
U N I V E R Z I T A    K A R L O V A 

Pedagogická fakulta 

 
 

CENTRUM ŠKOLSKÉHO MANAGEMENTU 
 

 

 

 

 

 

 

HODNOCENÍ ŘEDITELE ŠKOLY 

ZŘIZOVATELEM 
 

 

 

Závěrečná bakalářská práce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:   Jana Majerová 

 

Obor:    Školský management 

 

Forma studia:   kombinované 

  

Vedoucí práce:  ing. Helena Černíková 

 

Datum odevzdání práce:  10. 4. 2010  
 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, ţe jsem předkládanou závěrečnou bakalářskou práci vypracovala sama za 

pouţití zdrojů a literatury v ní uvedených 

        Jana Majerová 

 

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji ing. Heleně Černíkové za trpělivost, cenné rady a konstruktivní připomínky k mé 

závěrečné bakalářské práci. 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: kvalitní škola, zpětná vazba, motivace, faktory ovlivňující přijetí systému 

hodnocení řediteli škol, podstata procesu hodnocení, hodnotící pohovor, výstupy z procesu 

hodnocení, chyby a kritická místa v systému hodnocení, vztah hodnocení a odměňování 

 

 

 

 

 



 5 

 

Resumé 
 

Hodnocení ředitele školy zřizovatelem je jednou z důleţitých manaţerských funkcí 

zřizovatele, která, je-li prováděna správně, vede k efektivnímu usměrňování činnosti a 

rozvoje školy, k vytváření kvalitní školy a ke spokojenosti všech zúčastněných stran.  

Tato práce se zabývá objasněním nejen důleţitých pojmů spojených s procesem 

hodnocení ředitele školy zřizovatelem nebo vysvětlením podstaty a smyslu slova 

hodnocení. Důleţitou část tvoří identifikace vlivů, které mohou pozitivně nebo negativně 

ovlivňovat vnímání, spolupráci a motivaci ředitelů škol k nastavenému systému hodnocení. 

Práce vychází z výsledků dotazníkového šetření, jehoţ předmětem bylo zmapovat a 

postavit vedle sebe názory dvou participujících stran - na jedné straně názory zřizovatelů 

škol a na druhé straně ředitelů škol k nastavenému systému hodnocení ředitelů. Byla 

zjišťována akceptace a míra pozitivního přijetí systému hodnocení řediteli základních        

a mateřských škol a s ní spojená i motivace ke zvyšování jejich pracovního výkonu. Údaje 

byly porovnávány s údaji získanými od zřizovatelů škol k jejich nastavenému systému 

hodnocení ředitelů, ke způsobu jeho provádění a efektivitě jeho výstupů.  

Výsledky této práce budou moci poslouţit zřizovatelům škol, kteří chtějí znát 

objektivní názor na systém hodnocení, jeho moţné klady a zápory, a kteří chtějí vytvořit 

takový systém hodnocení, jenţ by nebyl zbytečnou ztrátou času pro obě zúčastněné strany, 

ale efektivním nástrojem naplňování celospolečenských zájmů za efektivního vyuţití 

lidského potenciálu. 

Tato práce můţe také poslouţit jako nestranná informace pro ředitele škol, kteří 

mají o systému hodnocení své práce určité pochyby nebo nejasnosti a kteří tak mohou 

snadněji proniknout k jádru problému, nahlédnout do různých hodnotících systémů            

a pochopit skutečný význam a důleţitost procesu hodnocení jejich práce. 
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Summary 

 

The evaluation of headmasters by school founders is one of the most important 

managerial functions. It should lead to efficient development, quality schools and to the 

satisfaction of everyone involved. 

The aim of this thesis is to help explain the fundamental concepts relating to the 

evaluation of the headmaster by the school founder, including the meaning and principles 

behind of the idea of evaluation. The main body of this thesis will be focussed on the 

effects of identification, which can either positively or negatively influence the perception, 

cooperation and motivation of headmasters, regarding the prospect of being evaluated. 

The thesis is based upon results gained through questionnaire survey. Its aim is to 

find out the different opinions of both parties involved in this process, i.e. the opinions of 

the founders and the opinions of headmasters regarding the system of evaluation. I was 

interested in the extent to which headmasters would accept being involved in this 

evaluation system, and the impact being evaluated would have on job motivation and work 

performance. I compared statements obtained from headmasters with implementation 

modalities of the headmasters’ evaluation and its output efficiency. 

It is hoped that the results of this thesis will help school founders by providing them 

with an objective assessment of the evaluation system; its positive and negative aspects 

and a look at which systems of evaluation are effective and reliable, information which 

would be valuable to both school founders and headmasters. Only in this way can we 

achieve the development of the human potential effectively, based on social interests. 

This thesis could help provide impartial information for headmasters, especially 

those who have reservations regarding the evaluation system. Its aim is to assist 

headmasters by allowing them to evaluate different systems of assessment, and understand 

the real meaning of their work evaluation. 
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1. Úvod 
 

„Zkušení vedoucí pohlížejí na hodnocení  

jako na pozitivní akt, jako na příležitost zjistit způsob,  

jak co nejvíce využít potenciálu všech lidí.“
1
    

 

Škola je systémem, který tvoří relativně samostatný celek mající se svým okolím 

určité vztahy. Díky poţadavkům a stálé kontrole těchto vnitřních i vnějších determinantů 

se škola proměňuje, přizpůsobuje a zkvalitňuje svoji činnost. Zájmem ředitele školy, 

ale i jeho zřizovatele, je vytvořit takovou školu, která bude uspokojovat stále se měnící 

 a narůstající potřeby společnosti 21. století. Jednou z moţností, jak tento společný záměr 

vytváření kvalitní školy realizovat, je prostřednictvím správně prováděného a oběma 

stranami pochopeného a přijatého hodnocení ředitele školy zřizovatelem. 

Dodrţování základních funkcí školy daných strategickými dokumenty a zákonem 

podléhá četné kontrole. Kromě České školní inspekce nebo krajských úřadů jsou to právě  

zřizovatelé, kteří zřizují školy jako své příspěvkové organizace, jmenují jejich ředitele        

a stanovují jim plat, poskytují školám finanční prostředky na provoz škol, aby ty mohly 

plnit svoji základní funkci – výchovu a vzdělávání. A proto právem, ale i povinností 

zřizovatelů je nejen kontrola vyuţití poskytnutých finančních prostředků, ale také kontrola, 

zda člověk, který řídí školu, vynakládá veškeré své pracovní úsilí poţadovaným směrem. 

Kontrola je jednou, ale zdaleka ne však jedinou částí sloţitého procesu hodnocení.   

Některým lidem ve funkci ředitele školy k maximálnímu pracovnímu nasazení pro 

dobro školy stačí pouze vědomí a pocit důleţitosti a potřebnosti svého poslání, jiní 

potřebují nějakou další motivaci, aby tak snáze čelili náročnosti vlastní funkce, negativním 

okolním vlivům a dalším nástrahám a překáţkám. Obě skupiny však potřebují znát 

objektivní odborný názor na svou činnost, přijímat zpětnou vazbu a korigovat svoji činnost 

ku prospěchu všech. 

 

 

                                                 
1
 EGER, L., 1999, Řízení školy při zavádění školního vzdělávacího programu, Plzeň, 2006, ISBN:80-7238-

583-6 
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Cílem mé závěrečné bakalářské práce je analyzovat faktory, které mohou 

ovlivňovat vnímání potřebnosti a užitečnosti hodnocení práce ředitele školy oběma 

stranami s důrazem na objasnění pravého smyslu a podstaty procesu hodnocení. 

Práce se tak můţe stát metodickou pomůckou pro zřizovatele, kteří díky absenci právních 

předpisů, týkajících se právě oblasti hodnocení ředitelů škol zřizovatelem, nemají jasné 

pokyny a rozhodování v této oblasti pro ně můţe být dosti sloţité.  
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2. Teoretická část 

 
2.1. Právní předpisy vztahující se k hodnocení ředitele školy zřizovatelem 

 

Na základě zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích plní rada obce vůči právnickým 

osobám a organizačním sloţkám zaloţeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce úkoly 

zakladatele nebo zřizovatele. To znamená, ţe rada obce mimo jiné jmenuje ředitele školy 

do funkce, stanovuje mu plat, kontroluje jeho činnost a provádí jeho hodnocení.  

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném        

a jiném vzdělávání (školský zákon), upravuje hodnocení školy, které provádí zřizovatel 

podle předem zveřejněných kritérií. Těmi mohou být například i schopnosti, dovednosti 

ředitele školy, jeho další aktivita a iniciativa. Ze školského zákona dále vyplývá povinnost 

zřizovatele plnit funkci orgánu nadřízeného řediteli v oblasti pracovněprávních vztahů.  

Zákoník práce definuje status nadřízeného orgánu, kterým je zřizovatel, a vymezuje 

mu právo vyvozovat ze zjištěných porušení důsledky. 

Zákon č. 469/2002 Sb., (katalog prací) a Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,                  

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sluţbách a správě stanovují řediteli 

kvalifikační předpoklady, platovou třídu, stupeň a příplatky k platu. 

Ţádný závazný právní předpis neupravuje práva a povinnosti zřizovatele při 

hodnocení ředitelů jimi zřizovaných škol ani přesný systém hodnocení, jeho průběh, 

kritéria ani zavazující výstupy.  
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2.2. Funkce zřizovatele při tvorbě úspěšné školy 

 

2.2.1 Řízení  

 

„Řízení je umění možného. 

Čím dokonalejší je řízení, 

tím smělejší cíle jsou možné. 

Nebe není hranice.“2 

 

Teoretickou definicí můţeme pojem řízení popsat jako „…dosahování cílů 

prostřednictvím jiných lidí. Řízení vyţaduje systémový přístup, ale praxe vţdy vyţaduje 

vzít v úvahu danou situaci a nepředvídané skutečnosti.“
3
  

Uţ ze samotného výrazu slova „ředitel“ se dá odvodit, ţe hlavní náplní ředitelovy 

práce je řízení. Řízení lidských zdrojů, finančních a materiálových zdrojů, informací. Jeho 

podřízení, pedagogičtí pracovníci školy, jsou tedy řízeni ředitelem. Ten jim stanovuje 

pracovní náplň, podle potřeby jim poskytuje odbornou pomoc nebo školení, kontroluje 

jejich práci a podle dosaţených výsledků je odměňuje, vytváří si tak svůj pedagogický sbor 

podle svých představ a zákonem stanovených poţadavků.  

Jak je to ale se samotnou osobou ředitele školy? Své pracovní povinnosti má 

stanoveny zákonem, ale bliţší specifikace úkolů, které musí plnit jako osoba veřejně činná 

pro dobro obecní školy a celé veřejnosti obce, jiţ závisí jen na jeho osobě. Ředitelé škol 

pak často tápou v pochybách, jestli jejich pracovní úsilí je směřováno opravdu tím 

správným a poţadovaným směrem. Zřizovatel by měl být řediteli v této oblasti 

nápomocen, vyuţít svých manaţerských dovedností a průběţně analyzovat potřeby 

veřejnosti své obce, stanovit ve spolupráci s ředitelem školy cíle školy a takový motivační 

a hodnotící plán pro ředitele, který bude jasným a přehledným vodítkem k vytčeným 

cílům.  

 

 

                                                 
2
 SLAVÍKOVÁ, L., Vývojové aspekty managementu a řízení školy. Brno 2003, ISBN 80-7315-057-3 

3
 SLAVÍKOVÁ,L.; WOJCYKOWSKA,C.;NEZVALOVÁ,D. aj., Řízení pedagogického procesu, studijní 

texty. Praha CŠM Pedf UK, 2008 
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2.2.2 Škola a její zřizovatel  

 

„Škola je vzdělávací institucí, jejímţ posláním je poskytnout určitou úroveň 

vzdělání stanovenou zákonem, vymezenou stupněm a zaměřením školy. Tím se výrazně 

liší od všech ostatních institucí výrobních, komerčních, správních atd.“
4
  

Jednou ze zákonných povinností zřizovatele je poskytování příspěvku na provoz 

školám, které zřizuje, a kontrola účelnosti a efektivnosti jeho vyuţití. Logicky tedy bude 

očekávat to, ţe škola bude vyvíjet součinnost při uspokojování zájmů zřizovatele, jakoţto 

zprostředkovatele poţadavků veřejnosti dané obce, ţáků a rodičů.  

Proces globalizace se všemi aspekty z tohoto jevu vyplývajícími, vyţaduje rychlou 

a pruţnou reakci na poţadavky a zájmy trhu a veřejnosti. Školy by si tuto skutečnost měly 

včas uvědomit a přizpůsobit svůj vzdělávací program těmto novým potřebám. Přičteme-li 

k procesu globalizace ještě sestupnou tendenci demografické křivky vývoje populace, 

zjistíme, ţe v dnešním prostředí 21. století obstojí opravdu pouze kvalitní                            

a konkurenceschopné školy.  

Prioritou téměř kaţdé obce je mít vlastní školu, jakoţto centrum společenského 

ţivota obce. Proto je v zájmu zřizovatele vybrat a udrţet si takového ředitele školy, který 

dokáţe vytvořit školu s kvalitní nabídkou, která bude uspokojovat poţadavky na ni 

kladené. Je proto třeba motivovat ředitele školy vhodně zvoleným systémem hodnocení, 

vzájemnými konzultacemi a navazujícím systémem odměňování. 

2.2.3 Kvalitní škola, úspěšná škola 

 

„Kvalitní povinné vzdělávání dostupné všem občanům představuje neodmyslitelný 

základ nutný pro vybudování skutečné Evropy znalostí. Je jedním z vkladů, jimiţ mají 

vzdělávací systémy přispět k realizaci Lisabonské strategie. Ta usiluje o to, aby se 

evropská ekonomika do roku 2010 stala nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější na 

světě a aby zároveň bylo dosaţeno velké míry sociální soudrţnosti.“
5
 

                                                 
4
 SLAVÍKOVÁ,L.; WOJCYKOWVSK,C.;NEZVALOVÁ,D. aj., Řízení pedagogického procesu, studijní 

texty. Praha CŠM Pedf UK, 2008 
5
 REDING, V., Evaluace škol poskytujících povinné vzdělávání v Evropě,  Eurydice, s. 3, leden 2004 
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„Kvalitní škola je taková škola, která průběţně zjišťuje, zohledňuje a snaţí se 

naplňovat různá očekávání (a do určité míry i přání a potřeby) svých zákazníků a v rámci 

svých moţností usiluje o udrţení dobrého stavu věcí a celkové zlepšování tím, ţe průběţně 

naplňuje cíle, které si stanovila – vše je však řízeno zdravým rozumem.“
6
  

Aby vůbec docházelo k tomuto procesu vytváření kvality, je třeba mít v čele 

schopného manaţera, který zná své místo na trhu, zná přání a potřeby svých klientů            

a partnerů, umí odhadnout a patřičně reagovat na vlivy působící na jeho organizaci, nebojí 

se pozitivních změn, má vizi a je dobrým manaţerem, který umí přesvědčit své podřízené 

ke spolupráci při jejím naplňování.  

O kvalitě učitele bylo jiţ napsáno mnoho článků a odborných diskusí zabývajících 

se tématem profesního standardu kvality učitele. Jak je to ale s identifikací kvalitního 

ředitele školy? Profesní standard učitele, jakým jsou profesní znalosti, profesní dovednosti, 

profesní ctnosti a osobnostní kvality, musí ředitel bezesporu splňovat také. Ale ředitel by 

měl mít ještě něco navíc. Dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících musí 

ředitel školy absolvovat dvouleté studium pro ředitele škol, ale přesto to ještě není vše, co 

je od kvalitního ředitele školy později poţadováno. Stěţejními oblastmi profesního 

standardu ředitele školy dle Karla Rýdla, poradce ministryně pro reformu školství, je 

těchto pět bodů:
 7

 

- Řízení strategie školy, schopnost zabezpečit proměnu školy a vytvořit podmínky 

pro práci týmu. Jedná se o schopnost ředitele formulovat svoji vizi o škole a umění 

přesvědčit své spolupracovníky, aby ji naplňovali. 

- Řízení vzdělávacího procesu, coţ je zásadní rolí ředitele školy. Sem patří zajištění 

školního vzdělávacího programu jako otevřeného dokumentu, který se neustále proměňuje 

– jako se proměňují ţáci i místní podmínky pro vzdělávání. Ředitel zde musí zajistit nejen 

systém zpětných vazeb pro autoevaluaci školy, ale také má škole vytvářet pozitivní klima       

a partnerské vztahy ve škole i mimo ni. 

- Řízení lidí, plánovaný a cílený rozvoj pracovníků, komunikace se zřizovatelem, 

např. při vytváření motivačního a hodnotícího plánu a stanovování kritérií hodnocení 

ředitele školy  

                                                 
6
 VAŠŤATKOVÁ, J., Úvod do autoevaluace školy, 1. vydání 2006, ISBN 80-244-1422-8 

7
 RÝDL, K. Jak hodnotit ředitele. Autor interview J. Štefflová. Učitelské noviny, 2007, roč. 110, č. 11, s. 8-9. 

ISSN 0139-5718 
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- Řízení zdrojů, výběr a rozvoj pracovníků, plán dalšího vzdělávání a hodnocení 

pracovníků. Umění ohodnotit a motivovat pracovníky i s omezenými finančními 

moţnostmi školy, například formou bonusů, víkendovými pobyty nebo poskytnutím 

náhradního volna. 

- Řízení informací, vytvořit efektivní informační toky nejen mezi zaměstnanci 

školy, ale především s ţáky, rodiči, veřejností. Zásadní je zpracování takto získaných 

informací například pro dlouhodobý záměr školy. 

Cílem stanovení standardů ředitele je vytvoření veřejných kritérií, která by 

byla podkladem pro hodnocení práce ředitele školy zřizovatelem a zároveň by byla 

přístupná i kontrole rodičů a veřejnosti.  

