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Resumé 

Závěrečná bakalářská práce se zabývá motivačně hodnotícími pohovory, které jsou 

součástí systému hodnocení v personálním managementu. Zdůrazňuje motivační aspekt 

hodnocení a charakterizuje motivačně hodnotící pohovory jako metodu hodnocení. 

Výzkum zjišťuje, jaké jsou postoje vedení škol a učitelů k motivačně hodnotícím 

pohovorům a zda má vedení školy k dispozici potřebné materiály, potřebné pro motivačně 

hodnotící pohovory. Na základě analýzy informací je navrţen sebehodnotící dotazník a 

záznam z motivačně hodnotícího pohovoru. Tyto navrţené dokumenty jsou vyuţitelné při 

vedení pohovorů na školách. 

 

Summary 

This final thesis deals with the evaluation of motivation through interviewing, as a part of  

assessment in personnel management. It emphasizeses the motivational aspect of the 

evaluation and characterizes incentive appraisals as a method of evaluation. The research 

assesses the value of motivational interviews for leadership positions and also for teachers. 

It also assesses whether the school has the necessary materials needed for incentive 

appraisals. Based on an analysis of the information, a self-assessment questionnaire and an 

evauation of the motivational interview have been created. These documents are useful in 

conducting interviews at schools.  

 

 

Klíčová slova 

personální management, hodnocení, motivace, motivačně hodnotící pohovor 

 

Key words 

personnel management, evaluation, motivation, motivational assessment interview  

 

 

  



4 

 

OBSAH 

 

ÚVOD .................................................................................................................................... 5 

1   TEORETICKÁ VÝCHODISKA .................................................................................. 6 

1. 1  Hodnocení v personálním managementu ................................................................ 6 

1. 2  Motivační aspekt hodnocení ................................................................................. 12 

1. 3  Motivačně hodnotící pohovor jako metoda hodnocení ......................................... 17 

1. 3. 1  Hodnotitel a hodnocený ................................................................................. 18 

1. 3. 2  Čas ................................................................................................................. 19 

1. 3. 3  Místo .............................................................................................................. 20 

1. 3. 4  Příprava .......................................................................................................... 21 

1. 3. 5  Fáze ................................................................................................................ 23 

1. 3. 6  Chyby ............................................................................................................ 25 

1. 4  Úkoly pro výzkum ................................................................................................ 27 

2  VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ.............................................................................................. 28 

2. 1  Cíl, záměr výzkumu .............................................................................................. 28 

2. 2  Problém, hypotézy ................................................................................................ 29 

2. 3  Charakteristika výzkumného souboru .................................................................. 30 

2. 4  Metody .................................................................................................................. 31 

2. 4. 1 Dotazníkové šetření ....................................................................................... 31 

2. 4. 2  Obsahová analýza .......................................................................................... 37 

2. 5 Výsledky výzkumného šetření .............................................................................. 38 

2. 5. 1 Výsledky dotazníkového šetření .................................................................... 38 

2. 5. 2 Výsledky obsahové analýzy .......................................................................... 52 

    2. 5. 2. 1     Sebehodnotící dotazník .......................................................................... 53 

    2. 5. 2. 2     Záznam motivačně hodnotícího pohovoru ............................................ 55 

2. 6  Vyhodnocení výzkumného šetření, shrnutí – hypotézy ........................................ 58 

ZÁVĚR ................................................................................................................................ 61 

SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY ................................................................................. 62 

PŘÍLOHY ............................................................................................................................ 65 

 

  



5 

 

ÚVOD 

 

 Problematiku motivačně hodnotících pohovorů jsem si jako téma závěrečné 

bakalářské práce vybrala z toho důvodu, ţe to byl (a dosud je) jeden z důleţitých úkolů v 

oblasti personálního managementu, který jsem při nástupu do funkce ředitelky školy před 

čtyřmi lety začala řešit. Byla jsem přesvědčená o tom, ţe motivačně hodnotící pohovory 

mají nezastupitelné místo v systému hodnocení zaměstnanců a vzhledem k tomu, ţe se 

dříve na naší škole takové pohovory nekonaly, potřebovala jsem se připravit na prosazení 

změny.   

 Vyhledala jsem proto v odborné literatuře některé dílčí informace, které moje 

přesvědčení o přínosu motivačně hodnotících pohovorů posílily. Snaţila jsem se také 

získat vzory či příklady dotazníků pro sebehodnocení zaměstnanců a vzory záznamů z 

pohovorů, abych tyto materiály nemusela vytvářet sama a nedopouštěla se zbytečných 

chyb. Tehdy jsem zjistila, ţe zdrojů, odkud bych mohla čerpat, je relativně málo. Po dobu 

tří let ve funkci ředitelky jsem kaţdoročně znovu vytvářela sebehodnotící dotazník, protoţe 

se vţdy ukázalo, ţe jeho předchozí podoba nevyhovuje zcela potřebám praxe; záznamy 

z motivačně hodnotících pohovorů jsem zapisovala nejdříve pouze formou poznámek, 

později s vyuţitím jednoduchých vlastních formulářů. 

