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Hodnocení zaměstnanců je jedno z nejcitlivějších témat 
v práci s lidmi, jeho propojení s finančním hodnocením 
a motivací tvoří prubířský kámen řady organizací. Prá-
vě pocity subjektivity manažera při hodnocení vlastního 
výkonu, nejasnost kritérií hodnocení, pocit, že kolega/
kolegyně je oceňován/a více než já, vytváří destruktivní 
podhoubí konfliktních vztahů na pracovišti, končící v ně-
kterých případech až odchodem pracovníků z pracoviště.  
Jak zajistit, aby hodnocení zaměstnanců bylo objektivní, 
spravedlivé, motivující a přehledné? Jednou z možností je 
hodnocení pomocí tzv. kompetenčního modelu. 

Pojďme si názorně ukázat, co obnáší tento způsob v praxi. 
Na úvod začneme praktickým příkladem ze stomatolo-
gické kliniky DENT, kterou znáte již z minulých článků. 
Klinika DENT je moderní zdravotnické pracoviště, za-
městnávající 16 pracovníků v 5 ordinacích vč. pracoviště 
dentální hygieny. Klinika ošetřuje stabilní portfolio klien-
tů/samoplátců, kteří využívají nabízené komplexní služby 
na vysoké odborné úrovni. Nejde tedy o ošetření velké-
ho množství klientů, ale kvalitní ošetření za odpovídající 
cenu.

Jako na všech obdobných klinikách, i zde funguje urči-
tý systém personální práce se zaměstnanci. Hodnocení 
probíhá průběžně, vrchní sestra a primář na poradách 
konstatují, jak jsou, či nejsou spokojeni s prací té či které 
ordinace, v osobních rozhovorech zaměstnanci vyjadřují 
míru spokojenosti, když je s výkonem zaměstnance pro-
blém, sníží osobní složku hodnocení, pokud je mimořád-
ný výkon, naopak ji zvýší. Jednou ročně podle výsledků 
kliniky navýší plat (téměř) všem. Tento systém je zaběh-
lý, administrativně funguje, ale o tom, že by umožňoval 
transparentně a efektivně řídit výkony zaměstnanců, je-

jich pracovní úsilí, profesní růst, ochotu spolupracovat, 
nemůže být řeč. Vedení kliniky investuje největší podíl 
obratu do platů zaměstnanců, aniž by mělo jistotu, že 
díky těmto investicím získává skutečně to, co od zaměst-
nanců požaduje. 

Vedení kliniky po konzultaci s personalisty rozhodlo, že 
vyzkouší uplatnit v praxi zmiňovaný kompetenční model.  
Co tedy  kliniku čeká? 

NA ÚVOD TROCHU TEORIE: CO POJEM “KOMPE-
TENCE” OZNAČUJE?
Následující kapitola je především pro ty, kteří chtějí poro-
zumět významu kompetenčního modelu z pohledu těch, 
kteří budou model konkrétně vytvářet a zavádět. Pokud 
jste manažeři, zajímající se především o efekt kompeten-
cí v řízení, přeskočte tento odstavec dále.

Většina lidí si pod pojmem kompetence představí určitou 
pravomoc či odpovědnost. Jsme kompetentní k určitým 
výkonům, rozhodnutím, nařízením… V personalistickém 
pojetí je význam pojmu kompetence zcela odlišný. Kom-
petence představuje schopnost či způsobilost chovat se 
daným způsobem, zahrnuje určité chování, dovednosti, 
znalosti, zkušenosti, know-how, ale také hodnoty, posto-
je, motivy, schopnosti člověka.