Přestoţe o standardech ředitele proběhlo mnoho diskusí, zatím bohuţel 

Ministerstvo školství nevydalo ţádné standardy, které by se staly závazným podkladem pro 

hodnocení práce ředitele školy zřizovatelem. 

2.3 Hodnocení vedoucích pracovníků ve školství a jeho cíle - obecně 

 

„Zkušení vedoucí pohlížejí na hodnocení jako na pozitivní akt, jako                 

na příležitost zjistit způsob, jak co nejvíce využít potenciálu všech lidí.“
8
  

„Posláním hodnocení je znát a racionálně využít profesní kvalifikaci 

zaměstnanců, vhodně rozvíjet jejich pracovní dráhu, motivovat je a přispět ke 

spravedlivému odměňování. Je-li ale pracovní hodnocení chápáno jako pouhý 

administrativní akt a nutné zlo, je práce s ním spojená zbytečná a výsledek nulový.“
9
 

 

Hodnocení ve školství sleduje dva rozdílné cíle. Jeden souvisí s kontrolou plnění 

standardů, které škola musí splňovat, aby mohla existovat (Česká školní inspekce, Krajský 

úřad, Finanční úřad, Krajská hygienická stanice apod.), druhý se zaměřuje na posouzení 

                                                 
8
 EGER, L., 1999, Řízení školy při zavádění školního vzdělávacího programu, Plzeň, 2006, ISBN:80-7238-

583-6 
9
 EGER, L., 1999, Řízení školy při zavádění školního vzdělávacího programu, Plzeň, 2006, ISBN:80-7238-

583-6 
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rozvoje kvality dané školy (hodnocení veřejností, zřizovatelem, sebehodnocení). V těsné 

souvislosti s hodnocením kvality školy je hodnocení ředitele - manaţera školy. 

 

Z průzkumu názorů ředitelů škol provedeného v roce 2002 a zveřejněného               

ve studijních materiálech Řízení pedagogického procesu vyplynuly následující poznatky: 

- Za základní podmínku úspěšné práce školy povaţuje hodnocení 

pedagogických pracovníků 89,4% ředitelů, 92,5% ho pokládá za výrazně motivační prvek 

a téměř všichni si myslí, ţe výrazně pozitivně ovlivňuje výkon pracovníka. 

- Hodnocení pracovníků ve školství není v současné době věnována 

dostatečná pozornost; systematické, komplexně pojaté a odborně připravené a prováděné 

hodnocení pracovního výkonu v potřebné formě i obsahu téměř neexistuje.  

- Podobná situace je také v hodnocení samotných ředitelů škol, kdy 82% 

z nich ho spatřuje jako nevyhovující potřebám školství.
10

 

 

„Hodnocení pracovního výkonu je jedním z nejsilnějších motivačních nástrojů 

v rukou manažerů a může být velmi efektivní metodou řízení pracovního výkonu.“
11

 

 

 

2.3.1 Význam hodnocení pro zřizovatele školy 

 

Pozitivní dopad správně provedeného hodnocení je nesporný pro obě strany – pro 

hodnotitele i hodnoceného. Pro zřizovatele má hodnocení tento význam:  

- zlepšení komunikace mezi zřizovatelem a ředitelem školy 

- stanovením a včasným zveřejněním kritérií usměrňování činnosti ředitele 

poţadovaným směrem a moţnost motivace k dosahování vyššího pracovního 

výkonu  

- poskytnutí zpětné vazby – zřetelné vyjádření svého názoru k pracovní činnosti 

ředitele 

                                                 
10

 SVOBODA, J., Studijní materiál Řízení pedagogického procesu, Hodnocení pracovníků, 2008, Pedf UK 

Praha 
11

 MAREŠ, V., Příručka ke kurzu Hodnocení zaměstnanců, akreditovanému Ministerstvem vnitra ČR, 2005, 

AK I./VE – 19/2003 
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- identifikace silných a slabých stránek osobnosti ředitele a moţnost ovlivnění jeho 

dalšího vzdělávání a rozvoje nebo vyuţití osobnostního i odborného potenciálu 

ředitele (zapojení do komisí pro vzdělání, do jiných pracovních skupin zabývajících 

se koncepcí školství, grantovými projekty apod.) 

- získání prostoru pro identifikaci potřeb ředitele, zájmů a přání týkajících se jeho 

dalšího profesního růstu  

- zjištění potřeby změn v různých oblastech činnosti školy (materiální, finanční, 

vzájemných vztahů mezi školou a jinými subjekty) 

 

2.3.2  Význam hodnocení pro ředitele školy 

 

Je-li dodrţen správný postup a zásady procesu hodnocení, není hodnocen pouze 

výsledný výkon pracovníka, ale výstupy celého hodnotícího procesu jsou důleţitým 

zdrojem inspirace i pro hodnoceného pracovníka, a to především v: 

- získání zpětné vazby (informace o pohledu a názoru zřizovatele na vlastní práci), 

moţnosti získání pocitu uznání a ocenění 

- moţnosti vyjádřit zřizovateli své potřeby, osobní cíle a rozvojové nároky 

- moţnosti spolupodílet se na tvorbě kritérií hodnocení 

- moţnosti objasnit své pracovní chování a postoje 

- moţnosti vyjádřit se ke svému finančnímu ohodnocení 

 

2.3.3 Zpětná vazba 

 

Zpětná vazba je sdělení hodnotitele hodnocenému, jak je vnímáno a proţíváno jeho 

jednání a pracovní výkon. Hodnotitel by ji hodnocenému měl vţdy při hodnotícím 

pohovoru poskytnout. Jedině díky ní můţe probíhat efektivní motivace k určitému 

pracovnímu výkonu nebo regulace neţádoucího chování. 

Pozitivní zpětná vazba potvrzuje a hodnotí přijatelný výkon. Tím pomáhá budovat 

sebedůvěru a motivuje příjemce k opakování poţadovaných výkonů. 
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Negativní zpětná vazba identifikuje oblast neadekvátních výkonů. Můţe mít pro 

příjemce neocenitelnou hodnotu, pokud vytváří povědomí potřeby dosáhnout změny. 

Nebezpečí negativní zpětné vazby spočívá v tom, ţe můţe být příjemcem odmítnuta.
12

 

 

2.3.4 Proces hodnocení  

 

Aby bylo hodnocení skutečně chápáno oběma stranami jako pozitivní akt nebo jako 

příleţitost ke zlepšení, měl by celý proces hodnocení být předem pečlivě připraven a měl 

by obsahovat tyto nejzákladnější části:
 13

 

1) Proškolení a seznámení hodnotitelů i hodnocených se smyslem a podstatou 

procesu hodnocení. Tento úvodní krok by neměl být ani jednou zúčastněnou stranou 

podceňován, protoţe jedině tak můţeme předejít nepochopení a dalším chybám, kterých by 

se hodnotitelé i hodnocení mohli nevědomky dopouštět. Důleţité je pochopit, ţe hodnocení 

není jen stanovení odměny. Hodnocení je celá řada na sebe navazujících činností, kterými 

hodnotitel nejprve zjišťuje přání a potřeby hodnoceného a kvalitu jeho práce, a dále pak  

tyto informace vyuţívá k efektivní motivaci a usměrňování činnosti hodnoceného 

poţadovaným směrem.  

2) Ještě před započetím hodnocení je třeba sestavit ve spolupráci 

s hodnoceným pracovníkem kritéria, podle kterých bude jeho výkon hodnocen,              

a seznámit s nimi řádně a včas hodnoceného. Kritéria musí splňovat podmínky „SMART“ 

– musí být splnitelná, měřitelná, akceptovatelná oběma stranami, reálná a termínovaná. 

Kritéria musí být srozumitelná, jasná a na sobě vzájemně nezávislá a měl by jich být 

přiměřený počet.  

Jestliţe nebudou kritéria předem stanovena, celý systém se stává neprůhledným           

a nejasným, hodnocený neví, na co se má ve své činnosti zaměřit, co bude později 

hodnoceno. Tato situace můţe způsobit demotivaci, neefektivnost činnosti a nedůvěru           

ve stanovený systém. Klíčovým bodem pro správné stanovení a přijetí kritérií je vzájemná 

                                                 
12

 MAREŠ, V., příručka ke kurzu Hodnocení zaměstnanců, akreditovanému Ministerstvem vnitra ČR pod 

číslem AK I./VE – 19/2003, 2005 

 
13

  MAREŠ, V., příručka ke kurzu Hodnocení zaměstnanců, akreditovanému Ministerstvem vnitra ČR pod 

číslem AK I./VE – 19/2003, 2005 
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spolupráce obou stran při jejich stanovování. Kritéria by měla směřovat k předem 

určenému cíli, k vizi školy, se kterou by obě strany měly být ztotoţněny. Nemělo by se 

tedy stát, ţe si ředitel ve své autoevaluační zprávě stanoví tzv. vnitřní kritéria školy a pro 

hodnocení od zřizovatele má stanovena kritéria jiná. 

3) Hodnotitel by si měl v průběhu roku zaznamenávat činnost hodnoceného, 

vést evidenci jeho úspěchů a výborných výkonů i případných nedostatků a chyb. Tímto 

hodnocenému nejen prokáţe stálý zájem o jeho činnost, ale můţe to působit i motivačně 

pro zlepšení pracovní činnosti v dalším hodnotícím období.  

Hodnotitel musí být seznámen s pravidly a zásadami provádění hodnocení a 

hodnotícího pohovoru, například absolvováním odborné průpravy ve formě kurzu nebo 

semináře, musí být předem seznámen s pravidly pro poskytování zpětné vazby, musí znát  

a umět se vyvarovat chyb při hodnocení. Dále musí stanovit vhodnou dobu a organizační 

postup hodnocení a promyslet, jaké bude mít hodnocení výstupy do oblasti odměňování. 

Tento bod přípravy hodnotitele nesmí být podceňován, protoţe důvěra a pozitivní postoj 

ředitele k systému hodnocení můţe být ve velké míře závislý právě na odbornosti                

a citlivém přístupu hodnotitelů k jeho osobě.   

4) I hodnocený by se měl řádně na hodnocení připravit. Zrekapitulovat si 

výsledky své práce, co se podařilo a co vyţaduje zlepšení, zamyslet se nad tím, v čem se 

cítí nespokojen nebo nedoceněn, promyslet si, čeho by chtěl ve své práci dále dosáhnout.   

5) Hodnotící pohovor, který je jednou z důleţitých součástí hodnocení, je správně 

vedený dialog mezi hodnotitelem a hodnoceným. Je třeba si uvědomit, ţe hodnotící 

pohovor není aktem dvou znepřátelených stran, ale prostředkem pro zlepšení vzájemné 

spolupráce, který oběma stranám dává pocit, ţe získaly cenné informace, se kterými je 

vhodné účelně naloţit. Hodnotící pohovor je oficiální formální setkání, které musí mít 

pevnou obsahovou strukturu a pevný časový plán. Přestoţe je hodnocení formálním 

setkáním, je třeba navodit neformální, partnerskou atmosféru, odstranit pocit napětí, 

vytvořit pocit pohody. Dále je třeba hodnocenému vysvětlit účel a cíl hodnotícího 

pohovoru, ozřejmit jeho přínosy plynoucí z tohoto aktu.  

Hodnotící pohovor lze rozdělit do těchto etap: 

- V první části rozhovoru hodnotitel projedná s hodnoceným plnění úkolů 

uloţených při minulém hodnocení, seznámí ho s výsledky jeho hodnocení podle 
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jednotlivých (předem známých) kritérií. Pohovor se zpravidla začíná úspěchy a pozitivními 

stránkami pracovníka a teprve poté se hovoří o jeho slabinách a neúspěších. Tímto 

postojem se docílí vytvoření důvěry a otevřeného přístupu hodnoceného. 

- Druhá část je zaměřena na hledání pozitivních východisek a formulaci 

nových cílů. Zde má hodnocený prostor pro vyjádření svých představ o návrzích na 

zdokonalení své práce, o plánovaných změnách a zlepšeních. Hodnotitel zde můţe 

vytknout nedostatky konkrétního pracovního výkonu a navrhne způsob k jejich odstranění. 

Tyto výsledky a závěry hodnocení musí být hodnocenému sděleny a musí s ním být 

projednány. Hodnocený pracovník má právo se k nim vyjádřit. 

- Ve třetí části jsou návrhy hodnotitelů i hodnocených na zlepšení práce 

hodnoceného společně formulovány do konkrétních úkolů a kritérií pro příští období a je 

stanoven časový horizont jejich plnění.  

- Závěrem dostane hodnocený pracovník prostor ke svému vyjádření 

s výsledkem hodnocení, s navrţenými kritérii a opatřeními k odstranění nedostatků. 

- Hodnotitel nesmí během roku zapomínat na návaznost výstupů z hodnocení 

na další činnost a spolupráci ředitele se zřizovatelem, jako je například metodická pomoc 

nebo poskytnutí finančních prostředků na rozvojové aktivity osobnosti ředitele nebo školy. 

I toto můţe být příčinou zachování pocitu důvěry a smysluplnosti v nastavený systém 

hodnocení. Nevhodně provedené hodnocení naopak můţe mít za následek znechucení         

a demotivaci ředitele nejen k samotnému procesu hodnocení, ale i k další činnosti ředitele 

školy. 

 

2.3.5 Hodnocení v praxi 

 

Jak je to ale s hodnocením ve skutečnosti? 

Kvalitou vzájemné komunikace a hodnocením činnosti ředitele jeho zřizovatelem 

jsem se uţ zabývala ve své seminární práci ve druhém ročníku studia. Zde jsem oslovila 10 

ředitelů škol zřizovaných jedním společným zřizovatelem a zjišťovala jejich postoj 

k nastavenému systému hodnocení, efektivnost hodnotících kritérií a spokojenost ředitelů   

s výší odměn. Výsledky vyplývající z šetření byly převáţně negativní, a proto bylo na 

místě identifikovat příčiny takového postoje ředitelů škol.  
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Cílem mé závěrečné bakalářské práce je analyzovat faktory, které mohou 

ovlivňovat vnímání potřebnosti a uţitečnosti hodnocení práce ředitele školy oběma 

stranami a z tohoto cíle vychází hypotéza č. 1: „Pokud zřizovatel identifikuje                  

a minimalizuje aspekty, které negativně ovlivňují důvěru a přijetí procesu hodnocení 

řediteli škol, je pravděpodobné, že ředitelé škol budou více ochotni spolupodílet se na 

efektivnosti celého procesu hodnocení“. 

Identifikace faktorů, které nejen negativně, ale i pozitivně ovlivňují důvěru a přijetí 

procesu hodnocení řediteli škol, je zpracována ve výzkumné části v bodech číslo 3.1.5.       

u průzkumu u zřizovatelů škol a v bodech číslo 3.2.4. a 3.2.5 u průzkumu ředitelů škol a 

dále analyzována v analytické části této práce. 

Z výše uvedené hypotézy vyplývá, ţe zřizovatel by měl identifikovat                        

a minimalizovat aspekty, které negativně ovlivňují přijetí procesu hodnocení řediteli škol, 

coţ je odstranění tzv. demotivátorů. To však ještě nestačí k tomu, aby ředitelé škol ochotně 

a nadšeně přijali nastavený systém jejich hodnocení. Hypotéza č. 2 rozvíjí hypotézu číslo 

1 o moţný konkrétní motivační prvek: „Pokud zřizovatel poskytne ředitelům svých škol 

adekvátní zpětnou vazbu plynoucí z procesu hodnocení, ředitelé pak budou více 

motivováni ke zkvalitňování své činnosti požadovaným směrem.“ 

Rozbor poskytování zpětné vazby plynoucí z procesu hodnocení je uveden               

ve výzkumné části v bodech č.3.1.3 u zřizovatelů škol a 3.2.5 u ředitelů škol. 

 

 

2.4. Zřizovatelé škol – pracovní definice „zřizovatele typu 1“ a 

„zřizovatele typu 2“ 

 

Pro účely této bakalářské práce je za „zřizovatele typu 1“ povaţován zřizovatel, který 

zřizuje jednu nebo dvě školy a školská zařízení, „zřizovatel typu 2“ je ten, který zřizuje tři 

a více škol. 

 

Předpoklad: „Zřizovatelé nemají díky absenci právních předpisů týkajících se oblasti 

hodnocení ředitelů škol zřizovatelem  jasné pokyny a rozhodování v této oblasti pro ně 

může být dosti složité.“ 
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3. Výzkumná část 
 

Cíl výzkumu: zjistit a analyzovat faktory, které mohou ovlivňovat vnímání 

potřebnosti a užitečnosti hodnocení práce ředitele školy oběma stranami. 

 

Metody výzkumu: dotazníky a telefonní rozhovory s řediteli škol a jejich zřizovateli. 

 

Sběr dat proběhl v září – říjnu 2009. Byly osloveny dvě skupiny respondentů:  

a) ředitelé a ředitelky mateřských a základních škol zřizovaných obcí 

b) zřizovatelé těchto škol. 

 

Distribuce a návratnost dat: 

Po vypracování jednotlivých poloţek dotazníku pro ředitele byl proveden pilotní 

výzkum s osmi ředitelkami mateřských škol v působnosti mého pracoviště. Jejich drobné 

připomínky týkající se formulace otázek a nabízených moţností jsem zapracovala             

do dotazníku. Stejný postup jsem pouţila i u zřizovatelů. 

Elektronickou poštou jsem rozeslala celkem 80 dotazníků ředitelům škol a 80 

dotazníků jejich zřizovatelům (vţdy jeden zřizovatel a jím zřízená škola), a to náhodným 

výběrem obcí ze tří krajů České republiky – Libereckého, Královéhradeckého                      

a Středočeského. Adresy byly získány z internetu. V dotaznících bylo uvedeno, ţe se jedná 

o anonymní sběr údajů. Adresy respondentů byly shromaţďovány pouze za účelem zaslání 

výsledků šetření jednotlivým školám a zřizovatelům, kteří o to projevili zájem. 