 Začala jsem se domnívat, ţe pravděpodobně existuje rozpor mezi uznávaným 

významem motivačně hodnotících pohovorů na straně jedné a jejich skutečným 

pouţíváním v praxi škol na straně druhé. Moţnost zvolit si téma své závěrečné bakalářské 

práce jsem proto pojala jako příleţitost zmapovat situaci v této oblasti personálního 

managementu a jako příleţitost přispět k tomu, aby se motivačně hodnotící pohovory staly 

běţnou součástí systému hodnocení ve školách. 

 Prostřednictvím závěrečné bakalářské práce jsem se pokusila problematiku 

motivačně hodnotících pohovorů teoreticky ukotvit, výzkumem ověřit stanovené hypotézy 

a získat podklady pro vytvoření sebehodnotícího dotazníku a záznamu z pohovoru – tedy 

materiálů, které by mohly pomoci vedení škol v systému hodnocení zaměstnanců, při 

motivačně hodnotících pohovorech. 
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1   TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

1. 1  Hodnocení v personálním managementu 

 

Základní poslání personálního managementu vystihuje Peter F. Drucker: 

„…úkolem (personálního managementu) je vyuţívat předností kaţdého pracovníka jako 

stavebního kamene pro dosaţení společného výkonu.“
1
 Účelem personálního 

managementu je tedy „zkvalitňovat individuální a kolektivní přínosy lidí ke 

krátkodobému i dlouhodobému úspěchu podniku.“ 
2
 

Hodnocení pracovníků je jednou z oblastí personálního managementu a má 

význam pro organizaci, pro zaměstnance a pro vedení organizace. Ve vztahu 

k organizaci monitoruje hodnocení výkon zaměstnance v minulosti vzhledem 

k dohodnutým normám a stanoveným cílům. Zaměstnanci pak hodnocení poskytuje 

zpětnou vazbu o tom, jak si v práci počíná. Nesporný je i význam hodnocení pro vedení 

organizace, protoţe hodnocení se např. stává podkladem při rozhodování o výši odměn. 

Thomson povaţuje systém hodnocení za způsob zabezpečení efektivního řízení 

pracovního výkonu a uvádí, ţe „organizace má prospěch ze standardní informace o 

svých pracovnících, z moţnosti rozvíjet jedince na základě informací z hodnocení, ze 

schopnosti přesněji plánovat svou potřebu lidských zdrojů; manaţer těţí z objektivních 

pokynů pro hodnocení pracovníků, ze získávání lepších znalostí potřeb pracovníků, ze 

zlepšování vztahů s pracovníky; pracovníkům pak hodnocení přináší následující 

výhody: příleţitost objektivně prodiskutovat svou práci, moţnost zhodnotit výkon, 

zváţit budoucí potřeby vzdělávání a rozvoje, zlepšit vztahy se svým manaţerem.“ 
3
 

Hodnocení pracovníků má tři oblasti: vstup, výstup a proces. Vstupem jsou míněny 

předpoklady zaměstnance, jako je např. vzdělání, praxe, kompetence, ambice. 

Výstupem se rozumí podaný pracovní výkon, výsledek pracovní činnosti. Proces je 

chování pracovníka při práci, přístup pracovníka k různým zadáním, úkolům, jedná se 

v podstatě o stupeň mezi vstupem a výstupem.  Hodnocení musí reflektovat všechny 

tyto tři oblasti jako celek. 

 

1.  DRUCKER, P. F., Efektivní vedoucí, s. 62. 

2.  KOHOUTEK, J.; ŠTĚPANÍK, R., Psychologie práce a řízení, s. 85. 

3.  THOMSON, R., Řízení lidí, s. 155-156. 
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Hodnocení má dvě základní podoby: hodnocení průběţné (neformální), které je 

běţnou kaţdodenní činností vedoucího pracovníka, a hodnocení systematické (formální, 

standardizované). To je periodické a předpokládá důkladnou přípravu, je časově a 

organizačně náročné. Kohoutek a Štěpaník konstatují, ţe se jedná o významnou a 

uznávanou součást personálního managementu, zároveň ale upozorňují, ţe je třeba 

v maximální moţné míře uplatnit psychologický přístup, protoţe „špatný hodnotící 

systém, nárazovost v hodnocení, vysoká míra subjektivity či neujasněnost cílů mohou 

napáchat mnoho škod v řízení …. i v interpersonálních vztazích.“ 
4
  

 „Organizace nevystačí s tím, ţe má nějaký systém hodnocení. Tento systém musí 

být efektivní.“
5
 Sleduje firemní kulturu, je diferencující, takţe postihuje rozdíly, a 

nenarušuje integraci. Předpokladem efektivního hodnocení jsou stanovené cíle a zpětná 

vazba, bez cíle a bez zpětné vazby není moţné vybudovat fungující systém hodnocení.  