Uvedeme zcela konkrétní příklad, který znáte z pra-
xe, kompetence aktivní spolupráce. Od zaměstnanců 
ve zdravotnických zařízeních se vyžaduje schopnost i vůle 
spolupracovat s ostatními na zdravotní péči klientů. Aby 
zaměstnanec byl schopen spolupracovat v týmu, musí být 
přesvědčen o tom, že spolupráce má význam (určitý po-
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stoj), má pro něj osobně význam (je hodnotou), musí chtít 
(motivace). K vnitřní výbavě kooperativního člověka patří 
inteligence (rozumí principům), emoční inteligence (umí 
jednat s lidmi, vcítit se, projevovat emoce apod.), schop-
nosti (komunikovat….). Jen vnitřní výbava však nestačí, 
zaměstnanec potřebuje získat dovednosti, zkušenosti, 
vědomosti. Všechny uvedené předpoklady lze pozorovat 
v chování zaměstnanců, ze kterého můžeme usuzovat, 
zda zaměstnanec tuto kompetenci vlastní, do jaké míry 
je u něj rozvinuta. Všechny vyjmenované složky tvoří tzv. 
kompetenci. Jsme-li v roli manažerů hodnotící zaměst-
nance, musíme mít k dispozici popis projevů chování člo-
věka, typických pro danou kompetenci.

Definovali jsme podrobně jednu kompetenci (viz ráme-
ček). Pro výkon konkrétní pracovní pozice je nezbytné 
kompetencí několik. Jejich souhrnu říkáme kompetenč-
ní profil. Ve zdravotnických zařízeních se nejlépe osvěd-
čuje takový způsob nastavení, který definuje společné 
a nevyhnutelné kompetence pro všechny zaměstnance 
bez ohledu na pozici. K těmto obecným kompetencím se 
v případě potřeby mohou přiřadit další, specifické, dle 
požadavků jednotlivých profesí.

KOMPETENČNÍ MODEL KLINIKY DENT
Při vytváření kompetenčního modelu do praxe si vedení 
kliniky položilo základní otázku: “Jaké chování/jaké kom-
petence  od zaměstnanců očekáváme?“ 
Na základě cílů kliniky, stanovilo vedení základní poža-
davky na zaměstnance - klinika požaduje, aby zaměst-
nanci: 
 poskytovali kvalitní, profesionální výkon (oceňujeme
odbornost),
 byli orientováni na maximální přizpůsobení individuál-
ním potřebám klientů (oceňujeme proklientský přístup – 
bezkonfliktní komunikaci, vstřícné chování),
 byli týmem, schopným vzájemné komunikace a spolu-
práce (oceňujeme schopnost zaměstnanců stát se stabilní 
součástí celku).  

POPIS KOMPETENCE „AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE“

1) Nedostatečně rozvinutá kompetence. Projevy:
 Soutěží s kolegy.
 Vnucuje druhým vlastní názory, není schopen re-
spektovat názory jiných. 
 Kritizuje jiné, je negativistický vůči jiným řešením
než těm, které prosazuje. 
 Nepředává informace nebo je záměrně pozmě-
ňuje.
 Ignoruje, zesměšňuje pocity a názory jiných.
 Minimálně nebo vůbec nepřispívá k týmovému
duchu.

2) Standardní úroveň rozvoje: zaměstnanec přispí-
vá k efektivní týmové spolupráci. Projevy: 
 Otevřeně a vstřícně komunikuje s kolegy, dokáže
poskytovat zpětnou vazbu.
 Oceňuje přínosy jiných k plnění týmových úkolů.
 Respektuje názory jiných.
 Jedná s lidmi čestně, nevyzrazuje důvěrné infor-
mace.
 Je schopen pomáhat jiným v plnění cílů, stejně
jako přijmout nabízenou pomoc. 
 Dokáže přizpůsobit chování cílům týmu a orga-
nizace.
 Definuje svou roli v týmu.

