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Resumé: 

Závěrečná bakalářská práce zachycuje a hodnotí vybrané oblasti personální práce na 

základních školách. Rozpracovává obecné postupy práce s lidskými zdroji. Zaměřuje se 

přitom na specifika personální práce v základních školách. Prostřednictvím dotazníkového 

šetření mezi řediteli základních škol zjišťuje současný stav personálních činností v oblasti 

plánování potřeby lidských zdrojů s návazností na plán rozvoje školy, metody výběru a 

přijímání nových pracovníků, systém vzdělávání, rozvoje a pracovního hodnocení 

pedagogických pracovníků.  

Závěrečná práce má snahu poskytnout, na základě dotazníkového šetření a praktických 

zkušeností manaţerů škol, jako výstup konkrétní metodická doporučení, která pomohou 

vedoucím pracovníkům ve školství vytvářet promyšlený systém práce s lidským potenciálem 

a za jeho přispění budovat školu jako učící se organizaci, která pruţně reaguje na vývoj a 

změny podmínek okolního prostředí.  

 

Summary: 

The Bachelor´s thesis describes and assesses selected important areas of human resources 

management at primary schools. The text focuses on general procedure of human resources 

proceeding for primary educational system. It deals with the present state of personal planning 

agency and personal needs with the help of designed questionnaires for headmasters. This 

personal agency is related to the primary school development plan, methods of selection and 

hiring of new employees, educational, development and assessment system of employees. 

The Bachelor´s thesis brings out pus of methodical recommendations which can help 

educational managers to create integrated human sources work procedure and build flexible 

reacted school.     
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1. Úvod 

Výkonnost a prosperita organizací v současném náročném podnikatelském prostředí závisí na 

mnoha ukazatelích. Jedním z nejdůleţitějších faktorů úspěšnosti kaţdé organizace jsou lidé. 

Vzdělání se v současné moderní společnosti musí přizpůsobit trţnímu hospodářství i 

otevřenosti vůči světovému ekonomickému systému. Současné školství v České republice 

zahrnuje nejen vlastní vzdělávací instituce – školy různých typů, podpůrné struktury 

vzdělávání, školská zařízení, ale především lidské zdroje. A právě lidský faktor je hnací silou 

zajišťování ekonomického růstu společnosti a efektivního fungování celého systému. Jestliţe 

má naše současné základní školství úspěšně plnit svoji funkci a nezaostávat za nejnovějšími 

pedagogickými i ekonomickými trendy, nemůţe se obejít bez nových poznatků v oblasti 

teorie řízení a jejich následné aplikaci do kaţdodenní praxe.  

Proto jsem si vybrala pro bakalářskou práci z širokého spektra moţností, které skýtá školský 

management dnešní doby, vybrané oblasti personálních činností v základních školách. 

V rámci dotazníkového šetření jsem oslovila ředitele základních škol a na zkoumaném vzorku 

jsem posuzovala a hodnotila současnou úroveň personální práce v oblasti plánování potřeby 

lidských zdrojů v návaznosti na plán dlouhodobého rozvoje školy, postup výběru a přijímání 

pracovníků, následného vzdělávání, hodnocení a rozvoje pedagogů. Cílem práce bylo ověřit, 

zda plán potřeby a rozvoje lidských zdrojů vychází z plánu dlouhodobého rozvoje školy. 

V oblasti výběru nových pedagogických pracovníků doloţit, ţe kvalifikační předpoklady a 

posuzování ţivotopisu nezaručují optimální výběr v návaznosti na budoucí výkon pedagoga. 

V rámci posuzování současné situace v oblasti dalšího vzdělávání, rozvoje a hodnocení 

pedagogů zjistit, je – li sledován dopad dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve 

výchovně vzdělávacím procesu a následně promítnut do pracovního hodnocení.  

Mezi důleţité personální činnosti kaţdého ředitele školy patří zajištění vhodného výběru, 

adaptace i vyuţití pracovníků podle předpokladů a potřeb školy a také jejich následné 

objektivní hodnocení a rozvoj. Proto jsem zpracovala jako výstup praktické části práce 

konkrétní metodická doporučení, která budou vyuţitelná v praxi a pomohou vedoucím 

pracovníkům ve školství při vytváření promyšleného systému práce  s lidským potenciálem a 

za jeho přispění budovat školu jako učící se organizaci tak, aby byla schopna pruţně reagovat 

na dnešní dynamický vývoj a neustálé změny podmínek vnějšího prostředí. 
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2. Teoretická část 

2.1. Vymezení základních pojmů 

 

2.1.1. Personalistika a personální činnosti 

Personalistika je oborem zaměřeným na získávání kvalitních zaměstnanců pro organizaci,  

na práci s nimi, motivaci k práci a stanovování optimálních mzdových postupů. Jde o 

specializovanou činnost, která se zabývá zaměstnanci a jejich záležitostmi, zejména 

z hlediska rozvoje dané instituce. Lze ji chápat i jako souhrnné a obecné označení pro 

personální činnosti, tj. takové organizační funkce, agendy a činnosti, které slouží k  

personálnímu zajištění provozu a rozvoje organizace. 

 

2.1.2. Personální administrativa 

Nejstarší pojetí personální práce spočívající v pouhém shromažďování údajů o 

zaměstnancích. Management v této oblasti hraje pasivní roli. I v současné době existují 

organizace, kde je práce s lidmi omezena pouze na zajišťování poţadované dokumentace. 

Tento přístup můţe být zaznamenán i v prostředí základních škol například v malých 

(málotřídních) školách zejména z důvodu nízkého počtu pedagogických pracovníků a 

nedostatku finančních prostředků na další vzdělávání a rozvoj. 

 

2.1.3. Personální management 

Zahrnuje veškeré procesy a činnosti týkající se pracovníků. Povětšinou je chápán jako soubor 

organizačních praktik vyuţívajících poznatků psychologie a sociologie dané doby s cílem 

dosáhnout vyššího pracovního využití zaměstnanců, rozvoje vztahů mezi nimi a 

vytváření příznivého klimatu.  

Navzdory znatelnému pokroku však zůstává personální práce orientována téměř výhradně 

na vnitropodnikové problémy zaměstnávání lidí a hospodaření pracovní silou a kromě toho 

je málo pozornosti věnováno dlouhodobým, strategickým otázkám řízení pracovních sil a 

zaměstnanosti v podniku. Personální práce v této vývojové fázi měla spíše podobu 

operativního řízení (Koubek, 1997). 

Stejně jako v podnikovém managementu, tak i ve školském prostředí má personální 

management nezastupitelné místo, chce-li řízení školství úspěšně řešit závaţné problémy 

týkající se získávání, výběru a přípravy pracovníků, rozvíjení jejich schopností, adekvátního 

odměňování a zabezpečení. (Bacík; Kalous; Svoboda, 1998).  
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Budeme – li porovnávat personalistiku před rokem 1989 a v současné škole, zjistíme, ţe dříve 

byly veškeré aktivity zaměřeny na pouhé shromaţďování údajů, evidenci dat a úzce 

propojeny s řešením nejrůznějších kádrových záleţitostí. V rezortu školství byl personální 

management v této době značně podceňován. Tehdejší systém řízení školy neumoţňoval 

řediteli výrazněji vstupovat a zasahovat do této oblasti řídící práce manaţera. Teprve díky 

současným změnám ve společnosti a právní subjektivitě škol dochází k výraznému posunu 

směrem k novému, komplexnějšímu a ucelenějšímu manaţerskému přístupu, jakým je řízení 

lidských zdrojů.   

              

2.1.4. Řízení lidských zdrojů 

 

Pochopení významu lidského faktoru, jako základního předpokladu úspěšnosti v podmínkách 

vzrůstající konkurence a sloţitosti prostředí, vyústilo ve vznik nového manaţerského přístupu 

k personálu. Nová koncepce znamená výrazný posun od dřívějšího pojetí personálních 

činností a práce s lidmi, přes personální management směrem ke komplexnímu vnímání 

lidských zdrojů a lidského potenciálu v nejširších systémových, strategických a 

sociokulturních souvislostech. Management přistupuje strategicky k zajištění personální 

optimalizace organizace, to znamená k udrţování takového personálního obsazení, úrovně 

vedení a motivace pracovníků, které umoţňuje úspěšné dosaţení provozních, strategických a 

rozvojových cílů. 

Řízení lidských zdrojů v nejnovějším pojetí v sobě zahrnuje nejen strategické aspekty, tj. 

především zaměření na dlouhodobou perspektivu, ale i orientaci na vnější faktory 

formování a fungování podnikové pracovní síly. Pronikavě se zvyšuje zájem o populační 

vývoj, trh práce, hodnotové orientace lidí, jejich sociální rozvoj a ţivotní způsob, osídlení a 

ţivotní prostředí, legislativu a podobně (Koubek, 1997). 

Řízení lidských zdrojů je tedy uceleným souborem manažerských postupů, sloužících k 

získání a udržení zaměstnanců a zejména k zajišťování optimálních podmínek, 

vedoucích k naplnění organizačních cílů. Jde tedy o posun od dřívějšího pojetí personálních 

činností přes personální management směrem k aktivnímu systémovému a strategickému 

přístupu vedoucích pracovníků k zaměstnancům, který vede k personální optimalizaci 

organizace. 

Hlavními úkoly řízení lidských zdrojů je: 

- vytváření dynamického souladu mezi počtem a strukturou pracovních míst a počtem a 

strukturou pracovníků (správný člověk na správném místě)  
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-optimální využívání pracovních sil (optimální vyuţití fondu pracovní doby a pracovních 

schopností pracovníků) 

- formování týmů, efektivní styl vedení lidí, zdravé mezilidské vztahy   

- personální a sociální rozvoj pracovníků 

- dodržování zákonů v oblasti práce, zaměstnávání lidí a lidských práv 

a vytváření dobré zaměstnavatelské pověsti organizace 

 

Oblast řízení a rozvoje lidských zdrojů představuje tedy velmi důleţitou náplň práce kaţdého 

ředitele i ostatních vedoucích pracovníků v základní škole. Bez důkladné analýzy současného 

stavu, plánu pro zabezpečení budoucí potřeby lidských zdrojů, správného výběru, rozmístění, 

hodnocení i dalšího vzdělávání a rozvoje pedagogických pracovníků, nemůţe ţádná škola  

zajistit podmínky, které by vedly ke splnění jejích funkcí.  

 

2.1.5. Lidské zdroje a jejich rozvoj 

 

Lidé jsou vedle technických, materiálních a finančních prostředků nepostradatelným 

druhem zdrojů kaţdé organizace, důležitým pro plnění vytýčených cílů. 

V 80. letech minulého století se začíná uţívat k označení personálu pojmu lidské zdroje. 

O zaměstnancích se dnes hovoří také jako o lidském intelektuálním a sociálním kapitálu  

(potenciálu) organizace a je tím myšlena nejen celková způsobilost zaměstnanců k dosahování 

provozních a produkčních cílů organizace, ale také celkový rozvoj a vytváření rezerv pro 

zvládání budoucích náročnějších úkolů. 

Lidé jsou povaţováni za aktivní, nejpruţnější, nejdynamičtější a nejpřizpůsobivější 

podnikový faktor schopný mobilizovat ostatní zdroje podnikání a dynamizovat celkové 

organizační dění (Armstrong, 1999). Je třeba ale mít na zřeteli, ţe jsou zároveň také nejhůře 

ovlivnitelným a řiditelným faktorem. Neradi se podřizují, vnášejí do pracovní činnosti svůj 

styl a rytmus práce, často upřednostňují vlastní zájmy před zájmy organizace, bývají 

nespokojeni se stavem věcí, dělají chyby nebo dokonce i selhávají.  

Svéráznost a výjimečnost lidských zdrojů je dána zejména těmito schopnostmi: 

- schopnost uvědomit si danou situaci, umět ji vyhodnotit a vyvodit důsledky pro další jednání 

-schopnost orientovat se v prostředí organizace, rozpoznání silných a slabých stránek, 

schopnost nalézat a rozpoznávat příčiny  

Rozvoj lidských zdrojů znamená zvyšování úrovně způsobilosti zaměstnanců k tomu, aby 

plnili budoucí pracovní úkoly, tedy především zvyšování jejich odborného potenciálu. 
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Je na vedení firmy, aby se rozhodlo, jak při řízení a rozvoji lidských zdrojů postupovat, jaké 

úsilí vynakládat na systematické zvládání lidských zdrojů ve prospěch firmy, a nakolik do lidí 

investovat (Bláha; Mateiciuc; Kaňáková, 2005). 

Podmínkou budování systému řízení a rozvoje lidských zdrojů jako celku, jehoţ jednotlivé 

sloţky na sebe navazují a jsou ve vzájemném souladu, je disponovat kvalitním, profesionálně 

zdatným, spolehlivým a loajálním personálem.  

Ve větších firmách se personálními otázkami zabývají profesionálové – personalisté, v 

 součinnosti s příslušnou úrovní managementu. Na základních školách nejsou personální 

oddělení zřízena. Resort školství, který má garanci nad vysokým počtem pracovníků, 

nepojímá oblast personální práce systémově. Realizace personální práce byla delegována 

na ředitele škol – právních subjektů. (Prášilová, 2006). 

Na školách s vyšším počtem pedagogů i ostatních zaměstnanců bývá často přenesena 

kompetence v personální oblasti na zástupce ředitele, popřípadě dalšího pracovníka školy. 

Rozhodujícím aspektem personální práce ředitele, eventuelně dalších vedoucích pracovníků 

školy v rámci přenesení kompetencí, je tedy zejména vytvořit jednotný systém pro výběr, 

přijímání, adaptaci a hodnocení pracovníků. Dále je třeba si také uvědomit důležitost 

dalšího vzdělávání i osobního rozvoje kaţdého jednotlivce, protoţe ţádná kvalitní instituce 

(a zejména škola), si nemůţe dovolit ponechat vzdělávání a rozvoj zaměstnanců na jejich 

libovůli.  

