
Manažerské hodnotící rozhovory ve světle zkompetentňujících 
přístupů k pracovníkům a „Nové myšlení“ v přípravě rozvojového 
plánu firmy

Proč má mít firma zájem na vytvoření rozvojového plánu? Proto aby 
připravila své členy na poziční růst, odhalila jejich možnosti a podpořila je 
v rozvoji. Každopádně pro motivaci a tedy snížení fluktuace.

Nejčastější formou hodnocení je zmapování výsledků a možných 
perspektiv posuzovaného, upozornění na jeho chyby a nedostatky. 
Navazující práce s pracovníkem je postavena především na jejich pečlivém 
rozboru a odstraňování.

Zkompetentňující přístupy přinášejí do hodnotících rozhovorů tyto nové 
prvky:

1. Rozhovor staví především na zjištění silných stránek a zdrojů 
pracovníka a jejich následném posilování. Bezpočet výzkumů 
potvrzuje, že vyšší efektivity dosáhneme, když se zaměřujeme na 
pozitiva, úspěchy, na to, co už se daří a tyto výsledky posilujeme, 
podporujeme a odměňujeme.

2. Druhou změnou je opuštění od prostého hodnocení plnění 
předepsaného obsahu činností. Sleduje se to, jakou má činnost 
pracovníka návaznost na ostatní činnosti ve firmě. A hlavně (!) jak 
to celé přispívá k naplnění vlastního smyslu firmy – spokojenosti 
zákazníka a finančního přínosu pro majitele.

Na základě těchto principů se vytváří individuální kariérový plán, který je 
na jedné straně motivátorem pro pracovníka, na straně druhé umožňuje 
firmě jako celku sladit veškeré procesy. Současně se eliminují činnosti, 
které nevedou přímo či zprostředkovaně k cílovým odběratelům, tedy 
majiteli, státu a zákazníkovi. To se ve výsledku výrazně odrazí v růstu 
výdělku a v rozvoji.

Závěrem několik myšlenek k „novému myšlení“, konkrétně systemickému 
přístupu:

Nové teorie a vědecké výzkumy zpochybňují naše zažité představy o tom, 
jak věci fungují. Zpochybňují i některé naše životní filosofie. Společným 
jmenovatelem nových filosofických východisek, teorií i praktických 
zkušeností je snaha po zjednodušení a současně důraz na celistvost věcí a 
jevů a na jejich souvislosti.

Při rozvojových rozhovorech pracujeme se všemi potřebami a cíli, které se 
vztahují na konkrétní pracovníky a ty pak k těmto cílům buď otevřeně 
vedeme, nebo je profesionálně rozvíjíme tak, aby si své cíle v tomto rámci 
sami vytvářeli a co nejsamostatněji jich dosahovali. Pomáháme 
pracovníkům uvědomit si, co oni sami všechno potřebují, a hlavně proč a 
jak.



Náplní zítřejšího workshopu budou další informace a modelové rozhovory 
s využitím systemického přístupu. Odnesete si i zkušenosti z praxe, 
z firem, kde se tento přístup již uplatňuje.