3) Rozvinutá kompetence: zaměstnanec zvyšuje
celkovou efektivitu týmu tím, že povzbuzuje tako-

vé projevy, které jsou typické pro týmovou spolu-
práci. Projevy: 
 Otevřeně komunikuje s kolegy, dokáže přesně
sdělovat své požadavky, poskytuje druhým odpoví-
dající zpětnou vazbu, kritiku sděluje konstruktivně.
 Vzniknou-li konflikty, dokáže je efektivně řešit.
 Povzbuzuje jiné ke spolupráci, oceňuje přínosy
druhých.  
 Respektuje jiné, vždy se vyjadřuje k chování / ná-
zorům  jiných s respektem.
 Jedná s lidmi čestně a upřímně. Vytváří ovzdu-
ší vzájemné důvěry, nevyzrazuje  nežádoucí infor-
mace.
 Aktivně nabízí pomoc těm členům týmů, kteří  jí
potřebují.
 Je schopen kompromisů ve prospěch týmového
řešení. 
 Dokáže synchronizovat odbornosti jiných s do-
stupnými zdroji (čas, prostor, možnosti). 
 Umožňuje sobě i jiným rozvoj.

4) Vysoce rozvinutá kompetence: Aktivně rozvíjí
týmovou spolupráci za hranici týmu, umožňuje ko-
operovat v rámci organizace, partnerů apod. Pro-
jevy: 
 Podporuje otevřené prostředí k výměně informací.
 Rozvíjí interní kontakty napříč organizací.
 Dokáže vyhledávat a rozvíjet kontakty i vně or-
ganizace. Dokáže pracovat efektivně v různých tý-
mech. 
 Dokáže propojovat informace napříč týmy.
 Podporuje ta rozhodnutí, která odpovídají cílům
celé organizace, nikoliv pouze týmům či částem.
 Vyhledává příležitosti, které rozvíjí týmovou spo-
lupráci napříč organizací.
 Vyhledává možnosti svého rozvoje jako i jiných
členů týmu.
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Od všech zaměstnanců se očekává 7 základních kompe-
tencí, úroveň jejich rozvoje je definována v rámci jednot-
livých profesí (úroveň 1 až 4 na grafu). Každý zaměstna-
nec vlastní tyto kompetence:
 Kompetence odbornost (profesionální výkon).
 Kompetence proklientský přístup (maximální přizpůso-
bení potřebám klientů).
 Kompetence aktivní spolupráce v týmu.
 Kompetence efektivní komunikace (aktivní naslouchá-
ní, podporující přístup, minimalizace konfliktů a schop-
nost řešit je).
 Kompetence sebeřízení (umění stanovovat si cíle a pl-
nit je bez vnějších tlaků).
 Kompetence odolnost vůči stresu (schopnost pracovat
pod tlakem).
 Kompetence etické jednání (soulad slov a činů, dodržo-
vání etických norem).
V grafu vidíte, jak rozvinuté jednotlivé kompetence jsou 
požadovány v různých profesích. Klinika má kompetenční 
model, jak jej využívá v praxi?

HODNOTÍME V PRAXI…
Vrchní sestra připravuje hodnocení pro všechny podří-
zené pracovníky - sestry, hygienistky a zákaznický servis 
dvakrát ročně. Primář realizuje totéž u lékařů. Protože 
zná přesně kritéria hodnocení, může objektivně ohod-
notit každou kompetenci (zaznamená do jednoduchého 

grafu pro názornost na škále 1 až 4, kde 1=nedostatečně 
rozvinutá k. a 4=rozvinutá kompetence). 

Příklad z praxe: 
Hodnotící pohovor vrchní sestry se sestrou Klárou Nová-
kovou.

V rámci přípravy přiloží vrchní sestra ke grafu stručné shr-
nutí slovního popisu, které dá sestře Kláře k dispozici 3 
dny před hodnotícím pohovorem. Klára se může podrob-
ně seznámit s tím, jak ji hodnotí vrchní, sama má provést 
sebehodnocení. Má dostatek času k tomu, aby si promys-
lela argumentaci, připravila otázky…..

Čas na přípravu má i vrchní sestra. Před hodnotícím poho-
vorem by si měla zodpovědět tyto otázky:

Hodnotila jsem skutečné výkony jako celek, ne jenom izo-
lované případy? Co na Kláře oceňuji? Mám jasnou před-
stavu o tom, jak by mělo vypadat zlepšení výkonu? Jakou 
pomoc mohu Kláře nabídnout? Jaké mohu očekávat pří-
padné reakce?