Úkolem ředitele tedy je nejen personální zajištění školy, ve smyslu zajištění správného 

výběru odpovídajících pedagogických pracovníků a jejich vyuţití v souladu s potřebami 

školy, ale zejména jejich objektivní hodnocení a kvalifikační rozvoj.  
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2.2. Personální činnosti v podmínkách základních škol 

 

2.2.1. Plánování  

 

Veškeré plánování množství a kvality lidských zdrojů vychází z  dlouhodobého plánu 

rozvoje školy a dané personální situace (míra stabilizace, úroveň kvalifikace, vyváţenost 

demografické struktury, pracovní výkon jednotlivců). Zahrnuje tedy systematicky 

uskutečňovanou předpověď budoucích potřeb a rezerv, odhad potřebného počtu zaměstnanců, 

podle něhoţ je moţno naplánovat získávání, výběr, odbornou přípravu a pracovní postup. 

Pro školu to znamená provést analýzu potřeb a zjistit: 

- počet pedagogických pracovníků ve vztahu k počtu tříd a počtu hodin odučených        

  v jednotlivých předmětech 

- kvalifikovanost a aprobovanost 

- schopnosti a pracovní výkon jednotlivců 

- věkovou strukturu 

- možnost rozšíření nabídky služeb poskytovaných školou 

 

Velmi důleţitá je v tomto případě i schopnost komunikace, aby veškeré personální změny 

vznikající na základě iniciativy pracovníka, byly včas avizovány a celá situace mohla být 

řešena s dostatečným předstihem způsobem, který nenaruší plánovaný rozvoj školy. Dobrý 

ředitel školy by měl dokázat vytvářet rezervy z řad vlastních zaměstnanců (zvyšování 

kvalifikace, rozšiřování aprobace, rekvalifikace) a zároveň podporovat tvorbu vhodného 

prostředí pro motivaci k osobnímu rozvoji pracovníků.  

 

2.2.2. Získávání vhodných zaměstnanců 

 

Vyhledávání a získávání pracovníků je dominantním obsahem personálního marketingu. 

Navazuje na personální plánování, na něj navazuje výběr (Hroník, 1999). 

Proces získávání pracovníků bývá často na školách podceňován a uvolněné místo získá první 

pracovník, který je momentálně k dispozici. Jde však o velmi důleţitou činnost, protoţe 

získáváním je určen dostatečný vzorek uchazečů, kteří později mohou projít procesem výběru. 

Získávání nových pedagogů ať uţ s praxí nebo absolventů, je dlouhodobý problém, protoţe 

tito pracovníci dávají často přednost lukrativnějším a lépe finančně ohodnoceným činnostem 

neţ je práce učitele na základní škole. Je velmi důleţité, aby této oblasti ředitel školy věnoval 
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náleţitou pozornost a kromě inzerce ve sdělovacích prostředcích, vyuţil i dalších alternativ, 

které se v současné době nabízejí. Zejména zaměřit se na moţnosti internetu, podchytit 

studenty pedagogických fakult (nabídnout realizaci jejich pedagogické praxe, moţnost 

návštěvy školy, poskytnout podklady pro bakalářské a diplomové práce), spolupracovat 

s úřady práce i školami v nejbliţším regionu. 

Při získávání nových pedagogických pracovníků musí ředitel školy vycházet zejména 

z vlastní aktivity a nečekat, ţe kvalitní učitelé přijdou sami. Mezi důleţité faktory úspěšného 

získávání patří také profilace školy, její specifika, kvalita výchovně vzdělávací práce a 

v neposlední řadě informovanost veřejnosti o činnosti školy.  

Moţnosti získávání zaměstnanců lze rozdělit do tří skupin. Pro lepší orientaci jsem sestavila 

tabulku včetně uvedení zdrojů.  

 

 

          Tabulka č.1                               Způsob získávání zaměstnanců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Pramen: Zpracováno podle Hroník, F.: Jak se nespálit při výběru zaměstnanců. Praha:  

            Computer Press, 1999.    

                         

 

 

 

 

Způsob získávání Zdroj 

Vnitřní 

 

Vlastní organizace 

(pohyb zaměstnanců uvnitř organizace) 

 

 

 

Vnější 

Sdělovací prostředky, internet 

Zprostředkovatelské agentury 

Školy 

Úřady práce 

Vývěsky, dny otevřených dveří 

Doporučení zaměstnancem 

Samostatné přihlašování 

Kombinovaný Vnitřní a vnější zdroje 

(přijímání pracovníků z vnějšku v kombinaci 

 s vnitřními zdroji) 
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Základem pro obsazování míst jsou samozřejmě rezervy vlastní organizace, coţ umoţňuje 

trvalou motivaci pracovníků pro vlastní rozvoj a zvyšování kvalifikace. Pro zajištění dobré 

úrovně personální práce ve škole je třeba mít zpracovány databáze náhradníků pro určité 

funkce (výchovný poradce, metodik primární prevence, koordinátor školního vzdělávacího 

programu), které by měly obsahovat osobní údaje, minulá zaměstnání, schopnosti, kvalifikaci 

a absolvované další vzdělávání. 

V některých případech lze jen velmi obtíţně získat vhodného zaměstnance z vlastních řad. 

Personální aktivitou uplatňovanou v tomto případě je nábor pracovníků z vnějšího prostředí. 

Jeho smyslem je přivést do školy schopné pedagogické pracovníky. Přijímání nových 

pedagogů s sebou nese velkou řadu výhod, ale také některé nedostatky. S pouţitím literatury 

jsem porovnala nejdůleţitější klady a zápory vnějšího a vnitřního náboru pedagogů. 

 

 

Tabulka č.2                                                                             Zhodnocení vnitřního náboru 

Vnitřní nábor 

Výhody Nevýhody 

Moţnost vlastního rozvoje a postupu 

(zvýšení motivace a pracovní morálky) 

Rychlé obsazení uvolněného místa 

Levnější a méně časově náročné neţ vnější  

nábor, zjednodušení výběru 

Zúročení investic do stávajících zaměstnanců  

Snadnější získání informací, znalost silných 

a slabých stránek uchazeče  

Znalost školy a spolupracovníků 

Omezení pronikání nových přístupů 

a názorů zvenčí  

Nezdravé vztahy mezi zaměstnanci ve snaze  

získat uvolněné místo  

Obsazování vyšších pozic dlouholetými 

zaměstnanci (za zásluhy) 

Omezený výběr 

 

 

Pramen: Zpracováno podle Bláha, J.; Mateicicuc, A.; Kaňáková Z. Personalistika pro malé a střední firmy.    

Brno: CP Books, 2005 

. 
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Tabulka č.3                                                                           Zhodnocení vnějšího náboru 

Vnější nábor 

Výhody Nevýhody 

Vnesení nových představ, pohledů, názorů 

Vyuţití vědomostí a zkušeností nového 

zaměstnance 

Získání plně kvalifikovaného pracovníka je 

levnější a snadnější neţ vychovat jej 

v organizaci  

Vyšší náklady a časová náročnost 

Delší doba na zapracování a adaptaci 

(niţší pracovní výkon) 

Nepříjemnosti s potencionálními uchazeči 

o volné místo z řad stávajících zaměstnanců 

Stres z přechodu na nové pracoviště  

Ve školství omezená moţnost výběru, 

malý zájem o povolání učitele 

 

Pramen: Zpracováno podle Bláha, J.; Mateicicuc, A.; Kaňáková Z. Personalistika pro malé a střední firmy. 

Brno: CP Books, 2005. 

 

Existuje tedy řada způsobů  hledání nových pracovníků. Nejdůleţitější ale je shromáţdit 

dostatečné mnoţství potřebných informací o kandidátech na pracovní místa. Pro posouzení 

vhodnosti uchazeče se vyuţívá porovnání charakteristik (věk, vzdělání, kvalifikace, praxe) 

s analýzou a popisem pracovního místa, tedy s kvalifikačními poţadavky. A právě k této 

oblasti školství, v porovnání s jinými obory, zaujímá převáţně pasivní postoj, který do určité 

míry vyplývá i z nedostatku vhodných uchazečů. 

 

2.2.3. Analýza pracovního místa   

 

Analýza pracovního místa poskytuje obraz práce na pracovním místě a tím vytváří i 

představu o pracovníkovi, který by měl na pracovním místě pracovat.(Koubek, 1997). 

Jedná se o popis procesu zkoumané práce, o systematický popis zvláštností pracovních 

povinností, o pracovní náplň jednotlivých pracovních míst.  

Ve školství se k  uplatnění analýzy práce objevují určité výhrady způsobené zejména 

setrvávajícími tradicemi organizačního členění činností a následným personálním vybavením. 

Dosavadní postup ve školství začíná být nahrazován moderním přístupem, coţ je zapříčiněno 

pronikáním nových pracovních pozic (asistent pedagoga, projektový manaţer, metodik ITC). 

Cílem analýzy je vyhodnocení a zpracování všech potřebných informací (pracovní úkoly, 
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metody, odpovědnost, vazby na jiná pracovní místa, podmínky a další souvislosti) do popisu 

pracovního místa.  

Popis pracovního místa je charakterizován klíčovými činnostmi, účelem a vazbami určitého 

pracovního místa, poţadovanými normami výkonu a pracovními podmínkami spojenými 

s konkrétním pracovním místem. Jeho význam pro nejdůleţitější fáze procesu a získávání 

pracovníků i po přijetí vybraného zaměstnance je značný. Slouţí jako podklad pro 

zapracování, adaptaci, následný rozvoj, další vzdělávání i pracovní hodnocení. Důleţité je mít 

na zřeteli, ţe je popisována práce a nikoli osoba, která ji vykonává. 

Popis pracovního místa obvykle obsahuje: 

- název pracovního místa, organizační zařazení 

- vztah k ostatním pracovním místům (organizační schéma) 

- účel a cíl práce 

- hlavní úkoly a činnosti 

- další informace (rozsah pravomocí, pracovní podmínky, odměny a podobně) 

- datum zpracování 

- budoucí změny 

Specifikace pracovního místa je souborem poţadavků, které pracovní místo klade na 

pracovníka. Je odvozena od popisu pracovního místa a poskytuje přehled kvalit, které 

poţadujeme od daného pracovníka v zájmu plnění úkolů pracovního místa. Nejedná se tedy o 

seznam osobních charakteristik současného nebo odcházejícího držitele pracovního místa. 

Pro specifikaci pracovního místa je vhodné seskupit klíčové úkoly a činnosti pracovního 

místa do skupin a přiřadit ke kaţdé skupině poţadované znalosti a dovednosti pro úspěšné 

zvládnutí poţadovaných činností. Poţadavky lze vyuţít jako kritéria výběru.  

Kritéria výběru pedagogů by měla zahrnovat zejména: 

- organizační schopnost 

- mravní a etické charakterové vlastnosti 

- dobrý vztah k žákům 

- ovládání specifických pracovních postupů ve výchovně vzdělávací činnosti 

- profesní vztah k činnosti pedagoga 

 

Součástí kritérií výběru pedagogů je samozřejmě způsobilost podle zákona č.563/2004Sb. 

Odborná způsobilost: souhrn odborných předpokladů získaných studiem na příslušné 

vysoké škole  
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Pedagogická způsobilost: vědomosti a dovednosti v oblasti pedagogických 

 a psychologických věd nezbytné pro výkon pedagogických činností získaných studiem 

na vysoké škole ve skupině studijních oborů učitelství 

 

2.2.4. Výběr zaměstnanců 

Úkolem výběru uchazečů je rozpoznat, který z nich bude nejlépe vyhovovat záměrům školy. 

Jde ale o oboustranný proces, protoţe nejen organizace vybírá budoucího zaměstnance, ale 

zároveň si i uchazeč vybírá organizaci. 

Výběr uchazečů je důleţitou součástí řízení lidských zdrojů. Má návaznost na další personální 

činnosti: na plánování a získávání zaměstnanců, analýzu práce a pracovních míst, školení a 

rozvoj zaměstnanců. (Bláha; Mateiciuc; Kaňáková, 2005). 

 

Proces výběru, jeho kvalita a vhodnost pouţitých metod má zásadní význam pro to, jaké 

pracovníky bude mít škola k dispozici, je tedy nutné: 

- podat informace zájemcům o místo 

- shromáždit dostatek vhodných informací o uchazečích  

- utřídit a správně ohodnotit získané informace 

- stanovit vhodná kritéria a metody výběru 

- odhadnout uchazeče 

- předvídat pracovní výkon 

 

Metody výběru: 

- přijímací a výběrový rozhovor (sběr potřebných informací o uchazečích) 

- různé typy testů (odhad inteligence, schopností, zájmů, motivace, osobnosti a podobně) 

- životopis (osobní údaje, vzdělání a kursy, pracovní zkušenosti, jazykové znalosti) 

- ukázka práce (zadání úkolu) 

- zdravotní prohlídka 

- assessment centre (diagnosticko výcvikový program – časově i finančně náročné) 

- výpis z rejstříku trestů 

- reference (nutný souhlas uchazeče, názor referujícího můţe být neobjektivní)  

 

Škála metod výběru je tedy poměrně široká. Na základě výsledků osobních dotazníků, 

pohovorů, hodnocení dokumentů, popřípadě dalších technik je moţno získat pohled na osobní 

způsobilost pracovníka.  
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Ve školství se tradičně hojně vyuţívá hodnocení dokumentů (ţivotopis). V tomto případě je 

nezbytné pro seriózní posuzování uchazečů ověřit uváděné údaje.  

Další, preferovanou a nejpouţívanější metodou výběru, je přijímací a výběrový rozhovor. 

