
6 tipov ako napísať
efektívne hodnotenia
výkonu zamestnanca
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Prečo je dobré zaviesť pravidelné hodnotenia výkonu zamestnanca.

Čo zahrnúť do hodnotenia a na čo pri spätnej väzbe nezabudnúť.

Ako môže v tejto sfére pomôcť digitalizácia - zavedenie softvéru.

Prečo je pre manažérov dôležité zapisovanie poznámok o výkone 

zamestnanca počas celého roka.

Aký efekt môže mať zanedbanie hodnotenia výkonu snaživých 

a “bezproblémových” zamestnancov.

Prečo je nevyhnutná úprimnosť a transparentnosť v očakávaniach

na oboch stranách.

Názornosť. Prečo je pri hodnotení dôležité držať sa konkrétnych

príkladov a nevychádzať z domnienok.

Čo sa v e-booku dozviete?

Hodnotenie výkonnosti má význam ako pre zamestnancov, tak aj pre zamestnávateľov. 
Je dôležité pre každú firmu, no jeho účinnosť tiež závisí aj od toho, ako sa vykonáva.

Skvelé hodnotenie pomáha vašim zamestnancom identifikovať príležitosti na rast a potenciálne
oblasti zlepšenia. Manažéri však často nedostávajú dostatok pokynov, ako má efektívne a komplexné
hodnotenie vyzerať. Poďme sa spoločne pozrieť na to, akých bodov sa pri hodnotení držať.

Problém komplexného hodnotenia ešte zhoršuje skutočnosť, že malé podniky často bojujú
s obmedzenými zdrojmi.



Hodnotenie výkonu zamestnanca je formálne hodnotenie práce zamestnanca za určité časové obdobie. 
Pri hodnotení výkonu zamestnanca manažéri hodnotia celkový výkon tohto jednotlivca, identifikujú jeho 
silné a slabé stránky, ponúkajú mu spätnú väzbu a pomáhajú mu stanoviť ciele.

Zamestnanci majú zvyčajne možnosť klásť otázky a zdieľať spätnú väzbu aj so svojim manažérom. 
V rámci procesu hodnotenia pracovného výkonu môžu vyplniť aj sebahodnotenie.

Zatiaľ čo hodnotenie výkonu zamestnanca bolo tradične nastavené na ročnej báze, čoraz viac spoločností
prechádza na štvrťročnú, mesačnú alebo dokonca týždennú spätnú väzbu. Niektoré organizácie úplne
zrušili formálny proces hodnotenia výkonnosti a nahradili ho pravidelnými neformálnymi kontrolami 
jeden na jedného s manažmentom.

Bez ohľadu na to, ako často alebo akým spôsobom vaša spoločnosť
vykonáva hodnotenie výkonnosti, tieto stretnutia by mali byť prínosom
pre zamestnancov aj manažérov. Pracovníci lepšie pochopia, čo robia
dobre a v čom sa môžu zlepšiť. Manažéri majú zasa možnosť
komunikovať so svojím tímom o očakávaniach, identifikovať svojich
najvýkonnejších pracovníkov, korigovať problémy skôr ako vyeskalujú
a zvýšiť angažovanosť, či motiváciu.

Komunikácia

Spolupráca a tímová práca

Kreatívne riešenie problémov

Kvalita a presnosť práce

Dochádzka, dochvíľnosť a spoľahlivosť

Schopnosť plniť ciele a dodržiavať termíny

Čo zahrnúť do hodnotenia výkonnosti zamestnanca
Bez ohľadu na odvetvie väčšina hodnotení zamestnancov zahŕňa hodnotenie týchto zručností:

Hodnotenie by malo zahŕňať aj všetky kompetencie špecifické pre danú pozíciu, ako aj úspechy a prínos
zamestnanca pre jeho úlohu alebo organizáciu.

Najjednoduchšou a trvalo udržateľnou pomocou je vytvorenie kompetenčného modelu pre každú
unikátnu pozíciu. Jednak sa tým sprehľadní rozdelenie kompetencií v rámci celej spoločnosti a zároveň 
budú všetci zamestnanci a ich nadriadení vedieť, čo môžu od seba navzájom očakávať. Nedostatky v 
naplnení kompetencií sa najprv riešia cieleným rozvojom, nie sankciami.

https://blog.sloneek.com/downloads/tvorba-a-hodnoceni-kompetenci/


Hodnotenie výkonu zamestnanca je formálne hodnotenie práce zamestnanca za určité časové obdobie. 
Pri hodnotení výkonu zamestnanca manažéri hodnotia celkový výkon tohto jednotlivca, identifikujú jeho 
silné a slabé stránky, ponúkajú mu spätnú väzbu a pomáhajú mu stanoviť ciele.