 Cíle jsou motivem, ukazatelem směru, „pomocí cílů sami sebe vytahujeme výš.“
6
 

Milkovich a Boudreau povaţují za cíle hodnocení: 

 Zvýšení pracovních výkonů 

 Odměňování podle zásluh 

 Rozhodování o povýšení pracovníků 

 Poskytování rad zaměstnancům 

 Motivaci pracovníků 

 Hodnocení schopností pracovníků 

 Zjišťování, kdy je třeba poskytnout školení 

 Zlepšování vztahu mezi zaměstnanci a řídícími pracovníky 

 Spolupráci při stanovení cílů kariéry zaměstnance 

 Zvýšení efektivnosti práce 

 Rozhodování o přemístění pracovníků 

 Rozhodování o ukončení pracovního poměru 

 Podporu dlouhodobého plánování 

 Hodnocení procesu přijímání  pracovníků.
7
 

 

4. KOHOUTEK, J.; ŠTĚPANÍK, R., Psychologie práce a řízení, s. 85. 

5. WERTHER, W. B.; DAVIS, |K., Lidský faktor a personální management, s. 287. 

6. HAMERNÍKOVÁ, D., Personální management ,přednáška CŠM.  

7. tamtéţ. 
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Předpokladem efektivní zpětné vazby je otevřený systém, nepřetrţitost a 

mnohopohledovost. Základní podmínky zpětné vazby zabezpečují, aby hodnotící 

informace byly správným způsobem předány a správným způsobem přijaty. Proto je 

třeba, aby hodnotitel partnera informoval o jeho chování a popisoval chování, nikoliv 

partnera jako takového. Při tom je třeba popisovat specifické informace a neformulovat 

zobecňující tvrzení. Zároveň musí být zabezpečeno přijetí zpětné vazby.  

Hroník varuje před naduţíváním pojmu zpětná vazba a upozorňuje, ţe do ní nepatří 

otázky a tzv. sendvič.
8
  Otázkou typu: „A co si o tom myslíte vy?“, která následuje po 

jednoznačném sdělení, umenšujeme jednoznačnost a přímočarost tohoto sdělení. 

Sendvičová metoda zase vrství informace: pozitivní – negativní – pozitivní, čímţ 

sniţuje váhu obou typů informací. 

 Nedílnou součástí hodnocení je sebehodnocení zaměstnance. Thomson na několika 

uváděných kauzách ukazuje, jak velký význam má sebehodnocení v systému 

hodnocení, jak velmi jej můţe ovlivnit, pokud je sebehodnocení skutečnou – nikoli 

formální – součástí hodnocení. 

Mimořádně náročnou etapu v procesu hodnocení představuje výběr kritérií 

hodnocení.  Dříve neţ jsou kritéria stanovena, je třeba si uvědomit, ţe při výběru kritérií 

hodnocení hrozí dva extrémy: buď jsou výsledky hodnocení zkresleny malým 

mnoţstvím kritérií, nebo je hodnocení znesnadněno příliš velkým mnoţstvím 

hodnotících kritérií. Kohoutek a Štěpaník rozdělují kritéria na firemní a  individuální,  

přičemţ u obou je třeba sledovat stránku kvalitativní a kvantitativní.  Shrnují, ţe „výběr 

kritérií by se měl opírat o analýzu daného pracovního místa, o tzv. standardy.“
9
  

Problém spočívá v tom, ţe pro pedagogy dosud neexistují obecně platné standardy 

učitelské profese. Diskuze na toto téma byla před časem pozastavena.
10

 Přesto jiţ 

některé školy s vlastními standardy, vycházejícími z navrţených obecných, pracují. Za 

hodnotící kritéria obecně je moţné povaţovat: 

 Profesní znalosti a dovednosti a jejich soustavné prohlubování 

 Kvalitu práce 

 Výkonnost 

 Samostatnost 

 

8.  HRONÍK, F., Hodnocení pracovníků, s. 53. 

9.  KOHOUTEK, J.; ŠTĚPANÍK, R., Psychologie práce a řízení, s. 91. 

10.  Diskuze na téma Profesní standard kvality učitele byla na podzim roku 2009  z rozhodnutí  MŠMT  zastavena. 



9 

 

 Zodpovědnost, spolehlivost 

 Vyjadřovací schopnosti 

 Společenské vystupování 

 Sociální kontakt. 
11

 

Další znesnadnění procesu hodnocení spočívá v tom, ţe „v celé oblasti řízení 

lidských zdrojů…. se nikdy nebudeme sto opírat jen o tvrdá data, která budou 

nezpochybnitelná“
12

, která budou snadno a jednoduše měřitelná.
 
Hroník toto tvrzení 

vysvětluje pomocí Hammondovy matice a  konstatuje,  ţe při hodnocení pracovníků se 

uplatňují i prvky intuice a vědomých stereotypů.  

Hodnocení je oblastí personálního managementu, která se vyvíjí a ve fungujících 

systémech hodnocení je moţno sledovat změny: 

 Od registrace k motivaci 

 Od známkování k řešení problému 

 Od papírového hodnocení „od stolu“ k hodnocení „tváří v tvář“ 

 Od role učitele a ţáka k roli porodníka a rodiče.
13 

Předpokládám, ţe ve výzkumné části mé práce se v rozhovoru s hodnotiteli i 

hodnocenými objeví také názory v tom smyslu, ţe hodnocení je nutné zlo, ţe nepřináší 

očekávaný uţitek. Realizace výše uvedených změn v oblasti hodnocení by měla podle 

mého názoru posunout i vnímání hodnocení obecně – jako důleţitého nástroje vedení 

lidí a jako významného instrumentu sebeřízení tak, aby přestávalo platit, ţe „ řízení lidí 

se více orientuje na hodnocení minulosti neţ na plánování budoucnosti, na jednostranný 

tok informací a příkazů shora neţ na dialog, na obviňování neţ na včasné řešení 

problémů a na dodrţování formalit neţ na komunikaci a oboustranné naslouchání.“
14 

Za kritéria hodnocení můţeme podle Hroníka
15

 povaţovat buď jednotlivé oblasti 

hodnocení  nebo kompetence. Provádět hodnocení podle jednotlivých oblastí znamená 

stanovit si několik kritérií v oblastech vstupu, procesu a výstupu. Pro kompetenční 

model hodnocení je nejprve nezbytné definovat pojem kompetence.  