Důleţité je, zda na základě tohoto rozhovoru lze předpovědět úspěšnost kandidáta v praxi – 

predikční validitu (předpovědní platnost). Pro lepší posouzení uchazeče se doporučuje, aby 

pohovor vedlo více osob (2-3 nezávislí posuzovatelé), coţ není v podmínkách, zejména 

malých základních škol, dost dobře moţné. Pohovor můţe být nestrukturovaný (jeho forma 

a obsah i postup je utvářena v průběhu pohovoru) nebo strukturovaný (obsah, sekvence 

otázek i čas, který je moţné věnovat jednotlivým otázkám, jsou předem připraveny a 

plánovány, pohovor je standardizován, všechny otázky jsou poloţeny všem uchazečům o 

určité pracovní místo, vyhodnocování odpovědí uchazečů slouţí předem připravené modelové 

odpovědi). (Koubek, 1997). Z uvedeného vyplývá, ţe strukturovaný rozhovor je přesnější, 

spolehlivější a efektivnější. Sniţuje moţnost opomenutí důleţitých skutečností, redukuje 

pravděpodobnost subjektivního přístupu a zaručuje vysokou míru objektivního hodnocení 

uchazečů. Strukturovaný pohovor musí být podrobně dokumentován a dokumenty 

archivovány. To umožňuje nejen čelit případným stížnostem, ale zkoumat efektivnost 

výběru pracovníků a zlepšovat tak celý proces výběru. (Koubek, 1997).  

Veškeré personální aktivity, byť sebelépe připravené, naráţí na celospolečenský problém, 

kterým je neochota absolventů učitelských oborů a mladých učitelů do škol nastupovat a 

setrvávat tam. Často je vina přičítána pouze nízkému platovému ohodnocení. Daleko 

závaţnější příčinou malého zájmu mladých lidí o učitelské povolání je ale absence výrazné 

kariérové perspektivy. 

   

2.2.5. Adaptace nového pracovníka 

 

Důleţitým procesem spojeným s přijetím a adaptací nového pracovníka je orientace. Jde o 

seznámení se pracovníka s chodem školy, s jeho úkoly, s vnitřním řádem školy, se stylem 

práce a dalšími podmínkami nutnými pro výkon práce. Součástí orientace jsou informace, 

které obsahuje pracovní smlouva a také ústní seznámení s jeho právy a povinnostmi. 

Orientace probíhá po oficiální (formální) linii – plánovitý proces zabezpečovaný 

bezprostředním nadřízeným (ředitelem školy, zástupcem ředitele) a neformálním způsobem 

– spontánní proces zabezpečovaný spolupracovníky. 

Hlavním smyslem orientace pracovníka je, aby se pokud moţno, co nejrychleji a bez stresů 

zařadil do podnikového pracovního kolektivu, adaptoval se na podnikový styl práce, osvojil si 
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specifické podnikové znalosti a dovednosti, orientoval se v podnikovém mechanismu a 

v organizačním uspořádání podniku a ztotoţnil se s podnikovými cíli. (Koubek, 1997). 

Investování do přijatého pracovníka (informacemi, sociálními přístupy, navazováním 

pozitivních postojů ke škole) umoţňuje tedy jeho rychlou adaptaci, pomáhá odstraňovat 

bariéry a vede k rychlejšímu růstu pracovního výkonu. Ve školství je zavedena osvědčená a 

dlouhé roky fungující forma adaptace nového pedagoga prostřednictvím uvádějícího učitele, 

která je úzce propojena s činností metodického orgánu školy, jako nezastupitelného poradního 

orgánu řídícího pracovníka. Důleţitými atributy pro ztotoţnění se s cíli školy ze strany 

nového pracovníka, jsou i vzájemné hospitace začínajícího a uvádějícího učitele, hospitační 

činnost vedení školy, práce výchovného poradce, metodických sdruţení a předmětových 

komisí a program dalšího vzdělávání začínajícího pedagoga. V oblasti školství je třeba 

poskytnout pedagogickým pracovníkům ucelený systém dalšího vzdělávání. Hlavními 

důvody jsou současné změny učebních dokumentů i učebního procesu, časté změny 

v právních předpisech a rozvoj moderních technologií. 

Po zapracování nového pracovníka se provádí pracovní hodnocení, které poskytuje potřebné 

informace o jeho pracovním výkonu, jeho potenciálu a budoucích potřebách. Pomáhá rovněţ 

identifikovat potřeby dalšího vzdělávání a rozvoje, otevírá prostor pro pochvalu a následnou 

motivaci, eventuelně pro podporu a pomoc.   

 

2.2.6. Hodnocení pracovníků 

 

Ve školském prostředí, stejně jako v práci kaţdého manaţera, je velmi důleţité hodnocení 

lidských zdrojů. Podstatou hodnocení je poznat a umět optimálně vyuţít profesionální 

zdatnost a kvalifikaci pedagogických pracovníků, rozvíjet jejich pracovní kariéru, motivovat 

je a zajistit spravedlivé ohodnocení jejich práce. Proto je nutné připravit hodnocení tak, aby 

nevyvolávalo obavy a averzi hodnocených pracovníků. Je také potřeba zajistit pravidelnou 

zpětnou vazbu nejen mezi pracovníkem a nadřízeným, ale i ve vztahu k ostatním kolegům a 

klientům školy (rodičům a ţákům). 

Moderní hodnocení pracovníků tedy představuje jednotu zjišťování, posuzování, úsilí o 

nápravu a stanovování úkolů (cílů) týkajících se pracovního výkonu. Je povaţováno za 

velice účinný nástroj kontroly a usměrňování pracovníků. (Koubek, 1997). 

V pedagogické praxi by výsledky hodnocení měly napomáhat k účelnému vyuţití lidského 

potenciálu, směřujícího k co nejefektivnějšímu řízení kurikula dané školy. Rozhodně není 

smyslem hodnocení potřeba vykazování určitého druhu činnosti nebo pouhá kontrola práce a 
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jejích výsledků, ale posouzení kvality pedagogické práce podle předem stanovených kritérií. 

Cílem tedy je zjistit, do jaké míry učitel splňuje požadavky vyplývající z jeho pracovní 

pozice, jaká je možnost jeho dalšího využití v rámci školy a co je potřeba udělat pro další 

zlepšení výkonu. Z hodnocení by měl pedagogický pracovník poznat, jaké dovednosti si 

potřebuje prohloubit nebo osvojit. Vedení školy by výsledků hodnocení mělo vyuţívat pro 

stanovení mnoţství a náplně školících a vzdělávacích programů, upřesnění potřeb dalšího 

vzdělávání, zvyšování kvalifikace a plánování osobního rozvoje pedagogů. Proto se při 

evaluaci při hodnoceného pedagogického pracovníka zaměřujeme na tyto charakteristiky: 

- hodnocení pracovní role (kvalita a kvantita plnění úkolů, odborná způsobilost, umění vést) 

- chování v průběhu pracovního procesu (obětavost, iniciativa, disciplina, četnost absence, 

  vztah ke kolektivu a ţákům, úroveň komunikace) 

- osobní a charakterové vlastnosti (čestnost, svědomitost, poctivost, způsob jednání, 

  loajalita) 

- perspektivnost pro školu (věk, odbornost, nahraditelnost, zájem na svém dalším rozvoji  

  a spojování vlastní kariéry se školou) 

V praxi neexistuje nějaký univerzální postup hodnocení, důleţité ale je mít vypracován 

takový systém, který bude objektivní, jasně formulován a motivační a zároveň bude zahrnovat 

konkrétní výstupy zejména pro plánování dalšího vzdělávání a rozvoje pedagogů.  

Zvláštní formou hodnocení je sebehodnocení. Dává moţnost zaměstnanci aktivně se zapojit 

do procesu hodnocení, sebehodnocení se stává součástí procesu hodnocení pracovníka. Při 

sebehodnocení si pedagog uvědomuje poţadavky, které jsou kladeny na jeho pracovní výkon 

a jak on sám je plní, proto má tato forma hodnocení i motivační funkci. Rizikem je ale fakt, ţe 

lidé nejsou často hodnotit sami sebe objektivně (přeceňování, podceňování).  

 

2.2.7. Rozvoj pedagogických pracovníků 

 

Plánování personálního rozvoje pracovníků podniku úzce souvisí s plánováním vzdělávání, 

plánováním rozmísťování, plánováním odměňování i plánováním penzionování a 

propouštění pracovníků a pochopitelným východiskem pro ně je hodnocení pracovníků 

v nejširším slova smyslu (výsledky práce, pracovní chování, úroveň znalostí a dovedností, 

rozvojový potenciál, osobnostní charakteristiky aj.). (Koubek, 1997).  

Nelze tedy spoléhat pouze na to, ţe vzdělávání a rozvoj je soukromou záleţitostí pracovníků. 

Kaţdá škola, která chce obstát v dnešním náročném prostředí, musí cíleně pracovníkům 

vytvářet vhodné podmínky pro dosahování poţadovaného výkonu a to zejména správným 
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směrováním a následnou podporou kaţdého pedagoga při zvyšování a prohlubování jeho 

kvalifikace. 

Současné změny ve vzdělávání i v celé společnosti kladou na učitele nové nároky. Více se 

poţaduje, aby učitelé kromě předávání základních vědomostí, svým ţákům také pomáhali 

vytvořit přístupy k učení, které vedou k osvojení klíčových kompetencí a jsou více zaloţené 

na vzájemné spolupráci. Od učitelů se tedy ţádá, aby byli v hodinách spíše pomocníky a 

partnery. Tyto nové role vyţadují nejen získávání nových znalostí a dovedností, ale také jejich 

neustálý rozvoj. Proto je důleţité, vedle kvalitního vstupního vzdělání, zajistit i souvislý 

postup profesního rozvoje nutný pro získání dovedností potřebných pro současnou znalostní  

společnost.  

 

2.2.8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Podnikové vzdělávání pracovníků patří v poslední době k nejdůležitějším personálním 

činnostem. Moderní řízení lidských zdrojů také na něj klade mimořádný důraz. 

(Koubek, 1997). 

Dobrý systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků usnadňuje řešení celé řady 

problémů v oblasti personální práce – zejména pokrytí potřeby zaměstnanců z vlastních 

zdrojů, zvýšení úrovně výchovně vzdělávací práce školy a plánování rozvojových potřeb. 

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, ţe základem je mít ve škole zpracován plán dalšího 

vzdělávání, který vychází z priorit školy v oblasti jejího dalšího rozvoje a zjištění slabých 

stránek ve výchovně vzdělávacím procesu. Účelem plánu dalšího vzdělávání je tedy tvorba 

optimálního vzdělávacího systému pro pracovníky na současných i do budoucna 

plánovaných pozicích.  

Častá praxe, realizovaná na mnoha školách, spočívající v nahodilých návštěvách rozličných 

vzdělávacích akcí, které se v rámci nejrůznějších nabídek, většinou prostřednictvím internetu, 

dostávají do škol, není v současné době udrţitelná, byť pro konkrétního jednotlivce můţe být 

taková forma vzdělávání významná. Kvalitní školení jsou poměrně drahá, proto je selekce 

nabídek nejrůznějších vzdělávacích institucí nutná zejména s ohledem na efektivní 

vynakládání finančních prostředků a přínosu dalšího vzdělávání pro rozvoj školy a pedagogů.   

Hodnocení úspěšnosti vzdělávání zahrnuje nejen bezprostřední posouzení vzdělávacího 

programu po jeho ukončení, ale také objektivní posouzení podmínek školy, jestli umoţňují 

přenos získaných znalostí a dovedností a také zjištění, zda se mění chování zaměstnanců 

v poţadovaném směru. 
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Je třeba mít na zřeteli i poměrně malou ochotu učitelů dále se vzdělávat, coţ vyplývá 

z neexistence systémového řešení dalšího vzdělávání, profesního rozvoje, kariéry, hodnocení i 

jejich celkového přetíţení. Učitelé jsou demotivováni a často je problematické přesvědčit je o 

důleţitosti jejich dalšího vzdělávání.   
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3. Výzkumná část 

 

3.1. Cíl výzkumného šetření 

 

Pro potřeby šetření byly vybrány tři důleţité úseky personální práce s nezanedbatelným 

vlivem na úroveň výchovně vzdělávacího procesu. 

Cílem výzkumného šetření mezi řediteli sledovaného vzorku základních škol, je zmapovat a 

zhodnotit současný stav personální práce v oblasti plánování potřeby lidských zdrojů 

v návaznosti na plán dlouhodobého rozvoje, postup při výběru a přijímání pedagogických 

pracovníků, jejich následnou adaptaci, hodnocení a další rozvoj. Po vyhodnocení výsledků 

dotazníkového šetření, popisu a rozboru stávající situace, navrhnout soubor materiálů a 

postupů vyuţitelných v praxi pro tvorbu uceleného systému práce s lidskými zdroji. 

Ke své práci jsem si vybrala z širokého spektra moţností, které daná problematika skýtá, 

pouze okruh personální práce s učiteli zejména proto, ţe jsou nejdůleţitějším předpokladem 

výsledné kvalitní práce školy a také proto, aby práce nebyla příliš rozsáhlá. 

 

3.2. Metodický postup 

  

K řešení vybraného úkolu byla pouţita metoda terénního výzkumu – to znamená sběr 

potřebných informací přímo na školách v rámci celé České republiky formou dotazníkového 

šetření. Pro potřeby výzkumu byla data sbírána pouze ze základních škol úplných – tj. ze škol, 

které mají první i druhý stupeň. Všechny šetřené školy jsou zapsány v rejstříku škol a 

školských zařízení, vedeném Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy. 

Z vlastní zkušenosti vím, ţe vedoucí pracovníci všech typů škol jsou téměř denně zahlceni 

nejrůznějšími dotazníky a není v jejich silách všechny tyto písemnosti zpracovávat a odesílat, 

proto nebyla zvolena metoda rozesílání dotazníků poštou nebo i – mailem (velmi nízká 

návratnost). Z  tohoto důvodu byla zvolena technika telefonického dotazování (mimopraţské 

školy), osobní návštěva (praţské školy v blízkém okolí) a vyuţito ochoty kolegů – ředitelů 

základních škol z 3. ročníku studia školského managementu. 
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Pro lepší interpretaci a způsoby dotazování byly vybrány jednoduché uzavřené otázky, kde 

byla předpokládaná odpověď ano – ne a zvolena stručná a poměrně krátká verze dotazníku 

s předpokládanou 90% návratností. 