Zamestnanci majú zvyčajne možnosť klásť otázky a zdieľať spätnú väzbu aj so svojim manažérom. 
V rámci procesu hodnotenia pracovného výkonu môžu vyplniť aj sebahodnotenie.

Zatiaľ čo hodnotenie výkonu zamestnanca bolo tradične nastavené na ročnej báze, čoraz viac spoločností
prechádza na štvrťročnú, mesačnú alebo dokonca týždennú spätnú väzbu. Niektoré organizácie úplne
zrušili formálny proces hodnotenia výkonnosti a nahradili ho pravidelnými neformálnymi kontrolami 
jeden na jedného s manažmentom.

Nezabudnite, že cieľom je mať v spoločnosti kompetentných a motivovaných ľudí. 
Riadenie založené na kompetenciách vám jednoznačne pomôže dosiahnuť tento cieľ.



Ako môže pomôcť softvér
na riadenie výkonnosti

Ak chcete znížiť finančnú záťaž pre vašu malú firmu, 
môžete zvážiť integráciu softvéru na riadenie
výkonnosti do procesu ročného hodnotenia.

Kvalitný systém riadenia výkonnosti poskytuje správy v 
reálnom čase a zlepšuje spoluprácu medzi
zamestnancami a manažérmi. Platforma vám pomáha
dokončiť proces a ukladá výsledky na neskoršie
preskúmanie. Ale aj s takýmto programom musíte 
vedieť, čo a ako povedať, ak chcete, aby proces 
hodnotenia viedol k väčšej angažovanosti a udržaniu
zamestnancov.



Poskytujte pravidelnú, 
neformálnu spätnú väzbu

Hoci sa hodnotenie výkonnosti zvyčajne uskutočňuje raz alebo dvakrát ročne, spätná väzba by sa
nemala obmedzovať len na tieto krátke obdobia hodnotenia. Mali by ste ponúkať konzistentné
hodnotenia počas celého roka, aby vás v čase hodnotenia nič neprekvapilo.

Nenechajte svojich ľudí pri hodnotení výkonnosti zaskočiť. Nemalo by to byť prvýkrát, čo od vás počujú, 
že nepodávajú výkony podľa očakávaní.

Mali by ste si tiež neustále robiť poznámky o výkone zamestnancov - najmä vtedy, keď nie sú na obzore 
žiadne výročné hodnotenia.

Zamestnanci si zaslúžia dôkladné hodnotenie svojej práce za celé sledované obdobie. Hodnotenie by 
podľa správnosti nemalo spočívať v tom, čo si manažér pamätá z posledných niekoľkých týždňov pred
tým, ako sa má hodnotenie odovzdať personálnemu oddeleniu, ale naopak dlhodobejšie zámerne robiť
a archivovať poznámky.
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Vysoko hodnotní zamestnanci, ktorí robia svoju prácu a robia ju dobre, často nie sú prioritou záujmu v 
cykloch hodnotenia výkonnosti, čo vedie k premárneným príležitostiam komunikovať, ako veľmi si 
organizácia váži snahu a výsledky najlepších pracovníkov.

Nezanedbávajte svojich najlepších pracovníkov. 
Ak riešite len problémy alebo sa zameriavate na 
zamestnancov, ktorí nepodávajú také dobré výkony ako
ostatní, prepásli ste príležitosť vyjadriť vďačnosť tým, ktorí
formujú inovácie, kreativitu a kultúru vo vašej spoločnosti. 
Aj keď možno nepotrebujú toľko vedenia ako ostatní 
zamestnanci, títo jednotlivci by mohli stratiť nadšenie
alebo motiváciu, ak sa im občas nedostane uznania.



Buďte úprimní

Žiadny pracovník nie je dokonalý a vždy bude priestor na 
zlepšenie. Rozhodnite sa, čo stojí za to riešiť
a neváhajte na to upozorniť. Ak viete, že sa nejaký problém 
týka vášho tímu, chodenie okolo témy po špičkách vás nikam 
neposunie.

Spätnú väzbu poskytnite tak, ako by ste ju chceli dostať vy. 
Diskusii sa nevyhnete, preto si vyberte vhodný prístup a držte 
sa ho.

