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Resumé: 

Závěrečná práce se zabývá procesem hodnocení nepedagogických 

zaměstnanců základních škol a nastavením kritérií pro hodnocení jejich 

pracovního výkonu. 

Je založena na teoretických vědomostech, praktických personálních 

zkušenostech a výzkumu. Vychází z teorie a praxe řízení lidských zdrojů. 

Práce vyzdvihuje úlohu systematického hodnocení při plnění cílů rozvoje 

školy, jeho význam na odměňování, motivaci a rozvoj zaměstnanců. Zároveň 

předkládá možný pracovní postup hodnocení nepedagogických zaměstnanců. 

Klíčová slova: 

hodnocení, hodnotitel, hodnocený, hodnotící pohovor, kritéria, motivace, 

metody hodnocení, nepedagogický zaměstnanec, odměňování, řízení, zpětná 

vazba. 

Summary: 

This theses describe process of performance evaluation for non-teaching 

staff and criteria setting for this evaluation. 

It is based on theory and practice of human resources management 

and also on the theoretical knowlege and practical personnel experience 

and research. 

The theses highlight a significance and importance of systematic 

assessment of non-teaching staff for achieving of the school growth plan 

objectives. It is also important for fair compensation, motivation and growth of 

personnel. The document also presents possible way of non-teaching staff 

assessment. 

Key words: 

assessment, assessor, appraiser, human resource performance 

assessment, assessment methods, non-teaching staff, feedback, remuneration, 

compensation, HR management, motivation, incentives 
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Úvod 

Tvoří jednu třetinu zaměstnanců škol a přesto na ně školský management 

často zapomíná. Při událostech, které mohou úroveň škol posunout vpřed nebo 

naopak vrátit zpět, se o nich nehovoří. Pro zajištění chodu školy jsou však stejně 

důležití jako učitelé a vychovatelé. Pokud použiji terminologii z vojenského 

prostředí, nazval bych je vojáky týlového zabezpečení. Tato práce bude hovořit 

o nepedagogických zaměstnancích základních škol. 

Téma závěrečné práce jsem si zvolil proto, abych poukázal na tuto skupinu 

školských zaměstnanců a pokusil se vytvořit objektivní kritéria pro jejich hodnocení 

s vazbou na jejich odměňování a rozvoj. Ve školské praxi jsem se doposud 

v odborné literatuře setkal s hodnocením učitelů, s kritérii pro odměňování 

pedagogických zaměstnanců, s jejich kariérním růstem a dalším vzděláváním. 

Proto zpracování tématu z oblasti řízení lidských zdrojů pro zaměstnance škol, 

kteří nejsou pedagogy, je pro mě výzvou. 
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Cíl práce 

Ve své práci jsem se zaměřil na systém hodnocení práce nepedagogických 

zaměstnanců základní školy (dále též ostatní zaměstnanci). Na vytvoření kritérií 

pro hodnocení a objektivní posouzení výsledků jejich práce, které je úzce spjato 

s jejich odměňováním a dalším rozvojem. 

Hodnocení zaměstnanců patří mezi důležité nástroje personální práce 

ředitele a hodnocení zaměstnanců, kteří převážnou část svých povinností a úkolů 

mají danou v náplni práce, je stejně důležité jako hodnocení práce pedagogů. 

Cílem práce je zjištění současného stavu u vybraného vzorku škol, srovnání 

situace s moderními trendy hodnocení zaměstnanců u ziskových organizací 

a aplikování zkušeností s jejich hodnocením na ostatní zaměstnance škol. 

Cílem práce je rovněž vytvořit pro ředitele základních škol a ostatní vedoucí 

zaměstnance návod pro hodnocení a odměňování práce ostatních zaměstnanců 

školy. 

Závěry práce vycházejí z analýzy empirického výzkumu provedeného 

v základních školách Plzeňského a Středočeského kraje, z pohovorů s řediteli 

a vedoucími zaměstnanci těchto škol, ze studia odborné literatury a komentářů 

odborných periodik. 

Formulace hypotéz 

H1: Ředitelé základních škol mají vypracovaný systém hodnocení a odměňování 

nepedagogických zaměstnanců. 

H2: Pravidelně hodnotí jejich práci. 

H3: Systém hodnocení a odměňování je motivující a zvyšuje jejich výkonnost. 
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1 Teoretická část 

1.1 Úkoly a cíle řízení lidských zdrojů 

Každá organizace, a tedy i škola, může plnit svoji funkci jen tehdy, podaří-li 

se jí využívat ve vzájemné symbióze živé a neživé zdroje. Rozhodujícím článkem 

v tomto procesu jsou lidské zdroje, které uvádějí do pohybu zdroje ostatní 

(materiální, finanční, informační apod.). Řízení lidských zdrojů představuje novou, 

vyspělejší formu personální práce. Na řízení lidských zdrojů se podílejí všichni 

vedoucí zaměstnanci, je to neoddělitelná součást jejich personální práce. „První 

podmínkou úspěšnosti organizace je uvědomění si hodnoty a významu lidí, 

lidských zdrojů, uvědomění si, že lidé představují největší bohatství organizace 
i 

a že jejich řízeni rozhoduje o tom, zda organizace uspěje či nikoliv."' 

Úkolem řízení lidských zdrojů je napomáhat tomu, aby organizace byla 

výkonná a její výkon se stále zlepšoval. K úspěšnému plnění tohoto úkolu 

a dosažení cílů v oblasti řízení lidských zdrojů musí mít organizace zavedený 

vhodný systém hodnocení a odměňování zaměstnanců, motivovat zaměstnance 

ke zvyšování výkonu a pečovat o jejich profesní a sociální rozvoj. 

1.2 Hodnocení zaměstnanců 

Hodnocení zaměstnanců nebo také hodnocení pracovního výkonu 

je „základní nástroj personálního řízení pro formování pracovních dovedností 

a schopností....cílem je zhodnotit pracovní výkon a jednání zaměstnance... 

Hodnocení zaměstnanců je velmi důležitá personální činnost, která 

se zabývá zjišťováním a popisováním, jak kvalitně zaměstnanec vykonává svou 

práci, jak plní úkoly, jaké je jeho pracovní chování a jaké jsou jeho vztahy 

ke spolupracovníkům. „Hodnocení pracovníků není ideální pojem, ale je vhodnější 
o 3 než hodnocení chování pracovníků, hodnocení pracovního výkonu a podobně."3 

1 Koubek (6, str. 13) 
2 Dvořáková (2, str. 24) 
3 Hroník (3, str. 13). 
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Hodnocení zaměstnanců můžeme rozdělit do dvou skupin: 

1. Neformální hodnocení - nahodilé, ústní hodnocení zaměstnance během 

vykonávané práce. Nejčastější formou je pochvala nebo kritika 

2. Formální (systematické) hodnocení je periodické, plánované, založené 

na funkčním systému hodnocení zaměstnanců a uchovává se v písemné 

podobě. Slouží pro další personální činnosti jako je rozhodování 

o pracovním postupu, přiznání výkonnostní odměny, plánování dalšího 

rozvoje zaměstnance. Formální hodnocení zaměstnance provádí přímý 

nadřízený. Objektivitu hodnocení zvyšuje, pokud je více hodnotitelů. 

V případě školského zařízení alespoň dva (např. vedoucí školní jídelny 

a ředitel školy). 

Hodnocení zaměstnance je zaměřeno na tři oblasti: 

- výsledky práce (kvalita, množství, plnění) 

- chování zaměstnance (spolehlivost, zodpovědnost, ochota, schopnost 

vést a řídit, jednání s lidmi) 

- osobnost zaměstnance (vzdělání, znalosti, dovednosti, charakter) 

V praxi má hodnocení největší význam pro: 

a) odměňování 

b) zvyšování pracovního výkonu 

c) motivaci 

d) pracovní postup či přeřazení na jiný druh práce 

e) rozvoj zaměstnance 

„Jak je vidět, hodnocení pracovníků je jedním z nejdůležitějších 

předpokladů plnění všech základních úkolů řízení lidských zdrojů: dát správného 

člověka na správné místo, resp. vhodně spojovat pracovníka s pracovními úkoly, 

optimálně využívat jeho schopnosti, formovat týmy, efektivně vést lidi a vytvářet 

zdravé mezilidské vztahy a realizovat personální a sociální rozvoj pracovníků."4 

4 Koubek (6, str. 210). 
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1.3 Kritéria hodnocení 

Pro systém hodnocení zaměstnance je nutné vytvořit kritéria pro hodnocení 

pracovního výkonu, která posoudí stupeň plnění úkolů tvořících náplň práce nebo 

úkolů mimořádných. Kritéria musí postihovat tři spolu provázané složky 

pracovního výkonu: 

a) pracovní výsledky, 

b) pracovní a sociální chování 

c) dovednosti a znalosti, vlastnosti 

a při jejich tvorbě musíme přihlédnout k tomu, která kritéria jsou přiměřená 

dané práci. 