Ke splnění stanoveného cíle bylo osloveno 54 základních škol a potřebné informace byly 

získány ze 46 škol – tj. 85,19 % úspěšnosti. 

 

 

3.2.1. Vyhodnocení návratnosti dotazníků 

 

   

 

 

Graf č.1:                                                                                 

 

                                                                                             Tabulka č.4  Návratnost dotazníků 

 

Návratnost dotazníků

85%

15%

0%

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dotazník 

rozdáno 

Dotazník 

vráceno  

Dotazník 

nevráceno 

 

     54 

 

    46 

  

        8 
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3.3. Formulace výzkumných předpokladů 

 

I. Oblast strategie a plánování potřeby lidských zdrojů 

   

Základní školy prochází po roce 1989, stejně jako celá společnost, velmi výraznými změnami. 

Do managementu začínají v této době prolínat prvky moderního řízení, hovoří se o vizi, 

strategii a plánech rozvoje škol. Pro kaţdou ziskovou i neziskovou organizaci je ale velmi 

důleţité, jak kvalitní lidé v ní pracují, jaké mají podmínky a jak je vedení připraveno na 

změny v případném obsazování pracovních míst, k nimţ v průběhu fungování školy nutně 

dochází. 

 Pro optimalizaci výchovně vzdělávací práce v základní škole je tedy nezbytné propojení 

plánu dlouhodobého rozvoje s plánováním budoucí potřeby lidských zdrojů.  

Proto byl zformulován první výzkumný předpoklad: 

 

1. Vychází plán potřeby a rozvoje lidských zdrojů z plánu dlouhodobého rozvoje školy?  

 

 

II. Oblast výběru a přijímání nových zaměstnanců 

 

Kaţdá organizace by měla udělat maximum pro to, aby nově přijímaní zaměstnanci pro ni 

byli přínosem. Proto má velký význam způsob organizování a přípravy výběrového procesu. 

Ve školství je největší překáţkou hladkého průběhu výběru nových zaměstnanců nedostatek 

pedagogických pracovníků, kteří by se do škol hlásili. Z vlastní zkušenosti vím, ţe výběr 

pedagogů komplikuje nejčastěji nedostatek vhodných uchazečů, značná časová náročnost při 

vyhledávání a zejména obtíţně stanovitelná kritéria výběru v návaznosti na poţadovaný 

budoucí pracovní výkon.  

Podstatou výběru není přijmout pracovníka a čekat jestli se osvědčí, ale omezit riziko 

nevhodného přijímání pedagogů. 

Z toho vyplývá formulace druhého výzkumného předpokladu: 

 

2. Kvalifikační předpoklady a posuzování životopisu nezaručují optimální výběr 

pedagogického pracovníka 
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III. Oblast vzdělávání, rozvoje a hodnocení pedagogických pracovníků 

 

Je známo, ţe na základních školách se věnuje vzdělávání pedagogů poměrně značná 

pozornost, lze jej také povaţovat za důleţitý prvek osobního rozvoje.  Hlavním předpokladem 

vytváření systému dalšího vzdělávání je koncepce, ale celkové hodnocení kvality vzdělávání 

není zcela běţným jevem. Převáţně je prováděno pouze formou osobní reakce školených 

pracovníků a nejsou sledovány změny v pracovním chování. 

Problémem  hodnocení pracovníků ve školství je poměrně zjednodušený přístup. Většinou je 

chápáno jako určitá nutnost a jeho výsledky jsou vyuţívány především jako cesta pro 

stanovení výše finančního ohodnocení, eventuelně jsou podkladem pro naplánování dalšího 

vzdělávání. Ve školách je nejčastěji vyuţívána metoda pozorování pracovního výkonu 

(hospitace), kdy jsou získávány informace pouze o úrovni hlavní činnosti pedagogického 

pracovníka. Toto hodnocení nezahrnuje celkový pohled na práci učitele a přítomnost 

hodnotitele má vliv na momentální pracovní výkon. Překáţkou provádění pravidelného a 

komplexního hodnocení je zejména široké spektrum řídící práce managementu školy a z toho 

vyplývající nedostatek času na takové hodnocení. 

Formulace třetího výzkumného předpokladu vychází z daných skutečností: 

 

 3. Vedení základních škol nesleduje dopad dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků ve výchovně vzdělávacím procesu a nepromítá jej do jeho hodnocení 
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3.4. Oblast výzkumného šetření   

 

Šetření by mělo přinést odpověď na otázky týkající se současné situace vybraných oblastí 

personálních činností v rámci řízení lidských zdrojů v základních školách. 

 

Je propojeno plánování potřeby a rozvoje lidských zdrojů s dlouhodobým plánem 

rozvoje školy?  

 

Je zaveden ustálený postup pro výběr a přijímání pedagogických pracovníků a jaké 

metody výběru se nejčastěji využívají? 

 

Je plán vzdělávání a rozvoje pedagogických pracovníků vázán na předpokládaný rozvoj 

školy a jakým způsobem je další vzdělávání vyhodnocováno? 

 

Mají základní školy zpracován plán adaptace pro nově přijaté učitele, jakým způsobem 

jsou hodnoceni a k čemu slouží pracovní hodnocení? 

 

 

3.5. Výsledky a rozbor provedeného výzkumného šetření 

 

3.5.1. Výsledky výzkumného šetření 

 

I. Oblast strategie a plánování potřeby lidských zdrojů 

  

82,61% základních škol má zpracován dlouhodobý plán rozvoje, 69,57% škol má stanoveny 

cíle pro řízení lidských zdrojů v oblasti personálního rozvoje pedagogů, které vycházejí 

z dlouhodobého plánu rozvoje a 80,43% škol má vypracován plán pro zabezpečení budoucí 

potřeby lidských zdrojů. Analýza pracovního místa slouţí jako podklad pro vzdělávání a 

rozvoj pracovníků v 47,83% škol, 43,48% škol ji vyuţívá k personálnímu plánování a 

nejčastěji slouţí k hodnocení a odměňování pracovníků – 67,39%. 
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II. Oblast výběru a přijímání nových zaměstnanců: 

 

V 91,30% případů je zaveden ustálený postup pro přijímání nových zaměstnanců, 73,91% 

respondentů má potíţe se stanovením vhodných kritérií výběru v návaznosti na poţadovaný 

budoucí pracovní výkon a převáţně jsou vyuţívány běţné metody výběru (pohovor a 

hodnocení dokumentů – 100%, posuzování referencí – 63%). Testování znalostí a schopností 

uchazečů je vyuţíváno pouze v 15,22%. Potvrdilo se i očekávání, ţe většina škol trpí 

problémy s nedostatkem vhodných uchazečů o povolání učitele – 78,26%. Adaptační program 

pro nové zaměstnance nemá zpracován 89,13% škol. 

 

III. Oblast vzdělávání, hodnocení a rozvoje pedagogických pracovníků: 

 

93,43% škol disponuje plánem vzdělávání a rozvoje pedagogických pracovníků, přičemţ 

potřeba dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je vázána na předpokládaný rozvoj 

školy v 86,96%. Další vzdělávání je vyhodnocováno převáţně posuzováním osobních reakcí  

školeného – 73,91% a hodnocením nových poznatků v 52,17%. Hodnocení změn pracovního 

chování je prováděno pouze v 21,74% škol a 6,52% respondentů uvedlo, ţe účastníci dalšího 

vzdělávání vyplňují hodnotící dotazník. 

Systém pracovního hodnocení zaměstnanců má zaveden 84,78% oslovených respondentů, 

78,26% jej provádí pravidelně a zaměstnanci jsou informováni o jeho účelu vyuţití v 73,91% 

případů. Výsledků pracovního hodnocení je vyuţito zejména pro odměňování – 97,83%, jako 

motivace ke zlepšení pracovního výkonu - 58,70% a plánování dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků – 69,57%.Pro hodnocení pracovníků se nejvíce vyuţívá volný 

popis pracovního výkonu - 82,61% a porovnávání pracovníků – 97,83%. Hodnotící formulář 

má zpracováno 10,87% škol. 
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3.5.2. Rozbor výsledků výzkumného šetření 

 

I. Oblast strategie a plánování potřeby lidských zdrojů 

 

Více neţ ¾ základních škol má zpracován dlouhodobý plán rozvoje a plán pro zabezpečení 

budoucí potřeby lidských zdrojů. Z výsledků šetření je patrné, ţe potřebné plány jsou většinou 

na zkoumaných základních školách vypracovány. Potřeba dlouhodobé koncepce rozvoje 

základních škol vyplývá zejména ze současných změn ve školství, hlavně z povinnosti škol 

zpracovat školní vzdělávací program, vlastní hodnocení a výroční zprávy a také z potřeby 

pruţně reagovat na dnešní neustálé proměny podmínek okolního prostředí.  

Cíle pro řízení lidských zdrojů v oblasti personálního rozvoje pedagogů, které vycházejí z  

dlouhodobého plánu rozvoje školy, má vytýčeny pouze nadpoloviční většina respondentů. 

Lze tedy konstatovat, ţe personálnímu rozvoji není v současné době ve všech oslovených 

základních školách věnována dostatečná pozornost, byť jedním z nejdůleţitějších úkolů 

personálního řízení současnosti, je právě rozvoj pracovníků v souladu s potřebami organizace. 

 Celkově lze ze zjištěných výsledků výzkumného šetření usoudit, ţe do managementu škol 

pronikají prvky moderního pojetí řízení organizace.  

Vedoucí pracovníci základních škol by se měli nadále více zabývat plány, které souvisí 

s řízením a rozvojem lidských zdrojů, prohlubovat je a aktualizovat takovým způsobem, aby 

se škola dokázala vyrovnat s neustálými dynamickými změnami ve společnosti. 

 

II. Oblast výběru a přijímání nových zaměstnanců 

 

V oblasti výběru a přijímání nových zaměstnanců je sice zaveden ustálený postup, převáţně je 

ale vyuţíváno pouze pohovoru a hodnocení dokumentů (ţivotopis a kvalifikace). Testování 

schopností nebo znalostí se provádí pouze okrajově, i kdyţ je všeobecně známo, ţe výběrový 

a přijímací rozhovor není nejspolehlivější metodou pro předpověď úspěšnosti budoucího 

uplatnění kandidáta. Dvě třetiny oslovených ředitelů základních škol má problém stanovit 

vhodná kritéria výběru v souvislosti s poţadovaným pracovním výkonem a většinou není 

zpracován plán adaptace nového pracovníka. Problémem je i nedostatek uchazečů o povolání 

učitele a tím omezená moţnost výběru vhodného kandidáta. Obecně platná pravidla pro 

získávání a výběr nových zaměstnanců se pro školy nikterak neliší od ziskové sféry. Rozdíl je 

pouze ve finančních moţnostech ředitele školy a omezené moţnosti výběru (nízký počet 

kandidátů na učitelské pozice). 
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Má – li škola dobře plnit svoji funkci, musí mít nejen zpracovány analýzy pracovního místa, 

které vyústí do popisu a specifikace pracovního místa, ale také vyuţít jejich poţadavků jako 

kritérií výběru (dle výsledků šetření je analýza pracovního místa vyuţívána nejčastěji pro 

hodnocení a odměňování). V rámci nejčastěji vyuţívaných tradičních výběrových metod je 

třeba zpracovat osnovu strukturovaného přijímacího a výběrového rozhovoru tak, aby byl 

vhodným nástrojem pro hodnocení uchazeče a měl určitou předpovědní platnost z hlediska 

budoucího uplatnění kandidáta. Kvalitu budoucího učitele ovlivňuje velmi výrazně i 

zodpovědně provedený proces adaptace, proto je nezbytné mít zpracován také kompletní 

adaptační program. 

 

III. Oblast vzdělávání, rozvoje a hodnocení pedagogických pracovníků 

 

Z výsledků šetření je patrné, ţe téměř všechny školy mají vypracován plán vzdělávání a 

rozvoje pedagogických pracovníků, který je vázán na předpokládaný další rozvoj. Evidence 

dalšího vzdělávání je vedena téměř stoprocentně. Rezervy byly zjištěny v metodách 

vyhodnocování následného vzdělávání. Tři čtvrtiny oslovených respondentů nevyhodnocuje 

změny v pracovním chování pedagogů. Tvorba optimálního plánu vzdělávání a rozvoje 

zahrnuje zjištění hlavních rozvojových potřeb pedagogických pracovníků s důrazem na 

potřeby školy. V současné době je ve všech organizacích prioritní investovat do lidského 

potenciálu, ale také zároveň sniţovat náklady. Je tedy nezbytné, vědět jaké vzdělávání pro 

pedagogy zvolit. Neméně důleţité je provést objektivní vyhodnocení efektivity vzdělávání a 

rozvoje zaměstnanců za pouţití optimálních nástrojů. Je tedy nutné, aby byl vedením školy 

sledován dopad dalšího vzdělávání na změny v pracovním chování jednotlivců, které se 

následně promítají do celkové úrovně výchovně vzdělávacího procesu. 

Průzkum mezi řediteli sledovaných základních škol potvrdil, ţe více neţ tři čtvrtiny 

oslovených respondentů provádí pravidelně pracovní hodnocení, zaměstnanci jsou vesměs 

informováni o jeho účelu a vyuţití. Výsledky slouţí zejména jako podklad pro odměňování, 

v menší míře (okolo poloviny šetřených škol) jako motivace ke zlepšení pracovního výkonu 

nebo pro plánování dalšího vzdělávání. Způsob pracovního hodnocení v dosavadní praxi 

v základních školách nelze ale povaţovat za hodnocení ve smyslu poznatků moderní teorie 

řízení lidských zdrojů, o čemţ svědčí i zjištění, ţe pouze desetina zkoumaných škol vyuţívá 

pro hodnocení pedagogů hodnotící formulář. V současnosti je za pracovní hodnocení většinou 

povaţován pohospitační pohovor s pedagogem, coţ zásadně nesplňuje podmínku 

systematického, komplexního, odborně připraveného a provedeného hodnocení. 
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Pracovní hodnocení je posouzením stupně a kvality uplatnění individuálního pracovního 

potenciálu zaměstnance v konkrétních podmínkách jeho pracovního místa za určité přesně 

stanovené hodnotící období. Efektivita tohoto systému závisí na zvolení konkrétního účelu, 

pro který pracovní hodnocení slouţí a stupni propojení se strategickým plánem. V praxi by 

mělo být cílem vytvořit standardizovaný systém pravidelného hodnocení kaţdého pracovníka, 

který umoţní zadání osobních cílů, zároveň poskytne informaci o jeho výkonu a osobních 

schopnostech ve vztahu k poţadavkům pracovního místa a napomůţe ke stanovení 

konkrétních vzdělávacích potřeb. 