Návratnost dotazníků po dvojí urgenci byla 65 dotazníků ze škol a 40 dotazníků           

od jejich zřizovatelů. Z důvodu malé návratnosti dotazníků od zřizovatelů jsem tedy 

pouţila další metodu – rozhovor, kdy jsem starosty malých obcí oslovila telefonicky             

a vedla s nimi rozhovor dle bodů v dotazníku.  
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3.1 Průzkum u zřizovatelů škol 

 

Výzkum u zřizovatelů škol byl zaměřen na pět oblastí. Úvodní otázka poslouţila 

k rozdělení zřizovatelů na zřizovatele typu 1 a zřizovatele typu 2 – podle počtu jimi 

zřizovaných škol. První oblast zjišťovala, zda zřizovatel provádí pravidelné hodnocení 

ředitelů a jakým systémem toto hodnocení probíhá. Druhá oblast mapovala odbornost                

a přípravu hodnotitelů a důraz kladený na seznámení ředitelů se smyslem procesu 

hodnocení. Ve třetí části byla zjišťována míra poskytování zpětné vazby zřizovatelem             

a rozsah dalšího zpracování informací získaných hodnocením. Čtvrtá část byla zaměřená 

na systém stanovování kritérií hodnocení a vzájemnou propojenost se systémem 

odměňování. Pátá oblast mapovala, co je podle názoru zřizovatelů největší motivací pro 

ředitele plynoucí z procesu hodnocení. 

Bylo rozesláno 80 dotazníků zřizovatelům škol a školských zařízení, vráceno jich 

bylo 58, tj. 72,5% (z toho 32 zřizovatelů typu 1 a 26 zřizovatelů typu 2) 

 

Jelikož uvedený vzorek není dostatečně velký, jsem si vědoma omezenosti 

výpovědí, a nelze proto tvrdit, že závěry mého šetření lze objektivně použít jako 

postoj a názor ředitelů a zřizovatelů v celé ČR. 

 

3.1.1 Existence systému hodnocení ředitelů zřizovatelem 

 

Otázka č. 1 „Kolik škol vaše obec zřizuje“ mi posloužila k rozdělení zřizovatelů                    

na zřizovatele typu 1 a zřizovatele typu 2. 

(Pro účely této bakalářské práce je za „zřizovatele typu 1“ povaţován zřizovatel, který 

zřizuje jednu nebo dvě školy a školská zařízení, „zřizovatel typu 2“ je ten, který zřizuje tři 

a více škol.) 

Otázka č. 2 „Kolikrát ročně provádíte hodnocení ředitelů vámi zřizovaných škol?“ 

1 )Hodnocení neprovádíme 

2 )Hodnotíme 1x – 2x ročně  

3) Máme jiný způsob hodnocení 
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graf č. 1 – Existence systému hodnocení 

 

 

Z výše uvedeného grafu lze vyčíst, ţe hodnocení ředitelů škol zřizovatelem provádí 24 

zřizovatelů typu 2 a 6 zřizovatelů typu 1. Celkem tedy hodnocení provádí 30 

zřizovatelů, což je 52%. Z toho dva zřizovatelé typu 2 provádějí hodnocení práce ředitelů 

jiným způsobem takto: Práce ředitele je sledována celoročně, hodnocení se provádí pouze 

tehdy, pakliţe nastane situace, ţe ředitel postupuje v rozporu se zájmem obce. Druhý 

zřizovatel uvedl, ţe hodnocení ředitele provádí 3x ročně. 

 

20 zřizovatelů typu 1, tj. více neţ 76% neprovádí hodnocení svých ředitelů vůbec.              

U zřizovatelů typu 2 neprovádí hodnocení 8 zřizovatelů, tj. 25%. Celkově tedy hodnocení 

vůbec neprovádí 48% zřizovatelů. 

 

Při telefonickém rozhovoru se zřizovateli typu 1 bylo zjištěno, ţe malé obce 

většinou nemají zavedený ţádný systém hodnocení svých ředitelů a starostové ho ani 

nepovaţují za činnost, kterou by se měli důkladněji zabývat. Ředitelé škol právě v těchto 

obcích ale většinou svůj dotazník vyplnili a ze závěrů velké části odpovědí je patrný 

negativní vliv absence hodnocení jejich práce zřizovatelem. 

 

 

 



 24 

3.1.2 Odbornost a příprava hodnotitelů, příprava hodnocených 

 

Otázka č. 3a) „Jsou VŠICHNI členové hodnotícího týmu dostatečně odborně 

připraveni, obeznámeni a proškoleni v tématice hodnocení ředitelů škol?“ 

Otázka č. 3b) „ Jak tato průprava probíhá?“ 

graf č. 2 – Odbornost a příprava hodnotitelů 

 

Z výsledků šetření vyplynulo, ţe odborně připravený hodnotící tým má 12 

zřizovatelů, coţ je 40% (z toho 9 zřizovatelů typu 2 a 3 zřizovatelé typu 1), částečně 

připravených je 12, tj. 40% (z toho 9 zřizovatelů typu 2 a 3 zřizovatelé typu 1) a příprava 

neprobíhá u 6 zřizovatelů, coţ je 20%.  

graf č. 3 – příprava hodnocených 
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Odborná příprava hodnotící komise u zřizovatelů typu 2 probíhá nejčastěji 

předáním metodického pokynu, který upravuje pravidla časového postupu při hodnocení           

a pravidla při kontrole plnění kritérií (16 zřizovatelů – 66%). Pouze 2 zřizovatelé z tohoto 

počtu uvedli, ţe metodika obsahuje i zásady dobré přípravy a správného provádění 

hodnotícího pohovoru a celého procesu hodnocení. Školení, které obsahuje zásady 

správného provádění hodnotícího procesu, pro své hodnotitele pořádá 5 zřizovatelů (21%) 

a doporučením studijní literatury proškolují svůj hodnotící tým 3 zřizovatelé (13%). 

Výsledkem je tedy dosti alarmující zjištění: Z 30 zřizovatelů, kteří provádí 

hodnocení svých ředitelů, je skutečně odborně v oblasti hodnocení připraveno             

7 zřizovatelů, což je pouhých 23%. 

 

Otázka č. 4a) a 4b) „Kdo a jakým způsobem ředitelům vašich škol vysvětluje podstatu             

a smysl jejich hodnocení?“ (referent odboru školství, člen vedení města, člen hodnotící 

komise, předpokládáte, že ředitelé vědí, proč jsou hodnoceni) 

graf č. 4 – Informování ředitelů o smyslu hodnocení 

 

Z grafu vyplývá, ţe nejčastěji jsou ředitelé informování o smyslu procesu 

hodnocení jejich práce referentem odboru školství (40%), ale téměř stejnému procentu 

ředitelů (33%) zřizovatel tuto informaci nepodává vůbec, je přesvědčen, ţe ředitel sám ví, 

proč je hodnocen.  

Z dalších odpovědí zřizovatelů, jakým způsobem jsou informace o smyslu 

hodnocení ředitelům předávány (písemně, ústně) a co tyto informace konkrétně obsahují, 
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bylo zjištěno, ţe informaci, která obsahuje objasnění smyslu hodnocení, předává 10 

zřizovatelů (50%), druhá polovina předává pouze pokyn, v jakém časovém harmonogramu 

budou činnosti související s hodnocením probíhat, a popis jednotlivých hodnotících 

kritérií.  

Celkově lze říci, že zřizovatelé informují své ředitele o pravém smyslu                   

a podstatě  procesu hodnocení pouze v 33 %. 

 

3.1.3 Míra poskytování zpětné vazby zřizovatelem a další zpracování 

informací získaných hodnocením 

 

V této části jsem se zaměřila na zjišťování, jakým způsobem jsou dále zřizovatelem 

zpracovávány poznatky a skutečnosti zjištěné při hodnocení. Z odpovědí zřizovatelů                

na otázku č. 5 „Využíváte a pracujete dále s poznatky a skutečnostmi zjištěnými při 

hodnocení?“ lze vyvodit, jak oni sami chápou podstatu procesu hodnocení. Jelikoţ 

zřizovatelé mohli uvést více odpovědí, nesouhlasí celkové počty respondentů, hodnotí se 

zde pouze významnost jednotlivých výstupů. 

graf č. 5 – Výstupy z hodnocení pro zřizovatele 

 

Hodnoty v jednotlivých sloupcích ukazují, jaké výstupy má pro zřizovatele proces 

hodnocení: 
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a) průběţná kontrola oblastí, ve kterých byly zjištěny nedostatky (20%) 

b) poskytnutí metodické pomoci v oblastech, ve kterých byly zjištěny nedostatky 

(15%) 

c) vyuţití kvalifikačního potenciálu ředitele, jeho schopností a znalostí (doporučení do 

komisí města, odborných koncepčních týmů apod.) (14%) 

d) ocenění dobré práce navazující finanční odměnou (30%) 

e) upozornění na špatnou práci navazující finanční odměnou (13%) 

f) poskytnutí financí z rozpočtu města nebo nabídnutí spolupráce a podpory ředitelem 

naplánovaných aktivit (8%) 

Z odpovědí zřizovatelů uvedených v grafu lze vyvodit, ţe nejdůležitějším 

výstupem z procesu hodnocení je pro zřizovatele poskytnutí finanční odměny řediteli 

školy a kontrola oblastí činnosti školy, ve kterých byly v minulosti zjištěny 

nedostatky. Více neţ 10% zřizovatelů uvedlo, ţe důleţitým výstupem z hodnocení je             

i poskytnutí metodické pomoci řediteli školy, vyuţití kvalifikačního potenciálu ředitele 

nebo sníţení odměny ředitele pro nesplnění kritérií. Nejméně zřizovatelů (8%) poskytuje 

finance nebo nabízí spolupráci řediteli v jeho naplánovaných aktivitách. 

Otázkou č. 6 „Myslíte si, že ředitelé vašich škol mají pozitivní postoj k hodnocení?“ 

jsem chtěla zjistit míru spokojenosti zřizovatelů s vlastním systémem hodnocení                 

a zamyšlení nad jeho přijetím druhou stranou. 

graf č. 6 – Postoj ředitelů k procesu hodnocení – dle názoru zřizovatelů 
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53% zřizovatelů (16 zřizovatelů) je přesvědčeno o pozitivním postoji a přijetí 

systému hodnocení řediteli jejich škol. Takto odpovídali zřizovatelé, u kterých jsou jako 

výstup z hodnocení důleţité všechny nabízené moţnosti, včetně dalšího vyuţití 

kvalifikačního potenciálu ředitele nebo poskytnutí spolupráce, metodické pomoci nebo 

financí řediteli na jeho plánované aktivity. 37% zřizovatelů neumí posoudit, jaký mají 

ředitelé přístup k jejich systému hodnocení, a 10% zřizovatelů ví, ţe jejich nastavený 

systém nebo jeho některé části ředitelé neakceptují. V hodnotících systémech těchto 10% 

zřizovatelů je zřejmá absence vyuţití kvalifikačního potenciálu ředitele a dále zde chybí 

poskytování metodické pomoci, spolupráce nebo financí  na další rozvojové aktivity 

ředitele a školy.  

 

      Zřizovatelé, kteří jsou přesvědčeni o nepřijetí systému hodnocení řediteli jejich škol, 

uvedli, ţe dle jejich názoru důvodem negativního přijetí jejich systému hodnocení je 

zbytečná administrativa, duplicita a vzájemná nepropojenost cílů a kritérií 

stanovených zřizovatelem s cíli a kritérii stanovenými školou, neschopnost ředitele 

přijmout připomínky od hodnotitelů, tolerance systému hodnocení řediteli jen díky 

vysokým finančním odměnám. 

 

 

 

3.1.4 Systém stanovování kritérií hodnocení a vzájemná propojenost se 

systémem odměňování 

 

Na otázku č. 7) „Jak jsou stanovena kritéria pro hodnocení ředitele školy zřizovatelem?“ 

odpovědělo: 
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graf č. 7 – Stanovení kritérií hodnocení zřizovatelem 

 

 

53 procentům ředitelů škol stanovuje kritéria pro jejich hodnocení striktně 

hodnotící komise nebo vedení města. 30% ředitelů se podílí na stanovování svých kritérií  

a 17 procentům ředitelů nejsou kritéria hodnocení stanovena vůbec. Hodnocení je v tomto 

případě bráno jako emotivní, nesystematická záleţitost. Takto odpovídali zřizovatelé, kteří 

zároveň odpovídali na otázku míry přijetí systému hodnocení ředitelem školy variantou c – 

neumí posoudit míru pozitivního přijetí systému hodnocení ředitelem školy. 

 

Otázka č. 8) „Podle čeho je ředitelům stanovena finanční odměna?“ 

graf č. 8 – Stanovení finanční odměny 
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Z výše uvedeného grafu vyplývá, ţe 73% zřizovatelů stanovuje svým ředitelům 

odměnu podle míry splnění kritérií v procesu hodnocení, 27% zřizovatelů schvaluje 

odměnu bez předem stanovených kritérií. Je zde patrná 73 procentní závislost systému 

odměňování na splnění kritérií stanovených při hodnocení.  

Z odpovědí zřizovatelů na otázku č. 9 vyplynulo, ţe odměna je ředitelům stanovena 

ze 17% pouze za činnost „nad rámec“ běţných pracovních povinností ředitele školy a 83 

procentům ředitelů je schválena finanční odměna i za běžnou činnost ředitele školy, 

jakou je např. péče o svěřený majetek, dodrţování rozpočtových pravidel apod. 

 

 

3.1.5 Motivace pro ředitele plynoucí z procesu hodnocení 

 

V této oblasti jsem zjišťovala názor zřizovatelů na motivační vlivy plynoucí 

z procesu hodnocení pro jejich ředitele. Na otázku č. 10 „Co je dle Vašeho názoru pro 

ředitele škol největší motivací ke zlepšení své práce plynoucí z procesu hodnocení?“ 

odpověděli zřizovatelé takto: 

graf č. 9 – Motivace ke zlepšení práce ředitelů – dle názoru zřizovatelů 
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V tomto případě, kdy zřizovatelé mohli uvést i více vyhovujících odpovědí                 

na otázku, co je dle jejich názoru pro ředitele školy největší motivací ke zlepšení své 

práce plynoucí z hodnocení, nejvíce četná odpověď byla – návaznost systému 
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hodnocení na finanční odměnu (73%).  Druhou nejčetnější odpovědí byla moţnost 

vzájemné komunikace mezi zřizovatelem a ředitelem školy (47%), v projevení zájmu              

o činnost ředitele a o jeho osobu a v moţnosti ředitele prezentovat své pracovní úspěchy 

vidí motivaci 33% zřizovatelů a pouhých 27% zřizovatelů si myslí, že motivátorem 

plynoucím z procesu hodnocení je pro ředitele poskytnutí zpětné vazby zřizovatelem, 

slovní ocenění odvedené práce a upozornění na slabá místa v činnosti ředitele školy. 

  

 

 

3.2 Průzkum u ředitelů škol 

 

Výzkum u ředitelů škol byl zaměřen na pět oblastí.  V úvodních třech otázkách 

jsem se snaţila zjistit věkové sloţení respondentů, jejich obor působnosti (MŠ, ZŠ) a zájem 

o další vzdělávání.  

První oblast výzkumného šetření u ředitelů škol zjišťovala, zda-li je u ředitele 

prováděno hodnocení jeho práce zřizovatelem. V případě, kdy hodnocení prováděno není, 

byl zjišťován potenciální zájem ředitele o provádění hodnocení zřizovatelem. Druhá oblast 

identifikovala postoj ředitele k nastavenému systému hodnocení. Ve třetí oblasti byla 

zjišťována účinnost zpětné vazby vycházející z nastaveného systému hodnocení, čtvrtá 

oblast identifikovala potenciální indikátory důvěry ředitele v systém hodnocení. Pátá oblast 

měla zmapovat motivátory a kritická místa v zavedeném procesu hodnocení. 

Bylo rozesláno 80 dotazníků ředitelům mateřských a základních škol, vráceno jich 

bylo po dvojí urgenci 61, coţ je 76%. Z tohoto celkového počtu 61 vrácených dotazníků 

ale 9 dotazníků bylo moţné vyhodnotit pouze zčásti, v obecných bodech, protoţe účelem 

tohoto výzkumu bylo porovnání názorů zřizovatelů a ředitelů jimi zřízených škol a od 

zřizovatelů těchto devíti škol se mi dotazník nevrátil. Zpracováno bylo tedy celkem 61 

dotazníků v obecných názorech ředitelů škol na jejich nastavený systém hodnocení, 

přičemţ porovnání názorů ředitelů a jejich zřizovatelů se podařilo u 52 škol tj. 65%,                

(z toho 27 ředitelek mateřských škol a 19 ředitelů a ředitelek základních škol a 6 ředitelů          

a ředitelek ZŠ+MŠ).   
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Jelikož uvedený vzorek není dostatečně velký, jsem si vědoma omezenosti výpovědí,          

a nelze proto tvrdit, že závěry mého šetření lze objektivně použít jako postoj a názor 

ředitelů a zřizovatelů v celé ČR. 

 

3.2.1 Existence systému hodnocení a potenciální zájem ředitele o 
hodnocení 

 

Otázka č. 4) „Provádí u vás zřizovatel hodnocení práce ředitelů škol?“ 

Z výsledků šetření se ukázalo, ţe systém hodnocení ředitelů škol zřizovatelem je 

zaveden na 33 školách, coţ je 54% z celkového počtu. Systém hodnocení není zaveden    

na 28 školách (46%), z toho 17 škol (61%) je zřizováno zřizovatelem typu 1 (malá obec).  

graf č. 10 – otázka č. 4 dotazníku ředitelům škol - Existence systému hodnocení 

 

 

Na otázku č. 4b), mají-li ředitelé škol, u kterých není prováděno hodnocení 

zřizovatelem, zájem o tento proces, projevilo 20 ředitelů (71%) zájem o provádění 

hodnocení, 8 ředitelů (29%) je spokojeno se současným stavem a provádění hodnocení 

zřizovatelem si nepřeje. 
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graf č. 11 – otázka č. 4b) dotazníku ředitelům škol – Zájem ředitelů o provádění hodnocení 

 

 

3.2.2 Akceptace nastaveného systému hodnocení ředitelem školy 

 

Cílem otázky č. 5) „Jaký postoj zaujímáte k nastavenému systému hodnocení?“ 

bylo zjistit, jak ředitelé škol akceptují nastavený systém jejich hodnocení, a tuto odpověď 

porovnat s odpovědí jejich zřizovatele, jak on si myslí, ţe je jeho systém hodnocení řediteli 

přijat. 