Kritéria pro hodnocení: 

a) pracovních výsledků: 

1. kvalita 

2. množství 

3. včasnost plnění úkolů 

b) chování: 

- pracovní 

1. ochota při plnění úkolů 

2. vynaložené úsilí 

3. zacházení s majetkem 

4. dodržování předpisů 

5. vedení dokumentace 

6. docházka 

- sociální 

1. jednání s lidmi 

2. vztahy ke spolupracovníkům 

3. chování k podřízeným 

4. chování k nadřízeným 

5. ochota k týmové práci 

6. autorita v kolektivu 
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c) dovedností, znalostí, vlastností: 

' . vzdělání 

2. odbornost 

3. ochota dále se vzdělávat 

4. spolehlivost 

5. samostatnost 

6. zodpovědnost 

7. vytrvalost 

8. schopnost vest lidí 

9. vztah k zaměstnavateli 

10. schopnost řešit problémy. 

Vybraná kritéria pro hodnocení výsledků práce umožňují měření. Kritéria 

pro hodnocení chování, dovedností, znalostí a vlastností jsou neměřitelná 

a umožňují subjektivní přístup k hodnocení. 

1.4 Proces hodnocení zaměstnanců 

Proces hodnocení zaměstnance má několik fází, které lze rozdělit do tří 

časových období: 

1. příprava hodnocení 

2. získávání informací 

3. vyhodnocení informací 

V přípravném období dochází: ke stanovení zásad, pravidel a postupů 

hodnocení, k vytvoření dokumentů (dotazník, hodnotící list, vzor zápisu 

z hodnotícího pohovoru) používaných během procesu hodnocení, k určení období 

pro zjišťování informací, k vytvoření kritérií a určení metody hodnocení. Během 

přípravy hodnocení jsou zaměstnanci informováni o jeho účelu. Zároveň je třeba 

určit, kdo bude hodnocení provádět. „ ...nejkompetentnější osobou pro hodnocení 

pracovníka je jeho bezprostřední nadřízený. Ten také provádí závěrečné 

vyhodnocování všech podkladů, ať už je pořizoval či předložil kdokoliv, dělá 
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závěry, vede hodnotící pohovor a navrhuje a s pracovníkem projednává opatření 

vyplývající z hodnocení."5 

V období získávání informací probíhají děje pozorování zaměstnance 

při práci, zkoumání výsledků jeho práce, shromažďování informací (návrat 

dotazníků a zpráv) a sebehodnocení zaměstnance (např. podáním zprávy 

o splněných a rozpracovaných úkolech nebo vyplněním sebehodnotícího 

dotazníku). 

V závěrečném období se provádí zpracování a vyhodnocování informací 

pro zhodnocení pracovních výsledků, pracovního chování, pracovních dovedností 

a znalostí. Následuje motivačně - hodnotící pohovor. V tomto období se následně 

zkoumá účinnost hodnocení ve vztahu ke zlepšení pracovního výkonu a motivaci 

hodnoceného zaměstnance. V poslední řadě se ukládá dokumentace do osobního 

spisu zaměstnance. Písemný záznam z pohovoru je nástrojem zpětné vazby. 

1.5 Zpětná vazba 

Zpětnou vazbu (feedback) uvedl do praxe neznámý německý teolog 

ve 14.století, není tedy objevem moderní personalistiky. Je základním nástrojem 

vedení lidí, který uplatňuje nadřízený vůči podřízenému. Nadřízený bezprostředně 

poskytuje zaměstnanci jasné a přímé informace o tom, jak si vede. Hodnotí 

dosažený pracovní výkon v porovnání s požadovaným. Účinná zpětná vazba 

informuje o chování, ale nehodnotí je, popisuje chování, nikoliv zaměstnance, 

poskytuje specifické informace, nikoliv zobecňující tvrzení. Pokud je pravidelná, 

přichází z více stran a je konkrétní, slouží k motivaci a rozvoji. „...základní funkcí 

zpětné vazby je kontrola realitou."6 

1.6 Metody hodnocení zaměstnanců EEM 

„Metody hodnocení zaměstnanců (Employee Evaluation Methods), soubor 

metod používaných ke sledování (měření) pracovního výkonu a sdělení jeho 

výsledků hodnoceným zaměstnancům. V závislosti na povaze hodnoceného 

výkonu (výsledky práce, pracovní a sociální chování a postoje, rozvoj schopností) 

lze výkon zaměstnanců hodnotit na základě stanovení cílů a dosažených 

5 Koubek(6, str. 216) 
6 Hroník (3, str. 51) 
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výsledků,...na základě plnění norem,...na základě kritických případů 

(událostí),."7 

Mezi základní metody hodnocení řadíme Motivačně - hodnotící pohovor, 

MBO a BSC. Metoda MBO (Management by Objektives) - řízení na základě cílů. 

„ Řízení na základě cílů v širším pojetí znamená stanovit konkrétní cíle, 

kontrolovat jejich plnění a ponechat poměrně široké pravomoci k volbě 

postupů. . V personálním řízení metoda řízení a hodnocení pracovního výkonu 

zaměstnanců vycházející z transformace podnikových cílů, resp. cílů jednotlivých 

úseků organizace do individuálních cílů pracovníků,."8 . Metoda BSC (Balance 

scoredcard) je „ . m e t o d a převedení firemní strategie do souboru konkrétních cílů, 

nástrojů řízení výkonu (stanovení osobních výkonových cílů a na nich založené 

měření a hodnocení výkonu) zaměstnanců, především manažerů, ."9 

V následující části této kapitoly se zaměříme na popis metody Performance 

Review Dialogue (motivačně - hodnotící pohovor), která je pro hodnocení 

školských zaměstnanců nejvhodnější. Cílem motivačně - hodnotícího pohovoru 

je předat zpětnou vazbu hodnocenému pracovníkovi, která se týká jeho 

pracovního výkonu a pracovního chování za dané období, což je zpravidla jeden 

rok a během pohovoru společně s ním stanovit na další hodnotící období jeho 

pracovní a rozvojové cíle. 

Hodnotící pohovor má čtyři fáze. V první fázi je důležité navodit přátelskou 

a pracovní atmosféru, sdělit přibližně dobu pohovoru a co by mělo být výsledkem. 

V druhé fázi hodnotí zaměstnanec sám sebe. Popisuje, co udělal, jaké úkoly plní 

nyní a poté se zaměřuje na budoucnost. Zaměstnanec by se měl na pohovor 

připravit. Přibližně 14 dní dopředu mu hodnotitel připraví soubor otázek formou 

dotazníku nebo hodnotící zprávy. Hodnotitel pak vyjádří svůj názor a zdůvodní své 

hodnocení. Pokud pohovor navazuje na předem zadané úkoly, pak součástí 

hodnocení je kontrola a kvalita jejich splnění. Ve třetí fázi společně formulují 

pracovní a rozvojové cíle a úkoly na další období. V závěrečné fázi dochází 

ke sdělení dalších informací a zopakování si, na čem se oba dohodli. V této fázi 

je rovněž možné využít příležitosti k poděkování. 

7 Urban (8, str. 97) 
8 Urban (8, str. 160) 
9 Urban (8, str. 38) 
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Motivačně - hodnotící pohovor se zabývá všemi oblastmi a časovými 

horizonty hodnocení. Do této metody lze tedy úspěšně zařadit metodu „klíčové 

události", která spočívá v pravidelném zaznamenávání jedné pozitivní a jedné 

negativní události během 14 dní až jednoho měsíce. Význam této metody spočívá 

v tom, že slučuje hodnocení neformální s formálním a lze ji využít ke změně, 

pokud se některé negativní události opakují. 

Mimořádný význam pro úspěšný a produktivní pohovor má volba stylu 

pohovoru, příprava hodnotitele a příprava prostředí. „Nejvhodnější typ rozhovoru 

je plně participativní rozhovor vytvářející z hodnotitele a hodnoceného 
1 0 

rovnoprávné partnery společně hledající řešeni."10 

Na konci pohovoru by mělo být hodnocenému zřejmé, jaký dopad bude mít 

hodnocení na odměňování, to znamená, že musí znát předem systém hodnocení 

a jeho vazbu na odměňování. 

1.7 Odměňování zaměstnanců 

Odměňování je provázáno s hodnocením a výsledek hodnocení lze převést 

na odměnu. Hodnocení zaměstnance je důležité pro určení výše jeho platu, tarifu 

a výkonnostních odměn. „Úroveň, přiměřenost a spravedlivost odměňování má 

pak výrazný dopad na pracovní výkon pracovníků, zejména pak na jejich pracovní 
11 

chování."11 

Plat je odměna za vykonanou práci. Výkonnostní odměny, v našem případě 

osobní příplatek a mimořádná odměna, pak vyjadřují míru kvality a množství práce 

nad stanovenou normu pracovního výkonu. Výkonnostní odměny jsou důležitou 

složkou motivace. Vypracované zásady (pravidla) pro přiznávání osobních 

příplatků a mimořádných odměn a jejich naplňování vnitřní školskou politikou jsou 

nástrojem ke spravedlivému rozdělování finančních prostředků a spravedlivému 

ohodnocení práce zaměstnanců. 