 

3.5.3. Porovnání výsledků šetření s výzkumnými předpoklady 

 

 I. Oblast strategie a plánování potřeby lidských zdrojů 

 

1. Vychází plán potřeby a rozvoje lidských zdrojů z plánu dlouhodobého rozvoje školy?  

Na základě vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření na zkoumaných základních školách 

(viz příloha 1 – Dotazník, otázky I.1, I.2, I.3, I.4b) bylo zjištěno, ţe dlouhodobý plán rozvoje 

je zpracován téměř na všech školách (82,61%) a plán pro zabezpečení potřeby lidských zdrojů 

má 80% škol. Tímto zjištěním lze potvrdit můj předpoklad, ţe plán potřeby lidských zdrojů 

vychází z plánu dlouhodobého rozvoje školy. Méně škol (69,57%) má ale také stanoveny cíle 

v oblasti personálního rozvoje a pouze necelá polovina škol (43,48%) vyuţívá analýzu 

pracovních míst pro personální plánování, coţ svědčí skutečnosti, ţe ne všichni ředitelé si 

uvědomují nutnost důsledného propojení strategie rozvoje lidských zdrojů s celkovou strategií 

organizace. 

 

II. Oblast výběru a přijímání nových zaměstnanců 

 

2. Kvalifikační předpoklady a posuzování životopisu nezaručují optimální výběr 

pedagogického pracovníka 

Po vyhodnocení výsledků otázek (viz příloha 1 – Dotazník, otázky II.1, II.2, II.3, II.4a, II.4b, 

II.4c, II.4d)  bylo zjištěno, ţe ve většině případů (91,30%) je zaveden ustálený postup pro 

přijímání nových zaměstnanců. Jako nejčastěji vyuţívané metody výběru zaměstnanců bylo 

uvedeno hodnocení dokumentů (kvalifikace a ţivotopis) a pohovor (100%), eventuelně 

posuzování referencí (63%). Testování znalostí a schopností uchazečů, jako výběrové metody, 

která vykazuje vyšší předpovědní platnost z hlediska pracovní a osobní způsobilosti 
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pracovníka, je vyuţíváno pouze okrajově (15,22%). Dané výsledky souvisí s všeobecně 

známou situací, ţe většina základních škol má problémy s nedostatkem vhodných uchazečů 

na neobsazená učitelská místa (78,26%) a současně je v těsném vztahu se zjištěním, kdy 

téměř tři čtvrtiny (73,91%) dotazovaných ředitelů zkoumaného vzorku základních škol uvádí, 

ţe mají potíţe se stanovením vhodných kritérií výběru pedagogických pracovníků 

v návaznosti na jejich poţadovaný budoucí výkon. S úspěšností vybraného kandidáta souvisí i 

adaptační program, který podle provedeného průzkumu (viz příloha 1 – Dotazník, otázka II.5) 

není zpracován u většiny škol (89,13%). Z vyhodnocení výsledků otázek je patrné, ţe 

nejčastěji vyuţívaná metoda výběru (kvalifikační předpoklady a ţivotopis) s následným 

pohovorem, nezaručují optimální výběr pedagogického pracovníka a tím je potvrzen také 

druhý výzkumný předpoklad. 

 

III. Oblast vzdělávání, hodnocení a rozvoje pedagogických pracovníků 

 

3. Vedení základních škol nesleduje dopad dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků ve výchovně vzdělávacím procesu a nepromítá jej do jeho hodnocení 

Na základě vyhodnocení dotazníkového šetření (viz příloha1 – Dotazník, otázky III.1, III.2, 

III.3) bylo zjištěno, ţe téměř všechny zkoumané základní školy (93,48%) mají vypracován 

plán vzdělávání a rozvoje pedagogických pracovníků, vedou evidenci o účasti pedagogických 

pracovníků na dalším vzdělávání (91,30%). Tento plán je většinou provázán s plánem 

předpokládaného rozvoje školy (86,96%). Bylo tedy potvrzeno, ţe ve většině zkoumaných 

škol je vytvořena určitá koncepce dalšího vzdělávání. Co se týče vyhodnocování dalšího 

vzdělávání z hlediska dopadu na výchovně vzdělávací proces, bylo zjištěno, ţe pouze necelá 

jedna třetina škol (21,74%) sleduje změny pracovního chování a většina škol (93,48%) nemá 

zpracován hodnotící dotazník (viz příloha 1 – Dotazník, otázky III.4c, III.4d). Odpovědi 

respondentů tedy potvrzují názor, ţe současná praxe v oblasti dalšího vzdělávání neodpovídá 

plně jeho účelu. Podle výsledků odpovědí sice existuje určitý systém plánování a evidence, 

ale chybí komplexní vyhodnocování vzdělávání s důrazem na pozitivní změny v pracovním 

výkonu pedagoga. Pouhé posuzování osobních reakcí školeného pracovníka (73,91%) a 

hodnocení nových poznatků (52,17%), jak vyplývá z provedeného dotazníkového šetření (viz 

příloha 1 – Dotazník, otázky III.4a, III.4b) nezaručují plnohodnotné hodnocení efektivity 

dalšího vzdělávání ve smyslu poznatků současné teorie řízení lidských zdrojů. 

Z výsledků dotazníkového šetření v oblasti pracovního hodnocení (viz příloha 1 – Dotazník, 

otázky IV.1,IV.2,IV.3) vyplývá, ţe systém pracovního hodnocení je zaveden ve většině 
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zkoumaných škol (84,78%), většinou je prováděn pravidelně (78,26%) a zaměstnanci jsou 

převáţně informováni o jeho účelu (73,91%). Podle dalších výsledků (viz příloha 1 – 

Dotazník, otázky IV.4a, IV.4b, IV.4c) je pracovního hodnocení nejčastěji vyuţíváno jako 

podkladu pro odměňování (97,83%), dále pro plánování dalšího vzdělávání (69,57%) a 

zhruba polovina ředitelů jej vyuţívá jako motivaci ke zlepšení pracovního výkonu (58,70%). 

Z hlediska vyuţití metod hodnocení (viz příloha 1 – Dotazník , otázky V.5a,V.5b,V.c) bylo 

zjištěno, ţe nejčastěji frekventovanou metodou je porovnávání pracovníků (97,83%) a popis 

pracovního výkonu (82,61%) – hodnocení vyučovacích hodin po hospitacích. Hodnotící 

formulář, jako metodu, postihující komplexněji pracovní výkon pedagoga vyuţívá pouze 

jedna desetina oslovených ředitelů (10,87%). Proto lze povaţovat současné hodnocení 

pedagogů na zkoumaném vzorku základních škol převáţně za dílčí a neposkytující celkový 

obraz pracovního výkonu. To znamená, ţe není v rámci pracovního hodnocení sledován 

celkový odraz dalšího vzdělávání (ve smyslu změn pracovního chování) a tím lze potvrdit 

třetí výzkumný předpoklad.  
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4. Praktická část 

   
Škola má oproti jiným organizacím svoje specifika, mezi něţ lze zahrnout fakt, ţe veškerá 

personální práce spočívá převáţně na řediteli školy. Ten musí tedy umět nejen naplánovat 

budoucí potřebu pracovníků a jejich další vzdělávání, ale také zpracovat analýzu pracovního 

místa, získat a vybrat vhodného pedagogického pracovníka, zrealizovat jeho adaptaci, 

připravit vhodná kritéria pro jeho hodnocení a nasměrovat jej k dalšímu rozvoji.  

Smyslem práce je zpracovat výstupy v podobě konkrétních metodických doporučení takovým 

způsobem, aby byly vyuţitelné v praxi a pomáhaly ředitelům při realizaci personálních 

činností jako nedílné součásti řízení lidských zdrojů v základních školách.   

 

4.1. Audit vybraných oblastí personální práce v základních školách  

 

4.1.1. Metodika provedení auditu  

 

Pro zjištění úrovně personální práce a její optimalizace v kaţdé organizaci můţe slouţit audit.  

Jeho závěry by měly v tomto případě odpovědět na otázku, jak na tom konkrétní škola je, jaké 

jsou její slabé stránky a jaké má přednosti v oblasti personálních činností a co dělat, aby 

zhodnotila a rozvinula lidský potenciál, jako nejcennější zdroj, jímţ disponuje. Metodu 

orientačního auditu personálních činností jsem zvolila, zejména z důvodu, ţe školy nemají 

zřízeny personální útvary, které by se danou problematikou zabývaly. Dotazník, navrţený 

v rámci této práce, by měl tedy vedoucím pracovníkům poslouţit jako metodický nástroj pro 

provedení takového auditu, s cílem nejen pojmenovat zjištěný stav, ale také vyuţít jeho 

výsledků jako podklad pro plánování konkrétních aktivit vedoucích ke zlepšení úrovně 

personální práce. 

Celkem bude hodnoceno 5 důleţitých oblastí týkajících se personálních činností a kultura 

školy. 

 

Rozvržení postupu auditu: 

- shromáţdění potřebných informací pomocí navrţeného dotazníku 

- vyhodnocení dotazníku podle návodu, zjištění úrovně personálních činností 

- konkrétní plán další činnosti v oblasti personální práce 
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4.1.2. Shromáždění potřebných informací: 

 

Tabulka č. 5     Oblasti řízení lidských zdrojů zahrnuté do auditu 

 

Oblasti ŘLZ zahrnuté do auditu Počet otázek 

1. Plánování potřeby lidských zdrojů          8 

2. Výběr a přijímání nových zaměstnanců          8 

3. Pracovní hodnocení zaměstnanců          8 

4. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců          8 

5. Zaměstnanecké vztahy          8 

6. Kultura školy          8 

Celkový počet otázek        48 

 

Pramen: Zpracováno podle Bláha, J.; Mateicicuc, A.; Kaňáková Z. Personalistika pro malé a střední firmy. 

Brno: CP Books, 2005. 

 

 

 

Instrukce pro vyplňování: 

 

Otázky jsou uzavřené – odpověď ANO – NE 

Za každou odpověď ANO (kladnou) připočtěte 1 bod, vepište do tabulky a celkový počet 

bodů sečtěte. 
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DOTAZNÍK 

 

 

  1. Plánování potřeby lidských zdrojů 

Otázky ANO   NE 

1. Je zpracován plán dlouhodobého rozvoje školy   

2. Je zpracován plán zabezpečení budoucí potřeby LZ   

3. Jsou stanoveny cíle pro rozvoj LZ vycházející z dlouhodobého plánu         

4. Jsou tyto cíle zveřejněny a znají je všichni   

5. Jsou v organizačním schématu vyznačeny oblasti řízení LZ      

6. Jsou zpracovány popisy pracovních míst   

7. Jsou popisy pracovních míst aktualizovány   

8. Vedení personální agendy má dobrou úroveň   

 

 

 

 

2. Výběr a přijímání nových zaměstnanců 

Otázky ANO   NE   

1. Je určena a proškolena osoba dohlíţející na výběr zaměstnanců   

2. Je zaveden ustálený postup pro přijímání nových zaměstnanců   

3. Je u přijímacího pohovoru přítomen budoucí nadřízený přijímaného   

4. Jsou stanovena jasná pravidla pro upřednostňování vnitřních LZ   

5. Jsou tato pravidla známa všem stávajícím zaměstnancům   

6. Mají zaměstnanci svůj popis práce   

7. Má škola vypracován adaptační program pro nové zaměstnance   

8. Úroveň přijímání nových zaměstnanců je dobrá   
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3. Pracovní hodnocení zaměstnanců 

 

 

 

 

 

 

4. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

 

Otázky ANO    NE 

1. Je vypracován plán vzdělávání a rozvoje pedagogických pracovníků    

2. Je potřeba DVPP vázána na předpokládaný rozvoj školy   

3. Jsou výsledky DVPP vyhodnocovány   

4. Vede škola evidenci o účasti pedagogů na dalším vzdělávání   

5. Je ve škole zaveden ustálený postup výběru zaměstnanců pro DVPP   

6. Vysílá škola vedoucí pracovníky na vzdělávání v oblasti vedení lidí   

7. Je podporován profesní rozvoj pedagogů v akreditovaných kursech   

8. Mají učitelé vypracován individuální rozvojový plán   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázky ANO  NE 

1. Je ve škole zaveden systém pracovního hodnocení pracovníků   

2. Je hodnocení zaměstnanců prováděno pravidelně   

3. Jsou učitelé informováni o účelu a vyuţití pracovního hodnocení   

    Výsledky pracovního hodnocení jsou využívány pro:   

4. Zvyšování kvality pracovního výkonu a odměňování zaměstnanců   

5. Další vzdělávání   

6. Zlepšování a řešení zaměstnaneckých vztahů   

7. Zvyšování úrovně řízení a vedení lidí   

8. Je systém pracovního hodnocení dále rozvíjen a zdokonalován   
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5. Zaměstnanecké vztahy 

 

Otázky ANO    NE 

1. Ví zaměstnanci, kdo ve škole řeší jejich vzájemné vztahy   

2. Ví vedení na koho se obrátit v případě řešení vztahů se zaměstnanci   

3. Zjišťujete spokojenost zaměstnanců ve škole   

4. Jsou případné stíţnosti zaměstnanců řešeny do 5 dnů   

5. Jsou záznamy všech stíţností evidovány a analyzovány   

6. Má škola přístup k poradenství v oblasti pracovně právních vztahů   

7. Mají nově přijatí pracovníci stejná práva a povinnosti jako stávající    

8. Je celková úroveň vztahů mezi zaměstnanci dobrá   

 