Hodnocení je prováděno na 33 školách (viz. první oblast). Ale porovnání údajů           

o názorech obou stran, tj. ředitele školy i jeho zřizovatele, lze provádět pouze na 25 

školách. Z tohoto počtu vychází další zpracované údaje. 

Pozitivní postoj ke svému hodnocení vyjádřilo 19 ředitelů škol (76%).                   

Po konfrontaci s názory jejich zřizovatelů se zjistilo, ţe pouze 9 ředitelů a jejich 

zřizovatelů (36%) se shodlo na pozitivním postoji ředitele školy k nastavenému 

systému hodnocení. Dva zřizovatelé (8%) vyjádřili domněnku, ţe jejich systém hodnocení 

je ředitelem přijat negativně, coţ se dle odpovědí ředitelů nepotvrdilo. Čtyři zřizovatelé 

(16%) neumí posoudit, jak je jejich systém řediteli škol přijímán, a 3 ředitelé (12%) 

vyjádřili pozitivní postoj k nastavenému systému hodnocení, přitom jejich zřizovatel uvedl, 

ţe ţádné hodnocení neprovádí. K této diferenci došlo nejspíše záměnou chápání systému 

odměňování za systém hodnocení. 

Neutrální postoj ke svému hodnocení vyjádřili 4 ředitelé (16%). Po porovnání 

s názory zřizovatelů těchto škol se zjistilo, ţe na neutrálním postoji se shodli 3 ředitelé 

se svými zřizovateli (12%). Tito zřizovatelé neumí posoudit postoj svých ředitelů 
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k systému hodnocení a ani ředitelé nemají vyhraněný názor na své hodnocení. Jeden 

zřizovatel se domnívá, ţe je jeho systém hodnocení řediteli jeho škol přijat pozitivně, 

ředitel však zaujal neutrální postoj. 

Negativní postoj vyjádřili 2 ředitelé, tj. 8%. Zřizovatelé těchto škol ale mají 

naprosto opačný názor, domnívají se, že jejich systém hodnocení je řediteli přijat 

pozitivně. Tito ředitelé vytýkají zavedenému systému nejasná a nespravedlivá kritéria 

hodnocení ovlivněná přátelskými vztahy a neoprávněnou a neadekvátní kritiku jejich 

práce. 

Zbývajících 11 ředitelů a jejich zřizovatelů (44%) se na postoji ředitele školy 

k systému hodnocení neshodlo. 

graf č. 12– otázka č. 5 dotazníku ředitelům škol – Postoj ředitele k nastavenému systému hodnocení 

 

 

 

 

3.2.3 Účinnost zpětné vazby vycházející z nataveného systému hodnocení 

 

V této oblasti jsem se zaměřila na zjišťování reakcí ředitelů škol na pozitivní nebo 

negativní zpětnou vazbu poskytnutou zřizovatelem, plynoucí z hodnotícího procesu. 
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Otázka č. 6) „Poskytne-li Vám zřizovatel pozitivní zpětnou vazbu, jaká je Vaše reakce?“ 

Reakce ředitelů na poskytnutou pozitivní zpětnou vazbu od zřizovatele, kterou je 

například pochvala nebo ocenění dobře vykonané práce, byla z  38% pozitivní (23 

ředitelů), tito ředitelé jsou pochvalou motivováni k další činnosti a úspěch chtějí proto 

zopakovat. Ve 36 procentech jsou ředitelé potěšeni, že si jejich činnosti někdo všimnul 

a ve 34 procentech očekávají k pozitivní zpětné vazbě také finanční odměnu. 16% 

ředitelů by bylo rádo, kdyby se informace o jejich dobré činnosti dostala do místního tisku, 

a tím byla zviditelněna jejich škola, a 2 % ředitelů přijme pozitivní zpětnou vazbu, jen 

pokud je jim sdělena vhodným způsobem. 

graf č. 13 – otázka č. 6 dotazníku ředitelům škol – Reakce ředitelů na pozitivní zpětnou vazbu 
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Otázka č. 7) „Vytkne-li Vám zřizovatel oprávněně oblast, ve které máte zřejmé nedostatky, 

jaká je Vaše reakce?“ 

Na negativní zpětnou vazbu, kterou je například oprávněné vytknutí nedostatků práce 

ředitele školy, reagovali ředitelé takto: 
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graf č. 14 – otázka č. 7 dotazníku ředitelům škol – Reakce ředitelů na negativní zpětnou vazbu 
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Z grafu je patrná převaha kladných reakcí ředitelů škol, pokud jim je poskytnuta 

negativní zpětná vazba. Z 31% se ředitelé nad touto informací aktivně zamyslí, jestli by 

se jejich činnost dala nějakým způsobem vylepšit. Téměř 12 procentům ředitelů záleží 

na tom, jakým způsobem (přátelsky, citlivě) je jim tato informace poskytnuta. Deset 

procent ředitelů je vděčných za impuls a ochotně se chopí hledání příležitosti ke 

zlepšení a 3% ředitelů uvedly, ţe ani po negativní zpětné vazbě nechtějí měnit 

zaběhnutou praxi, a proto zdůvodní, proč navrhovanou inovaci nelze provést. 

 

3.2.4 Indikátory důvěry ředitele v systém hodnocení 

 

V tomto bodě nebylo účelem posuzovat skutečně zavedený systém hodnocení práce 

ředitele školy, ale analyzovat aspekty, které jsou pro ředitele škol důleţité pro vytvoření 

jejich důvěry v systém hodnocení. 
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Otázka č. 8) „Co je pro Vás důležité k vytvoření Vaší důvěry v celý systém hodnocení?“ 

graf č. 15 – otázka č. 8 dotazníku ředitelům škol – Kritéria tvořící důvěru v systém hodnocení 
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Největší důraz pro vytvoření důvěry v systém hodnocení kladou ředitelé               

na společnou tvorbu kritérií, která jsou stanovena předem, ve spolupráci hodnotitel – 

hodnocený. Toto hledisko je důleţité pro 26 z 33 ředitelů, tj. 79%. Na druhé pozici (z 

51%) ředitelé uvedli jako důležité hledisko to, že hodnotitelé jsou odborníky z praxe, 

jsou proškoleni v personální a psychologické oblasti. Stejně důleţitá je pro ředitele také 

návaznost hodnocení na další činnost a spolupráci – metodická pomoc od zřizovatele, 

poskytnutí finančních prostředků na plánované aktivity apod. 36% ředitelů potřebuje 

na konci hodnotícího pohovoru prostor na své vyjádření a pro 33% ředitelů je důleţitý styl 

vedení hodnotícího pohovoru, kde vládne příjemná atmosféra a citlivý přístup. Stejné 

procento ředitelů ještě poţaduje vytvoření bezprostřední návaznosti na systém 

odměňování. Sedm ředitelů (21%) povaţuje za důleţité také to, ţe je jim vysvětlena 

podstata a význam procesu hodnocení a jeho přínosy z něho plynoucí. 

 

Porovnáme-li nyní uvedené poţadavky ředitelů s jejich skutečně nastaveným 

systémem hodnocení, výsledkem jsou následující grafy: (vychází se z celkového počtu 

porovnatelných údajů, tj. 25 škol a jejich zřizovatelů) 
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1. Čtrnáct ředitelů (56%) poţaduje, aby byla kritéria pro jejich hodnocení 

stanovována předem a po vzájemné dohodě obou stran – hodnotitel, hodnocený. 

graf č. 16  

Porovnání požadavků ředitelů a skutečně nastaveného systému – oblast Stanovování kritérií 

 

Z grafu je patrné, ţe čtyřem ředitelům (29%) jsou kritéria skutečně stanovována   

ve spolupráci hodnotitel, hodnocený. Devět ředitelů (64%), přestože požaduje svoji 

účast při stanovování hodnotících kritérií, obdrží od zřizovatele kritéria pevně 

stanovená hodnotící komisí nebo vedením města a jednomu řediteli (7%) nejsou kritéria 

k hodnocení stanovena vůbec. 

 

2. Pro 17 ředitelů (68%) je zásadní, aby hodnotitelé byli odborníky z praxe 

graf č. 17  

Porovnání požadavků ředitelů a skutečně nastaveného systému – oblast Odbornost hodnotitelů 
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Z grafu je patrné, ţe hodnotitelů, kteří znají problematiku a jsou proškoleni 

v oblasti procesu hodnocení ředitelů škol, je pouhých 12% (2 zřizovatelé). Částečně 

proškolený tým hodnotitelů má 47% zřizovatelů (8) a naprosto odborně nepřipravený 

tým má 41% zřizovatelů (7). 

 

3. Pro 17 ředitelů (68%) je důleţitá návaznost výstupů z hodnocení na další činnost          

a spolupráci – metodická pomoc od zřizovatele, poskytnutí finančních prostředků 

na plánované aktivity školy 

graf č. 18  

Porovnání požadavků ředitelů a skutečně nastaveného systému – oblast Návaznost výstupů 

 

 

Pro 17 ředitelů škol je důleţitá následná spolupráce a metodická podpora 

v oblastech, ve kterých byly při hodnocení zjištěny nedostatky. Této pomoci se však 

dostane pouze 47% ředitelů (8) a 53% (9) zřizovatelů toto hledisko nepovažuje                  

za důležitý výstup z hodnocení, a proto metodickou pomoc v této oblasti neprovádí. 

 

 

 

 

 



 40 

4. Pro 11 ředitelů (44%) je důleţité, aby hodnotící proces měl návaznost na systém 

odměňování 

graf č. 19  

Porovnání požadavků ředitelů a skutečně nastaveného systému – oblast Návaznost na odměny 

 

Z grafu je patrné, ţe poţadavek ředitelů, aby hodnotící proces měl návaznost              

na systém odměňování, je skutečně splněn u osmi škol (73%), pouze 3 zřizovatelé 

(27%) nemají zaveden výstup z hodnocení v podobě finančních odměn. 

 

Na otázku č. 9) „Podle čeho Vám je stanovena finanční odměna Vaším 

zřizovatelem?“ odpovědělo 21 ředitelů (34%), že kritéria pro hodnocení jsou 

podkladem pro stanovení finanční odměny, 35 ředitelům (57%) o výši odměny 

rozhoduje rada města nebo starosta bez stanovení kritérií a pěti ředitelům (8%) není 

odměna poskytována vůbec. 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

5. Sedm ředitelů (28%) poţaduje vysvětlení smyslu a přínosů plynoucích z procesu 

hodnocení 

graf č. 20 

Porovnání požadavků ředitelů a skutečně nastaveného systému – oblast Vysvětlení smyslu hodnocení 

 

Poţadavek ředitelů, aby jim byl vysvětlen smysl a přínosy plynoucí z procesu 

hodnocení, je uspokojen u 57% ředitelů, dalších 43% ředitelů pravý smysl a přínosy 

nezná a jejich zřizovatelé ani nepovažují za důležité je o této věci informovat. 

Předpokládají, že ředitelé sami vědí, proč jsou hodnoceni. 

 

 

3.2.5 Motivátory a kritická místa v zavedeném systému hodnocení 

 

Cílem výzkumu v této oblasti bylo identifikovat motivátory a na druhé straně 

moţná kritická místa v zavedených systémech hodnocení ředitelů škol jejich zřizovateli. 

Ke zjišťování těchto údajů mi poslouţily otevřené otázky č. 10) a 11) poloţené ředitelům 

škol – „Co Vás na systému hodnocení motivuje a co Vás odrazuje?“ 

Dle odpovědí ředitelů (z 33 škol, u kterých je prováděno hodnocení zřizovatelem) 

se dají pokládat za moţné motivátory plynoucí z procesu hodnocení: (ředitelé mohli uvést 

více odpovědí, nesouhlasí proto celkové počty respondentů, hodnotí se pouze významnost 

jednotlivých výstupů). 
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graf č. 21 – otázka č. 10 dotazníku ředitelům škol – Motivátory na systému hodnocení 
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Nejvíce ředitelů bere jako motivátor plynoucí z procesu hodnocení uznání jejich 

práce zřizovatelem (24%), pro šest ředitelů (18%) je motivátorem finanční odměna 

navazující na hodnocení. Tři ředitele (9%) by motivovala veřejná pochvala, dva ředitelé 

(6%) vidí motivaci ve spravedlivém a průhledném systému stanovování a hodnocení 

kritérií a dalšími motivátory jsou pro ředitele škol projevení zájmu zřizovatele o jejich 

činnost, poskytnutí zpětné vazby zřizovatelem k činnosti ředitele, možnost vyjádřit se 

k výsledkům hodnocení, návaznost na další spolupráci a pomoc zřizovatele se školou. 

 

Jako kritická místa plynoucí z procesu hodnocení lze dle vyjádření ředitelů škol povaţovat: 

graf č. 22 – otázka č. 11 dotazníku ředitelům škol – Kritická místa na systému hodnocení 
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Největším demotivátorem je pro 24% ředitelů nezájem zřizovatele o činnost 

ředitele školy, o jeho osobu a o stav a úroveň školy. Dalším kritickým místem v systémech 

hodnocení je neobjektivnost a nespravedlivé, podjaté hodnocení někdy i ovlivněné 

přátelskými vztahy (12%). Tři ředitele (9%) odrazuje formální přístup zřizovatele, lpění 

na striktním dodržování plnění kritérií bez „lidské složky“ a moţnosti ředitele obhájit 

neplnění stanovených kritérií. Dále je pro stejný počet ředitelů demotivující 

neprofesionalita hodnotící komise a chybějící zpětná vazba v podobě další pomoci nebo 

spolupráce zřizovatele s ředitelem školy. Dále ředitelům chybí návaznost na finanční 

odměnu (6%) a vadí jim neprůhledný systém, nejasná kritéria, kdy se ředitelé nedozví, 

za co a proč jim byla schválena odměna. Dále ředitelé vytýkají procesu hodnocení 

neoprávněnou kritiku a výtky, které jim předkládají nekvalifikovaní hodnotitelé. 
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4. Analytická část 
 

Údaje o názorech a postojích ředitelů škol a jejich zřizovatelů jsou podrobně 

zpracovány a  popsány v jednotlivých grafech výzkumné části této bakalářské práce.  

Všechny zaslané názory ředitelů i zřizovatelů byly v obecných bodech 

vyhodnoceny, ale jelikoţ cílem mého šetření bylo porovnat přímo názory a postoje ředitelů 

škol s názory a postoji jejich zřizovatelů, byly v některých specifických částech výzkumu 

vyhodnocovány pouze odpovědi obou vzájemně na sobě závislých oslovených stran.   

Jelikož uvedený vzorek není dostatečně velký, jsem si vědoma omezenosti 

výpovědí, a nelze proto tvrdit, že závěry mého šetření lze objektivně formulovat jako 

postoj a názor ředitelů a zřizovatelů v celé ČR. 

 

 

 

4.1 Existence a  zájem ředitelů škol o hodnocení jejich činnosti 

zřizovatelem 

 

Hodnocení činnosti ředitele školy provádí 52% zřizovatelů. U ostatních škol 

není hodnocení prováděno vůbec. Horší situace je u zřizovatelů typu 1 (zřizující jednu 

nebo dvě školy v obci),  kteří hodnocení svých ředitelů provádějí pouze ve 24%.  

 

Ředitelé škol, u kterých není hodnocení prováděno, mají ze 71% zájem                 

o hodnocení své práce zřizovatelem. V případech, kdy systém hodnocení absentuje, 

ředitelům chybí moţnost komunikace se zřizovatelem, prezentace své činnosti a získání 

zpětné vazby od zřizovatele k jimi vynaloţenému úsilí. 

 

Zřizovatelé, kteří provádějí hodnocení práce ředitelů, ze 64% nevědí, jaký postoj 

k nastavenému systému hodnocení zaujímají ředitelé jejich škol. Nemohou pak 

identifikovat aspekty, které jsou v jejich systému hodnocení pro ředitele motivátorem ani 
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moţná kritická místa, která způsobují negativní postoj jejich ředitelů k nastavenému 

systému hodnocení. 

 

Zřizovatelé mají z  85% zájem o získání sumárních informací z provedeného 

výzkumného šetření. Dá se tímto předpokládat, ţe svůj systém hodnocení nepovaţují          

za definitivní a stoprocentně vyhovující a z výsledků této práce budou čerpat nové 

poznatky, porovnávat vlastní systém a jeho výstupy s jinými zřizovateli a pokusí se vlastní 

systém hodnocení zlepšit a zefektivnit. Tímto mohu potvrdit předpoklad: „Zřizovatelé 

nemají díky absenci právních předpisů týkajících se oblasti hodnocení ředitelů škol 

zřizovatelem jasné pokyny a rozhodování v této oblasti pro ně může být dosti složité.“ 

 

Závislost pozitivního nebo negativního přijetí procesu hodnocení na věku 

ředitele školy a jeho ochotě dále se vzdělávat nebyla potvrzena. Tento vztah přijetí 

nebo nepřijetí procesu hodnocení ovlivňují ještě další, významnější faktory, jakými je 

především skutečně zavedený systém hodnocení, jeho výstupy, motivátory a kritická místa. 

Ani další názory ředitelů škol nebyly nijak výrazně ovlivněny věkem, pohlavím nebo 

dalším vzděláváním ředitele školy. 

 

 

 

  4.2 Faktory ovlivňující důvěru a přijetí systému hodnocení ředitelem a 

faktory způsobující demotivaci a nedůvěru v daný systém 

 

Systém hodnocení práce ředitele školy zřizovatelem je nekončící proces, který je 

třeba průběţně upravovat, odstraňovat nedostatky a přibliţovat se tak optimálnímu stavu, 

kdy hodnocení se pro ředitele stává pozitivní a motivační záleţitostí.   