Cílem odměňování je podpora cílů organizace, jejichž naplňování 

a realizace je úzce spjata s jednotlivými oblastmi řízení lidských zdrojů, především 

s jejich hodnocením a rozvojem. 

10 Koubek (6, str. 226) 
11 Koubek (6, str. 232) 
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2 Empirická část 

2.1 Popis použitých metod 

Pro ověření teoretických poznatků z oblasti řízení lidských zdrojů získaných 

studiem odborné literatury jsem oslovil nepedagogické zaměstnance a ředitele 

základních škol, abych získal potřebné informace. 

Cílem výzkumu bylo zjistit, do jaké míry mají ostatní zaměstnanci 

zkušenosti s hodnocením, zda hodnocení má vliv na jejich odměňování a zda 

hodnocení a odměňování je pro ně motivující. 

Cílem výzkumu bylo rovněž ověřit vyslovené hypotézy. 

H1: Ředitelé základních škol mají vypracovaný systém hodnocení a odměňování 

ostatních zaměstnanců. 

H2: Pravidelně hodnotí jejich práci. 

H3: Systém hodnocení a odměňování je motivující a zvyšuje jejich výkonnost. 

V neposlední řadě cílem výzkumu bylo získat zpětnou vazbu 

od zaměstnanců. Co oni považují za důležité pro hodnocení jejich práce, jinými 

slovy, která kritéria preferují. Výsledkem této části výzkumu je kapitola práce 

„Kritéria hodnocení Np", která se zabývá návodem na hodnocení zaměstnanců. 

K získání informací jsem použil dvě metody: pohovor a dotazníkové 

šetření. 

Pohovor - této metody jsem využil pro sestavení otázek dotazníku 

a získání informací od zaměstnanců, kteří hodnocení provádějí. Výhodou této 

metody je osobní kontakt a ověření si názoru na místě. Nevýhodou je časová 

a mobilní náročnost, podávání subjektivních informací ve snaze ukázat realitu 

v žádoucím stavu. 

Dotazníkové šetření - této metody jsem použil s cílem oslovit co největší 

počet respondentů základních škol. Vybrané školy se lišily velikostí a typem. 

Otázky byly formulovány tak, aby byly respondentům srozumitelné a snadno mohli 

vybrat některou z nabízených možností. Výhodou této metody je získání velkého 

množství údajů a anonymita dárce. Nevýhodou metody je předpokládaná 
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a skutečná návratnost dotazníků, možnost špatného pochopení otázky, 

nepravdivá odpověď bez možnosti zjištění motivu. 

2.2 Pohovory 

Metodu pohovoru jsem uplatnil ve třech základních školách v působnosti 

OŠMT MMP a jedné základní školy okresu Plzeň - sever. Jednalo se o pohovor 

s řediteli nebo zástupci ředitelů těchto organizací. Výsledkem zjištění bylo, 

že hodnocení zaměstnanců provádějí a hodnocení jejich pracovního výkonu má 

vliv na jejich odměňování. Poukazují však na možnosti, které mají při stanovení 

výše výkonnostních odměn v souvislosti s přiznaným rozpočtem na přímé 

vzdělávání žáků. Metodu pohovoru jsem také využil při sestavování otázek 

do dotazníku. Zjišťoval jsem, zda jsou otázky srozumitelné, zda lze v nabízených 

možnostech nalézt jednoznačnou odpověď a zda postihují plošně danou oblast. 

Pohovor za účelem korekce otázek jsem uskutečnil na vlastní škole (20.ZŠ Plzeň) 

s vedoucími zaměstnanci a pracovnicemi školní jídelny. 

2.3 Dotazníkové šetření 

Jak jsem již výše uvedl, před odesláním dotazníků jsem prověřil, zda jsou 

otázky srozumitelné a konzultoval jsem je s vedoucím práce. Na základě pohovorů 

a konzultace jsem některé otázky vypustil a další zařadil nebo upravil. Oslovil jsem 

138 respondentů, z tohoto množství se 96 dotazníků vrátilo zpět, což je 69,6%. 

Všechny vrácené dotazníky jsem vyhodnotil. Dotazníky jsem rozeslal e-mailem, 

poštou a osobně roznesl. Pro zajímavost uvádím, že posledně jmenovaný způsob 

doručování považuji za nejúčinnější. Lze totiž osobně podat vysvětlení k účelu 

šetření, zodpovědět otázky, vyzdvihnout jeho význam a užitečnost, termín 

odevzdání apod. Dotazníky putovaly do 14ti škol Plzeňského a Středočeského 

kraje. 

Pro vyhodnocení získaných údajů jsem použil metody zpracování dat 

a analýzu informací. Z rozborů jsem vyvodil závěry, které jsem popsal 

v komentářích k jednotlivým otázkám. Výsledky šetření byly pro větší názornost 

zobrazeny též graficky. 
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2.4 Vyhodnocení informací 

Zadání jednotlivých otázek dotazníku: 

Otázka č. 1 

Jste seznámen(a) s náplní Vaší práce? 

a) ano 96 

b) ne 0 

Jste seznámen(a) s náplní Vaší práce? 

0% 
100% 

• ano Dne 

Tato první a zásadní otázka byla zadána z důvodu zjištění, zda všichni 

nepedagogičtí zaměstnanci mají jasně stanovenou náplň práce, zda byli 

seznámeni s činnostmi, pro které byli přijati k organizaci, a ví, co se od nich 

očekává. Ano odpovědělo 100%. Při hodnocení práce vychází nadřízený 

(hodnotitel) v první řadě z hodnocení opakujících se činností a denních úkolů, 

které má tato skupina zaměstnanců konkrétně a srozumitelně popsány v náplni 

práce. 
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Otázka č. 2 

Byl(a) jste seznámen(a) s koncepcí rozvoje školy? 

a) ano 59 

b) ne 37 

Otázka byla položena z důvodu zjištění, zda skupina ostatních zaměstnanců školy 

má představu, kam škola směřuje, jaké cíle si management školy vytyčil a jak 

je hodlá naplňovat. Výsledek vypovídá o tom, že více jak 1/3 respondentů nebyla 

seznámena s koncepcí rozvoje školy a zjištění vede k formulování dvou závěrů. 

Za prvé: informovanost ostatních zaměstnanců je nedostatečná a za druhé: 

zaměstnanec, který nezná cíle organizace, se s nimi nemůže ztotožnit a pozitivně 

a vědomě ovlivnit jejich naplňování. Při hodnocení jeho práce pak dojde 

k oboustrannému pocitu, že se nepodílel na zvýšení výkonu organizace. 
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Otázka č. 3 

Jste seznámen(a) s cíli úseku (např. úklid, školní stravování apod.), 

na kterém pracujete? 

a) ano 89 

b) ne 5 

neodpověděli 2 

Jste seznámen(a) s cíli úseku, na kterém 
pracujete? 

93% 

• ano D n e •neodpovědě l 

Otázka byla kladena se záměrem zjistit, zda zaměstnanec má vědomí o tom, 

co v daném úseku je prioritou, co se očekává od něho, jak on může přispět 

k naplnění cílů daného úseku. Ano odpovědělo 93%. Pro hodnocení práce 

zaměstnance je velmi důležité, aby znal cíle a do hodnocení se promítá úroveň 

jejich dosažení. Dosažené cíle jsou východiskem ke stanovení dalších. 
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Otázka č. 4 

Stanovuje Vám nadřízený úkoly? 

a) ano 63 

b) ne 3 

c) občas 30 

Stanovuje Vám nadřízený úkoly? 

31% 

• ano D n e • občas 

Tato otázka byla položena se záměrem zjistit, zda je možné část hodnocení Np 

založit na principu stanovení a hodnocení úkolů. Z výsledků vyplývá, 

že 2/3 zaměstnanců jsou úkoly zadávány. Jejich splnění by pak mělo být součástí 

hodnocení. Jedna třetina uvádí, že občas. Znamená to, že zaměstnanci spíše 

úkoly nedostávají a při hodnocení jejich práce vychází hodnotitel z plnění 

pracovních úkolů, které jsou popsány v náplni práce. 
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Otázka č. 5 

Určuje Vám nadřízený období, za které máte úkoly splnit? 

a) ano, vždy 57 

b) ne, záleží na mně 26 

c) splnění úkolu není časově vymezeno 5 

neodpověděli 8 

Určuje Vám nadřízený období, za které 
máte úkoly splnit? 

• ano, vždy D n e , záleží na mně 

• termín není určen • neodpověděli 

Otázka byla respondentům kladena s cílem zjistit, zda úkoly jsou nadřízeným 

zadávány na konkrétní, časově vymezené období. Pro vlastní hodnocení práce 

pracovníka je splnění termínu zásadní, je kritériem hodnocení pracovního výkonu. 