 

11.  HAMERNÍKOVÁ, D., Personální management.  

12.  HRONÍK, F., Hodnocení pracovníků, s. 11,12. 

13.  tamtéţ, s. 18. 

14. KOUBEK, J., Řízení lidských zdrojů, s. 202. 

15. HRONÍK, F., Hodnocení pracovníků, s. 28. 



10 

 

Studie OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj) z roku 1990 se 

věnuje definici kvality učitele a vymezuje pět dimenzí: 

 Vědomosti v oblasti kurikula příslušných předmětů 

 Pedagogické dovednosti 

 Schopnost sebereflexe a sebekritiky 

 Empatie a angaţovanost ve vztahu k druhým 

 Manaţerské kompetence. 

„Problematikou stanovení oblastí odpovědnosti a profesních kompetencí pedagogického 

pracovníka v našich podmínkách se zabývá celá řada výzkumných úkolů a pracovníků 

(např. Spilková, Vašutová, Hausenblas, Švec, Walterová a další)“
16

 a lze zobecnit 

klíčové kompetence na: 

 Kompetence oborové (předmětové) 

 Kompetence obecně pedagogické 

 Kompetence didaktické a psychodidaktické 

 Kompetence sociální a komunikativní 

 Kompetence organizační a řídící (manaţerské a normativní) 

 Kompetence diagnostické a intervenční 

 Kompetence poradenské a konzultativní 

 Kompetence reflexe vlastní činnosti.
17 

Pro skupinu hodnotících a hodnocených pedagogů je pojem kompetence pojmem 

známým, analyzovaným v době tvorby školních vzdělávacích programů. Pojem 

kompetence lze přenést i na samotné pedagogy. Také vstupní dokument pro veřejnou 

diskuzi s názvem Tvorba profesního standardu kvality učitele
18 

rozpracovává zmíněné 

kompetence do podoby nároků na učitele, standardů kvality učitele. Nedokončená, 

pozastavená diskuze na toto téma je v podstatě překáţkou k zavedení kompetenčního 

modelu hodnocení pedagogických pracovníků, protoţe zůstává bez jednoznačné 

odpovědi otázka co hodnotit. Důsledky ale přesahují oblast hodnocení i oblast 

personálního managementu, dotýkají se mnoha dalších souvisejících témat včetně  

 

16.  HLADKÝ, J., Hodnocení zaměstnanců, s. 11. 

17.  tamtéţ, s. 12-15. 

18. RÝDL, K.; KOŠŤÁLOVÁ, H.; PÍŠOVÁ, M., Tvorba profesního standardu kvality učitele. 
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postavení učitele ve společnosti. Jak jsem jiţ uvedla dříve, některé školy samy 

rozpracovaly poţadované kompetence učitelů, dále pracovaly na uvedeném materiálu a 

vytvořily vlastní Profesní standard. Tato skutečnost v sobě podle mého názoru nese řadu 

pozitiv a příleţitostí, ale také řadu negativ a skrytých hrozeb. Pokoušela jsem se zjistit, 

zda byla v tomto smyslu situace na školách nějakým způsobem zmapována, ale o 

ţádném výzkumném šetření na toto téma jsem se nedozvěděla. Lze tedy jen vyuţít 

zkušeností škol, které (nejen) pro potřeby hodnocení definovaly obsah jednotlivých 

klíčových kompetencí  učitele.
19,20 

 

Bez ohledu na to, zda hodnotitel pouţívá při hodnocení kompetenční model nebo 

hodnotí pracovní výkon v jednotlivých oblastech, je třeba vedle kvalitativního 

hodnocení určit kvantitu.  Existují troj, čtyř, pěti, šesti, sedmi, deseti i stodílné stupnice, 

jak je popisuje  Hroník.
21

 Všechny hodnotící stupnice jsou trojího druhu: 

 neverbální (grafické a numerické) 

 verbální 

 kombinované. 

Dále existují komparativní metody, které jsou zaloţeny na srovnávání pracovníků mezi 

sebou podle daných kritérií.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. TRUNDA, J., Metodika hodnocení kompetence učitele, s. 13 – 18. 

20. Materiál jsem získala na workshopu Cesta ke kvalitě 25. 11. 2010; jedná se o materiál z gymnázia Josefa Kajetána 

Tyla v Hradci Králové. 

21.  HRONÍK, F., Hodnocení pracovníků. 
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1. 2  Motivační aspekt hodnocení 

 

Motivace by měla stát v centru manaţerské pozornosti nikoliv jako samostatný 

prvek systému vedení lidí, ale jako nedílná součást všech manaţerských funkcí. 