Aby byl zřizovatelem vytvořen efektivní a oběma stranami přijatelný systém 

hodnocení, je třeba identifikovat a usměrňovat faktory, které by mohly mít pro ředitele 

škol negativní vliv při jeho přijetí a akceptaci.  
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V níţe uvedené tabulce jsou vedle sebe konfrontovány názory zřizovatelů a ředitelů 

dle stupně významnosti, které jsou nebo by mohly být dle jejich mínění příčinou 

negativního přijetí systému hodnocení řediteli škol. 

 

Příčiny negativního přijetí systému 

hodnocení 

dle názoru ředitelů škol 

Příčiny negativního přijetí systému 

hodnocení řediteli škol 

dle názoru zřizovatelů 

1. Nezájem zřizovatele o činnost ředitele 

školy, o jeho osobu a o stav a úroveň školy 

1. Zbytečná administrativa spojená 

s procesem hodnocení (vypracování 

hodnotící zprávy ředitelem) 

 

2. Neobjektivní, nespravedlivé a podjaté  

hodnocení ovlivněné přátelskými vztahy, 

neprůhledný systém, nejasná kritéria 

2. Duplicita a vzájemná nepropojenost cílů a 

kritérií stanovených zřizovatelem s cíli a 

kritérii stanovenými školou 

 

3. Formální přístup s důrazem na striktní 

dodrţování kritérií bez „lidské sloţky“, 

neprofesionalita hodnotící komise a 

chybějící zpětná vazba 

3. Neschopnost ředitele přijmout 

připomínky ke své práci od hodnotitelů 

4. Chybějící bezprostřední návaznost na 

finanční odměnu 

4. Tolerance procesu hodnocení jen díky 

vysokým finančním odměnám 

 

 

 

Z tabulky je patrné, ţe zřizovatelé většinou neznají příčiny negativního přijetí jejich 

systému hodnocení řediteli škol. 

 

Lze tedy říci, že hypotéza č. 1  „Pokud zřizovatel identifikuje a minimalizuje 

aspekty, které negativně ovlivňují důvěru a přijetí procesu hodnocení řediteli škol, je 

pravděpodobné, že ředitelé škol budou více ochotni spolupodílet se na efektivnosti 

celého procesu hodnocení“, byla potvrzena. 

(Viz. otázky a odpovědi č. 8 dotazníku pro ředitele škol a otázky a odpovědi č. 10 

v dotazníku pro zřizovatele a vzájemné porovnání vyjádřených názorů obou stran) 
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Při porovnání názorů ředitelů škol a jejich zřizovatelů na to, jaké faktory mohou 

ovlivňovat důvěru a přijetí systému hodnocení řediteli škol, faktory, které jsou nebo 

mohou být motivací ke zlepšení práce ředitele, dospějeme k těmto závěrům: 

 

Faktory, které by mohly pozitivně 

ovlivňovat přijetí systému hodnocení – 

motivátory 

dle názoru ředitelů škol 

Faktory, které by mohly pozitivně ovlivnit 

přijetí systému hodnocení řediteli škol 

dle názoru zřizovateů 

1. projevení zájmu o osobu a činnost ředitele 

a moţnost prezentovat své úspěchy 

 

 

1. finanční odměna 

2. finanční odměna 2. moţnost vzájemné komunikace 

 

 

 

3. veřejná pochvala 3. projevení zájmu o osobu a činnost ředitele   

a moţnost prezentovat své úspěchy 

 

 

4. spravedlivý a průhledný systém 

hodnocení se stanovením jasných kritérií 

4. poskytnutí zpětné vazby (slovní ocenění 

nebo upozornění na slabá místa) 

 

 

 

 

Závěrem lze říci a potvrdit tím stanovenou hypotézu č. 2, že „Pokud zřizovatel 

poskytne ředitelům svých škol adekvátní zpětnou vazbu plynoucí z procesu 

hodnocení, ředitelé pak budou více motivováni ke zkvalitňování své činnosti 

požadovaným směrem.“  

 

Cílem mé práce bylo identifikovat faktory, které se významnou měrou podílejí          

na přijetí a důvěře ředitelů v nastavený systém jejich hodnocení. Při porovnání 

poţadavků ředitelů s existujícím systémem jejich hodnocení bylo zjištěno, ţe rozhodující 

jsou tyto faktory: 
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1. společná tvorba kritérií – požadavek vyjádřilo 79% ředitelů škol 

(Probíhá pouze u 29% škol. 64% kritéria hodnocení striktně stanovuje hodnotitel a 7% 

nejsou kritéria stanovena vůbec.) 

 

2. hodnotitelé jsou odborníky, proškolení v psychologické oblasti – požaduje 

51% ředitelů 

(Je splněno u 12% hodnotících komisí. 47% zřizovatelů má částečně proškolené 

hodnotitele, 41% zřizovatelů nemá hodnotitele proškoleny vůbec) 

 

3. výstupy z hodnocení mají návaznost na další spolupráci a pomoc od 

zřizovatele – 51% ředitelů 

(47% zřizovatelů poskytuje svým ředitelům pomoc a spolupráci v naplánovaných 

aktivitách školy, 53% zřizovatelů tuto pomoc a spolupráci neposkytuje) 

 

4. při hodnotícím pohovoru je hodnocenému řediteli poskytnut prostor pro jeho 

vyjádření – požadavek vyjádřilo 36% ředitelů 

(nebylo předmětem zkoumání, informace byla získána odpověďmi na otevřenou otázku 

č.8 v dotazníku pro ředitele škol) 

 

5. hodnotící pohovor musí být veden v příjemné atmosféře s citlivým přístupem – 

33% ředitelů 

(nebylo předmětem zkoumání) 

 

6. hodnocení má přímou návaznost na stanovení odměny – 33% ředitelů 

(Hodnocení má návaznost na systém odměn v 73%. U 27% tato přímá návaznost není) 

 

7. ředitelům je vysvětlena podstata procesu hodnocení a přínosy z něho plynoucí 

– 21% ředitelů 

(57% zřizovatelů informuje své ředitele o smyslu a přínosech procesu hodnocení, 43% 

ředitelů tyto informace nedostává.) 
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4.3 Vztah mezi hodnocením a odměňováním 

 

Z výzkumu bylo zjištěno, ţe v 73% je systém odměňování závislý na splnění 

kritérií stanovených v procesu hodnocení. Tuto bezprostřední návaznost stanovení 

odměny pokládají ředitelé za silný motivátor ke zlepšení své pracovní činnosti. I pro 

zřizovatele je poskytnutí odměny ředitelům škol nejdůleţitějším výstupem vyplývajícím 

z procesu hodnocení. 

Zřizovatelé, kteří hodnocení neprovádějí, schvalují ředitelům jejich škol 

finanční odměnu bez stanovení jakýchkoli kritérií.  

Přestoţe tento postup není v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 

262/2006 Sb., Zákoník práce, §134, který umoţňuje zaměstnavateli poskytnout odměnu 

„Za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu“),                   

je finanční odměna ředitelům škol z  83% poskytovaná i za běžnou činnost, jakou            

je např. péče o svěřený majetek či dodrţování rozpočtových pravidel. Pouze 17% ředitelů 

je finančně odměňováno za činnost „nad rámec“ běţných pracovních povinností ředitele 

školy. 

V systému odměňování ředitelů škol jejich zřizovateli je třeba mít na mysli, ţe 

finanční odměna je jedním z nejdůleţitějších, ne však jediným motivačním faktorem 

vyplývajícím z procesu hodnocení. Nelze zaměňovat dva rozdílné pojmy, jakými je 

hodnocení, kdy výsledkem procesu je poskytnutí zpětné vazby a usměrnění činnosti 

ředitele školy a odměňování, ve kterém je jediným výstupem finanční ohodnocení dobře 

provedené práce. 
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5. Závěr 
 

 

„…Kvalita nevzniká sama od sebe,  je potřeba ji neustále vytvářet, určovat (např. 

pomocí kritérií) a následně i prokazovat, udrţovat či zlepšovat…“
14

  

Existuje řada přístupů, názorů a úhlů pohledu na systém hodnocení práce ředitelů 

škol jejich zřizovateli. Jedno je ale pro všechny stejné: Správně a efektivně prováděné 

hodnocení práce ředitele školy, které má jasná a srozumitelná kritéria a adekvátní 

výstupy, je pro obě zúčastněné strany nesporným přínosem. Podmínkou správně 

provedeného hodnocení je, že obě zúčastněné strany znají pravý smysl a podstatu 

procesu hodnocení a stanovené priority obou participujících stran směřují ke 

stejnému cíli, kterým je fungující a konkurenceschopná škola. 

 

Zhodnocení splnění vytýčených cílů bakalářské práce: 

Smyslem a podstatou hodnocení práce ředitele školy je nejen kontrola                      

a srovnávání skutečného stavu se stavem ţádoucím nebo poskytnutí finanční odměny 

řediteli, ale hodnotící proces slouţí především ke zlepšování a rozvoji komunikace mezi 

zřizovatelem a ředitelem školy, ke společnému stanovení cílů a priorit školy a díky 

efektivně nastaveným hodnotícím kritériím také k usměrňování veškeré činnosti školy 

poţadovaným směrem. Tím je nejen rozvoj školy jako instituce, ale součástí procesu 

hodnocení by mělo být i společné hledání cest k rozvoji osobnosti ředitele školy a díky 

navazující pomoci a spolupráci zřizovatele i snazší realizace těchto stanovených opatření. 

Podmínkou k tomu, aby bylo hodnocení řediteli škol přijato jako pozitivní             

a motivační akt, je naplnění potřeb a přání ředitelů.   

Zřizovatel proto musí identifikovat faktory, které by mohly mít v procesu 

hodnocení pro ředitele negativní vliv, a je důleţité znát i faktory, které ředitelé pro podporu 

jejich činnosti a motivace vyţadují.  

Základem správného hodnocení je zajištění odborné hodnotící komise, která je 

nejen odborníkem v oblasti pedagogické, řídící a  manaţerské práce, ale zná psychologické 

zásady efektivního vedení hodnotícího pohovoru a odborně ředitele škol seznámí se 

smyslem, podstatou a přínosy hodnocení pro obě zúčastněné strany.  

                                                 
14

 VAŠŤATKOVÁ, J., Úvod do autoevaluace školy, 1. vydání 2006, ISBN 80-244-1422-8 
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Další důleţitou podmínkou je stanovení hodnotících kritérií. Jestliţe nebudou 

kritéria předem stanovena, celý systém se stává neprůhledným a nejasným, hodnocený 

neví, na co se má ve své činnosti zaměřit, co bude později hodnoceno. Tato situace můţe 

způsobit demotivaci, neefektivnost činnosti a nedůvěru ve stanovený systém. Klíčovým 

bodem pro správné stanovení a přijetí kritérií je vzájemná spolupráce obou stran při jejich 

stanovování. Kritéria by měla směřovat k předem určenému cíli, k vizi školy, se kterou by 

obě strany měly být ztotoţněny. Nemělo by se tedy stát, ţe si ředitel ve své autoevaluační 

zprávě stanoví tzv. vnitřní kritéria školy a pro hodnocení od zřizovatele má stanovena 

kritéria jiná. Konkrétními kritérii jsem se ve své práci nezabývala, ale v této oblasti lze 

čerpat ze závěrečné bakalářské práce pana Mgr. Pešky, jehoţ návrh Metodického pokynu 

pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení je součástí přílohy č. 2 této 

bakalářské práce (viz. strana 47-49) 

Finanční odměna, jako jeden z důleţitých výstupů procesu hodnocení, by měla být 

poskytována v závislosti na podílu naplňování stanovených kritérií, je však třeba dát pozor 

na to, aby byly v dostatečné míře uplatňovány i ostatní motivační sloţky procesu 

hodnocení. Není-li totiţ poskytován dostatek uznání a zájmu nebo jsou nastavena nejasná 

neobjektivní nebo nespravedlivá kritéria, ztrácí byť i vysoká odměna svůj nezanedbatelný 

motivační charakter.   

Podstatou hodnocení je srovnávání skutečného stavu se stavem ţádoucím a snaha 

pomoci se tomuto stavu přiblíţit. Teprve druhotně můţe hodnocení kvality práce slouţit 

jako nástroj pro odměňování. 

Cílem mé práce bylo na základě identifikace faktorů, které mohou ovlivňovat 

vnímání potřebnosti a uţitečnosti hodnocení práce ředitele školy oběma stranami, vytvořit 

podpůrný a vysvětlující materiál pro ředitele i zřizovatele škol zaměřený na objasnění 

pravého smyslu a podstaty procesu hodnocení ředitele školy zřizovatelem. Díky tomuto 

materiálu by měli ředitelé i zřizovatelé pochopit klady a přínosy plynoucí z procesu 

hodnocení, poznat moţná rizika a kritická místa v tomto systému a uvědomit si, ţe jsou 

vzájemně provázané a na sobě závislé participující strany, které by měly mít sjednocený 

názor při stanovování a realizaci cílů a priorit školy. 
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Zde moje bakalářská práce končí. Příloha č. 1 obsahuje metodický materiál, jenţ 

bude rozeslán ředitelům a zřizovatelům škol, kteří projevili zájem o zaslání souhrnných 

údajů z výzkumného šetření v oblasti hodnocení ředitele školy zřizovatelem. 

Dalšími kroky, které by na tuto práci mohly navázat a rozvinout tak sledovanou 

problematiku by mohly být: 

1) pilotáţ a následné připomínkování zjištěných skutečností 

2) ujasňování a konkretizace kritérií hodnocení  

3) zjišťování postojů ředitelů i zřizovatelů škol k výsledkům této práce                    

a informace, co by na daném modelu rádi zlepšili a upravili. 

 

Toto následné připomínkování by mělo být procesem, kterým se systém hodnocení 

stále upravuje, odstraňuje nedostatky a přibliţuje se optimálnímu stavu, kdy hodnocení 

plní skutečně svoji motivační funkci pro ředitele a zjišťovací a usměrňovací pro 

zřizovatele. 
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7. Přílohy 
 

Příloha č. 1 – Metodická pomůcka pro ředitele a zřizovatele 

 

Hodnocení ředitele školy 

zřizovatelem  

 

Metodická pomůcka  

pro ředitele škol a jejich zřizovatele 

 

 

Shrnující poznatky vyplývající z výzkumného šetření  

názorů ředitelů škol a jejich zřizovatelů 

prováděného v období září – listopad 2009 

 

 

 

Zpracovala Jana Majerová 

Studentka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,  

obor Školský management 
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1. Úvod 

 

 

„Zkušení vedoucí pohlížejí na hodnocení  

jako na pozitivní akt, jako na příležitost zjistit způsob,  

jak co nejvíce využít potenciálu všech lidí.“
15

    

 

 

Škola je systémem, který tvoří relativně samostatný celek mající se svým okolím 

určité vztahy. Díky poţadavkům a stálé kontrole těchto vnitřních i vnějších determinantů 

se škola proměňuje, přizpůsobuje a zkvalitňuje svoji činnost. Zájmem ředitele školy, ale           

i jeho zřizovatele, je vytvořit takovou školu, která bude uspokojovat stále se měnící                 

a narůstající potřeby společnosti 21. století. Jednou z moţností, jak tento společný záměr 

vytváření kvalitní školy realizovat, je prostřednictvím správně prováděného a oběma 

stranami pochopeného a přijatého hodnocení ředitele školy zřizovatelem. 

 

Dodrţování základních funkcí školy daných strategickými dokumenty a zákonem 

podléhá četné kontrole. Kromě České školní inspekce nebo krajských úřadů jsou to právě  

zřizovatelé, kteří zřizují školy jako své příspěvkové organizace, jmenují jejich ředitele            

a stanovují jim plat, poskytují školám finanční prostředky na provoz škol, aby ty mohly 

plnit svoji základní funkci – výchovu a vzdělávání. A proto právem, ale i povinností 

zřizovatelů je nejen kontrola vyuţití poskytnutých finančních prostředků, ale také kontrola, 

zda člověk, který řídí školu, vynakládá veškeré své pracovní úsilí poţadovaným směrem. 

Kontrola je jednou, ale zdaleka ne však jedinou částí sloţitého procesu hodnocení.   

 

Některým lidem ve funkci ředitele školy k maximálnímu pracovnímu nasazení pro 

dobro školy stačí pouze vědomí a pocit důleţitosti a potřebnosti svého poslání, jiní 

potřebují nějakou další motivaci, aby tak snáze čelili náročnosti vlastní funkce, negativním 

okolním vlivům a dalším nástrahám a překáţkám. Obě skupiny však potřebují znát 

objektivní odborný názor na svou činnost, přijímat zpětnou vazbu a korigovat svoji činnost 

ku prospěchu všech. 

 

Pro vytvoření skutečně efektivního a oběma stranami přijatelného procesu 

hodnocení je důležité identifikovat, analyzovat a pracovat s faktory, které by mohly 

ovlivnit vnímání potřebnosti a užitečnosti celého systému hodnocení. 

 

                                                 
15

 EGER, L., 1999, Řízení školy při zavádění školního vzdělávacího programu, Plzeň, 2006, ISBN:80-7238-

583-6 
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2. Právní předpisy vztahující se k hodnocení ředitele školy 

zřizovatelem 
 

Na základě zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích plní rada obce vůči právnickým 

osobám a organizačním sloţkám zaloţeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce úkoly 

zakladatele nebo zřizovatele. To znamená, ţe rada obce mimo jiné jmenuje ředitele školy 

do funkce, stanovuje mu plat, kontroluje jeho činnost a provádí jeho hodnocení.  

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném            

a jiném vzdělávání (školský zákon), upravuje hodnocení školy, které provádí zřizovatel 

podle předem zveřejněných kritérií. Těmi mohou být například i schopnosti, dovednosti 

ředitele školy, jeho další aktivita a iniciativa. Ze školského zákona dále vyplývá povinnost 

zřizovatele plnit funkci orgánu nadřízeného řediteli v oblasti pracovněprávních vztahů.  

