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Příklady vhodných otázek pro inspiraci 

ZBAVTE SE STRESU Z HODNOTÍCÍCH ROZHOVORŮ (kurz na seduo.cz) 

Pokládejte ideálně otevřené otázky. Přemýšlejte o tom, co a proč vám hodnocený říká. 

1. Jaké byly vaše hlavní úkoly v minulém období? 

2. Jak se vám je povedlo splnit a jak jste s výsledky spokojen/a? 

3. O kolik horší/lepší jsou tyto výsledky oproti předchozímu období? 

4. Zhodnoťte, jak se vám podařilo splnit vaše cíle. 

5. Co vám nejvíce pomohlo při naplňování vašich cílů? 

6. Co vám naopak bránilo? 

7. Jak jste to mohl/a ovlivnit pozitivním směrem? 

8. Proč jste to udělal/a nebo neudělal/a? 

9. Byly cíle nepřiměřené? Jestliže ano, proč? 

10. Z jakého důvodu jste na nepřiměřenost cílů neupozornil/a dříve? 

11. Byly pro vás tyto cíle dostatečnou výzvou? 

12. Co vás na našich cílech motivovalo nejvíce? Proč? 

13. V čem vidíte největší úspěch vaší práce v minulém období? 

14. Která část vaší práce v době od minulého hodnocení byla nejúspěšnější? 

15. Myslíte si, že se vám za vaše výsledky dostává dostatečného uznání? 

16. S jakou částí jste spokojen nejméně? 

17. Máte nějaké vlastní návrhy na zlepšení? 

18. Jaké hodnocení své práce očekáváte? 

19. Jaké finanční ohodnocení své práce očekáváte?    

20. Jak by mohla být vaše práce pro vás zajímavější a více motivující? 
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21. Jak by bylo možné změnit věci, které vás neuspokojují, tak aby vás více uspokojovaly? 

22. Co vnímáte v současnosti jako největší omezení? Co konkrétně můžete udělat vy pro snížení  

těchto omezení? 

23. Jak byste mohl/a zlepšit váš výkon a jakou podporu byste pro to potřeboval/a? 

24. Co konkrétně očekáváte od svého nadřízeného? 

25. Je nějaký projekt v naší firmě, kterého byste se hodně rád/a účastnil/a? Proč? 

26. Jsou nějaká zlepšení, která byste mohl/a navrhnout svým kolegům? 

27. Jaké cíle byste si chtěl/a stanovit pro další období? 

28. Který z těchto cílů je pro vás nejdůležitější? Proč? 

29. Budete pro dosažení těchto cílů potřebovat nějaký trénink nebo školení? 

30. Jak byste hodnotil/a svou práci z pozice vašeho nadřízeného? 

31. Pokud bych vám měl/a vytknout jednu věc, co by to nejspíše bylo? 

32. Co si myslíte, že můžete udělat pro to, abyste získal/a větší samostatnost? 

33. Za jakých okolností by se vám pracovalo opravdu dobře? 

34. Pokud není možné vytvořit přesně tyto podmínky, jak bychom se jim mohli alespoň přiblížit? 

35. Co jste se za minulé období naučil/a nebo uvědomil/a? 

36. Máte něco, co byste mi chtěl/a říci vy? 

37. Je něco, na co jsem se zapomněl/a zeptat? 
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