 

 

 

 

 

 

  6. Kultura školy 

 

Otázky ANO   NE 

1. Má škola definovány hodnoty, které jsou pro ni důleţité   

2. Jsou zaměstnanci informováni o daných důleţitých hodnotách   

3. Sdílejí zaměstnanci tyto hodnoty a uznávají je   

4. Chová se vedení školy v souladu s definovanými hodnotami   

5. Je ve škole vytvořeno klima orientované na klienty    

6. Je přizpůsoben styl vedení lidí zaměstnancům   

7. Adaptují se zaměstnanci dobře na změny   

8. Zná vedení školy přednosti a nedostatky konkurujících škol   
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4.1.3. Vyhodnocení dotazníku a zjištění úrovně personálních činností 

  

Oblast Maximum bodů 

1. Plánování potřeby LZ     8 

2. Výběr a přijímání nových zaměstnanců     8 

3. Pracovní hodnocení zaměstnanců     8 

4. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců     8 

5. Zaměstnanecké vztahy     8 

6. Kultura školy     8 

Celkový počet bodů   48    

 

 

Tabulka pro respondenta, kam si zapíše získané body: 

 

Oblast Dosažené body 

1. Plánování potřeby LZ    

2. Výběr a přijímání nových zaměstnanců    

3. Pracovní hodnocení zaměstnanců   

4. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců  

5. Zaměstnanecké vztahy  

6. Kultura školy    

Celkový počet dosažených bodů    

 

Vyhodnocení úrovně řízení lidských zdrojů v oblasti personálních činností: 

 

Dobrá úroveň ŘLZ:    

48 - 36 bodů (100 – 75% dosaţených bodů z celkového moţného počtu bodů) 

Střední úroveň ŘLZ:  

35 – 24 bodů (73 – 50% dosaţených bodů z celkového moţného počtu bodů) 

Nízká úroveň ŘLZ:  

23 a méně bodů (48 a méně% dosaţených bodů z celkového moţného počtu bodů) 
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4.1.4. Plán další činnosti v oblasti personální práce 

 

Na základě zjištění silných a slabých stránek řízení lidských zdrojů lze navrhnout opatření a na 

jejich podkladě učinit konkrétní kroky vedoucí ke zlepšení dané situace.  

 

Bodové hodnocení v rozmezí 48 - 36 bodů: 

Řízení lidských zdrojů ve sledovaných vybraných oblastech je vcelku na dobré úrovni. Přesto je 

nutno nejen pokračovat ve stávajícím trendu, ale nadále rozvíjet jednotlivé oblasti řízení lidských 

zdrojů, aby nedošlo ke stagnaci školy. 

 

Bodové hodnocení v rozmezí 35 - 24 bodů: 

O řízení lidských zdrojů ve sledovaných vybraných oblastech lze říci, ţe se pohybuje ve střední 

úrovni. V tomto případě je nutno se zaměřit na úseky personální práce, které vykazují nízké 

hodnoty a vypracovat postupy, jeţ povedou ke zvýšení úrovně personálních činností. 

 

Bodové hodnocení v rozmezí do 23 bodů: 

Sledované vybrané oblasti řízení lidských zdrojů mají poměrně nízkou úroveň. Jako první krok 

vedoucí ke zlepšení dané situace je třeba lépe propracovat personální politiku školy s důrazem na 

její propojení se strategií a dlouhodobým plánem rozvoje. 
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4.2. Personální činnosti v praxi 

 

4.2.1 Pracovní analýza 

 

Nejprve je nutno zpracovat popis pracovního místa a ujasnit si poţadavky kladené na pedagoga, 

který bude na daném místě pracovat – specifikace požadavků pracovního místa. Tyto 

dokumenty jsou důleţité nejen v procesu získávání a výběru pracovníků, ale i po přijetí vybraného 

pedagoga jako podklad pro zapracování a adaptaci, pro další vzdělávání a rozvoj i hodnocení.  

 

Popis pracovního místa   

   

Název pracovního místa: Učitel základní školy 

Charakteristika:  

Učitel základní školy je vysoce kvalifikovaným pedagogickým pracovníkem provádějícím 

vzdělávací a výchovnou činnost během vyučování, která směřuje k získávání vědomostí a 

dovedností ţáků základní školy ve všeobecně vzdělávacích předmětech, popřípadě ve třídách a 

školách zřízených pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Činnosti: 

Výchova a vzdělávání zaměřené na získávání vědomostí a dovedností ţáků v rámci školního 

vzdělávacího programu, na jehoţ tvorbě se podílí. 

Tvorba a průběţná aktualizace pedagogické dokumentace, tvorba a aktualizace individuálních 

vzdělávacích plánů. 

Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do vzdělávání, eventuelně do individuálních 

vzdělávacích plánů. 

Vzdělávání formou speciální pedagogiky, odpovídající úrovni znevýhodnění ţáka s vyuţitím 

speciálních metod, postupů, forem vzdělávání, učebních pomůcek, speciálních učebnic a 

didaktických materiálů, kompenzačních pomůcek. 

Vzdělávání nadaných ţáků a podchycení osobního vývoje ţáků, konzultace s rodiči (zákonnými 

zástupci) i ţáky, příprava zpráv, hodnocení a klasifikace ţáků. 

Hodnocení účinnosti vzdělávací a výchovné činnosti a nových vyučovacích postupů ve vzdělávání. 

Plnění prací a úkolů souvisejících s přímou pedagogickou činností, včetně dohledu nad ţáky, 

vedení evidence o pedagogické činnosti a výsledcích ţáků. 

Komplexní vzdělávací a výchovná činnost, případně specializovaná metodolologická činnost 

v oblasti pedagogiky a psychologie. 
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Kvalifikační požadavky: 

Magisterský studijní program v oboru učitelství pro základní školy 

Magisterský studijní program v oboru pedagogika 

Magisterský studijní program v oboru speciální pedagogika 

Magisterský studijní program neučitelského směru a doplňkové pedagogické studium 

Pro vykonávání většiny pracovních činností v této pozici nejsou poţadována ţádná speciální 

osvědčení. 

Pracovní podmínky: 

Pracovník není vystaven ţádné významné zátěţi.  

Platové podmínky: 

Platová třída 12 : Komplexní vzdělávání a výchovná činnost ve všeobecně vzdělávacích nebo 

odborných předmětech, spojená s tvorbou a průběţnou aktualizací pedagogické dokumentace, 

kterou pedagogický pracovník vytváří a podle níţ postupuje při výkonu své přímé pedagogické 

činnosti nebo činnost spojené s tvorbou a průběţnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů. 

Platová třída 11 : Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností 

ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího programu 

nebo podle individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s dalšími odborníky a dalších 

metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie. 

 

 

Datum zpracování: 

 

Nutno aktualizovat minimálně kaţdé tři roky. 

 

Budoucí změny: 

 

Pokud jsou plánovány, je nezbytné toto sdělit uchazeči. 
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Specifikace požadavků pracovního místa  

 

Název pracovního místa: Učitel základní školy 

 

Pracovní způsobilost: 

Jednání s lidmi, motivování, prezentování, adaptabilita, flexibilita, schopnost improvizace, tvořivé 

myšlení, rozhodování. 

Organizování a plánování práce, týmová spolupráce.  

Písemný projev a komunikace, práce s informacemi, počítačová způsobilost. 

Analyzování a řešení problémů.  

Odborné dovednosti: 

Vyučování formou příkladů, problémových situací, vedení k vlastnímu objevování, organizace 

samostatné činnosti ţáků, motivace k zájmu o učivo. 

Orientace v učebních plánech, osnovách a dalších učebních dokumentech, úpravy obsahu učiva. 

Rozloţení učebních osnov a vzdělávacích cílů do jednotlivých témat a úkonů. 

Rozpracování vyučovacích témat a úkonů do příprav pro jednotlivé vyučovací hodiny. 

Příprava a hodnocení písemných prací, ústní zkoušení, zjišťování chápání probíraného učiva. 

Výklad látky, přizpůsobení obsahu schopnostem ţáků. 

Komunikace a spolupráce s rodiči, výchovným poradcem, metodikem prevence, školním 

psychologem, řešení kázeňských přestupků. 

Třídnictví, vedení třídních schůzek, vykonávání sluţeb v rámci provozu školy. 

Odborné znalosti: 

Obecná pedagogika, vzdělávání a výchova v základním školství, výuka všeobecně vzdělávacích 

předmětů. 

Didaktika a didaktická technika. 

Vzdělávání ţáků se specifickými poruchami učení, výchova a vzdělávání nadaných ţáků, integrace 

postiţených dětí. 

Řešení studijních a výchovných problémů. 

Osobní vlastnosti: 

Sebekontrola a sebeovládání, kultivovanost vystupování a zevnějšku, jistota, pohotovost 

vystupování, schopnost sociálního kontaktu, schopnost přijmout odpovědnost. 

Dlouhodobá i krátkodobá paměť, schopnost rozdělení pozornosti, samostatné myšlení, odolnost 

vůči mentální zátěţi. 

 



- 43 - 

Další požadavky: 

Rozlišování barev a odstínů, rozsah zrakového pole, rozlišování směru zvuku. 

Onemocnění omezující výkon povolání: poruchy vidění, duševní poruchy, poruchy chování, 

závaţná psychosomatická onemocnění. 

Pramen: Zpracováno podle Alinče, F.; Tomší, I. Katalog prací. Olomouc: Anag, 2006  

                      

                  

4.2.2. Přijímací a výběrový rozhovor  

 

V rámci strukturovaného rozhovoru je důleţité získat potřebné informace o uchazeči. Je třeba 

volit takové otázky, kterými získáme vhodné informace. Účelem tohoto rozhovoru je postupovat 

podle předem připravené série otázek, které jsou zformulovány na základě popisu a specifikace 

požadavků pracovního místa.  

Pro úspěšné vedení rozhovoru je nezbytné: 

- předem prostudovat informace o kandidátovi (ţivotopis) 

- připravit písemný seznam vhodných otevřených otázek 

- vyvarovat se předsudkům a zaujatosti během rozhovoru 

- ukončit rozhovor až v době, kdy je možno vyvodit spravedlivé hodnocení 

- po skončení rozhovoru utřídit poznámky a zaznamenat si celkový dojem 

Rozhovor je tedy veden podle připraveného scénáře, jehoţ součástí jsou předem připravené otázky, 

coţ ovšem neznamená, ţe jeho v průběhu nemohou být kladeny další dotazy, které vyplynou 

z dané situace.  

 

 Tabulka č.6                 Členění strukturovaného přijímacího a výběrového rozhovoru 

Etapy Cíle Činnosti 

Úvod Vytvořit příjemné prostředí. 

Navázat kontakt. 

Představování. Úvod rozhovoru na neutrální 

téma. Souhlas s cílem rozhovoru. 

Střední 

část 

Získat a předat informace. 

Udrţovat vlídný vztah. 

Informace o motivaci, vzdělání, zkušenostech, 

vztazích, připravenosti k práci.  

Otázky a odpovědi. 

Závěr Ukončit rozhovor a projednat 

další postup. 

Shrnutí rozhovoru.  

Stanovení dalšího postupu. 

 

Pramen: Zpracováno podle Koubek, J. Řízení lidských zdrojů. 2. vydání. Praha: Management Press, 1997. 
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Tabulka č.7  Obsah strukturovaného přijímacího a výběrového rozhovoru 

Struktura rozhovoru Vhodná doba 

1. Úvod 

Představení, účel návštěvy, cíl rozhovoru, ocenění včasného příchodu, zkušenosti v oboru, 

výsledky ve škole (absolventi). 

Neutrální téma – cesta, sport, počasí. 

 

 

 

 5 – 10 min. 

2. Ověření údajů z životopisu, kontrola dokumentů          5 min. 

3. Zájmy, očekávání, motivace uchazeče 

Doporučené otázky: Co očekáváte od nového pracovního místa? 

Co povaţujete za úspěch a neúspěch v předchozím zaměstnání? 

Jaké máte důvody pro změnu zaměstnání? Jaké jsou vaše cíle z hlediska pracovního vývoje? 

 

 

 

10 – 15 min. 

4. Vzdělání a zkušenosti 

Doporučené otázky: Jaké vzdělání a kurzy jste absolvoval/a, na co jste se zaměřil/a?  

Jaké jsou vaše pracovní zkušenosti a jak je lze vyuţít v naší škole? 

Na co kladete důraz?  

Kolikrát jste změnil/a zaměstnání?  

Jak a v čem byly pro vás tyto změny prospěšné? 

Moţno připravit modelové pracovní problémy (řešení kázeňského přestupku ţáka, třídnické 

záleţitosti, orientace v učebních dokumentech). 

 

 

 

 

 

 

 

10 -15 min. 

5. Sociální zkušenosti 

Doporučené otázky: Jak jste vycházel/a s ţáky, rodiči, kolegy, nadřízenými? 

 Měl/a jste s nimi spory? Čeho se týkaly?  

S jakými lidmi nejraději spolupracujete? S jakými lidmi si nerozumíte? 

 

 

 

10 -15 min. 

6. Vlastní hodnocení a rozvoj 

Doporučené otázky: Máte zájem o odborný růst?  

Jaké jsou vaše profesní cíle? Daří se vám jich dosahovat?  

Jaké znalosti a dovednosti byste chtěl/a dále rozvíjet?  

Co povaţujete za své silné a slabé stránky? 

 

 

 

   5 -10 min. 

 

7. Informace o škole a pracovním místě 

Podává osoba vedoucí rozhovor. 

 

       10 min. 

8. Otázky kandidáta 

 Nutno stručně, srozumitelně a pravdivě zodpovědět 

          

         5 min. 

9. Shrnutí a předběžný závěr 

Zhodnocení celkového dojmu. V případě rozhodnutí nepřijmout uchazeče, odřekneme slušně 

jeho nabídku. Uvaţujeme – li o přijetí, domluvíme další postup. 

