


2 / 3 

 

 

  

b) 2. etapa hodnocení:  

i. hodnotitelem je vedoucí neakademického pracoviště, hodnoceným je 
zaměstnanec daného neakademického pracoviště; 

ii. hodnotitelem je vedoucí akademického pracoviště, hodnoceným je 
neakademický zaměstnanec daného pracoviště. 

(2) Hodnocení zaměstnanců je realizováno u všech zaměstnanců v pracovním poměru, 
u nichž trval pracovní poměr v rámci hodnoticího období alespoň tři měsíce. 

Článek 4 

Průběh hodnoticího procesu 

(1) Hodnoticí proces se skládá z těchto kroků: 

a) Vyhlášení hodnocení zaměstnanců za dané období tajemníkem fakulty 

včetně stanovení harmonogramu realizace hodnocení v rámci etap podle 
čl. 3 odst. 1.    

b) Seznámení vedoucích zaměstnanců s metodikou, způsobem vedení 
a časovým plánem hodnoticího rozhovoru prostřednictvím personálního 
oddělení fakulty. 

c) Samotná realizace hodnoticích rozhovorů se zaměstnanci v rámci etap 
podle čl. 3 odst. 1. 

d) Sběr hodnoticích formulářů od vedoucích zaměstnanců prostřednictvím 
personálního oddělení fakulty. 

e) Sumarizace požadavků na rozvoj a vzdělávání zaměstnanců a příprava 
ročního plánu vzdělávacích a rozvojových aktivit prostřednictvím 
personálního oddělení fakulty. 

f) Vytvoření souhrnné závěrečné zprávy z hodnocení zaměstnanců 
prostřednictvím personálního oddělení fakulty. 

g) Realizace závěrů hodnocení zaměstnanců. 

(2) Hodnoticímu rozhovoru předchází následující příprava: 
a) Stanovení termínu, místa a času hodnocení. 
b) Příprava vyhodnocení ročních cílů za předchozí období a návrhů ročních cílů 

na další období hodnotitelem i hodnoceným – komentáře k plnění cílů, 
shrnutí hlavních úspěchů a neúspěchů a dále návrhy priorit na další období 
včetně predikce případných rizik pro jejich nesplnění (evidováno 
v elektronickém nástroji hodnocení). 

c) Příprava vyhodnocení cílů osobního rozvoje za předchozí období a návrhů 
cílů osobního rozvoje na další období hodnotitelem i hodnoceným – 
komentáře k plnění cílů osobního rozvoje, shrnutí úspěchů i neúspěchů, 
návrh oblastí pro rozvoj (evidováno v elektronickém nástroji hodnocení). 

d) Vyplnění sebehodnoticího formuláře (evidováno v elektronickém nástroji 
hodnocení). 

e) Příprava zpětné vazby od hodnotitele – nadřízený zhodnotí naplňování 
očekávaného výkonu a kvality práce, plnění cílů a dále způsob jednání, 
spolupráci, proaktivitu hodnoceného. 

f) Příprava zpětné vazby od hodnoceného – podřízený zhodnotí spolupráci 
s nadřízeným, způsob zadávání cílů a úkolů, co očekává od nadřízeného 
apod. 
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g) Revize stávajícího popisu pracovního místa, příprava jeho změn 
hodnotitelem i hodnoceným za předpokladu, že tato potřeba vyplývá 
z procesu hodnocení. 

h) Vyplnění hodnoticího formuláře vlastního oddělení/pracoviště vedoucími 

zaměstnanci (evidováno v elektronickém nástroji hodnocení). 

i) Příprava hodnoticího pohovoru má proběhnout s dostatečným předstihem 
před termínem konání rozhovoru (alespoň tři pracovní dny). 

(3) Průběh hodnoticího rozhovoru je realizován takto: 
a) Zhodnocení ročních cílů za předchozí období a stanovení cílů na další 

období. 

b) Zhodnocení cílů osobního rozvoje a stanovení cílů na další období. 

c) Prostor pro vyjádření hodnoceného s využitím sebehodnoticího formuláře. 

d) Prostor pro vyjádření hodnoceného s využitím hodnoticího formuláře jeho 
pracoviště/oddělení. 

e) Vyjádření zpětné vazby od hodnotitele. 

f) Vyjádření zpětné vazby od hodnoceného. 

g) Aktualizace popisu pracovního místa 

h) Shrnutí zásadních závěrů z hodnoticího rozhovoru (formulář evidován 

v elektronickém nástroji hodnocení). 

i) Vyplnění všech příloh hodnocení a vzájemné podepsání. 

 (4) Po realizaci hodnoticího rozhovoru vedoucí zaměstnanec vyplní a odešle hodnoticí 
formuláře prostřednictvím elektronického nástroje hodnocení v termínu stanoveném 
v rozhodnutí o vyhlášení hodnocení zaměstnanců. 

(5) Současně vedoucí zaměstnanec zpracuje nové popisy pracovních míst v případě, že 
byly na základě hodnoticího rozhovoru aktualizovány. 

(6) Do doby zavedení fakultního systému vzdělávání probíhá implementace školení ve 
smyslu odst. 1 písm. e) tohoto článku na úrovni jednotlivých pracovišť. 

 

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 
(1) Tento pokyn navazuje na směrnici Masarykovy univerzity č. 5/2017 Hodnocení 

zaměstnanců. 
(2) Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto pokynu pověřuji vedoucí personálního 

oddělení fakulty.  

(3) Kontrolu dodržování tohoto pokynu vykonává tajemník fakulty. 

(4) Tento pokyn nabývá platnosti dnem podpisu. 

(5) Tento pokyn nabývá účinnosti dnem zveřejnění na veřejné části internetových 
stránek Masarykovy univerzity. 

 

 
podepsáno elektronicky 

prof. PhDr. Milan Pol, CSc. 

děkan  
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