Zákoník práce definuje status nadřízeného orgánu, kterým je zřizovatel, a vymezuje 

mu právo vyvozovat ze zjištěných porušení důsledky. 

Zákon č. 469/2002 Sb, (katalog prací) a Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,                       

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sluţbách a správě stanovují řediteli 

kvalifikační předpoklady, platovou třídu, stupeň a příplatky k platu 

Ţádný závazný právní předpis neupravuje práva a povinnosti zřizovatele při 

hodnocení ředitelů jimi zřizovaných škol, ani přesný systém hodnocení, jeho průběh, 

kritéria ani zavazující výstupy.  

 

 

3. Funkce kvalitní a úspěšné školy 21. století  

 

Jednou ze zákonných povinností zřizovatele je poskytování příspěvku na provoz 

školám, které zřizuje a kontrola účelnosti a efektivnosti jeho vyuţití. Logicky tedy bude 

očekávat to, ţe škola bude vyvíjet součinnost při uspokojování zájmů zřizovatele, jakoţto 

zprostředkovatele poţadavků veřejnosti dané obce, ţáků a rodičů.  

Proces globalizace se všemi aspekty z tohoto jevu vyplývajícími, vyţaduje rychlou 

a pruţnou reakci na poţadavky a zájmy trhu a veřejnosti. Školy by si tuto skutečnost měly 

včas uvědomit a přizpůsobit svůj vzdělávací program těmto novým potřebám. Přičteme-li 

k procesu globalizace ještě sestupnou tendenci demografické křivky vývoje populace, 

zjistíme, ţe v dnešním prostředí 21. století obstojí opravdu pouze kvalitní                             

a konkurenceschopné školy.  

Prioritou téměř kaţdé obce je mít vlastní školu, jakoţto centrum společenského 

ţivota obce. Proto je v zájmu zřizovatele vybrat a udrţet si takového ředitele školy, který 

dokáţe vytvořit školu s kvalitní nabídkou, která bude uspokojovat poţadavky na ni 

kladené. Je proto třeba motivovat ředitele školy vhodně zvoleným systémem hodnocení, 

vzájemných konzultací a navazujícím systémem odměňování. 
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Kvalitní škola, úspěšná škola 

 

„Kvalitní škola je taková škola, která průběţně zjišťuje, zohledňuje a snaţí se 

naplňovat různá očekávání (a do určité míry i přání a potřeby) svých zákazníků a v rámci 

svých moţností usiluje o udrţení dobrého stavu věcí a celkové zlepšování tím, ţe průběţně 

naplňuje cíle, které si stanovila – vše je však řízeno zdravým rozumem.“
16

  

Aby vůbec docházelo k tomuto procesu vytváření kvality, je třeba mít v čele 

schopného manaţera, který zná své místo na trhu, zná přání a potřeby svých klientů                 

a partnerů, umí odhadnout a patřičně reagovat na vlivy působící na jeho organizaci, nebojí 

se pozitivních změn, má vizi a je dobrým manaţerem, který umí přesvědčit své podřízené 

ke spolupráci při jejím naplňování.  

O kvalitě učitele bylo jiţ napsáno mnoho článků a odborných diskusí zabývajících 

se tématem profesního standardu kvality učitele. Jak je to ale s identifikací kvalitního 

ředitele školy? Profesní standard učitele, jakým jsou profesní znalosti, profesní dovednosti, 

profesní ctnosti a osobnostní kvality, musí ředitel bezesporu splňovat také. Ale ředitel by 

měl mít ještě něco navíc. Dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících musí 

ředitel školy absolvovat dvouleté studium pro ředitele škol, ale přesto to ještě není vše, co 

je od kvalitního ředitele školy později poţadováno. Stěţejními oblastmi profesního 

standardu ředitele školy dle Karla Rýdla, poradce ministryně pro reformu školství, je 

těchto pět bodů:
 17

 

- Řízení strategie školy, schopnost zabezpečit proměnu školy a vytvořit podmínky 

pro práci týmu. Jedná se o schopnost ředitele formulovat svoji vizi o škole a umění 

přesvědčit své spolupracovníky, aby ji naplňovali. 

- Řízení vzdělávacího procesu, coţ je zásadní rolí ředitele školy. Sem patří zajištění 

školního vzdělávacího programu jako otevřeného dokumentu, který se neustále proměňuje 

– jako se proměňují ţáci i místní podmínky pro vzdělávání. Ředitel zde musí zajistit nejen 

systém zpětných vazeb pro autoevaluaci školy, ale také má škole vytvářet pozitivní klima  

a partnerské vztahy ve škole i mimo ni. 

- Řízení lidí, plánovaný a cílený rozvoj pracovníků, komunikace se zřizovatelem, 

např. při vytváření motivačního a hodnotícího plánu a stanovování kritérií hodnocení 

ředitele školy  

- Řízení zdrojů – výběr a rozvoj pracovníků, plán dalšího vzdělávání a hodnocení 

pracovníků. Umění ohodnotit a motivovat pracovníky i s omezenými finančními 

moţnostmi školy, například formou bonusů, víkendovými pobyty nebo poskytnutím 

náhradního volna. 

- Řízení informací, vytvořit efektivní informační toky nejen mezi zaměstnanci 

školy, ale především s ţáky, rodiči, veřejností. Zásadní je zpracování takto získaných 

informací například pro dlouhodobý záměr školy. 

Cílem stanovení standardů ředitele je vytvoření veřejných kritérií, která by 

byla podkladem pro hodnocení práce ředitele školy zřizovatelem, a zároveň aby byla 

přístupná i kontrole rodičů a veřejnosti.  

                                                 
16

 VAŠŤATKOVÁ, J., Úvod do autoevaluace školy, 1. vydání 2006, ISBN 80-244-1422-8 
17

 RÝDL, K. Jak hodnotit ředitele. Autor interview J. Štefflová. Učitelské noviny, 2007, roč. 110, č. 11, s. 8-

9. ISSN 0139-5718 
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Přestoţe o standardech ředitele proběhlo mnoho diskusí, zatím bohuţel 

Ministerstvo školství nevydalo ţádné standardy, které by se staly závazným podkladem pro 

hodnocení práce ředitele školy zřizovatelem. 

4. Hodnocení vedoucích pracovníků ve školství a jeho cíle - 

obecně 
 

 „Posláním hodnocení je znát a racionálně využít profesní kvalifikaci 

zaměstnanců, vhodně rozvíjet jejich pracovní dráhu, motivovat je a přispět ke 

spravedlivému odměňování. Je-li ale pracovní hodnocení chápáno jako pouhý 

administrativní akt a nutné zlo, je práce s ním spojená zbytečná a výsledek nulový.“
18

 

 

Hodnocení ve školství sleduje dva rozdílné cíle. Jeden souvisí s kontrolou plnění 

standardů, které škola musí splňovat, aby mohla existovat (Česká školní inspekce, Krajský 

úřad, Finanční úřad, Krajská hygienická stanice apod.), druhý se zaměřuje na posouzení 

rozvoje kvality dané školy (hodnocení veřejností, zřizovatelem, sebehodnocení). V těsné 

souvislosti s hodnocením kvality školy je hodnocení ředitele - manaţera školy. 

 

Z průzkumu názorů ředitelů škol provedeného v roce 2002 a zveřejněného ve 

studijních materiálech Řízení pedagogického procesu, vyplynuly následující poznatky: 

- Za základní podmínku úspěšné práce školy povaţuje hodnocení 

pedagogických pracovníků 89,4% ředitelů, 92,5% ho pokládá za výrazně motivační prvek 

a téměř všichni si myslí, ţe výrazně pozitivně ovlivňuje výkon pracovníka. 

- Hodnocení pracovníků ve školství není v současné době věnována 

dostatečná pozornost; systematické, komplexně pojaté a odborně připravené a prováděné 

hodnocení pracovního výkonu v potřebné formě i obsahu téměř neexistuje.  

- Podobná situace je také v hodnocení samotných ředitelů škol, kdy 82% 

z nich ho spatřuje jako nevyhovující potřebám školství.
19

 

 

„Hodnocení pracovního výkonu je jedním z nejsilnějších motivačních nástrojů 

v rukou manažerů a může být velmi efektivní metodou řízení pracovního výkonu.“
20

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 EGER, L., 1999, Řízení školy při zavádění školního vzdělávacího programu, Plzeň, 2006, ISBN:80-7238-

583-6 
19

 SVOBODA, J., Studijní materiál Řízení pedagogického procesu, Hodnocení pracovníků, 2008, Pedf UK 

Praha 
20

 MAREŠ, V., Příručka ke kurzu Hodnocení zaměstnanců, akreditovanému Ministerstvem vnitra ČR, 2005, 

AK I./VE – 19/2003 
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5. Význam hodnocení pro zřizovatele školy 

 

Pozitivní dopad správně provedeného hodnocení je nesporný pro obě strany - pro 

hodnotitele i hodnoceného. Pro zřizovatele má hodnocení tento význam:  

- zlepšení komunikace mezi zřizovatelem a ředitelem školy 

- stanovením a včasným zveřejněním kritérií usměrňování činnosti ředitele 

poţadovaným směrem a moţnost motivace k dosahování vyššího pracovního 

výkonu  

- poskytnutí zpětné vazby – zřetelné vyjádření svého názoru k pracovní činnosti 

ředitele 

- identifikace silných a slabých stránek osobnosti ředitele a moţnost ovlivnění jeho 

dalšího vzdělávání a rozvoje nebo vyuţití osobnostního i odborného potenciálu 

ředitele (zapojení do komisí pro vzdělání, do jiných pracovních skupin zabývajících 

se koncepcí školství, grantovými projekty apod.) 

- získání prostoru pro identifikaci potřeb ředitele, zájmů a přání týkajících se jeho 

dalšího profesního růstu  

- zjištění potřeby změn v různých oblastech činnosti školy (materiální, finanční, 

vzájemných vztahů mezi školou a jinými subjekty) 

 

 

 

6.  Význam hodnocení pro ředitele školy 

 

Je-li dodrţen správný postup a zásady procesu hodnocení, není hodnocen pouze 

výsledný výkon pracovníka, ale výstupy celého hodnotícího procesu jsou důleţitým 

zdrojem inspirace i pro hodnoceného pracovníka, a to především v: 

- získání zpětné vazby (informace o pohledu a názoru zřizovatele na vlastní práci), 

moţnosti získání pocitu uznání a ocenění 

- moţnosti vyjádřit zřizovateli své potřeby, osobní cíle a rozvojové nároky 

- moţnosti spolupodílet se na tvorbě kritérií hodnocení 

- moţnosti objasnit své pracovní chování a postoje 

- moţnosti vyjádřit se ke svému finančnímu ohodnocení 

 

 

 

Zpětná vazba 

 

Zpětná vazba je sdělení hodnotitele hodnocenému, jak je vnímáno a proţíváno jeho 

jednání a pracovní výkon. Hodnotitel by ji hodnocenému měl vţdy při hodnotícím 

pohovoru poskytnout. Jedině díky ní můţe probíhat efektivní motivace k určitému 

pracovnímu výkonu nebo regulace neţádoucího chování. 

Pozitivní zpětná vazba potvrzuje a hodnotí přijatelný výkon. Tím pomáhá budovat 

sebedůvěru a motivuje příjemce k opakování poţadovaných výkonů. 

Negativní zpětná vazba identifikuje oblast neadekvátních výkonů. Můţe mít pro 

příjemce neocenitelnou hodnotu, pokud vytváří povědomí potřeby dosáhnout změny. 

Nebezpečí negativní zpětné vazby spočívá v tom, ţe ji příjemce odmítne. 
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7. Proces hodnocení  

 

Aby bylo hodnocení skutečně chápáno oběma stranami jako pozitivní akt nebo jako 

příleţitost ke zlepšení, měl by celý proces hodnocení být předem pečlivě připraven a měl 

by obsahovat tyto nejzákladnější části:
 21

 

1) Proškolení a seznámení hodnotitelů i hodnocených se smyslem a podstatou 

procesu hodnocení. Tento úvodní krok by neměl být ani jednou zúčastněnou stranou 

podceňován, protoţe jedině tak můţeme předejít nepochopení a dalším chybám, kterých by 

se hodnotitelé i hodnocení mohli nevědomky dopouštět. Důleţité je pochopit, ţe hodnocení 

není jen stanovení odměny. Hodnocení je celá řada na sebe navazujících činností, kterými 

hodnotitel nejprve zjišťuje přání a potřeby hodnoceného a kvalitu jeho práce a dále pak 

tyto informace vyuţívá k efektivní motivaci a usměrňování činnosti hodnoceného 

poţadovaným směrem.  

 

2) Ještě před započetím hodnocení je třeba sestavit ve spolupráci 

s hodnoceným pracovníkem kritéria, podle kterých bude jeho výkon hodnocen                     

a seznámit s nimi řádně a včas hodnoceného. Kritéria musí splňovat podmínky „SMART“ 

– musí být splnitelná, měřitelná, akceptovatelná oběma stranami, reálná a termínovaná. 

Kritéria musí být srozumitelná, jasná a na sobě vzájemně nezávislá a měl by jich být 

přiměřený počet.  

Jestliţe nebudou kritéria předem stanovena, celý systém se stává neprůhledným a 

nejasným, hodnocený neví, na co se má ve své činnosti zaměřit, co bude později 

hodnoceno. Tato situace můţe způsobit demotivaci, neefektivnost činnosti a nedůvěru                  

ve stanovený systém. Klíčovým bodem pro správné stanovení a přijetí kritérií je vzájemná 

spolupráce obou stran při jejich stanovování. Kritéria by měla směřovat k předem 

určenému cíli, k vizi školy, se kterou by obě strany měly být ztotoţněny. Nemělo by se 

tedy stát, ţe si ředitel ve své autoevaluační zprávě stanoví tzv. vnitřní kritéria školy a pro 

hodnocení od zřizovatele má stanovena kritéria jiná. 

 

3) Hodnotitel by si měl v průběhu roku zaznamenávat činnost hodnoceného, 

vést evidenci jeho úspěchů a výborných výkonů i případných nedostatků a chyb. Tímto 

hodnocenému nejen prokáţe stálý zájem o jeho činnost, ale můţe to působit i motivačně 

pro zlepšení pracovní činnosti v dalším hodnotícím období.  

Hodnotitel musí být seznámen s pravidly a zásadami provádění hodnocení       
a hodnotícího pohovoru, například absolvováním odborné průpravy ve formě kurzu nebo 

semináře, musí být předem seznámen s pravidly pro poskytování zpětné vazby, musí znát  

a umět se vyvarovat chyb při hodnocení. Dále musí stanovit vhodnou dobu a organizační 

postup hodnocení a promyslet, jaké bude mít hodnocení výstupy do oblasti odměňování. 

Tento bod přípravy hodnotitele nesmí být podceňován, protoţe důvěra a pozitivní postoj 

ředitele k systému hodnocení můţe být ve velké míře závislý právě na odbornosti                

a citlivém přístupu hodnotitelů k jeho osobě.   

                                                 
21 
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číslem AK I./VE – 19/2003, 2005 
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4) I hodnocený by se měl řádně na hodnocení připravit. Zrekapitulovat                  

si výsledky své práce, co se podařilo a co vyţaduje zlepšení, zamyslet se nad tím, v čem se 

cítí nespokojen nebo nedoceněn, promyslet si, čeho by chtěl ve své práci dále dosáhnout.   

 

5) Hodnotící pohovor, který je jednou z důleţitých součástí hodnocení, je správně 

vedený dialog mezi hodnotitelem a hodnoceným. Je třeba si uvědomit, ţe hodnotící 

pohovor není aktem dvou znepřátelených stran, ale prostředkem pro zlepšení vzájemné 

spolupráce, který oběma stranám dává pocit, ţe získaly cenné informace, se kterými je 

vhodné účelně naloţit. Hodnotící pohovor je oficiální formální setkání, které musí mít 

pevnou obsahovou strukturu a pevný časový plán. Přestoţe je hodnocení formálním 

setkáním, je třeba navodit neformální, partnerskou atmosféru, odstranit pocit napětí, 

vytvořit pocit pohody. Dále je třeba hodnocenému vysvětlit účel a cíl hodnotícího 

pohovoru, ozřejmit jeho přínosy plynoucí z tohoto aktu.  

 

 

Hodnotící pohovor lze rozdělit do těchto etap: 

- V první části rozhovoru hodnotitel projedná s hodnoceným plnění úkolů 

uloţených při minulém hodnocení, seznámí ho s výsledky jeho hodnocení podle 

jednotlivých (předem známých) kritérií. Pohovor se zpravidla začíná úspěchy a pozitivními 

stránkami pracovníka a teprve poté se hovoří o jeho slabinách a neúspěších. Tímto 

postojem se docílí vytvoření důvěry a otevřeného přístupu hodnoceného. 

- Druhá část je zaměřena na hledání pozitivních východisek a formulaci 

nových cílů. Zde má hodnocený prostor pro vyjádření svých představ o návrzích na 

zdokonalení své práce, o plánovaných změnách a zlepšeních. Hodnotitel zde můţe 

vytknout nedostatky konkrétního pracovního výkonu a navrhne způsob k jejich odstranění. 

Tyto výsledky a závěry hodnocení musí být hodnocenému sděleny a musí s ním být 

projednány. Hodnocený pracovník má právo se k nim vyjádřit. 

- Ve třetí části jsou návrhy hodnotitelů i hodnocených na zlepšení práce 

hodnoceného společně formulovány do konkrétních úkolů a kritérií pro příští období a je 

stanoven časový horizont jejich plnění.  

- Závěrem dostane hodnocený pracovník prostor ke svému vyjádření 

s výsledkem hodnocení, s navrţenými kritérii a opatřeními k odstranění nedostatků. 

- Hodnotitel nesmí během roku zapomínat na návaznost výstupů z hodnocení 

na další činnost a spolupráci ředitele se zřizovatelem, jako je například metodická pomoc 

nebo poskytnutí finančních prostředků na rozvojové aktivity osobnosti ředitele nebo školy. 