 

 

          5 min. 

Doporučená doba trvání rozhovoru 60 – 90 min. 

Pramen: Zpracováno podle Koubek, J. Řízení lidských zdrojů. 2. vydání. Praha: Management Press, 1997. 
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Pracovní místo                               Kandidát  

 

Obsah 

rozhovoru  

   

 

Komentář  

                  Hodnocení 

     

Nadprůměr                     

                    

Průměr 

                        

      

Podprůměr                  

Zájmy, 

očekávání 

 

 

   

Vzdělání 

a zkušenosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociální  

zkušenosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhled uchazeče (nedbalý, uspokojivý, dobrý)  

 

Vystupování (zdvořilé, přátelské, nevhodné) 

 

Závěr: 

Kandidát vyhovuje - nevyhovuje 

Poznámky: 

 

 

Pramen: Zpracováno podle Bláha, J.; Mateicicuc, A.; Kaňáková Z. Personalistika pro malé a střední 

firmy. Brno: CP Books, 2005. 

 

 

Formulář č.1          Hodnocení kandidáta během výběrového rozhovoru 
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4.2.3. Přijímání a adaptace nových zaměstnanců 

 

Způsob přijímání a adaptace nového pedagoga je ukazatelem kultury školy i úrovně 

řídícího pracovníka. Dobře provedená adaptace vede k rychlejšímu růstu pracovního 

výkonu. Proces vyrovnávání se člověka se skutečností, ve které plní pracovní úkoly, 

probíhá dvěma směry, které se navzájem prolínají: 

pracovní adaptace – dochází k postupnému vyrovnávání souboru osobních předpokladů 

jedince s konkrétními poţadavky jeho pracovního zařazení, průběţné zvládání změn 

v nárocích a podmínkách pracovní činnosti. 

sociální adaptace – jedinec se začleňuje do struktury sociálních vztahů v rámci pracovní 

skupiny i do sociálního systému celé školy. Přijímání a orientace pracovníků zahrnuje: 

- vyřízení formálních náležitostí 

- adaptace pracovníka 

- časový plán procesu orientace 

 

Formální náležitosti: 

- vstupní lékařská prohlídka, výpis z rejstříku trestů 

- podpis pracovní smlouvy (zkušební doba – obvykle 3 měsíce) 

- seznámení pracovníka s jeho právy a povinnostmi, popis pracovního místa 

- proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

-zařazení pracovníka do personální evidence, mzdový list, evidenční list důchodového 

zabezpečení, převzetí zápočtového listu od pracovníka, přihláška k sociálnímu a 

zdravotnímu pojištění, vyplnění daňového prohlášení 

Adaptace pracovníka: 

- představení nového pracovníka kolektivu učitelů, ostatním zaměstnancům školy 

(porada, sborovna) a ţákům (třída)  

- přidělení kabinetu, místa ve sborovně 

- seznámení pracovníka s provozem školy, se zásadami odměňování, zaměstnaneckými 

výhodami (čerpání FKSP), zaměstnaneckými vztahy, vztahy s odbory, řádem školy, 

vymezení pracovních úkolů 

- stanovení odborného garanta – uvádějícího učitele 

- vypracování časového plánu orientace 
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Časový plán procesu orientace: 

Po rozhodnutí o přijetí pracovníka – předání písemných informací (popis pracovního 

místa, pracovní řád, plán učiva), udrţování kontaktu, poskytování informací.  

Při podpisu pracovní smlouvy - předání ústních a písemných informací (práva a 

povinnosti zaměstnance, odměňování, zaměstnanecké výhody, pracovní vztahy, vztahy 

s odbory, docházka, vnitřní předpisy). 

V den nástupu -  seznámení s pracovním prostředím, spolupracovníky, uvádějícím 

učitelem, proškolení BOZP, předání svěřených předmětů (klíče, pomůcky, počítač, 

vybavení pracovny, kabinetu a podobně), organizační schéma, informace o hodnocení 

pracovního výkonu, moţnost dalšího vzdělávání, učebnice, metodické příručky, školní a 

klasifikační řád a další nezbytné písemnosti, traumatický plán, informace o postupu při 

nebezpečí a úrazu, důleţitá telefonní čísla.  

První týden – vzájemné náslechy a hospitace začínajícího a uvádějícího učitele, sledování 

pracovního výkonu nového pracovníka nadřízeným (ředitel, zástupce ředitele) vzájemné 

pohovory, spolupráce při plánování pracovních úkolů, zařazování do kolektivu 

pedagogických pracovníků školy.  

Druhý týden – plnění všech běţných povinností (suplování, dozory, účast na poradách, 

školeních, jednáních metodických orgánů a podobně), sledování pracovního výkonu, 

chování a jednání nového zaměstnance, setkání s nadřízeným a hodnocení průběhu 

orientace (zvládání poţadovaných pracovních dovedností, plnění pracovních úkolů, 

spokojenost s pracovním chováním, plnění vzájemných očekávání, zodpovědět případné 

dotazy týkající se výkonu pozice). Nadále trvá těsný kontakt s uvádějícím učitelem.  

Třetí a čtvrtý týden – plné pracovní vytíţení, vyhodnocení dosavadního pracovního 

výkonu a průběhu orientace včetně řešení problémů v této oblasti, (jedenkrát týdně), 

moţno provést krátkou instruktáţ ohledně norem chování, zaměstnaneckých výhod, 

metod výuky, klasifikace, nutný kaţdodenní styk s uvádějícím učitelem. 

Druhý až pátý měsíc – plné pracovní vytíţení včetně dalších úkolů vyplývajících 

z daného pracovního místa (pomoc při organizaci školních aktivit a mimoškolní činnost, 

konzultace s rodiči a podobně), jedenkrát za dva týdny formální schůzka s bezprostředním 

nadřízeným za účelem vyhodnocování průběhu orientace a řešení jejích problémů, dle 

potřeby konzultace a pomoc uvádějícího učitele. Moţno absolvovat krátké školení na téma 

pracovní vztahy, pracovní výkon, odměňování. 
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Šestý měsíc – uzavření procesu orientace, vyhodnocení pracovního výkonu, výsledků 

adaptace, stanovení rozvojových cílů a dohodnutí úkolů na příští období. Ukončení 

činnosti uvádějícího učitele. 

 

4.2.4.  Pracovní hodnocení pedagogů 

 

Jde o proces, při kterém je hodnocena práce učitelů (v tomto případě vedením školy). 

Objektivita a účinnost hodnocení závisí na vhodně zvolených kritériích. Důleţité je, 

aby byla při kaţdém hodnocení věnována náleţitá pozornost nejen průběhu výuky, ale 

také jejím výsledkům. Hlavním cílem hodnocení je poskytnutí zpětné vazby (pro růst 

výkonnosti), stanovení směru dalšího rozvoje pracovníka a podkladů pro odměňování. 

Fáze procesu hodnocení pracovníků včetně nástrojů hodnocení jsem uspořádala do 

tabulky. 

 

Tabulka č. 8                          Postup pracovního hodnocení zaměstnanců 

Průběh hodnocení Nástroj hodnocení 

Příprava pracovního hodnocení 

Informování zaměstnanců o účelu 

a významu pracovního hodnocení 

Stanovení hodnotících kritérií 

na základě analýzy pracovního místa 

Realizace pracovního hodnocení 

Sběr potřebných informací 

Hodnotící formulář 

 

Seznámení zaměstnanců s výsledky 

hodnocení a jejich posouzení 

Hodnotící pohovor 

Závěr hodnocení Dohoda o budoucím výkonu 

 

Pramen: Zpracováno podle Koubek, J. Řízení lidských zdrojů. 2. vydání. Praha: Management Press, 1997. 
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Kritéria pro hodnocení pracovního výkonu učitele 

 

Výsledky: 

- kvalita a kvantita práce 

- rozvoj inovační aktivity 

- pracovní disciplína 

- kompetentnost výkonu 

Pracovní chování:  

- ochota přijímat úkoly a dodrţování instrukcí 

- úsilí při plnění úkolů 

- ohlašování problémů 

- hospodárnost a zacházení s majetkem a zařízením školy 

- vedení potřebných záznamů, dodrţování pravidel, bezpečnost práce 

- dochvilnost, řádná docházka, vyuţití pracovního času   

Sociální chování: 

- ochota ke spolupráci, vztahy se spolupracovníky, ţáky, rodiči 

- jednání s lidmi, chování k nadřízenému 

- schopnost komunikace a týmové práce 

Dovednosti, znalosti, vlastnosti: 

- znalost pracovních úkolů, dovednosti 

- pruţnost v myšlení a jednání 

- vzdělání a další kurzy, osvědčení a podobně 

- cílevědomost, samostatnost, tvořivost 

- spolehlivost, vytrvalost, přizpůsobivost 

- organizační a verbální schopnosti 

- smysl pro zodpovědnost, loajalita, čestnost 

- odolnost vůči zátěţi a stresu 
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Formulář č.2                                                  Pracovní hodnocení učitele základní školy  

Příjmení, jméno, titul  

 

 

Kritéria hodnocení  Vynikající   Nadprůměrný Průměrný Podprůměrný 

 1. Organizování a plánování práce, 

      rozhodování 

    

 2. Motivování a jednání s lidmi, týmová 

     práce 

    

 3. Prezentování, písemný projev 

     komunikace 

    

 4. Práce s informacemi, počítačová   

     způsobilost 

    

 5. Pruţnost v myšlení a jednání, tvořivé 

     myšlení 

    

 6. Osobnostní rozvoj 

 

    

 7. Orientace v učebních dokumentech 

 

    

 8. Motivace k zájmu o učivo, výklad a  

    přizpůsobení učiva schopnostem ţáků       

    

 9. Rozloţení osnov a cílů do jednotlivých 

     témat a úkolů 

    

10. Třídnictví, komunikace s rodiči a 

      výchovným poradcem 

    

11. Příprava a hodnocení písemných prací, 

      zkoušení 

    

12. Vykonávání sluţeb v rámci provozu školy,  

      spolehlivost 

    

13. Řešení výchovných a studijních problémů 

 

    

14. Úpravy učiva podle změn ve vývoji vědy a 

      techniky 

    

15. Výuka se zřetelem na vzdělávací potřeby  

      ţáků 

    

16. Organizace samostatné činnosti ţáků 

 

    

17. Didaktické metody, vyuţití didaktické 

      techniky 

    

18. Odborné znalosti 

 

    

19. Zájem o práci a odborný rozvoj, přístup  

      ke změnám 

    

20. Splnění úkolů z minulého hodnocení 
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Zaměstnanec absolvoval v průběhu hodnoceného období následující školící akce: 

   

 

Absolvování akcí se projevilo ve znalostech, dovednostech a chování: 

 

Velmi výrazným zlepšením                            Mírným zlepšením                                 Neprojevilo se vůbec 

 

Úkoly na následující období: 

 

Název úkolu    Termín     Splněno Částečně splněno Nesplněno 

     

     

     

 

Závěry vyplývající z hodnocení zaměstnance: 

 

Doporučení ke zlepšení (neuspokojivě plněná kritéria): 

 

 

 

Doporučení k osobnímu rozvoji a vzdělávání na základě zhodnocení efektivity dalšího vzdělávání 

v předchozím období: 

 

 

 

Datum: 

 

Podpis hodnoceného:                                                Podpis hodnotitele: 

 

 

Pramen: Zpracováno podle Koubek, J. Řízení lidských zdrojů. 2. vydání. Praha: Management Press, 1997.  
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Hodnotící rozhovor 

Je jednou z metod pracovního hodnocení. Je třeba jej vnímat jako prostředek pro 

vzájemné zlepšení spolupráce mezi vedoucím a pracovníkem. 

Význam: 

- další motivace zaměstnance 

- odhalení příčin slabých míst výkonu 

- poskytnutí pomoci a podpory 

- zlepšení pracovních podmínek 

- ujasnění další perspektivy a profesního růstu  

Má – li hodnotící pohovor proběhnout konstruktivně, musí na něj být obě strany 

připraveny. 

 

Jednotlivé fáze hodnotícího rozhovoru: 

I. Příprava: 

- vyhodnocení formuláře pracovního hodnocení 

- sdělení data hodnocení a otázek pro hodnocení hodnocenému 

- sdělení hodnocenému, jak se výsledky projeví v odměňování, dalším vzdělávání, 

   kariérním růstu a podobně 

- příprava otázek s důrazem na zjištění zpětné vazby zaměstnance, sdílení a znalosti 

   strategie a kultury školy 

II. Průběh rozhovoru: 

Pravidla: 

- zajistit klidné, neformální ničím nerušené prostředí 

- drţet se stanoveného cíle, zachovat objektivitu 

- nezapříčinit konflikt, eventuelně se nenechat do konfliktu vtáhnout 

- dát zaměstnanci najevo svoji podporu a ochotu pomoci 

- vést otevřenou komunikaci, nepovyšovat se, klást otevřené otázky, rozvíjet diskuzi, 

   soustředit se na výkon ne na osobu zaměřit se pouze na konkrétní výsledky pracovního a 

   sociálního chování za období hodnocení, nehodnotit poklesky z minulého hodnocení 

- dát zaměstnanci prostor k vysvětlení svého pracovního chování, uplatňovat pozitivní 

   myšlení, nevnucovat svoje myšlenky 

- dodrţet dobu hodnotícího rozhovoru (maximálně 30 minut), nechat hovořit zaměstnance  

  (asi 75 % celkové doby rozhovoru) 

- diskutovat pouze v rámci otázek předem zadaných zaměstnanci 
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Příklady otázek, na které by se měl zaměstnanec připravit: 

Co se vám od posledního hodnocení podařilo?  

Co se vám nepodařilo, v čem se potřebujete zlepšit? 

Jaké změny by mohly přispět ke zlepšení vašeho pracovního výkonu? 

Jak si představujete svoje další vzdělávání? 

Jak si představujete svoje další aktivity a perspektivu ve škole? 