JAK NA HODNOTÍCÍ POHOVOR?
Vrchní se s Klárou setkává v pondělí ve 13 hodin v kan-
celáři, mají na sebe 30 minut. Hodnotící pohovor začne 
vrchní sestra, snaží se vytvořit pozitivní atmosféru, podě-

Cíle, záměry kliniky, následné požadavky na zaměstnance se odráží v kompetenčním profilu zaměstnanců DENTu, gra-
ficky je model znázorněn takto:
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kuje, že Klára přišla a vysvětlí postup rozhovoru.

Obě strany mají před sebou graf kompetenčního profi-
lu (sebehodnocení a hodnocení pracovníka nadřízeným) 
za uplynulé období. Postupně hodnotí každou kompe-
tenci zvlášť. Začínají u aktivní spolupráce. „Jak Kláro 
hodnotíte svou schopnost spolupracovat s kolegy? V čem 
se vám spolupracuje dobře? Ve kterých situacích je pro 
vás spolupráce naopak problémem? Jak byste hodnoti-
la svou schopnost komunikovat otevřeně? Míváte s kole-
gy na některé činnosti odlišné názory? Jak je řešíte? Kde 
byste se ohodnotila v kompetenci spolupráce na škále 1 
až 4? Souhlasím s Vaším hodnocením 3 body, pojďme se 
podívat na to, jak schopnost spolupráce rozvíjet k vyšší 
spokojenosti všech.“

Své hodnocení vyjadřuje nejdříve Klára a poté vrchní se-
stra. Následuje diskuze s konkrétními příklady, argumen-
ty. „Souhlasím Kláro s Vámi v tom, že se snažíte kolegům 
vyjít vstříc i když to někdy bývá na úkor Vaší práce… Co 
na to říkáte? Mluvila jste o tom s Maruškou, která Vás 
nejčastěji střídá?“

Není cílem „utlouci argumenty“ druhou stranu, ale do-
spět ke společnému řešení, jak můžeme společně zvýšit 
výkon v těch oblastech, kde je to zapotřebí. Platí:

 Vrchní sestra ocení vždy jako první kladné stránky výko-
nu pracovníka. Oceňuji aktivní přístup.    

 Pak teprve následují doporučení k rozvoji. Případná kri-

tika musí být adresná a vztahovat se k hodnoceným kri-
tériím výkonu a chování, nikoliv osobnosti hodnoceného. 
Kritika by neměla zraňovat osobnost hodnoceného. Když 
pomáháte v ostatních ordinacích, aniž byste vysloveně 
musela, stává se, že nestihnete sterilizovat nástroje nebo 
připravit ordinaci na druhý den a sestra Maruška, která 
přijde druhý den ráno musí teprve ambulanci připravit. 
Jak bychom těmto situacím mohli zabránit? Co všechno 
Vás napadá k tomu, zvládnout tento úkol lépe? V čem 
Vám mohu pomoci? Jak konkrétně změníme tuto oblast?

 Vrchní sestra zakončí pozitivním konstatováním, proje-
vením důvěry v to, že Klára zvládne nové úkoly, ocení ak-
tivní přístup… „Doposud jste vždy zvládla všechno podle 
očekávání, věřím, že dokážeme pozměnit i tuto oblast.

 Závěrem definuje kompetence, které vyžadují zlepšení
a způsoby jejich rozvoje.“

 Klára si sama stanoví cíle (formou SMART), kterých chce
do příště dosáhnout. „Jaké konkrétní cíle si dáte v oblasti 
plnění organizačních náležitostí ordinace? Jaké činnosti 
budete dělat jinak? Když se sejdeme za půl roku na hod-
nocení, co budete považovat za ideální stav? Máte před-
stavu, že by Vám mohlo pomoci nějaké školení, stáž, dis-
kuse s kolegy?“   

 Po takto vedeném rozhovoru by měly mít obě dobrý
pocit. Hodnotící pohovor byl přátelský, objektivní – krité-
ria byla jasně daná, byl zaměřen na budoucnost – vrchní 
sestra „nepitvala“ chyby a nehledala viníka, ale snažila 



 DentalCare magazín 1/201342

MANAGEMENT

se Kláru dovést k odpovědi na otázku, co by příště udě-
lala jinak. 