Důvodem je skutečnost, ţe jen motivovaní spolupracovníci ochotně, kvalitně a včas plní 

svěřené pracovní úkoly.
22   

Motivace je také jedním z výše uvedených cílů hodnocení.  

Oblast motivace zaměstnanců je však oblastí komplikovanou. Svoboda uvádí, ţe 

„v málokteré sféře dochází k tak neúnosnému zjednodušování teorie i praxe, takřka 

k vulgarizaci jevu, jako je tomu u motivace lidí.“
 23

  

Svobodou zmiňovaná zjednodušení mají podle mého názoru příčinu v tom, ţe na 

jedné (teoretické) straně existují různé motivační teorie a na druhé (praktické) straně 

zaměstnanci, z nichţ kaţdý je nějakým rozdílným způsobem motivován. Navíc 

Svoboda konstatuje, ţe spolehlivý systém motivace podřízených ve všech situacích 

samozřejmě neexistuje, protoţe do systému řízení vstupuje tak rozsáhlý počet faktorů, 

ţe ani nejkomplexnější inventář nedokáţe postihnout účinný systém motivace 

v konkrétních podmínkách dané  školy.
24  

Rovněţ Světlík upozorňuje, ţe „vzhledem 

k individuálním odlišnostem kaţdého z nás nelze stanovit jednoznačně motivační 

nástroje pro…..pedagogické pracovníky…. Proto je nutné se opřít především o „umění 

moţného“ a hledat v individuálních situacích individuální řešení.“
25

 

Motivace je tedy pro management školy úkol nezbytný, velmi náročný a specifický 

tím, ţe pro svou důleţitost musí být plněn, ale nikdy nemůţe být beze zbytku splněn. 

Co můţe k plnění tohoto úkolu pomoci? 

Podle mého názoru je třeba znát jednotlivé teorie motivace, ne však jen v jejich 

ryze teoretické podobě, ale v přesahu do praxe: 

McCleendova teorie motivačních potřeb uvádí tři typy motivačních potřeb: potřebu 

sounáleţitosti, potřebu moci a potřebu úspěchu, přičemţ u kaţdého člověka jsou tyto tři 

potřeby zastoupeny v různém poměru. Vědět, která z potřeb je dominantní u kterého 

zaměstnance, znamená správným směrem zaměstnance motivovat. Při hodnocení, resp. 

hodnotícím pohovoru je vhodné se na předpokládanou dominantní potřebu zaměřit. 

 

22.  HAMERNÍKOVÁ, D., Motivace. 

23.  SVOBODA, J., Motivování lidí, s. 5. 

24.  tamtéţ, s. 30 a 31. 

25.  SVĚTLÍK, J., Marketingové řízení školy,  s. 248. 
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Motivační teorie hierarchie potřeb Abrahama Maslowa je do dnešní doby uznávána 

a široce aplikována v praxi manaţerů, i kdyţ jsou některé její aspekty uváděny jako 

diskutabilní a stále jsou korigovány. Maslow vychází z předpokladu, ţe lidské potřeby 

jsou uspořádány hierarchicky v pěti skupinách a je-li některá skupina uspokojena, 

přestává působit jako stimul. Jedná se o skupinu fyziologických potřeb, potřebu jistoty a 

bezpečí, skupinu sociálních potřeb, potřebu uznání a váţnosti a potřebu seberealizace. 

Pro praxi managementu platí zjištění, ţe orientace manaţerů na nejjednodušší a 

nejzákladnější potřeby nebývá dlouhodobě nosná, zatímco motivační faktory zaměřené 

na osobní růst, míru odpovědnosti apod. mají efekt trvalejší a kumulační. 

Teorie dvou faktorů Herzberga pracuje se dvěma skupinami motivačních faktorů: 

s motivátory a faktory nespokojenosti. Motivátory jsou činitelé, které aktivují zájem o 

práci a vyvolávají uspokojení, jako např. ocenění za kvalitní práci, prezentace výsledků 

práce na veřejnosti. Faktory nespokojenosti vedou k nespokojenosti zaměstnanců a 

působí jako brzda jejich pracovních výkonů.  Jedná se např. o hygienické podmínky na 

pracovišti, nevhodný systém kontroly atp. Pro praxi je tato teorie vyuţitelná v tom 

smyslu, ţe je třeba věnovat pozornost oběma skupinám motivačních faktorů a zároveň 

nespoléhat stále na tytéţ vzorce úvah, co tedy bude působit jako motivátor a co je třeba 

učinit pro eliminaci faktorů nespokojenosti. 

McGregorova teorie vychází z představy dvou extrémních typů zaměstnance: typ X 

je typem člověka, pro kterého je práce jen nutné zlo, vyhovuje mu být řízen, musí být 

kontrolován, má malé osobní ambice; typ Y naopak vítá moţnost vlastní seberealizace, 

přijímá odpovědnost i s rizikem neúspěchu. Pro školský management je tato teorie 

podle mého názoru cenná tím, ţe po přiřazení zaměstnance k typu X by měla následovat 

otázka proč tomu tak je a zda se to dá nějakým způsobem ovlivnit (případně má-li cenu 

se o změnu pokoušet) a po přiřazení k typu Y by měla následovat otázka, zda je 

potenciálu zaměstnance opravdu dostatečně vyuţito. 

