčky nebo třeba 
fandí stejnému fotbalovému týmu, můžete ho snáz 
vidět v pozitivním světle a hodnotit ho mírněji. Při 
hodnocení zaměstnanců by ale měl jít osobní vztah 
k hodnocenému stranou.

·  Oprostěte se od toho, jak pracujete vy sami – 
hodnocení by mělo být fér pro všechny. Občas ale 
manažer lépe hodnotí postup práce, který je mu 
blízký – například člověk milující grafy lépe hodnotí ty, 
kteří mu je servírují, přestože ke splnění úkolů nemusí 
být třeba. Všímejte si tedy více výsledků než dílčích 
pracovních postupů. 

·  Vyhněte se extrémům – hodnocení zaměstnanců 
má být chvilkou upřímnosti a vyjasňování mezi oběma 
stranami, není to tedy chvíle na to přivírat oči a být 
příliš mírný, nebo naopak sečíst zaměstnancům 
všechny křivdy. Takovým přístupem naopak 
zaměstnance můžete znechutit a celé hodnocení jim 
pak může připadat zbytečné.

·  Zlatá střední cesta není vždy to nejlepší – někteří 
manažeři mají tendenci nenechat nikoho vyniknout – 
prostě nikoho nepřechválit ani moc nepohanit. Pokud 
ale všechny bude hodnotit průměrně, nikomu to nic 
nedá. Vždy se proto snažte být maximálně objektivní.
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