Je proto důležité určit období, do kdy nebo v jakém časovém období bude úkol 

splněn. Ano odpovědělo 60%. U 40% respondentů nemůže být splnění úkolů 

součástí hodnocení, protože termín splnění není určen, a tedy není možná ani 

kontrola kvality ani zhodnocení výsledku. 
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Otázka č. 6 

Jsou úkoly rozděleny do konkrétních oblastí ? 

a) ano 74 

b) ne 17 

neodpověděli 5 

Otázka byla zadána se záměrem zjistit, zda i ostatní zaměstnanci školy, 

kteří převážnou část svých činností mají stanovenou v náplni práce, mohou úkoly 

rozdělit do oblastí. V praxi to znamená, že při hodnocení může hodnotitel přiřadit 

dané oblasti prioritu a váhu úkolu. 
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Otázka č. 7 

Podílíte se na plánování úkolů pro dané období? 

a) ano 

b) ne 

c) občas, výjimečně 

neodpověděli 

22 

2 

34 

38 

Podílíte se na plánování úkolů pro dané 
období? 

40% 
• ano, podílím mne, nepodílím 

• občas, vyjimečně • neodpověděli 

Pro kvalitní splnění úkolů je důležitá spolupráce na jejich tvorbě. Při společném 

plánování dochází ke ztotožnění se s cíli, které zadané úkoly přibližují nebo 

naplňují. Šedesát pět procent dotázaných se na plánování nepodílí vůbec nebo 

jen zcela výjimečně. Kvalitně splněný úkol má vliv na pozitivní hodnocení práce 

zaměstnance. Z výzkumu vyplývá, že pouze 35% zaměstnanců naplňuje tento 

předpoklad. 
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Otázka č. 8 

Jak často nadřízený provádí vyhodnocování splněných úkolů? 

neodpověděli 62 

průběžně 7 

denně 6 

po termínu 5 

podle potřeby 5 

týdně 3 

nevím 3 

často 2 

čtvrtletně 1 

různě 1 

ihned 1 

Jak často nadřízený provádí vyhodnocování 
splněných úkolů? 

• neodpověděli • průběžně • denně • po termínu 

• podle potřeby • týdně • nevím • často 

• čtvrtletně • různě • ihned 

V této otázce se skrývá záměr odhalit skutečnou míru hodnocení práce ostatních 

zaměstnanců. Jeho pravidelnost a význam pro vedoucího zaměstnance daného 

úseku školy. Z výsledků je zřejmé, že pouze malá část zaměstnanců má 

zkušenosti s formálním hodnocením. 
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Otázka č. 9 

Byl Vám přiznán osobní příplatek? 

a) ano 

b) ne, protože nesplňuji dobu praxe u zaměstnavatele 

c) ne 

Byl Vám přiznán osobní příplatek? 

5% 6% 

89% 

• ano 

• ne, nesplňuji dobu praxe 

• ne 

Tato otázka byla kladena s cílem zjistit, kolik procent nepedagogických 

zaměstnanců pobírá nadtarifní složku platu jako výkonnostní odměnu za to, 

že „dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší 
o 12 

rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci".12 Osobní příplatek pobírá 

89% dotázaných. V praxi by to mělo znamenat, že toto procento nepedagogických 

zaměstnanců je svými nadřízenými odměňováno za nadstandardní pracovní 

výkon. Budu-li vycházet z pětibodové stupnice (např.školní), která se hodí 

na klasifikaci výkonu, pak osobní příplatek za nadstandardní výkon by měli pobírat 

zaměstnanci hodnocení stupněm 1 a 2, to je 40%. Je zřejmé, že osobní příplatek 

neplní v polovině případů motivační funkci, ale zvyšuje plat, odměnu 

za vykonanou práci, bez ohledu na její kvalitu. Kvalita práce je pak jedním 

z nejdůležitějších kritérií hodnocení pracovního výkonu zaměstnance. 

12 § 131, odst. (1), zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

85 

5 

6 
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Otázka č. 10 

Jak Vy hodnotíte vlastní vyhodnocení Vaší práce nadřízeným? 

a) výborně, nadřízený osobně hodnotí mou práci 53 

b) jen výjimečně dochází k rozboru splněných úkolů 21 

c) nedostatečně, nedochází k rozboru splněných úkolů 6 

neodpověděli 16 

Jak Vy hodnotíte vlastní vyhodnocení 
Vaší práce nadřízeným? 

17% 

• výborně, nadřízený osobně hodnotí mou práci 

• j e n výjimečně dochází k rozboru splněných úkolů 

• nedostatečně, nedochází k rozboru splněných úkolů 

• neodpověděli 

V odpovědích na tuto otázku se projevil rozpor s otázkou č.8. Z odpovědí 

na otázku č.8 vychází, že s hodnocením má zkušenosti přibližně 30% dotázaných. 

Rozpor se nechá vysvětlit tím, že zaměstnanci mají zkušenosti spíše 

s neformálním hodnocením jejich práce. Pokud však nedochází k formálnímu 

hodnocení práce, není možné energii zaměstnance nasměrovat k žádaným cílům, 

motivovat ho ke zvýšení výkonu a spravedlivě odměnit. 
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Otázka č. 11 

Víte, jak probíhá hodnocení práce na jiném úseku školy? 

a) ano 12 

b) ne 82 

neodpověděli 2 

Víte, jak probíhá hodnocení práce na 
jiném úseku školy? 

2% 13% 

• ano, vím 
• ne, nevím 
• neodpověděli 

Tato otázka byla respondentům položena za účelem zjištění, zda nepedagogičtí 

zaměstnanci mají možnost srovnávat vlastní hodnocení (pokud probíhá 

pravidelně) s jinými zaměstnanci školy. Celých 85% odpovědělo ne. 

Nejdůležitějšími předpoklady pro objektivní hodnocení zaměstnanců je sjednocení 

zásad, objektivita kritérií a informovanost o systému hodnocení. 
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Otázka č. 12 

Máte ve Vaší škole zaveden systém hodnocení a odměňování pracovníků? 

a) ano 35 

b) ne 3 

c) nevím 58 

Tato otázka byla zadána pro získání informace o existenci systému hodnocení 

a informovanosti nepedagogických zaměstnanců, že takový systém má škola 

vypracovaný. Zásady pro odměňování zaměstnanců jsou součástí „Vnitřního 

platového předpisu" a měly by být vypracovány pro všechny zaměstnance školy. 

Je alarmující, že 64% respondentů neví nebo si myslí, že není zaveden. Zde 

je vidět malá informovanost nepedagogických zaměstnanců. Možná, že výsledek 

šetření odhalil absenci zásad a systému hodnocení nepedagogických 

zaměstnanců vůbec. S největší pravděpodobností je na školách zaveden pouze 

u pedagogických zaměstnanců. 
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Otázka č. 13 

Víte, jak probíhá hodnocení stejného druhu práce na jiné škole? 

a) ano (prosím, odpovězte na otázku č. 15) 10 

b) ne (otázku č.15 nevyplňujte) 85 

neodpověděl 1 

Víte, jak probíhá hodnocení stejného 
druhu práce na jiné škole? 

1% 10% 

89% 

• ano 
• ne 
• neodpověděli 

Tato a následující otázka č.14 měly dát odpověď na to, zda ostatní zaměstnanci 

mají zkušenosti z předešlé praxe, zda o hodnocení své práce a následném 

odměňování hovoří se svými profesními kolegy z jiných škol a organizací. Ukazuje 

se, že úroveň řídící práce na úseku hodnocení nepedagogických zaměstnanců 

je u oslovených škol podobná. Zároveň se nabízí domněnka, že pracovníci škol 

patří mezi nejméně fluktuující profesní skupinu zaměstnanců, zachovávají škole 

věrnost a nejsou řídké výjimky, že celou svoji kariéru prožijí na jedné škole. Z toho 

vyplývá, že na pravidelné hodnocení nejsou připraveni a nevyžadují jej. 
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Otázka č. 14 

Víte, jak probíhá hodnocení stejného druhu práce v neškolské organizaci? 

a) ano (prosím, odpovězte na otázku č.15) 19 

b) ne (otázku č.15 nevyplňujte) 74 

neodpověděli 3 

Víte, jak probíhá hodnocení stejného 
druhu práce v neškolské organizaci? 

3 % 20% 

77% 

• ano 

• ne 

• neodpověděli 

Otázka č. 15 

Pokud ano, pokusil(a) jste se zkušenosti přenést na svého nadřízeného? 

a) ano 10 

b) ne (otázku č. 16 nevyplňujte) 19 

Pokud ano, pokusil(a) jste se zkušenosti 
přenést na svého nadřízeného? 

• ano, pokusil 

• ne, nepokusil 

Tato otázka v šetření zjišťovala, zda mají zaměstnanci zájem o zkvalitnění zásad 

hodnocení své práce, popř. práce svých podřízených. V odpovědi vyjádřili 
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respondenti určitou nechuť zabývat se touto problematikou ( 66% ). 

Otázka č. 16 

Pokud ano, došlo pak ke změně v hodnocení Vaší práce? 

a) ano 3 

b) ne 2 

c) možná 5 

Pokud ano, došlo pak ke změně v 
hodnocení Vaší práce? 

20% 

• ano, došlo 

• ne, nedošlo 

• možná 

Výzkum zjistil, že proces změn v oblasti řízení lidských zdrojů na ZŠ je složitý 

a pomalý. Neprosazení změn vede k pasivitě zaměstnanců v budoucnu řešit 

problémy podobné nebo i zásadnější. 
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Otázka č. 17 

Co by měl nadřízený na Vaší práci především hodnotit? 