Vroomova teorie očekávání těţí z předpokladu, ţe lidé jsou ochotni dělat mnoho 

pro dosaţení cíle, jestliţe věří v hodnotu tohoto cíle a v pravděpodobnost dosaţení cíle. 

Podle mého názoru je v tomto smyslu zásadní komunikovat, představovat cíle…..
26 

 

26. Ve své praxi pociťuji někdy problém, předávám-li informace z vedení rezortu školství pedagogickému sboru. Týká 

se to především diskutovaných či plánovaných změn. Tyto změny by měly být jistě jejich budoucím realizátorům - 

učitelům - důkladně vysvětleny, aby byly správně pochopeny a v optimálním případě zvnitřněny.  Tuto situaci 

někdy, zvláště při nedostatku informací a  zkreslování  informací médii, vnímám jako problém. 
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Komplexní model motivace Portera a Lawlera lze označit za syntézu, rozpracování 

dříve uvedených teorií. 

Behaviorální teorie Skinnera předpokládá, ţe pozitivní motivační zkušenosti 

předurčují u člověka jeho pozitivní reakce v budoucnu a naopak. Skinner analyzuje čtyři 

základní motivační postupy: pozitivní motivaci, negativní motivaci, utlumení určité 

aktivity a trestání. Na základě vlastní zkušenosti jsem přesvědčena, ţe je třeba zaměřit 

se na pozitivní motivaci zaměstnanců a vyvarovat se utlumení určité aktivity – všímat si 

činnosti, neřídit se jednoduchým pravidlem, ţe kdyţ něco dobře funguje, není nutné 

tomu věnovat další pozornost. Při hodnotících pohovorech jsem zaznamenala i 

očekávání pozitivního hodnocení ze strany zaměstnanců, zda jsem si všimla, ţe to či 

ono udělali, ţe na něčem pracují…. Jsem přesvědčena, ţe čím více pozornosti bude 

vedení škol věnovat pozitivní motivaci a bude-li si dostatečně všímat činnosti práce 

jednotlivých zaměstnanců, tím méně času a energie bude odčerpávat negativní motivace 

a trestání zaměstnanců.  

Běţnou asociací k pojmu „motivace“ je pojem „odměna“. Adamsova teorie 

spravedlivé odměny vychází z toho, ţe kaţdý zaměstnanec hodnotí obdrţenou odměnu 

jako spravedlivou či nespravedlivou v porovnání s výkony ostatních zaměstnanců a 

vnímaná vyváţenost či nevyváţenost odměny se pak odráţí v další práci zaměstnanců. 

Ve školství je situace navíc komplikována trvalým nedostatkem finančních prostředků 

na nenárokové sloţky mzdy, z čehoţ vyplývá nevýrazná diferenciace v odměňování 

slabého a vynikajícího výkonu.
27 

 Jediným východiskem je mít jasně stanovená kritéria 

odměňování, mít jasně stanovená kritéria hodnocení. Tato kritéria by měla být 

zveřejněna a tato kritéria by měla být probrána v rámci motivačně hodnotícího 

pohovoru se zaměstnancem. 

Jestliţe je motivování zaměstnanců nezbytným a velmi sloţitým úkolem, pak je 

tento úkol výrazně usnadněn při naplňování devatera pravidel motivace podle Plamínka:  

 Motivace není jedinou cestou k ovlivňování lidí 

 Nepřizpůsobujte lidi úkolům, ale úkoly lidem 

 Lidé musejí být spokojeni alespoň s něčím 

 Jiní lidé mohou být citliví na jiné podněty neţ vy 

 Obava z nepříjemného můţe motivovat stejně jako touha po příjemném 

 Mnohdy stačí práci dobře definovat a vysvětlit 

27.  HLADKÝ, J., Hodnocení zaměstnanců, s. 35. 
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 Pod „nechci“ se můţe skrývat „neumím“ nebo „nemohu“ 

 Při motivaci myslete na druhého, ne na sebe 

 Aktuální motivy jsou souhrou vlivu osobnosti, prostředí a situace.
 28

 

Plamínkova teorie motivace podle motivačního zaloţení je podle mého mínění 

velmi vítanou inspirací pro management škol.
29

  Lidé se podle této teorie dělí do čtyř 

skupin podle ochoty riskovat či preferovat jistoty a podle zaměření na cíl či na cesty 

k cíli. Skupiny objevovatelů, podmanitelů, slaďovatelů a zpřesňovatelů jsou popsány 

včetně očekávaných reakcí a včetně efektivního způsobu jak je motivovat.  

Jaké praktické postupy lze pro motivaci pouţít? Miller
 
uvádí osm základních 

kamenů: 

 Předávání rad 

 Odstraňování překáţek 

 Nabídka výběru 

 Sniţování přitaţlivosti, resp. zvyšování přitaţlivosti
30

 

 Uplatnění empatie 

 Poskytování zpětné vazby 

 Vyjasňování cílů 

 Aktivní pomoc.
 31

 

Za hlavní zásady motivace označuje Svoboda 

 Informace 

 Zpětnou vazbu 

 Uznání 

 Naslouchání 

 Zapojení 

 Delegování.
32 

 

28. PLAMÍNEK, J., Tajemství motivace, s. 15-25. 

29. Kdyţ jsem se s touto teorií na přednášce PhDr. Hamerníkové seznámila, změnila jsem způsoby komunikace 

 s některými lidmi, které jsem si „zařadila“. Změna přinesla očekávané pozitivní výsledky. 