Jak jste spokojený se svojí dosavadní činností ve škole? 

Jaké jsou vaše náměty pro zkvalitnění činnosti školy, zlepšení pracovního prostředí a 

mezilidských vztahů, vybavení pomůckami, zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci? 

III. Ukončení hodnotícího rozhovoru: 

Směrem k zaměstnanci: 

- shoda na stanovení nových cílů a úkolů 

- podepsání hodnotícího protokolu 

- poděkování a rozloučení 

Směrem k organizaci: 

- aktualizace osobních údajů 

- stanovení potřeby dalšího vzdělávání a pomoci zaměstnanci 

- stanovení problematických míst pracovního hodnocení zaměstnance 

  

Formulář č.3                                                                                           Dohoda o výkonu  

Příjmení, jméno, titul: Pracovní zařazení (aprobace): 

 

Úkoly na následující období :                                                  od                    do 

Zaměření oblasti Konkrétní cíle Datum 

plnění 

Důleţitost          

úkolu v % 

    

    

Podpis zaměstnance:                                              Podpis nadřízeného: 

Datum: 

  

Pramen: Zpracováno podle Bláha, J.; Mateicicuc, A.; Kaňáková Z. Personalistika pro malé a střední firmy. 

Brno: CP Books, 2005. 
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4.2.5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je klíčovou podmínkou konkurenceschopnosti a 

úspěšnosti kaţdé školy. Protoţe školy mají vyčleněny určité finanční prostředky na další 

vzdělávání pedagogů, je třeba pečlivě zvaţovat, do koho a jak investovat, aby byly 

naplněny strategické cíle organizace. Cílem dalšího vzdělávání není pouhý přenos 

poznatků, ale zejména změna chování a přístupů pedagogů, odpovídající potřebám školy.    

Pro konkrétní interní hodnocení efektivity dalšího vzdělávání lze vyuţít jednoduchý 

formulář, kde body 2, 3, 4 lze hodnotit bezprostředně po absolvovaném vzdělání a body 

1, 5, 6 s časovým odstupem. 

 

 Formulář č. 4                                                   Vlastní hodnocení efektivity vzdělávání   

                   +                                                  --- 

1. Splnění cíle vzdělávání 

 

  

2. Vhodnost náplně  

    a metody 

  

3. Hodnocení reakce  

   Spokojenost s obsahem 

    Spokojenost s metodami 

    Spokojenost s organizací  

  

4. Hodnocení míry 

    získaných vědomostí a 

    dovedností 

   (dotazník nebo zadání 

    konkrétního úkolu) 

  

5. Hodnocení změny 

    pracovního chování 

 

  

6. Hodnocení výsledků  

    (měřitelné ukazatele) 

 

  

 

Pramen: Zpracováno podle Bláha, J.; Mateicicuc, A.; Kaňáková Z. Personalistika pro malé a střední firmy. 

Brno: CP Books, 2005. 
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4.2.6. Osobní rozvoj pracovníka 

 

K dobrému výkonu i spokojenosti na pracovišti potřebuje zaměstnanec vědět, co se od něj 

očekává, v čem chybuje, v čem je dobrý. Proto by z hodnocení měl vyplynout určitý cíl. 

Jak plánovat další profesionální dráhu, jaké získávat další dovednosti a zkušenosti a jak 

rozvíjet svůj osobní potenciál. Konkrétním výsledkem provedené identifikace 

správných způsobilostí je individuální rozvojový plán. 

 

Formulář č. 5                                                        Rozvojový plán učitele základní školy 

Jméno zaměstnance  

Jméno hodnotitele  

1. Konkrétní kompetence                        

                                                                                                  Termín 

Rozvíjená kompetence  

Vzdělávací akce  

Forma vzdělávací akce  

Způsob ověření  

2. Konkrétní kompetence 

                                                                                                     Termín 

Rozvíjená kompetence  

Vzdělávací akce  

Forma vzdělávací akce  

Způsob ověření  

Datum Podpis hodnotitele Podpis hodnoceného 

 

 

Pramen: Zpracováno podle Koubek, J. Řízení lidských zdrojů. 2. vydání. Praha: Management Press, 1997. 
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5. Závěr 
 

Ve své práci jsem se zaměřila na posouzení a zhodnocení současné úrovně personální 

práce zkoumaného vzorku základních škol v oblasti plánování potřeby lidských zdrojů 

v návaznosti na plán dlouhodobého rozvoje školy, výběru, přijímání a adaptace 

pedagogických pracovníků, včetně jejich následného vzdělávání, hodnocení a rozvoje. 

Orientovala jsem se pouze na profesi učitele, protoţe tato profese je důleţitým objektem 

řízení v rámci školy a také proto, aby práce nebyla příliš obsáhlá. Nedostatek svojí práce 

spatřuji v tom, ţe zadaný dotazník byl poměrně stručný a některé otázky mohly být lépe a 

přesněji formulovány.   

Cílem práce bylo pomocí dotazníkového šetření zjistit, zda plán potřeby a rozvoje 

lidských zdrojů vychází z plánu dlouhodobého rozvoje školy. Bylo zjištěno, ţe v oblasti 

strategie a plánování potřeby lidských zdrojů mají vedoucí pracovníci základních škol 

zpracovány potřebné dokumenty, které na sebe navazují. Potvrdil se tedy můj předpoklad, 

ţe plán potřeby lidských zdrojů vychází z plánu dlouhodobého rozvoje školy. Současně 

bylo ale také zaznamenáno, ţe v rámci zkoumaného vzorku základních škol není 

věnována dostatečná pozornost plánování rozvoje pedagogických pracovníků.  

Na základě vlastních zkušeností z řídící práce jsem vyslovila další předpoklad týkající se 

vyuţití pouze běţných metod (posuzování ţivotopisu a kvalifikace) při výběru a přijímání 

pracovníků. Tento způsob nezaručuje vţdy optimální výběr pracovníka v návaznosti na 

budoucí pracovní výkon. Při analýze výsledků bylo potvrzeno, ţe se převáţně vyuţívají 

pouze tyto metody, přetrvává nedostatek odpovídajících uchazečů, coţ je pro školství 

typické, chybí vhodná kritéria pro výběr kandidátů a následně není zaveden adaptační 

program pro nově příchozího zaměstnance. Výsledky šetření potvrzují druhý předpoklad. 

Do svého výzkumu jsem zahrnula i pohled na další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

jejich hodnocení a rozvoj. Zde bylo zjišťováno sledování dopadu dalšího vzdělávání na 

výchovně vzdělávací proces a jeho promítnutí do hodnocení. Bylo potvrzeno, ţe 

sledované školy plánují další vzdělávání pedagogických pracovníků v součinnosti 

s předpokládaným dalším rozvojem školy. Evidence dalšího vzdělávání je většinou 

vedena, jeho efektivita není ale dostatečně vyhodnocována a k hodnocení nejsou 

vyuţívány optimální nástroje. V oblasti pracovního hodnocení učitelů průzkum mezi 

respondenty potvrdil pravidelnost provádění pracovního hodnocení i informovanost 

zaměstnanců o jeho účelu. Převáţně není vyuţíváno metod, které by komplexně 

postihovaly pracovní výkon a následný dopad dalšího vzdělávání, lze tedy potvrdit i třetí 
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předpoklad. 

Na závěr bych ráda konstatovala, ţe práce s lidským faktorem v základních školách se 

vyvíjí směrem k moderní koncepci této činnosti – řízení lidských zdrojů. Právě lidské 

zdroje uvádí do pohybu zdroje ostatní, zároveň jsou pro kaţdou organizaci nejcennější i 

nejdraţší, a rozhodují o prosperitě a konkurenceschopnosti organizace. Doufám proto, ţe 

metodická doporučení, která jsou výstupem této práce, pomohou vedoucím pracovníkům 

v základním školství dále rozvíjet promyšlený systém práce s lidským potenciálem a za 

jeho přispění budovat školu jako učící se organizaci, která dokáţe reagovat na současný 

vývoj a změny podmínek okolního prostředí. 
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             PŘÍLOHY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Dotazník 

 

Průvodní dopis:  

Váţená paní ředitelko, váţený pane řediteli, 

jsem posluchačkou třetího ročníku bakalářského studia pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze, oboru školský management.  

Dovoluji si Vám předloţit dotazník, který se týká výzkumu důleţitých oblastí řízení lidských 

zdrojů na základních školách. Výsledků výzkumu bude vyuţito v rámci mojí bakalářské práce 

ke zpracování materiálu, který pomůţe vedoucím pracovníkům ve školství budovat ucelený 

systém práce s lidskými zdroji. 

 Dotazník je velmi stručný, obsahuje uzavřené otázky a jeho vyplnění Vám zabere přibliţně 

pět minut. 

 

                                                                                                 Děkuji za Váš čas a vstřícnost. 

                                                                                                       Milena Kreisingerová 

 

Při telefonickém kontaktu byla k vysvětlení důvodu dotazování pouţita zkrácená verze 

průvodního dopisu. 

 

I. Oblast strategie a plánování potřeby lidských zdrojů 

 

1. Má škola zpracován dlouhodobý plán rozvoje:ANO - NE 

 

2. Jsou stanoveny cíle pro řízení lidských zdrojů v oblasti personálního rozvoje pedagogů  

     vycházející z dlouhodobého plánu rozvoje školy:ANO – NE 

 

3. Je zpracován plán pro zabezpečení budoucí potřeby lidských zdrojů: ANO - NE 

 

4. Analýza pracovních míst je vyuţívána pro: 

   a) vzdělávání a rozvoj pracovníků: ANO - NE 

   b) personální plánování: ANO - NE 

   c) hodnocení a odměňování: ANO – NE 

 



 

II. Oblast výběru a přijímání nových zaměstnanců 

 

1. Je zaveden ustálený postup pro výběr a přijímání nových zaměstnanců: ANO - NE 

 

2. Má škola problémy s nedostatkem vhodných uchazečů:  ANO - NE 

 

3. Má škola potíţe se stanovením kritérií výběru zaměstnanců: ANO - NE 

 

4. Vyuţívané metody výběru zaměstnanců:  

   a) pohovor: ANO - NE 

   b) hodnocení dokumentů (ţivotopis a kvalifikace): ANO - NE 

   c) posuzování referencí: ANO - NE 

   d) testování schopností, znalostí: ANO - NE 

 

5. Je zpracován plán adaptace nového zaměstnance: ANO - NE  

 

III. Oblast vzdělávání, rozvoje a hodnocení pedagogických pracovníků 

 

III. a) Vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků  

1. Má škola vypracován plán vzdělávání a rozvoje pedagogických pracovníků: ANO – NE 

 

2. Je potřeba dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vázána na předpokládaný rozvoj 

školy:ANO – NE 

 

3. Vede škola evidenci, jakého vzdělávání se pedagogičtí pracovníci zúčastnili: ANO – NE 

 

4. Je další vzdělávání vyhodnocováno: 

   a) posouzením osobních reakcí školeného: ANO – NE 

   b) hodnocením nových poznatků: ANO – NE 

   c) hodnocením změn pracovního chování: ANO – NE 

   d) vyplňováním hodnotícího dotazníku: ANO – NE 

 

 

 



 

III. b) Hodnocení pedagogických pracovníků 

 

1. Je ve škole zaveden systém pracovního hodnocení zaměstnanců:  ANO – NE 

 

2. Je hodnocení zaměstnanců prováděno pravidelně:  ANO - NE   

 

3. Jsou zaměstnanci informováni o účelu a vyuţití pracovního hodnocení:  ANO – NE 

 

4. Výsledků pracovního hodnocení je vyuţíváno pro: 

    a) odměňování: ANO - NE 

   b) plánování dalšího vzdělávání: ANO – NE 

   c) motivaci ke zlepšení pracovního výkonu: ANO – NE 

 

5. Při hodnocení pracovníků se vyuţívá: 

    a) volný popis pracovního výkonu (hospitace): ANO – NE 

    b) hodnotící formulář: ANO – NE 

    c) porovnávání pracovníků: ANO – NE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vyhodnocení dotazníků: 

 

 I. Oblast strategie a plánování potřeby lidských zdrojů 

 Tabulka č.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2 

  

Otázka ANO    NE %ANO %NE 

  1.     38       8   82,61   17,39 

  2.     32     14    69,57   30,43 

  3.     37         9   80,43   19,57 

  4. a     22     24    47,83   52,17 

  4. b     20     26   43,48   56,52 

  4. c     31     15   67,39   32,61 
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II. Oblast výběru a přijímání nových zaměstnanců 

Tabulka č.10 

 

Otázka ANO    NE %ANO %NE 

 1.     42       4   91,30   8,70 

 2.     36     10   78,26 21,74 

 3.     34     12   73,91 26,09 

 4. a     46       0 100,00   0,00 

 4. b     46       0 100,00   0,00 

 4. c      29     17   63,04 36,96 

 4. d       7     39   15,22 84,78 

 5.        5     41   10,87 89,13 
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III. Oblast vzdělávání, rozvoje a hodnocení pedagogických pracovníků 

 

III. a) Vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků  

 Tabulka č.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4 
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Otázka ANO   NE %ANO %NE 

1.     43       3    93,48   6,52 

2.     40       6    86,96 13,04 

3.     42       4    91,30   8,70 

4. a     34     12    73,91 26,09 

4. b     24     22    52,17 47,83 

4. c     10     36    21,74 78,26 

 4. d        3      43       6,52  93,48 



 

III. b) Hodnocení pedagogických pracovníků   

  Tabulka č.12 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 5 

 

Hodnocení pedagogických pracovníků
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Otázka ANO    NE %ANO %NE 

 1.     39       7    84,78 15,22 

 2.     36      10    78,26 21,74 

 3.     34      12    73,91 26,09 

 4. a     45        1      97,83   2,17 

 4. b     32      14    69,57 30,43 

 4. c     27      19    58,70 41,30 

 5. a     38        8     82,61 17,39 

 5. b       5      41       10,87 89,13 

 5. c     45        1     97,83   2,17 
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