U následujících možností použijte hodnotící stupnici od 0 do 3: 

0 - přiřaďte možnosti, kterou považujete za NEDŮLEŽITOU 
1 - méně důležitou 
2 - důležitou 
3 - velmi důležitou 

Výsledky šetření jsou uvedeny v % 3 2 1 0 

a) kvalitu práce 88 12 

b) zodpovědnost při plnění úkolů 75 20 5 

c) autoritu v kolektivu 23 34 21 22 

d) množství vykonané práce 59 31 4 6 

e) samostatnost při práci 60 36 2 2 

f) odbornou zdatnost 32 33 15 20 

g) schopnost řídit a organizovat práci 35 35 10 20 

h) úroveň jednání (mezilidské vztahy ) 48 38 4 10 

i) ochotu dále se vzdělávat 21 37 25 17 

j) spolehlivost při plnění úkolů 80 20 

k) něco jiného ( uveďte Vaše kritéria ) 

neodpověděli 16% 

V této otázce měli respondenti určit, která kritéria sami považují za více nebo 

méně důležitá pro posouzení jejich práce, pro jejich hodnocení. Navrhl jsem 

4 bodovou stupnici, abych vyloučil prostřední, neutrální stupeň, který respondenti 

nejčastěji využívají v okamžiku, kdy se nedokáží rozhodnout jednoznačně. 

Nabídku kritérií jsem seřadil tak, aby nebyla patrná jejich priorita při posuzování 

pracovního výkonu této profesní skupiny zaměstnanců. Zároveň jsem jim navrhl, 

aby uvedli svoje kritéria, pokud by nabídka nebyla postačující. Dva respondenti 

uvádějí vlastní kritérium: praxe mimo obor. Pokud seřadím navržené možnosti 
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z odpovědí podle důležitosti, jak ji vidí respondenti, vychází na l.místě kvalita 

práce, dále pak spolehlivost a zodpovědnost při práci. Na druhé straně spektra 

možností označili dotazovaní autoritu v kolektivu, ochotu dále se vzdělávat 

a odbornou zdatnost. 

Kompletní výsledek šetření: 

1. kvalita práce 

2. spolehlivost při plnění úkolů 

3. zodpovědnost při plnění úkolů 

4. samostatnost při práci 

5. množství vykonané práce 

6. úroveň jednání (mezilidské vztahy) 

7. schopnost řídit a organizovat práci 

8. odborná zdatnost 

9. ochota dále se vzdělávat 

10. autorita v kolektivu 
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Výsledky doplněné o vědecké poznatky z oblasti řízení lidských zdrojů budou dále 

použity při vypracování kritérií, určení jejich vah a zapracovány do metodiky 

hodnocení zaměstnanců. 

a) kvalitu práce 

12% 

• 1-méně důležité 
• 2-důležité 
• 3-velmi důležité 

b) zodpovědnost při plnění úkolů 

5% 

• 0-nedůležité 
• 1-méně důležité 
• 2-důležité 
• 3-velmi důležité 

c) autorita v kolektivu 

• 0-nedůležité 
• 1-méně důležité 
• 2-důležité 
• 3-velmi důležité 
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d) množství vykonané práce 

6% 4% 

• 1-méně důležité 
• 2-důležité 
• 3-velmi důležité 

e) samostatnost při práci 

2% 2% 

• 0-nedůležité 
• 1-méně důležité 
• 2-důležité 
• 3-velmi důležité 

f) odbornou zdatnost 

20% 

• 1-méně důležité 
• 2-důležité 
• 3-velmi důležité 
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g) schopnost řídit a organizovat práci 

20% 

34% 
• 0-nedůležité 
• 1-méně důležité 
• 2-důležité 
• 3-velmi důležité 

h) úroveň jednání (mezilidské vztahy) 

• 1-méně důležité 
• 2-důležité 
• 3-velmi důležité 

i) ochotu dále se vzdělávat 

• 0-nedůležité 
• 1-méně důležité 
• 2-důležité 
• 3-velmi důležité 
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j) spolehlivost při plnění úkolů 

0 % 20% 

80% 
• 0-nedůležitá 
• 1-méně důležitá 
• 2-důležité 
• 3-velmi důležité 

Otázka č. 18 

Domníváte se, že systém hodnocení Vaší práce je pro Vás motivující? 

a)ano 32 

b) ne 38 

c) jen z části 20 

neodpověděli 6 

Domníváte se, že systém hodnocení Vaší 
práce je pro Vás motivující? 

6% 

40% 
• ano, je motivující 
• ne, není motivující 
• j e n z části 
• neodpověděli 

Smyslem otázky bylo zjistit, jak důležité je hodnocení práce a aktuálně nastavené 

hodnocení na zvýšení výkonnosti, na profesní a osobnostní rozvoj zaměstnance. 

Výzkum ukázal, že pouze 33% zaměstnanců kladně hodnotí zavedený systém 

hodnocení. Pro zbývající část není motivující. Je třeba ho změnit, dát hodnoceným 

šanci na společném vypracování kritérií a zavést funkční model pravidelného 
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hodnocení jejich práce. Včas zaměstnance o systému informovat a do hodnocení 

zařadit prvek sebehodnocení. 

Otázka č. 19 

Domníváte se, že Vám je přiznávána výkonnostní odměna na základě 

hodnocení Vaší práce? 

a) ano 31 

b) ne 53 

neodpověděli 12 

Domníváte se, že Vám je přiznávána 
výkonnostní odměna na základě 

hodnocení Vaší práce? 

13% 

• ano 

• ne 

• neodpověděli 

Odpovědi na tuto otázku potvrzují domněnku zmíněnou již v komentáři otázky č.9. 

Výkonnostní odměny (osobní příplatek a mimořádné odměny) jsou větší části 

nepedagogických zaměstnanců vypláceny nesystémově a výše odměny 

nevychází z hodnocení jejich práce. Nabízí se rovněž otázka, zda s výší platu 

bude 68% zaměstnanců někdy spokojeno? 
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Otázka č. 20 

Vaši práci hodnotí: 

a) ředitel školy 42 

b).jiný vedoucí zaměstnanec; uveďte, který (např.: vedoucí ŠJ ) 8 

c) oba 44 

d).nikdo 0 

neodpověděli 2 

Vaši práci hodnotí 

8% 2% 

• ředitel školy 
• oba 
• j i n ý vedoucí zaměstnanec 
• nikdo 
• neodpověděli 

V odpovědích na tuto otázku se objevily dva pozitivní výsledky. Prvním důležitým 

poznatkem je, že všichni oslovení respondenti ví, že jsou hodnoceni, i když možná 

neformálně. Druhým, že hodnotitelů jejich práce je více. Plných 46% respondentů 

odpovědělo, že jejich práci hodnotí přímý nadřízený a ředitel školy. Objektivitu 

hodnocení zaručuje a jeho váhu zvyšuje, pokud je hodnotitelů více (v tomto 

případě alespoň dva). V osmi případech uvedli respondenti, že jejich práci hodnotí 

tajemnice školy. Tuto odpověď neumím zdůvodnit. 
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Otázka č. 21 

Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 

a) základní 14 

b) vyučen(a) 57 

c) střední s maturitou 21 

d) vysokoškolské 1 

neodpověděli 3 

Vaše nejvyšší dosažené vzdělání 

• vyučen(a) 
• střední s maturitou 
• vysokoškolské 
• neodpověděli 

Původně měla být tato otázka stěžejní pro rozdělení nepedagogických 

zaměstnanců do skupin podle pracovního zařazení a následné vyhodnocení 

výzkumu u každé skupiny zvlášť. Předpokladem pro rozdělení bylo dosažené 

vzdělání (např. středoškolské s maturitou - účetní, vedoucí školní jídelny apod.). 

Vzhledem k tomu, že výsledky šetření lze zobecnit, od myšlenky jsem upustil. Tato 

otázka tedy přináší pouze informaci o vzdělání nepedagogických zaměstnanců 

a má doplňující charakter. 

2.5 Vyhodnocení hypotéz 

V úvodu závěrečné práce jsem formuloval tři hypotézy: 

H1: Ředitelé základních škol mají vypracovaný systém hodnocení 

a odměňování nepedagogických zaměstnanců. 

Tato hypotéza se nepotvrdila. 

Strana 39 



Z výzkumného šetření vyplývá, že systém hodnocení nepedagogických 

zaměstnanců není nastaven na většině dotazovaných škol. Přímí nadřízení 

uplatňují spíše neformální hodnocení. Přestože je nedílnou součástí hodnocení 

a vedení lidí, nevýhodou je, že výsledky hodnocení nejsou zaznamenávány 

a nelze je tedy použít pro srovnání s hodnocením v předchozím období a pro 

průhledné a spravedlivé odměňování. 

H2: Pravidelně hodnotí jejich práci. 

Tato hypotéza se nepotvrdila. 