CO ZÍSKAL DENT TÍM, ŽE ZAVEDL DO PRAXE 
KOMPETENČNÍ MODEL?
 Má možnost hodnotit zaměstnance objektivně, jsou
jasně definovány kritéria pro všechny (ať přijde kdokoliv, 
popis chování v rámci kompetence je natolik přesný, že 
umožňuje hodnotit stejně).

 Odměňování na základě takto pojímaného hodnocení
je spravedlivé. 

 Vedení minimalizovalo stres z hodnocení, zaměstnanci
přesně znají kritéria hodnocení, mohou sami ovlivňovat 
svůj výkon.

 Vedení má možnost velmi přesně určit vzdělávací potře-
by, zná úroveň všech kompetencí u všech zaměstnanců, 
ve vzdělávacím plánu pouze sumarizuje výstupy hodno-
cení. Navíc, pokud realizují vzdělávací program, mohou 
měřit změny na úrovni kompetence (o kolik se zvýšila 
hodnota?) 

 Vedení má přesná kritéria pro výběr nových zaměstnan-
ců. 

 Vedení může aktivně ovlivňovat chování zaměstnan-
ců, v kompetenčním modelu jsou zabudovány základní 
hodnoty kliniky (orientace na klienta, etické jednání…..). 
Tím, že oceňuje chování respektující hodnoty kliniky, po-
siluje jejich význam.

 Získává zpětnou vazbu od zaměstnanců.

Vedení kliniky má jistotu, že při správném nastavení kom-
petenčního modelu bude pozitivně hodnotit a lépe od-
měňovat ty, kteří vykazují vyšší úroveň očekávaného cho-
vání (vyšší úroveň kompetence a pracují na svém rozvoji 
kontinuálně. Kritéria jsou (ve správně nastaveném mode-
lu) natolik objektivní, že nedávají podnět ke spekulacím, 
že někdo je hodnocen lépe či hůře na základě sympatií či 
nesympatií manažera.

Kubeš, M., Spillerová, D., Kurnický,R.: Manažerské kom-
petence. Praha, Grada Publishing, 2004
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Kostarika je perlou střední Ameriky, oázou klidu, 
místem pro poznávání tropických oblastí bez rizi-
ka. Nabízí krásné pláže, vroucí vulkány, možnosti 
potápět se s delfíny a velrybami i odpočívat beze 
spěchu a zmatků a užívat si lenošení v houpací síti. 
Na pobřeží Tichého oceánu je dost míst vhodných 
pro odpočinek.
Díky osvícenému přístupu k životnímu prostředí, 
jsou zdejší tropické pralesy stále domovem hra-
vých opic, pomalých lenochodů, pásovců, kroko-
dýlů, tapírů, různých druhů ještěrů, jedovatých 
žab a ohromného množství exotického ptactva, 
hmyzu a motýlů. Na pobřeží hnízdí ohrožené moř-
ské želvy a mlžné pralesy poskytují úkryt kočko-
vitým šelmám, především jaguárům. Pro mnoho 
turistů je největší atrakcí 850 zaznamenaných 
druhů ptáků, včetně zářivých quetzalů, kolibříků, 
papoušků ara a tukanů. Lesy jsou bohaté na ebe-
nové, mahagonové a cedrové dřevo. V přírodní 
rezervaci Monteverde roste více než 2000 druhů 
rostlin včetně orchidejí.

Vydejte se s námi na fantastickou okružní jízdu po 
této zemi a na závěr celého programu spočiňme 
na plážích Pacifi ku v resortu nabízejícím ty nejlep-
ší služby v rámci All Inclusive.