30. Miller se ve své publikaci zabývá motivačními rozhovory jako způsobem terapeutické práce s problémovými 

 osobami; přesto povaţuji jeho výčet konkrétních postupů za vyuţitelný pro motivačně hodnotící pohovory 

 zaměstnanců se zaměstnavateli s následujícím upřesněním: v tomto případě nepůjde o snižování přitažlivosti 

 (myšleno neţádoucího chování), ale o zvyšování přitažlivosti (myšlena náplň práce v budoucnosti).  

31. MILLER, R.; ROLLNICK, S., Motivační rozhovory, s. 19. 

32. SVOBODA, J., Motivace, s. 13. 
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Účelem motivace je „vykonat práci co nejefektivněji pro firmu a co nejpříjemněji 

pro zaměstnance.“
33

 Pro situaci hodnotícího pohovoru to tedy znamená zabezpečit, aby 

se nejednalo o hodnotící pohovor, ale o motivačně hodnotící pohovor. Aby nebyla 

pouze konstatována či konzultována fakta směrem k minulosti, ale aby plánování 

budoucnosti vyuţívalo všech moţností motivace zaměstnance. Součástí a jedním z cílů 

hodnocení by měl být určitý motivační program, jehoţ prostřednictvím je zaměstnanec 

stimulován: 

 k pracovnímu výkonu 

 k tvořivosti 

 k seberozvoji 

 ke spolupráci 

 k odpovědnosti
34

 

v různé intenzitě jednotlivých stimulů vzhledem k osobnosti zaměstnance a 

v souvislosti s potřebami školy. 

 Příprava motivačního programu by měla být nedílnou součástí přípravy hodnotitele 

na motivačně hodnotící pohovor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. HAMERNÍKOVÁ, D., Motivace, přednáška CŠM. 

34. tamtéţ. 
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1. 3  Motivačně hodnotící pohovor jako metoda hodnocení 

 

Motivačně hodnotící pohovor spolu s MBO (řízení pomocí cílů) a BSC (balance 

score card) patří mezi základní metody hodnocení, které mají obecný charakter.  

Doprovodné metody hodnocení doplňují. Mezi nejfrekventovanější doprovodné 

metody patří metoda klíčové události, Assessment Centre a Development Centre, 360
o
 

zpětná vazba, sociogram, manaţerský audit, mystery shopping, hodnocení potenciálu, 

supervize a intervize. 

Pouţití doprovodných metod není v oblasti školského managementu příliš obvyklé.  

Metoda klíčové události můţe být pouţita situačně jako forma retrospektivního 

autofeedbacku, kdy na základě rozboru úspěšné či neúspěšné události zaměstnanec 

formuluje cíle, kdyţ se zamýšlí nad tím, co dělat jinak v případě neúspěšné události a co 

znovu opakovat v případě úspěšné události. 

O zkušenostech s pouţíváním 360
o
 zpětné vazby v oblasti školského managementu 

se mi v odborné literatuře nepodařilo nalézt podrobnější informace, nicméně z nahodile 

získaných informací jsem se dozvěděla o pozitivních dojmech hodnocených.  

„Zatímco 360
o
 zpětná vazba má v centru pozornosti jednotlivce a jeho hodnocení 

druhými, u sociogramu jsou sledovány vzájemné vazby.“
35

 Předpokládám, ţe tato 

metoda je vyuţitelná v případě, ţe je nezbytné zmapovat vztahy v pracovním kolektivu, 

tedy v pedagogickém sboru, a ţe existují situace, kdy by takové mapování před 

náročným dlouhodobým úkolem bylo přínosné.
36 

Supervize je doprovodnou metodou, která postupně proniká do praxe škol jako 

důsledek spolupráce a týmového přístupu k řešení úkolů a problémů. „Supervize svým 

charakterem má blízko k méně formálním metodám,…… a její pouţívání je známkou 

atmosféry, která je pracovní a facilitující.“
37

 Jedná se spíše neţ o hodnotící metodu o 

metodu rozvoje. 

Hroník se velmi podrobně věnuje pravidlům hodnocení zaměstnanců formou 

hodnotících  pohovorů.
38 

35. HRONÍK, F., Hodnocení pracovníků, s. 69. 

36. Za takový úkol povaţuji např. tvorbu školního vzdělávacího programu. Jedná se o úkol pro tým a rozkrytí 

 vztahů v týmu by mohlo usnadnit týmovou práci, komunikaci mezi jednotlivými skupinami a členy týmu. 