I toto můţe být příčinou zachování pocitu důvěry a smysluplnosti v nastavený systém 

hodnocení. Nevhodně provedené hodnocení naopak můţe mít za následek znechucení a 

demotivaci ředitele nejen k samotnému procesu hodnocení, ale i k další činnosti ředitele 

školy. 
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Zásady, které mohou pozitivně ovlivnit efektivnost hodnotícího 

pohovoru: 
 

- styl pohovoru je participativní, spolupracující. Cílem je zapojit hodnoceného do 

diskuse, společně najít cestu k řešení problémů, zajistit výrazný podíl hodnoceného 

na procesu hodnocení. 

- připravenost hodnotitele a dostatek relevantních podkladů pro sdělované závěry 

- připravenost hodnoceného, znalost kritérií hodnocení, znalost smyslu hodnocení 

- pouţívání pozitivní motivace hodnotitelem (ocenění dobrého výkonu, jeho 

kladných stránek, uznání práce hodnoceného) 

- společné hledání a stanovování konkrétních cílů zlepšení výkonu 

- diskuse o problémech, které mohou být příčinou nesplnění stanovených kritérií              

a společné hledání jejich řešení 

- upozornění na nedostatky je důleţité, ale mírnější formou kritiky 

- vytvoření prostoru pro vyjádření názorů hodnoceného 

- návaznost hodnocení na oblast odměňování 

 

Chyby na straně hodnotitele: 

 

- hodnotitel není dostatečně vzdělán v psychologii práce s lidmi a nebyl řádně 

poučen o charakteru a důsledcích těchto chyb 

- podceňuje průběh rozhovoru, povaţuje ho za formální zbytečný, nudný, nevěnuje 

rozhovoru dostatek času 

- vědomě si nechce nikoho znepřátelit, proto neupozorňuje na nedostatky v práci 

hodnoceného,  

o je příliš shovívavý / příliš přísný / zastává středovou tendenci 

o je ovlivněn osobními sympatiemi, antipatiemi, předsudky 

o nevyjadřuje konkrétní očekávání ani konkrétní návrhy 

o nehodnotí pracovní činnost, ale osobnost hodnoceného 

o neumí naslouchat, nezajímají ho problémy druhé strany 

o orientuje se pouze na negativní stránky a kritiku 

o má potřebu dominovat, mít poslední slovo, vystupovat jako soudce 

 

Chyby na straně hodnoceného: 

 

- negativní vztah k hodnotiteli, málo častá a nepříliš pozitivní komunikace s ním 

- nepřipravenost na hodnocení 

- neochota spolupracovat, malá iniciativa při stanovování kritérií a cílů 

- formální přístup k hodnocení, chybějící snaha o vysvětlení příčin chování  

- vztahovačnost kritiky na svou osobu 

- malá otevřenost a bránění se poskytnutí zpětné vazby od hodnotitele, nepřijetí 

kritiky a negativní reakce na ni, neuplatňuje návrhy řešení problémů, svaluje vinu 

na druhé 

- neovládání svého jednání a chování…
22

 

                                                 
22

 SLAVÍKOVÁ,L.; WOJCYKOWVSK,C.;NEZVALOVÁ,D. aj., Řízení pedagogického procesu, studijní 

texty. Praha CŠM Pedf UK, 2008 
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8. Výsledky z výzkumného šetření provedeného v období  

září - listopad/2009 
 

 

 

8.1. Existence a  zájem ředitelů škol o hodnocení jejich činnosti 

zřizovatelem 
 

Hodnocení činnosti ředitele školy provádí 52% zřizovatelů. U ostatních škol 

není hodnocení prováděno vůbec. Horší situace je u zřizovatelů typu 1 (zřizující jednu 

nebo dvě školy v obci),  kteří hodnocení svých ředitelů provádějí pouze ve 24%.  

 

 

Ředitelé škol, u kterých není hodnocení prováděno, mají ze 71% zájem                

o hodnocení své práce zřizovatelem. V případech, kdy systém hodnocení absentuje, 

ředitelům chybí moţnost komunikace se zřizovatelem, prezentace své činnosti a získání 

zpětné vazby od zřizovatele k jimi vynaloţenému úsilí. 

 

Zřizovatelé, kteří provádějí hodnocení práce ředitelů, ze 64% nevědí, jaký postoj 

k nastavenému systému hodnocení zaujímají ředitelé jejich škol. Nemohou pak 

identifikovat aspekty, které jsou v jejich systému hodnocení pro ředitele motivátorem ani 

moţná kritická místa, která způsobují negativní postoj jejich ředitelů k nastavenému 

systému hodnocení. 

 

Zřizovatelé mají z  85% zájem o získání sumárních informací z provedeného 

výzkumného šetření. Dá se tímto předpokládat, ţe svůj systém hodnocení nepovaţují za 

definitivní a stoprocentně vyhovující a z výsledků této práce by mohli čerpat nové 

poznatky, porovnávat vlastní systém a jeho výstupy s jinými zřizovateli a pokusit se vlastní 

systém hodnocení zlepšit a zefektivnit.  

 

Závislost pozitivního nebo negativního přijetí procesu hodnocení na věku 

ředitele školy a jeho ochotě dále se vzdělávat nebyla potvrzena. Tento vztah přijetí 

nebo nepřijetí procesu hodnocení ovlivňují ještě další, významnější faktory, jakými je 

především skutečně zavedený systém hodnocení, jeho výstupy, motivátory a kritická místa. 

Ani další názory ředitelů škol na systém hodnocení nebyly nijak výrazně ovlivněny věkem, 

pohlavím nebo dalším vzděláváním ředitele školy. 
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8.2. Faktory způsobující demotivaci a nedůvěru v nastavený systém 

hodnocení 
 

Systém hodnocení práce ředitele školy zřizovatelem je nekončící proces, který je 

třeba průběţně upravovat, odstraňovat nedostatky a přibliţovat se tak optimálnímu stavu, 

kdy hodnocení se pro ředitele stává pozitivní a motivační záleţitostí.   

Aby byl zřizovatelem vytvořen efektivní a oběma stranami přijatelný systém 

hodnocení, je třeba identifikovat a usměrňovat faktory, které by mohly mít pro ředitele 

škol negativní vliv při jeho přijetí a akceptaci.  

V níţe uvedené tabulce jsou vedle sebe konfrontovány názory zřizovatelů a ředitelů 

dle stupně významnosti, které jsou nebo by mohly být dle jejich mínění příčinou 

negativního přijetí systému hodnocení řediteli škol. 

 

 

 

 

Příčiny negativního přijetí systému 

hodnocení 

dle názoru ředitelů škol 

Příčiny negativního přijetí systému 

hodnocení řediteli škol 

dle názoru zřizovatelů 

 

 1. Nezájem zřizovatele o činnost ředitele 

školy, o jeho osobu a o stav a úroveň školy 

 1. Zbytečná administrativa spojená 

s procesem hodnocení (vypracování 

hodnotící zprávy ředitelem) 

 

2. Neobjektivní, nespravedlivé a podjaté  

hodnocení ovlivněné přátelskými vztahy, 

neprůhledný systém, nejasná kritéria 

2. Duplicita a vzájemná nepropojenost cílů a 

kritérií stanovených zřizovatelem s cíli a 

kritérii stanovenými školou 

 

3. Formální přístup s důrazem na striktní 

dodrţování kritérií bez „lidské sloţky“, 

neprofesionalita hodnotící komise a 

chybějící zpětná vazba 

3. Neschopnost ředitele přijmout 

připomínky ke své práci od hodnotitelů 

4. Chybějící bezprostřední návaznost na 

finanční odměnu 

4. Tolerance procesu hodnocení jen díky 

vysokým finančním odměnám 

 

 

 

Z tabulky je patrné, ţe zřizovatelé většinou neznají příčiny negativního přijetí jejich 

systému hodnocení řediteli škol. 
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8.3. Faktory pozitivně ovlivňující systém hodnocení 

 

Při porovnání názorů ředitelů škol a jejich zřizovatelů na to, jaké faktory mohou 

ovlivňovat důvěru a přijetí systému hodnocení řediteli škol, faktory, které jsou nebo 

mohou být motivací ke zlepšení práce ředitele, dospějeme k těmto závěrům: 

 

 

Faktory, které by mohly pozitivně 

ovlivňovat přijetí systému hodnocení – 

motivátory 

dle názoru ředitelů škol 

Faktory, které by mohly pozitivně ovlivnit 

přijetí systému hodnocení řediteli škol 

dle názoru zřizovatelů 

1. projevení zájmu o osobu a činnost ředitele 

a moţnost prezentovat své úspěchy 

 

1. finanční odměna 

2. finanční odměna 

 

 

2. moţnost vzájemné komunikace 

 

3. veřejná pochvala 3. projevení zájmu o osobu a činnost ředitele   

a moţnost prezentovat své úspěchy 

 

4. spravedlivý a průhledný systém 

hodnocení se stanovením jasných kritérií 

 

4. poskytnutí zpětné vazby (slovní ocenění 

nebo upozornění na slabá místa) 

 

 

 

 

8.4. Další aspekty ovlivňující důvěru a přijetí systému hodnocení 

 

Cílem mé práce bylo identifikovat a analyzovat faktory, které se významnou měrou 

podílejí na přijetí a důvěře ředitelů v nastavený systém jejich hodnocení nebo naopak 

mohou způsobovat nedůvěru v tento systém. Při porovnání poţadavků ředitelů 

s existujícím systémem jejich hodnocení bylo zjištěno, ţe rozhodující jsou tyto faktory: 

 

1. SPOLEČNÁ TVORBA KRITÉRIÍ – požadavek vyjádřilo 79% ředitelů škol 

(Probíhá pouze u 29% škol. 64 procentům kritéria hodnocení striktně stanovuje 

hodnotitel a 7 procentům nejsou kritéria stanovena vůbec.) 

 

2. HODNOTITELÉ JSOU ODBORNÍKY, proškolení v psychologické oblasti 

– požaduje 51% ředitelů 

(Je splněno u 12% hodnotících komisí. 47% zřizovatelů má částečně proškolené 

hodnotitele, 41% zřizovatelů nemá hodnotitele proškoleny vůbec) 
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3. VÝSTUPY Z HODNOCENÍ MAJÍ NÁVAZNOST NA DALŠÍ 

SPOLUPRÁCI A POMOC OD ZŘIZOVATELE – požaduje 51% ředitelů 

(47% zřizovatelů poskytuje svým ředitelům pomoc a spolupráci v naplánovaných 

aktivitách školy, 53% zřizovatelů tuto pomoc a spolupráci neposkytuje) 

 

4. PŘI HODNOTÍCÍM POHOVORU JE HODNOCENÉMU ŘEDITELI 

POSKYTNUT PROSTOR PRO JEHO VYJÁDŘENÍ – požadavek vyjádřilo 

36% ředitelů 

(nebylo předmětem zkoumání, informace byla získána odpověďmi na otevřenou otázku 

č. 8 v dotazníku pro ředitele škol) 

 

5. HODNOTÍCÍ POHOVOR MUSÍ BÝT VEDEN V PŘÍJEMNÉ 

ATMOSFÉŘE S CITLIVÝM PŘÍSTUPEM HODNOTITELŮ – požaduje 

33% ředitelů 

(nebylo předmětem zkoumání, informace byla získána odpověďmi na otevřenou otázku 

č. 8 v dotazníku pro ředitele škol) 

 

6. HODNOCENÍ MÁ PŘÍMOU NÁVAZNOST NA STANOVENÍ ODMĚNY – 

požaduje 33% ředitelů 

(Hodnocení má návaznost na systém odměn v 73 procentech. U 27% tato přímá 

návaznost není) 

 

7. ŘEDITELŮM JE VYSVĚTLENA PODSTATA PROCESU HODNOCENÍ 

A PŘÍNOSY Z NĚHO PLYNOUCÍ – požadavek vyjádřilo 21% ředitelů 

(57% zřizovatelů informuje své ředitele o smyslu a přínosech procesu hodnocení, 43% 

ředitelů tyto informace nedostává.) 

 

 

 

9. Vztah mezi hodnocením a odměňováním 

 
Z výzkumu bylo zjištěno, ţe v 73% je systém odměňování závislý na splnění 

kritérií stanovených v procesu hodnocení. Tuto bezprostřední návaznost stanovení 

odměny pokládají ředitelé za silný motivátor ke zlepšení své pracovní činnosti. I pro 

zřizovatele je poskytnutí odměny ředitelům škol nejdůleţitějším výstupem vyplývajícím 

z procesu hodnocení. 

Zřizovatelé, kteří hodnocení neprovádějí, schvalují ředitelům jejich škol 

finanční odměnu bez stanovení jakýchkoli kritérií.  

Přestoţe tento postup není v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 

262/2006 Sb., Zákoník práce, §134, který umoţňuje zaměstnavateli poskytnout odměnu 

„Za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu“) je 

finanční odměna ředitelům škol z  83% poskytovaná i za běžnou činnost, jakou je 

např. péče o svěřený majetek či dodrţování rozpočtových pravidel. Pouze 17% ředitelů je 

finančně odměňováno za činnost „nad rámec“ běţných pracovních povinností ředitele 

školy. 

 



 67 

10. Závěr 

 

 

Existuje řada přístupů, názorů a úhlů pohledu na systém hodnocení práce ředitelů 

škol jejich zřizovateli. Jedno je ale pro všechny stejné: Správně a efektivně prováděné 

hodnocení práce ředitele školy, které má jasná a srozumitelná kritéria a adekvátní 

výstupy, je pro obě zúčastněné strany nesporným přínosem. Podmínkou správně 

provedeného hodnocení je, že obě zúčastněné strany znají pravý smysl a podstatu 

procesu hodnocení a stanovené priority obou participujících stran směřují ke 

stejnému cíli, kterým je fungující a konkurenceschopná škola. 

Smyslem a podstatou hodnocení práce ředitele školy je nejen kontrola                 

a srovnávání skutečného stavu se stavem ţádoucím nebo poskytnutí finanční odměny 

řediteli, ale hodnotící proces slouţí především ke zlepšování a rozvoji komunikace mezi 

zřizovatelem a ředitelem školy, ke společnému stanovení cílů a priorit školy a díky 

efektivně nastaveným hodnotícím kritériím také k usměrňování veškeré činnosti školy 

poţadovaným směrem. Tím je nejen rozvoj školy jako instituce, ale součástí procesu 

hodnocení by mělo být i společné hledání cest k rozvoji osobnosti ředitele školy a díky 

navazující pomoci a spolupráci zřizovatele i snazší realizace těchto stanovených opatření. 

Podmínkou k tomu, aby bylo hodnocení řediteli škol přijato jako pozitivní              

a motivační akt, je naplnění potřeb a přání ředitelů.   

Zřizovatel proto musí identifikovat faktory, které by mohly mít v procesu 

hodnocení pro ředitele negativní vliv a je důleţité znát i faktory, které ředitelé pro podporu 

jejich činnosti a motivace vyţadují.  

Základem správného hodnocení je zajištění odborné hodnotící komise, která je 

nejen odborníkem v oblasti pedagogické, řídící a  manaţerské práce, ale zná psychologické 

zásady efektivního vedení hodnotícího pohovoru a odborně ředitele škol seznámí se 

smyslem, podstatou a přínosy hodnocení pro obě zúčastněné strany.  

Další důleţitou podmínkou je stanovení hodnotících kritérií. Jestliţe nebudou 

kritéria předem stanovena, celý systém se stává neprůhledným a nejasným, hodnocený 

neví, na co se má ve své činnosti zaměřit, co bude později hodnoceno. Tato situace můţe 

způsobit demotivaci, neefektivnost činnosti a nedůvěru ve stanovený systém. Klíčovým 

bodem pro správné stanovení a přijetí kritérií je vzájemná spolupráce obou stran při jejich 

stanovování. Kritéria by měla směřovat k předem určenému cíli, k vizi školy, se kterou by 

obě strany měly být ztotoţněny. Nemělo by se tedy stát, ţe si ředitel ve své autoevaluační 

zprávě stanoví tzv. vnitřní kritéria školy a pro hodnocení od zřizovatele má stanovena 

kritéria jiná.  

Finanční odměna, jako jeden z důleţitých výstupů procesu hodnocení, by měla být 

poskytována v závislosti na podílu naplňování stanovených kritérií, je však třeba dát pozor 

na to, aby byly v dostatečné míře uplatňovány i ostatní motivační sloţky procesu 

hodnocení. Není-li totiţ poskytován dostatek uznání a zájmu nebo jsou nastavena nejasná 

neobjektivní nebo nespravedlivá kritéria, ztrácí byť i vysoká odměna svůj nezanedbatelný 

motivační charakter.   

Podstatou hodnocení je srovnávání skutečného stavu se stavem žádoucím          

a snaha pomoci se tomuto stavu přiblížit. Teprve druhotně může hodnocení kvality 

práce sloužit jako nástroj pro odměňování. 
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Cílem mé práce bylo na základě identifikace faktorů, které mohou ovlivňovat 

vnímání potřebnosti a uţitečnosti hodnocení práce ředitele školy oběma stranami, vytvořit 

podpůrný a vysvětlující materiál pro ředitele i zřizovatele škol zaměřený na objasnění 

pravého smyslu a podstaty procesu hodnocení ředitele školy zřizovatelem. Díky tomuto 

materiálu by měli ředitelé i zřizovatelé pochopit klady a přínosy plynoucí z procesu 

hodnocení, poznat moţná rizika a kritická místa v tomto systému a uvědomit si, ţe jsou 

vzájemně provázané a na sobě závislé participující strany, které by měly mít sjednocený 

názor při stanovování a realizaci cílů a priorit školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

Příloha č. 2 - Návrh metodického pokynu pro poskytování odměn 

ředitelům škol a školských zařízení
23

 

Čl. 1 

/1/ Tento pokyn stanoví pravidla pro poskytování odměn ředitelům příspěvkových 

organizací, které vykonávají podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, činnost 

škol a školských zařízení (dále jen „ředitel školy“).  