Bez zavedeného a plně funkčního systému hodnocení není možné 

provádět pravidelné hodnocení práce, posuzovat pracovní výkon zaměstnanců. 

Hypotéza H1 a H2 se vzájemně podmiňují. H2 nemůže být pravdivá, pokud 

se nepotvrdila H1. Jestliže není systém, pak nedochází k pravidelnému 

hodnocení. Jestliže se provádí pravidelné hodnocení, pak je systém. Předpoklady 

H1 a H2 jsou implikace. 

H3: Systém hodnocení a odměňování je motivující a zvyšuje jejich 

výkonnost. 

Tato hypotéza se nepotvrdila. 

Pokud nedochází k systematickému hodnocení zaměstnanců, nemůže být 

průhledné a spravedlivé ani odměňování. Provázaný systém hodnocení 

a odměňování je velmi důležitý pro motivaci a spokojenost zaměstnance. Jak 

z výzkumu vyplývá, 68% zaměstnanců se domnívá, že nejsou odměňováni 

na základě hodnocení jejich práce. Živelné odměňování zaměstnanců nemůže 

zvyšovat jejich výkonnost, ale může mít vliv na úroveň mezilidských vztahů 

na daném úseku školy. 
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3 Metodika hodnocení nepedagogických zaměstnanců 

3.1 Odměňování nepedagogických zaměstnanců 

V této části práce se budu zabývat popisem metodiky hodnocení 

nepedagogických zaměstnanců, navrhnu postupy, které bude možné použít 

v procesu hodnocení a zaměřím se na návrh klíčových kritérií hodnocení 

pracovního výkonu. Stále vycházím z toho , že předmětem zájmu práce jsou Np, 

a tak stručně připomenu jejich platové náležitosti a další možnosti jejich 

odměňování. 

Zaměstnancům příspěvkových organizací přísluší za práci plat 

(§ 109, odst. 3, ZP). Při stanovení výše platu je důležité zařazení zaměstnance 

do platové třídy (§123, odst. 2, ZP) a platového stupně (§ 123, odst. 4, ZP). 

Kvalifikační předpoklady, způsob zařazování do platových tříd, podmínky 

pro určení započitatelné praxe a stupnice platových tarifů stanovuje nař. vlády 

č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 

a správě. Náročnost práce a kvalifikační předpoklady pro daný druh práce definuje 

nař. vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační 

předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů. 

Platové zařazení zaměstnance se provádí podle nejnáročnější práce, 

kterou vykonává dle potřeb organizace. 

Nepedagogičtí pracovníci mohou pobírat jako složku platu osobní příplatek 

(§ 131, ZP), vedoucí zaměstnanci (např. vedoucí školní jídelny, školník) příplatek 

za vedení (§ 124, ZP), příplatek za rozdělenou směnu (§ 130, ZP) a za úspěšné 

splnění mimořádného pracovního úkolu odměnu (§ 134, ZP). Výše příplatku 

za vedení může činit 5 - 30% z platového tarifu nejvyššího platového stupně 

v platové třídě, do které je vedoucí zaměstnanec zařazen. Právo na plat 

se zakládá jednostranným písemným právním úkonem zaměstnavatele, 

tzv. platovým výměrem (§ 136, ZP). 

Nepedagogickými zaměstnanci základní školy jsou zaměstnanci provozu: 

školník, údržbář, uklízeč(ka), vrátný; správní zaměstnanci: účetní, mzdová 

účetní, hospodářka, tajemnice, správce budovy (technik), popř. správce hřiště. 
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Ve většině základních škol jsou některé funkce kumulovány do jedné pracovní 

pozice, v dalších případech chybí zcela. Důvodem je velikost školy nebo náhrada 

pracovníka pronájmem služby placené z prostředků zřizovatele nebo doplňkové 

činnosti školy. Dalšími nepedagogickými zaměstnanci školy jsou zaměstnanci 

školní jídelny: vedoucí školní jídelny, vedoucí kuchařka, kuchařka, pracovnice 

provozu školní jídelny. 

Všichni ostatní zaměstnanci školy mají pracovní povinnosti stanovené 

náplní práce. Vedoucími zaměstnanci jsou vedoucí školní jídelny a školník, pokud 

je pověřen vedením uklízeček a hlavní účetní, pokud je pověřena vedením 

zaměstnanců ekonomického úseku školy. Zařazení na pracovní pozici určuje druh 

práce, který je uveden v pracovní smlouvě a vymezuje, jakou práci 

je zaměstnanec povinen pro organizaci vykonávat. „Pracovní náplň, kterou 

zaměstnavatel vydá nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru, má 

obsahovat podrobnější popis pracovních činností, než je možné uvést v pracovní 
13 

smlouvě. Není přípustné, aby přesahovala rámec sjednaného druhu práce."13 

Stručně a přehledně teď uvedu platové náležitosti Np. Zaměstnancům 

zařazeným do 1. až 5. platové třídy, může zaměstnavatel určit platový tarif 

v rozpětí platového stupně příslušné platové třídy, do které je zaměstnanec 

zařazen (§ 6, odst. 1, písm. a), nař.vlády 564/2006 Sb.). V tabulce uvádím 

nejvyšší možný tarif v nejvyšší možné třídě, do které může být zaměstnanec 

zařazen. U osobních příplatků vycházím z informací rozpočtářů krajských úřadů, 

kteří připravují rozpočty školským zařízením v daném regionu. Poskytnuté 

informace shodně uvádějí, že na nadtarifní složky platu u této skupiny 

zaměstnanců je počítáno s 8 - 10%. Zadávám 10%, protože neuvádím roční výši 

odměn. U příplatků za vedení jsem určil jeho výši na 15% z tarifu nejvyššího 

platového stupně dané třídy, do které může být zaměstnanec zařazen při splnění 

všech požadavků (nař.vlády č.564/2006 Sb.). 

13 Karabec (5, str. 15) 
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Pracovní zařazení Třída Tarif Kč 
Osobní 

příplatek 
Kč 

Příplatek za 
vedení Kč Celkem Kč 

Průměrná 
mzda Np 

2007*1 

Průměrná 
mzda ČR 

2007*) 

Průměrná 
mzda Np 

2008*) 

školník 4. - 5. 11.370 1.140 1700 14.210 12.369 Kč 22.382 Kč 12.715 Kč 

školník-údržbář 5. -6. 12.350 1.240 1850 15.440 12.369 Kč 22.382 Kč 12.715 Kč 

údržbář 5. -6. 12.350 1.240 X 13.590 12.369 Kč 22.382 Kč 12.715 Kč 

uklízeč(ka) 1. - 2. 8.920 890 X 9.810 12.369 Kč 22.382 Kč 12.715 Kč 

vrátný 1. 8.240 820 X 9.060 12.369 Kč 22.382 Kč 12.715 Kč 

vedoucí ŠJ 8. 14.470 1.450 2170 18.090 12.369 Kč 22.382 Kč 12.715 Kč 

kuchařka 4. - 6. 12.350 1.240 X 13.590 12.369 Kč 22.382 Kč 12.715 Kč 
pracovnice 
provozu ŠJ 2. - 3. 9.730 970 X 10.700 12.369 Kč 22.382 Kč 12.715 Kč 

tajemnice 5. - 8. 14.470 1.450 X 15.920 12.369 Kč 22.382 Kč 12.715 Kč 

účetní 10. 17.060 1.700 X 18.760 12.369 Kč 22.382 Kč 12.715 Kč 

mzdová účetní 8. - 9. 15.680 1.570 X 17.250 12.369 Kč 22.382 Kč 12.715 Kč 

správce budovy 7. 13.340 1.330 X 14.670 12.369 Kč 22.382 Kč 12.715 Kč 

*) Týdeník SKOLSTVI, str. 4, č.34, 5.listopadu 2008, XVI.ročník 

Tabulku o platových náležitostech Np uvádím pro případ, že tuto práci 

využijí v personalistice ostatní ředitelé škol. 

Posílit finanční ohodnocení této skupiny zaměstnanců lze, jak jsem již uvedl 

v první části této práce, přiznáním výkonnostní odměny. Osobní příplatek můžeme 

nazvat zálohovou odměnou, která hodnotí dlouhodobou a pravidelnou pracovní 

činnost nad rámec obvyklých povinností. Mimořádná odměna hodnotí 

nepravidelné, krátkodobé a nadprůměrné pracovní činnosti nebo výkony. 

Překážkou v posílení finančního ohodnocení mohou být možnosti organizace 

a nastavení systému hodnocení a odměňování všech zaměstnanců školy. 

Odměňování však musí být realizováno na základě předchozího 

hodnocení. Jedině tak docílíme, že bude spravedlivé a bude plnit motivační funkci. 

3.2 Kritéria hodnocení nepedagogických zaměstnanců 

Při formování systému hodnocení a tvorbě kritérií vycházím z pozice 

hodnotitele, který má zkušenosti hodnoceného. Předpokladem pro úspěšné 

zavedení systému je dodržení následujících pravidel. 