Ak niekto podáva slabé výkony a vy to neriešite priamo, vedzte, 
že všetci ostatní v kancelárii to vedia tiež.

Manažéri by mali tiež demonštrovať a očakávať jasnosť. Na 
oboch stranách stola musí byť krištáľovo jasné, čo manažér od 
zamestnanca očakáva a čo zamestnanec od manažéra 
potrebuje.
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Buďte teda jas
ní, úprimní

a pamätajte, 
že ak sa to nebude 

riešiť, nič sa
nezmení !!



Urobte to tvárou v tvár

Písomné hodnotenie by malo byť stručným, ale priamym
prehľadom bodov diskusie, čo umožňuje podrobnejší rozhovor 
tvárou v tvár. Možno budete chcieť naplánovať stretnutie v 
kaviarni alebo na mieste mimo kancelárie, aby ste si zabezpečili 
príjemnú atmosféru. Ak hodnotíte pracovníkov na diaľku, 
naplánujte si videochat, aby ste stále viedli živý rozhovor. 
Tento prístup ponecháva priestor na diskusiu a spätnú väzbu na 
ich strane a zabraňuje nedorozumeniam.

Jediný spôsob, ako podať hodnotenie výkonnosti, je osobne, s 
dostatočným časom na prezentáciu a spracovanie, vypočutie a 
reakciu. Je to príliš dôležité na to, aby sme to presunuli na 
e-mail alebo telefón. Ak by ste tak urobili, vyslali by ste signál, 
že vám na danej téme nezáleží natoľko, aby ste si našli čas aj 
na stretnutie.

Po načrtnutí prípadných nedostatkov alebo chýb prediskutujte
riešenia týchto problémov a naliehajte na zamestnancov, aby 
sa vyjadrili k otázkam, ktoré ste nastolili.
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Pozor!!!



Ukončite hodnotenie
na pozitívnu nôtu

Neodchádzajte z hodnotenia bez vzájomného porozumenia
a rešpektu a nenechajte žiadneho zamestnanca, aby mal
pocit, že je v neistote, ako ďalej.

Využite proces hodnotenia ako príležitosť na stanovenie
dosiahnuteľných cieľov špecifických pre riešenie očakávaní, 
ktoré zamestnanec nespĺňa, ale ktoré zároveň dávajú
zamestnancovi pocit, že má jasný, rozumný akčný plán, ktorý
ho môže vrátiť na správnu cestu.

Povzbudenie zamestnancov a vyjadrenie uznania dodá 
dodatočný impulz k primárne dobrému hodnoteniu alebo
zdvihne náladu zamestnancovi po trochu negatívnom
hodnotení. Pozitívne posilnenie a konštruktívna spätná väzba
môžu pracovníkom dodať sebadôveru a chuť podávať lepšie
výkony.
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Starostlivo
vyberajte slová

Venujte veľkú pozornosť tomu, ako formulujete svoje hodnotenia. 
Významné a akčné slová majú oveľa väčší vplyv ako štandardnejšie
frázy ako "dobré" alebo "uspokojivé".

Pár výrazov, ktoré vám pomôžu účinne vyzdvihnúť prínos
zamestnanca nájdete napríklad v knihe Jamesa E. Neala: Effective
Phrases for Performance Appraisals (Neal Publications, 2009). 
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Komunikačné zručnosti: Frázy ako "efektívne komunikuje očakávania" 

alebo "vynikajúco facilituje skupinové diskusie" majú u zamestnanca

veľký dosah.

Kreativita: Ocenenie kreatívnej stránky zamestnancov môže prispieť k 

ich väčšej spokojnosti a motivácii. Pri hodnotení výkonu skúste použiť

frázy ako "hľadá kreatívne alternatívy", po ktorých budú nasledovať

konkrétne príklady a výsledky.

Zlepšovanie: Zamestnanci radi počujú, že sa zlepšujú a že si to niekto

všíma. "Neustále rastie a zlepšuje sa" a "neustále pracuje na zlepšovaní 

sa" sú dve konštruktívne frázy, ktoré môžete použiť v hodnotení

výkonu.

Schopnosť riadenia: Vodcovské schopnosti a schopnosť riadiť

ostatných sú kľúčom k úspechu zamestnancov. Frázy ako "poskytuje 

podporu v obdobiach organizačných zmien" majú u zamestnanca svoju

váhu.