/2/ Tento pokyn se pouţije obdobně i pro poskytování odměn zástupcům ředitele 

školy, pokud není pracovní místo ředitele školy obsazeno, nebo pokud ředitel školy 

práci přechodně nevykonává. 

 

Čl. 2 

Kritéria pro poskytování odměn 

 

V souladu s ustanovením § 134 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, lze 

ředitelům škol poskytovat odměny za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť 

významného pracovního úkolu.  Mimořádným nebo zvlášť významným pracovním úkolem 

se rozumí: 

I. Zlepšení efektivity hospodaření s prostředky přidělovanými z rozpočtu zřizovatele, 

efektivní doplňková činnost a produktivní práce žáků - podmínkou pro přiznání 

odměn podle této části je: 

 dosaţení lepšího výsledku hospodaření školy (normativní příspěvek na provoz 

včetně příspěvku na odpisy spolu s vlastními výnosy hospodaření školy musí být 

větší neţ její skutečné provozní náklady) 

 dodrţení závazných ukazatelů rozpočtu 

 konkrétní podíl ředitele školy na zlepšeném výsledku hospodaření 

 přímá odpovědnost ředitele školy za doplňkovou činnost 

 vyuţívání prostředků získaných doplňkovou činností ke zkvalitňování hlavní 

činnosti 

 relevance doplňkové činnosti ve vztahu k zaměření školy  

 

 

II. Aktivity nad rámec obvyklé činnosti ředitele školy  

 podíl na zlepšení vzdělávací soustavy v regionu včetně úsporných opatření 

 publikační a posuzovatelská činnost nad rámec činnosti jím řízené školy včetně 

autorství učebnic, učebních a odborných textů a jiných učebních pomůcek 

 podíl na zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů 

 významné výchovně vzdělávací aktivity, organizace soutěţí a přehlídek 

souvisejících s činností školy 

 významné nadstandardní aktivity v oblasti prezentace školy a v oblasti zahraniční 

spolupráce 

 plnění výchovně vzdělávací činnosti ve ztíţených podmínkách (např. při 

rekonstrukci a opravách a další významné investiční činnosti ve škole) 

 dobré výsledky kontrol prováděných ve škole orgány, které jsou k tomu oprávněny 

dle právních předpisů (zejména kontroly na úseku BOZP, PO, dodrţování 

                                                 
23

 PEŠKA, J. Závěrečná bakalářská práce studia pro vedoucí pedagogické pracovníky, Zřizovatel a řízení 

školy, Ředitel školy a zřizovatel, vzájemné vztahy a způsob odměňování, s.36-39 
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hygienických předpisů, kontroly ze strany zřizovatele, inspekční činnost České 

školní inspekce) 

 jiná mimořádná nebo zvlášť významná aktivita, případně vyřešení závaţného 

problému vztahujícího k činnosti školy 

 

Čl. 3 

Výpočet odměny 

 

/1/ Výše odměny dle čl. 2 část I. se stanoví podle vzorce:  

O1=1000*[(Rn-Rs)/2
 
]
0,5 

kde Rn je  součet normativního příspěvku na provoz včetně příspěvku na odpisy 

a vlastních výnosů v tis. Kč a Rs jsou skutečné provozní náklady v tis. Kč 

(odměna náleţí pouze v případě, ţe výsledek rozdílu Rn - Rs má kladnou 

hodnotu) 

 

/2/ Výše odměny dle čl. 2 část II. se stanoví takto:  

    za hodnocení kaţdého z úkolů uvedených v bodech 1. aţ 7. můţe ředitel 

školy získat maximálně 10 bodů 

    za hodnocení úkolu uvedeného pod bodem 8. můţe ředitel školy získat 

maximálně 100 bodů, podmínkou je podrobné individuální posouzení významu 

dané aktivity nebo řešeného problému  

    základní hodnota bodu je 500 Kč, pro kaţdý kalendářní rok můţe být 

upravena s přihlédnutím k rozpočtovým moţnostem zřizovatele a školy  

    výše odměny se stanoví podle vzorce  

O2=500*n 

kde n je počet dosaţených bodů. 

 

Čl. 4 

Postup při navrhování a schvalování odměn 

 

/1/ Návrh na odměnu ředitele školy podle čl. 2 a 3 zpracovává zpravidla 2x ročně 

zaměstnanec zřizovatele pověřený zabezpečováním úkolů v oblasti školství a 

předkládá ho ke schválení statutárnímu orgánu zřizovatele, který rozhodne o 

poskytnutí a výši odměny, přičemţ přihlédne i ke kvalitě a míře plnění běţných 

pracovních povinností ředitelem školy. 

/2/ Návrhy odměn za 1. pololetí školního roku podle čl. 2 část II. body 1. aţ 7. jsou 

předkládány zpravidla do konce měsíce března kalendářního roku; návrhy odměn 

za 2. pololetí školního roku podle čl. 2 část II. body 1. aţ 7. a podle čl. 2 část I. jsou 

předkládány zpravidla do konce měsíce října kalendářního roku. Při návrzích 

odměn za pedagogickou činnost a aktivity v oblasti výchovy a vzdělávání se 

přihlíţí i k hodnocení podmínek, průběhu a výsledků výchovy a vzdělávání Českou 

školní inspekcí. Návrhy odměny za úkoly podle čl. 2 část II. bod 8. jsou 

předkládány ihned po splnění konkrétního úkolu. Návrhy na odměny mohou být 

statutárnímu orgánu zřizovatele předloţeny ke schválení aţ po definitivním 

potvrzení výše přídělů do fondu odměn. 

/3/ Odměny lze ředitelům škol poskytovat v rámci limitu prostředků na platy a odměny 

za pracovní pohotovost, přidělených příslušné škole nebo z prostředků získaných 

z hlavní a doplňkové činnosti. 
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/4/ Písemnosti o výši a důvodech poskytnutých odměn jsou ukládány v osobním spisu 

ředitele školy. 

 

 

 

 

 

Čl. 4 

Závěrečná ustanovení  

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem XX. XX. XXXX. 
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Příloha č. 3 - Dotazník pro ředitele škol 

 

Vážená paní, vážený pane, 

prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který poslouţí k získání celkového pohledu na 

úroveň systémů hodnocení ředitelů mateřských a základních škol zřizovatelem a bude 

podnětem pro jeho zkvalitnění a správné pochopení oběma stranami. Tento materiál bude 

slouţit jako podklad pro zpracování bakalářské práce na téma hodnocení ředitelů škol 

zřizovatelem. 

Dotazník je anonymní – vyplněný formulář mi můžete poslat e-mailem nebo písemně 

– ve své práci nebudu uvádět názvy jednotlivých škol. 

Prosím o zaslání vyplněného dotazníku nejpozději do 15.listopadu 2009. 
Jana Majerová, referentka odboru školství, kultury a sportu Městského 

úřadu Turnov. 

 

 

1) Jak dlouho působíte v pedagogické profesi? ………… 

Kolik let z toho jste ředitelem/ředitelkou? ………… 

 Kolik dalších škol (zřizovaných obcí) je ve vaší obci/městě? ……….. 

 

2) Jste v řídící funkci : 

   Mateřské školy 

   Základní školy  

 

3) Kolik vzdělávacích kurzů či jiných odborných školení či studia jste absolvoval/la za 

období posledních tří let?         …………….. 

 

4)  Provádí u vás zřizovatel hodnocení práce ředitelů škol?  ANO   /   NE 

(v případě záporné odpovědi prosím odpovězte na otázku 4b) a dále jiţ jen na otázku č.10):  

 

4b) Byl/la byste rád/ráda, kdyby u Vás zřizovatel prováděl hodnocení Vaší práce a 

seznámil se tak s Vaší činností, Vašimi pracovními úspěchy i trablemi?  

          ANO   /   NE 

 

5) Jaký postoj zaujímáte k nastavenému systému hodnocení? 

a) pozitivní (spolupracuji, připravuji se, sám/sama si stanovuji nová kritéria, dovedu 

přijmout a zamyslet se nad konstruktivními připomínkami zřizovatele k mé práci) 

b) neutrální (udělám co po mě zřizovatel poţaduje, bez přílišné vlastní iniciativy, 

připravuji se pouze pokud mi to dovolí časové moţnosti) 

c) negativní (povaţuji celý proces za zbytečnou byrokracii, naprosto bez efektu) 

 

6) Poskytne-li Vám zřizovatel pozitivní zpětnou vazbu (pochvala, ocenění dobře 

vykonané práce), jaká je Vaše reakce? (můţete zaškrtnout i více odpovědí) 

a) velmi mě to motivuje k další činnosti, úspěch chci zopakovat 

b) očekávám odpovídající finanční odměnu 

c) rád bych, aby se tato informace dostala do místního tisku a tím byla 

zviditelněna naše škola 

d) jsem potěšen/na, ţe si toho někdo všimnul 

e) záleţí na tom, jakým způsobem mi tato pochvala byla sdělena 
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f) jiná (uveďte prosím) …………………………………………………………….. 

 

7) Vytkne-li Vám zřizovatel oprávněně oblast, ve které máte zřejmé nedostatky (malá 

angaţovanost ve získávání finančních prostředků z jiných zdrojů, malá reakce na potřeby 

trhu – zájem rodičů o výuku dalšího cizího jazyka, nové metody výuky apod.), jaká je 

Vaše reakce? 

a) nechci měnit zaběhnutou praxi, a proto zdůvodním, proč to nešlo a nepůjde 

provést 

b) aktivně se zamyslím, jestli by tato oblast nešla nějakým způsobem vylepšit 

c) jsem vděčná/ný za impuls a ochotně se chopím hledání příleţitosti ke zlepšení 

d) záleţí na tom, jakým způsobem mi tato informace byla sdělena (citlivě, 

přátelsky) 

 

8) Pro vytvoření Vaší důvěry v celý systém hodnocení je pro Vás důležité (můţete 

zaškrtnout i více odpovědí, je-li nějaká odpověď pro Vás zásadní, prosím zvýrazněte ji): 

a) hodnotitelé musí být odborníky z praxe, proškoleni v personální a psychologické 

oblasti 

b) kritéria jsou stanovena předem ve vzájemné spolupráci hodnotitel – hodnocený 

c) styl vedení hodnotícího pohovoru – příjemná atmosféra, citlivý přístup 

d) je mi vysvětlena podstata a smysl hodnocení a přínosy z něho plynoucí 

e) je vytvořena bezprostřední návaznost na systém odměňování 

f) na konci hodnotícího pohovoru musí být prostor k mému vyjádření 

g) návaznost hodnocení na další činnost a spolupráci – metodická pomoc od 

zřizovatele, poskytnutí finančních prostředků na plánované aktivity, apod. 

h) jiné: ………………………………………………………………………………… 

 

9) Podle čeho Vám je stanovena finanční odměna zřizovatelem?  

a) kritéria pro hodnocení jsou podkladem pro stanovení finanční odměny 

b) o výši odměny rozhoduje rada města, zastupitelstvo, starosta bez stanovení 

kritérií 

c) jinak – uveďte prosím jak: 

…………………………………………………………. 

 

10) Co Vás na Vašem systému hodnocení nejvíce motivuje k další činnosti?  

………………………………………………………………………………………… 

11) A co Vás na systému hodnocení odrazuje? 

………………………………………………………………………………………… 

 

Děkuji Vám za čas, který jste věnoval/la vyplnění tohoto dotazníku. 

Budete-li mít zájem obdrţet výsledky tohoto výzkumu a závěrečné bakalářské práce, 

kterými by mělo být vytvoření metodické pomůcky pro ředitele i zřizovatele škol zaměřené  

na objasnění podstaty procesu hodnocení ředitele školy zřizovatelem, a identifikaci 

faktorů, ovlivňujících  postoj   obou  stran  k  hodnocení,   vyplňte prosím Vaši kontaktní 

adresu nebo  e-mail:  ……………………………………………………… 
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Příloha č. 4 - Dotazník pro zřizovatele škol 

 

Vážená paní, vážený pane, 

prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který poslouţí k získání celkového pohledu na 

úroveň systémů hodnocení ředitelů mateřských a základních škol ze strany zřizovatele a 

bude podnětem pro jeho zkvalitnění a správné pochopení oběma stranami. Tento materiál 

bude slouţit jako podklad pro zpracování bakalářské práce na téma hodnocení ředitelů škol 

zřizovatelem. 

Dotazník je anonymní – vyplněný formulář mi můžete poslat e-mailem nebo písemně 

– ve své práci nebudu uvádět názvy jednotlivých měst a obcí. 

Prosím o zaslání vyplněného dotazníku nejpozději do 15. listopadu 2009. 
Jana Majerová, referentka odboru školství, kultury a sportu Městského 

úřadu Turnov. 

 

Hodnotící škála 1 až 5: 

 1 = nejlepší, souhlas, vysoká priorita, nejlépe odpovídá skutečnosti 

 5 = nejhorší, nesouhlas, nespokojenost, neodpovídá 

 

1) Kolik škol vaše obec zřizuje?   ……………… 

  z toho mateřských  ………… 

  základních  ………… 

 

2) Kolikrát ročně provádíte hodnocení ředitelů vámi zřizovaných škol? 

a) neprovádíme hodnocení, ředitelům je pouze přiznána finanční odměna vedením 

města bez stanovení jakýchkoli kritérií (v případě této odpovědi jiţ dále 

nevyplňujte) 

b) 1x – 2x ročně 

c) jiným způsobem (uveďte prosím jakým): ……………………………………….. 

 

3a) Jsou VŠICHNI členové hodnotícího týmu dostatečně odborně připraveni, 

obeznámeni a proškoleni v tématice hodnocení ředitelů škol? 

        ANO   /   NE  /   ČÁSTEČNĚ 

 

3b) Vypište prosím, jakým způsobem tato průprava hodnotitelů probíhá:  (písemně 

předáním metodického pokynu, doporučením studijní literatury, ústně formou školení,  ..)  

Jaké oblasti se tato průprava konkrétně týká? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

4a) Kdo ředitelům vašich škol vysvětluje podstatu a smysl jejich hodnocení? 

a) referent (vedoucí) odboru školství 

b) člen vedení města 

c) člen hodnotící komise 

d) předpokládáte, ţe ředitelé vědí proč jsou hodnoceni 
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4b) Jakým způsobem jsou tyto informace ředitelům předávány? (písemně předáním 

metodického pokynu, formou školení, ústně při hodnotícím pohovoru, …) Co konkrétně 

obsahuje tato informace poskytovaná ředitelům? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

5) Využíváte a pracujete dále s poznatky a skutečnostmi zjištěnými při hodnocení? 
(můţete zaškrtnout i více odpovědí) 

a) průběţně kontrolujete oblasti, ve kterých byly zjištěny nedostatky 

b) poskytujete metodickou pomoc v oblastech, ve kterých byly zjištěny nedostatky 

c) vyuţijete kvalifikačního potenciálu ředitele, jeho schopností a znalostí (doporučení 

do komisí města, odborných koncepčních týmů apod.) 

d) oceníte dobrou práci navazující finanční odměnou 

e) upozorníte na špatnou práci navazující finanční odměnou 

f) poskytnete finance z rozpočtu města nebo nabídnete spolupráci a podporu ředitelem 

naplánovaných aktivit  

g) jiné – uveďte prosím: ………………………………………………………………. 

 

6) Myslíte si, že ředitelé vašich škol mají pozitivní postoj k hodnocení? 

(jsou schopni přijmout Vaše náměty a připomínky, které berou jako impuls k vyššímu 

pracovnímu nasazení, na hodnocení bývají náleţitě připraveni, dobře spolupracují při 

stanovení nových kritérií a plánů další činnosti, hodnocení je pro ně prostředkem ke 

zkvalitnění své práce.     

ANO  /  NE  /  NEUMÍM POSOUDIT 

 

V případě záporné odpovědi: Co ředitelé vytýkají Vašemu systému hodnocení? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

7) Kritéria pro hodnocení jsou stanovena: 

a) striktně hodnotící komisí (hodnotitelem), vedením města 

b) po vzájemné dohodě mezi hodnotitelem a ředitelem 

c) kritéria nejsou stanovena, hodnocení je bráno jako emotivní, nesystematická 

záleţitost 

d) jiným způsobem (uveďte prosím jakým): 

…………………………………………. 

 

8) Podle čeho jsou ředitelé vámi zřizovaných škol finančně odměňováni?  

a) kritéria pro hodnocení jsou podkladem pro stanovení finanční odměny 

b) o výši odměny rozhoduje rada města, zastupitelstvo, starosta bez stanovení 

kritérií 

c) jinak – uveďte prosím jak: 

…………………………………………………………. 

 

9) V odměně ředitele je zahrnuta: 

a) pouze činnost „nad rámec“ běţných pracovních povinností ředitele školy 

b) i běţná činnost ředitele školy, např. péče o svěřený majetek, dodrţování 

rozpočtových pravidel, apod.) 

 

10) Co je dle Vašeho názoru pro ředitele škol největší motivací ke zlepšení své práce 

plynoucí z hodnocení? 
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a) poskytnutí zpětné vazby – slovní ocenění odvedené práce a upozornění na slabá 

místa  

b) projevení zájmu o činnost ředitele, o jeho osobu 

c) moţnost vzájemné komunikace mezi zřizovatelem a ředitelem 

d) návaznost na finanční odměnu 

e) moţnost ředitele prezentovat své pracovní úspěchy 

f)   jiné – prosím uveďte …………………………………………………………… 

 

 

Děkuji Vám za čas, který jste věnoval/la vyplnění tohoto dotazníku. 
Budete-li mít zájem obdrţet výsledky tohoto výzkumu a závěrečné bakalářské práce, 

kterými by mělo být vytvoření metodické pomůcky pro ředitele i zřizovatele škol zaměřené  

na objasnění podstaty procesu hodnocení ředitele školy zřizovatelem, a identifikaci 

faktorů, ovlivňujících  postoj   obou  stran  k  hodnocení,   vyplňte prosím Vaši kontaktní 

adresu nebo  e-mail:  ……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