Systém hodnocení: 

1. podporuje cíle vytyčené v koncepci rozvoje školy 

2. je v souladu s kulturou školy 

3. má podporu hodnotitelů, vedoucích zaměstnanců školy 

4. je zaměstnanci přijat 
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5. má vliv na odměňování a rozvoj zaměstnanců 

6. je administrativně nenáročný 

7. je pravidelně vyhodnocován 

8. je ho možné změnit na základě vyhodnocení 

9. je neustálý 

10. zahrnuje sebehodnocení 

Při návrhu systému hodnocení je třeba dbát na provázání s náplní práce, 

která je dána množstvím a typem úkolů a motivačním systémem, který zahrnuje 

odměňování, osobní rozvoj a kariérní postup. V případě nepedagogických 

zaměstnanců stojí na prvním místě odměňování. Při formování kritérií 

pro hodnocení práce Np musíme vycházet především z míry plnění pracovních 

úkolů. Pracovní úkoly přispívají k dosažení cílů organizace a zaměstnance 

motivují. Musí být ale v souladu s jejich kvalifikací a schopnostmi. 

U nepedagogických zaměstnanců musí kritéria postihovat především oblast 

popisující pracovní výkon a těmto dát největší váhu. Na druhé místo umístíme 

důležitá kritéria pro hodnocení dovedností, znalostí a vlastností. Ze třetí oblasti 

nesmí chybět kritéria pro hodnocení pracovního chování. Formulace kritérií 

se musí dotknout všech oblastí hodnocení v co nejkonkrétnější podobě. 

V úvodu kapitoly „Empirická část" jsem se zmínil, že jsem výběr otázek 

pro dotazníkové šetření konzultoval. Mimo jiné také a hlavně se zaměstnanci, 

kterých se hodnocení týká. Mými konzultanty v této fázi práce byly pracovnice 

školní jídelny vlastní školy. Při pohovoru bylo nejčastěji frekventované slovo 

„spravedlivé", a to právě při volbě kritérií. Spravedlnost hodnocení je zaměstnanci 

velmi silně vnímána. V praxi se mi potvrdila důležitá zásada teorie z oblasti řízení 

lidských zdrojů; pokud zaměstnanci mohou vstupovat do procesu se svými 

připomínkami a návrhy, v tomto případě do výběru hodnotících kritérií, ztrácí 

z hodnocení obavy. Společně navržená kritéria byla vnímána jako spravedlivá 

a objektivní samotnými zaměstnanci. Pokud tedy mají zaměstnanci možnost celý 

proces hodnocení v jednotlivých fázích ovlivňovat, vnímají hodnocení jako 

spravedlivé a objektivní a motivuje je k většímu pracovnímu výkonu. Společně 

navrhovali, přijali systém hodnocení za svůj, a tak chtějí také sami ve „svém" 

hodnocení dosáhnout co nejlepšího výsledku. 

Při zavádění a aplikaci systému hodnocení Np se zcela jistě nevyhneme 

rizikům, která provázejí všechny činnosti personální práce a vedení lidí. Abychom 
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jim předešli, musíme hodnocenému nabídnout být aktivním článkem procesu, 

nikoliv pouze pasivním objektem hodnocení. Za nejzávažnější úskalí při zavedení 

systému hodnocení považuji: neinformovanost zaměstnanců o systému, o jeho 

významu na jejich odměňování a další rozvoj, o jeho úloze při plnění cílů školy, 

odmítnutí spolupráce na zpracování metodiky a kritérií, nepravidelnost 

a absenci sebehodnocení (hodnocení se brání sama sebe hodnotit a poukazují 

na administrativní zátěž procesu). a závěrečného hodnotícího pohovoru. 

Při návrhu níže uvedených kritérií jsem vycházel z již zmíněné spolupráce. 

1. Kritéria pracovního výkonu: 

- práci vykonává kvalitně 

- množství vykonané práce odpovídá požadavkům 

- zadané úkoly plní včas 

2. Kritéria dovedností, znalostí a vlastností: 

- zvládá odborné požadavky své pracovní pozice (znalost práce) 

- je spolehlivý 

- je samostatný 

- zodpovědně plní úkoly 

- rozšiřuje si odborné znalosti, vzdělává se 

- má organizační schopnosti 

- umí vést lidi 

3. Kritéria pracovního chování 

- ochotně přijímá a plní úkoly 

- dodržuje předpisy a směrnice 

- vyváří přátelské vztahy na pracovišti 

Postup hodnocení: Každému kritériu přiřadíme váhu podle priority , kterou 

považujeme pro výkon práce hodnoceného za nejdůležitější. Čím větší důležitost, 

tím vyšší váha. Poté následuje hodnocení úrovně naplnění daného kritéria pomocí 

bodové stupnice. Hodnocení kritérií se provádí bodovacím systémem od 1 do 5 

(navrhněme si 5 ti bodovou). Ideální je pětibodová školní klasifikační stupnice, se 

kterou máme největší zkušenosti. Ovšem s tím rozdílem, že 5 je nejlepší 
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a 1 nejhorší výsledek. Pět - výborně,...1 - nedostatečně. Body (A) přidělené 

jednotlivým kritériím vynásobíme vahou (B) kritéria. Získáme hodnotu kritéria (C) 

vyjádřenou vztahem C = A x B. Hodnoty (C) všech kritérií sečteme a výsledek 

hodnocení je vyjádřen v absolutním čísle. Pro tento součet použijme termín suma 

hodnot a označme jej SK. 

Je vyjádřen matematickým vztahem SK = C1 + C2 + + Cn-1 + Cn, 

kde n udává počet hodnocených kritérií. Příklad hodnocení uvádím níže v návrhu 

hodnotícího listu zaměstnance. 

Maximální možná suma hodnot (SK) musí být u všech zaměstnanců, 

kteří jsou hodnoceni touto metodou, shodná, aby nedocházelo ke zkreslení 

výsledku a tím pádem k nerovnému přístupu při hodnocení. Toho dosáhneme, 

když u hodnocených zaměstnanců sjednotíme počet kritérií. Je také nutné 

z nabízených kritérií vybrat vhodná pro danou skupinu zaměstnanců a rozlišit, 

zda se jedná o řadového zaměstnance provozu či vedoucího zaměstnance. 

Výsledky takto nastaveného hodnocení můžeme porovnávat navzájem 

ve dvou rovinách. Za prvé srovnávat zaměstnance mezi sebou. A za druhé, 

pokud hodnocení provádíme pravidelně (alespoň 1 x ročně) a použijeme shodný 

postup, se nám nabízí srovnání s předchozím hodnotícím obdobím. Došlo 

ke zlepšení, stav se nezměnil nebo se zaměstnanec pohoršil? Porovnávání 

výsledků mezi zaměstnanci má význam pro jejich odměňování, srovnání 

hodnocení v jednotlivých obdobích pak pro personální rozhodnutí (ukončení 

pracovního poměru, pracovní postup) a rozvoj zaměstnance. Zároveň můžeme 

porovnat výsledky zaměstnanců s maximálně možným výsledkem, který jsme 

schopni spočítat dopředu. Vychází nám ideální zaměstnanec, kterého bychom 

nebyli schopni ani motivovat, ani zaplatit. 
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20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace 

Hodnotící list zaměstnance 

Hodnocený(á): Marie Pilná 

Pracovní zařazení: vedoucí školní jídelny 

Hodnotitel: Mgr. Josef Hodný 

Pracovní zařazení: ředitel školy 

Kritéria 

A B C 

Kritéria Body Váha Hodnota Kritéria 

1 - 5 1 - 12 C = A x B 

pracovního výkonu 
práci vykonává kvalitně 

množství vykonané práce 

zadané úkoly plní včas 

dovedností, znalostí, vlastností 
znalost práce 

je spolehlivý(á) 

zodpovědně plní úkoly 

je samostatný(á) 

má organizační schopnosti 

umí vést lidi 

pracovního chování 
ochotně přijímá a plní úkoly 

dodržuje předpisy a směrnice 

utváří dobré vztahy na pracovišti 

celkem (suma hodnot) SK 

Splnění cílů a úkolů z hodnocení v předešlém období: Ano / Ne, důvod: 
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Výsledek hodnocení: 

Vyjádření hodnoceného k pracovním podmínkám: 

Stanovení cílů a úkolů na rok 2009: 

Prohlašuji, že jsem byl s výsledky hodnocení seznámen a souhlasím s nimi. 

Datum a podpis hodnoceného: 

Datum a podpis hodnotitele: 

Návrh na výkonnostní odměnu / zdůvodnění: 

Datum a podpis ředitele školy: 

Hodnocení zaměstnance bude provedeno sebehodnocením a hodnocením 

jeho přímého nadřízeného metodou motivačně - hodnotícího pohovoru. 

S výsledkem hodnocení je seznámen ředitel školy, popř. se sám může hodnocení 

zúčastnit. Pokud je hodnotitelem někdo jiný než ředitel školy, musí hodnotitel 

před konáním hodnotícího pohovoru absolvovat pohovor s ředitelem školy nebo 

s přímým nadřízeným, znát dobře „Pravidla pro hodnocení a odměňování 

zaměstnanců" a měl by být proškolen pro roli hodnotitele. Aby nedošlo k možné 

zaujatosti při hodnocení, je vhodné mít informace z více zdrojů. Neformálními 

hodnotiteli a poskytovateli informací mohou být zástupci ředitele školy. Hodnocení 

provádí a pohovor vede přímý nadřízený hodnoceného zaměstnance. A protože 

propojení hodnocení na odměňování je nezbytné, měl by na konci hodnotícího 

pohovoru hodnocený zaměstnanec vědět, jaký dopad bude mít hodnocení 

na odměňování. Během hodnotícího pohovoru nebudeme řešit výši odměny. 
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Závěr 

Hodnocení nepedagogických zaměstnanců školy je nástrojem ke zvýšení 

jejich výkonnosti a pomáhá k rozvoji jedince a celé organizace. S kvalitou práce 

zaměstnanců roste kvalita školy. Systém hodnocení má motivační funkci a naším 

cílem je, aby hodnocení bylo motivující a zároveň spravedlivé. Vědecké poznatky 

z oblasti řízení lidských zdrojů se již desetiletí ověřují v praxi. Principy a metody 

hodnocení pracovníků v ziskových i neziskových organizacích se dají 

implementovat na nepedagogické zaměstnance škol bez výhrady. Důvodem 

pro toto tvrzení je posouzení obsahu práce, kterou tito zaměstnanci pro školy 

vykonávají. Nemá v zásadě žádné specifické odlišnosti od ostatních profesí 

v mimoškolském sektoru a není vázán na specializaci k určitému druhu práce. 

Z tohoto pohledu je možné využít teoretickou část práce i navrženou 

metodiku hodnocení spolu s vybranými kritérii v personální práci ředitelů 

a ostatních vedoucích zaměstnanců školy. Výzkum ukázal, že v této oblasti řízení 

je pro realizaci navržených metod hodnocení nepedagogických zaměstnanců 

poměrně široký prostor. 

Hodnocení zaměstnanců má důležité místo v personální práci vedoucího 

zaměstnance, nejen ředitele školy. Pokud je systém hodnocení zdravý, pro obě 

strany procesu přináší pozitivní výsledky. Nepedagogičtí zaměstnanci jsou 

důležitou součástí školského systému ČR a v době probíhající reformy si zaslouží 

stejnou pozornost, jaká je věnována pedagogům. 

Poznatky z této práce uplatním sám při vyhodnocení systému hodnocení 

na vlastní škole. Najdou-li zde podnět k vlastní práci i ostatní kolegové, pak cíle, 

které jsem si v úvodu práce stanovil, byly myslím splněny. 

Strana 49 



Použité zkratky 

Np - nepedagogičtí zaměstnanci 

ZP - zákoník práce 

ZS - základní škola 

Použitá literatura 

1. ARMSTRONG, M.: Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publising 2002, 
ISBN 80-247-0469-2 

2. DVOŘÁKOVÁ Z. a kol.: Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů. Praha: C.A.Beck 
2004, ISBN 80-7179-468-6 

3. HRONÍK F.: Hodnocení pracovníků, Praha: Grada Publising 2006, 
ISBN 80-247-1458-2 

4. JAKUBKA J., HLOUŠKOVÁ P., HOFMANNOVÁ E., aj.: Zákoník práce: 
Prováděcí nařízení vlády a další související předpisy 
s komentářem k 1.1.2008. 2.aktualizované vydání, 
Olomouc: Anag 2008, ISBN 978-7263-432-3 

5. KARABEC S., SLAVÍKOVÁ L.(ed.): Školský management: Pracovní řád pro 
zaměstnance škol a školských zařízení. Praha: 
Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 2002, 
ISBN 80-7290-078-1 

6. KOUBEK J.: Řízení lidských zdrojů: Základy moderní 
personalistiky. 4. rozšířené a doplněné vydání. Praha: 
Management Press 2007, ISBN 978-80-7261-168-3 

7. MILKOVICH G. T., BOUDREAU J. W.: Řízení lidských zdrojů. Praha: 
Grada 1993, ISBN 80-85623-29-3 

8. URBAN J.: Výkladový slovník: Řízení lidských zdrojů s anglickými 
ekvivalenty. Praha: ASPI Publising 2004, ISBN 80-
7357-019-X 

9. VÁCLAVKOVÁ L. ŠVECOVÁ L.,SMRČKA V. aj: Specifika řízení lidských 
zdrojů v malých a středních podnicích a neziskových 
organizacích. Praha: Nakladatelství Oeconomica 2007, 
ISBN 978-80-245-1186-3 

10. WAGNEROVÁ I.: Pracovní hodnocení. Brno: Marek Konečný 2005, 
ISBN 80-903516-4-6 

11. WAGNEROVÁ I.: Řízení výkonnosti. Brno: Marek Konečný 2005, 
ISBN 80-903516-5-4 

Strana 50 



PŘÍLOHA 

Dotazník pro nepedagogické zaměstnance základní školy 

Vážení respondenti, 
prosím Vás o vyplnění dotazníku, který je dobrovolný a anonymní. Získané 

údaje budou sloužit jako podklad pro výzkumnou část závěrečné bakalářské 
práce. U každé z následujících otázek zakroužkujte vždy jednu odpověď, která je 
nejblíže Vašemu názoru na danou problematiku. 

1. Jste seznámen(a) s náplní Vaší práce? 

a) ano 

b) ne 

2. Byl(a) jste seznámen(a) s koncepcí rozvoje školy? 

a) ano 

b) ne 

3. Jste seznámen(a) s cíli úseku (např. úklid, školní stravování apod.), na 

kterém pracujete? 

a) ano 

b) ne 

4. Stanovuje Vám nadřízený úkoly? 

a) ano 

b) ne 

c) občas 

5. Určuje Vám nadřízený období, za které máte úkoly splnit? 

a) ano, vždy 

b) ne, záleží na mně 

c) splnění úkolu není časově vymezeno 

6. Jsou úkoly rozděleny do konkrétních oblastí ? 

a) ano 

b) ne 
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7. Podílíte se na plánování úkolů pro dané období? 

a) ano 

b) ne 

c) občas, výjimečně 

8. Jak často nadřízený provádí vyhodnocování splněných úkolů? 

Zde uveďte, prosím, období (např.: 1 krát za měsíc) 

9. Byl Vám přiznán osobní příplatek? 

a) ano 

b) ne, protože nesplňuji dobu praxe u zaměstnavatele (většinou 3 měsíce) 

c) ne 

10. Jak Vy hodnotíte vlastní vyhodnocení Vaší práce nadřízeným? 

a) výborně, nadřízený osobně hodnotí mou práci, dialog je běžným 

standardem 

b) jen výjimečně dochází k rozboru splněných úkolů 

c) nedostatečně, nedochází k rozboru splněných úkolů 

11. Víte, jak probíhá hodnocení práce na jiném úseku školy? 

a) ano 

b) ne 

12. Máte ve Vaší škole zaveden systém hodnocení a odměňování 

pracovníků? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

13. Víte, jak probíhá hodnocení stejného druhu práce na jiné škole? 

a) ano (prosím, odpovězte na otázku č. 15) 

b) ne (otázku č.15 nevyplňujte) 
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14. Víte, jak probíhá hodnocení stejného druhu práce v neškolské 

organizaci? 

a) ano (prosím, odpovězte na otázku č.15) 

b) ne (otázku č.15 nevyplňujte) 

15. Pokud ano, pokusil(a) jste se zkušenosti přenést na svého nadřízeného? 

a) ano 

b) ne (otázku č. 16 nevyplňujte) 

16. Pokud ano, došlo pak ke změně v hodnocení Vaší práce? 

a) ano 

b) ne 

c) možná 

17. Co by měl nadřízený na Vaší práci především hodnotit? 

U následujících možností použijte hodnotící stupnici od 0 do 3: 
0 - přiřaďte možnosti, kterou považujete za NEDŮLEŽITOU 
1 - méně důležitou 
2 - důležitou 
3 - velmi důležitou 

a) kvalitu práce 

b) zodpovědnost při plnění úkolů 

c) autoritu v kolektivu 

d) množství vykonané práce 

e) samostatnost při práci 

f) odbornou zdatnost 

g) schopnost řídit a organizovat práci 

h) úroveň jednání (mezilidské vztahy ) 

i) ochotu dále se vzdělávat 

j) spolehlivost při plnění úkolů 

k) něco jiného ( uveďte Vaše kritéria ) 
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18. Domníváte se, že systém hodnocení Vaší práce je pro Vás motivující? 

a) ano 

b) ne 

c) jen z části 

19. Domníváte se, že Vám je přiznávána výkonnostní odměna na základě 

hodnocení Vaší práce? 

a) ano 

b) ne 

20. Vaši práci hodnotí: 

a) ředitel školy 

b).jiný vedoucí zaměstnanec (např.: vedoucí ŠJ) 

c) oba 

d).nikdo 

21. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 

a) základní 

b) vyučen(a) 

c) střední s maturitou 

d).vysokoškolské 

Děkuji Vám za čas, který jste věnovali mým dotazům. 

Pavel Kocián, ředitel 20.základní školy Plzeň 
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