37. HRONÍK, F., Hodnocení pracovníků, s. 77. 

38. tamtéţ, s. 93 – 98. 
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Motivačně hodnotící pohovor je definován jako otevřený pohovor mezi 

hodnoceným a hodnotitelem, který má pevně danou strukturu a ve kterém si zúčastnění 

vyjasní svá vzájemná očekávání ohledně pracovních cílů a podmínek k plnění cílů a 

poskytnou si zpětnou vazbu. Jedná se tedy o hodnocení minulosti se zaměřením do 

budoucnosti. Motivačně hodnotící pohovor by měl: 

 Zhodnotit výkon pracovníka 

 Formulovat plán rozvoje 

 Rozpoznat problémy nebo prozkoumat moţné příleţitosti týkající se práce 

 Orientovat pozornost pracovníka na práci a některé její aspekty 

 Zlepšit komunikaci mezi podřízeným a nadřízeným 

 Umoţnit hodnocenému zaujmout stanovisko, formulovat názor 

 Zabezpečit podklady pro odměňování.
39 

Z výzkumu Rubešové
40

 vyplývá, ţe 61% ředitelů pouţívá jako metodu hodnocení 

motivačně hodnotící pohovor, ale jen 50% oznamuje dopředu termín a obsah pohovoru 

a 25% nepořizuje ţádný záznam z rozhovoru.  

Hodnocený a hodnotitel by se však na pohovor měli zodpovědně připravit.  

 

1. 3. 1  Hodnotitel a hodnocený 

 

Co se týče okruhu zaměstnanců, měl by se hodnotící pohovor týkat všech 

zaměstnanců školy. V případě školy to znamená nejen pedagogů, ale i nepedagogických 

pracovníků. Kdyţ jsem ve funkci ředitelky školy organizovala pohovory poprvé, týkaly 

se pouze pedagogických pracovníků. Ve druhém kole se jiţ týkaly všech zaměstnanců 

školy a někteří z nepedagogických pracovníků vyjádřili hned v úvodu pohovoru 

uspokojení, ţe „ se na ně nezapomnělo jako minule.“ Uvědomila jsem si tak negativa 

původní selekce. 

Obecně můţe být hodnocený hodnocen přímým nadřízeným, nadřízeným přímého 

nadřízeného, spolupracovníky, týmem, podřízenými, ţáky nebo jejich zákonnými 

zástupci,  nezávislým externím hodnotitelem, v případě hodnocení 360° se jedná o  

39. KOUBEK, J., Řízení lidských zdrojů, s. 225. 

40. RUBEŠOVÁ, R., Hodnocení pracovníků škol a školských zařízení jako nástroj personálního managementu,  

 s. 38. 
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vícezdrojové hodnocení. 

Hodnotitelem by měl být v případě motivačně hodnotícího pohovoru nadřízený, 

v prostředí školy je to ředitel nebo jeho zástupce. Není vhodné, aby hodnotitelé byli 

dva, protoţe hodnocený můţe pociťovat nevýhodu početní převahy hodnotitelů. 

Přítomnost více hodnotitelů je ale odůvodnitelná v situaci, kdy se například hodnotí 

činnost pracovního týmu. 

Nepostradatelným hodnotitelem hodnoceného je však hodnocený sám, neboť 

sebehodnocení je nezbytnou součástí pohovoru a zároveň jednou ze 

základních  podmínek efektivnosti pohovoru. 

 

 

1. 3. 2  Čas 

 

Hodnotitel stanoví termín pohovoru, tento termín konzultuje s hodnoceným. 

Stanovením termínu není myšlen jen den a hodina, ale i časové rozmezí. Odborná 

literatura uvádí časové rozmezí 30 minut aţ hodinu. Pro motivačně hodnotící pohovory 

se zaměstnanci naší školy volím niţší hranici, 30 minut. Důvodem je skutečnost, ţe 

naše setkávání – jejichţ přirozenou součástí jsou i prvky hodnocení – probíhají relativně 

často, jsou moţné denně (tradice tzv. otevřených dveří
41

), takţe hodnotící pohovor má 

z hlediska oboustranně poskytovaných informací sumativní a zobecňující charakter. Při 

pohovorech se mi velmi osvědčilo zopakovat v úvodu rozhovoru předpokládaný čas, 

jaký budeme hodnocení a sebehodnocení věnovat. Jen výjimečně docházelo k situaci, ţe 

jsme v avizovaném časovém rozpětí nevyčerpali všechno, co mělo být předmětem 

rozhovoru, ale někdy byla snaha po skončení předpokládaného časového rozpětí ještě 

dále opakovat jiţ sdělené….  

Motivačně hodnotící pohovory by se měly konat minimálně jednou ročně, 

osvědčily se mi jarní měsíce, kdy závěry do budoucnosti směřují jiţ i k následujícímu 

školnímu roku. Samozřejmě v situacích, které to vyţadují, jako je např. nástup nového 

zaměstnance, má motivačně hodnotící pohovor jiný, odpovídající termín. 

41. Je zvykem, ţe pokud jsem v ředitelně přítomna, nemám důleţité jednání či  nepracuji  na úkolu, který vyţaduje 

 intenzivní soustředění, jsou dveře otevřené a kdokoli můţe vstoupit. 
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1. 3. 3  Místo 

 

Důleţité je, aby se pohovor konal v takovém prostředí, které umoţní jeho nerušený 

průběh. Takovým místem můţe být domácí prostředí hodnotitele, domácí prostředí 

hodnoceného či neutrální půda. Domácí prostředí hodnotitele, tedy kancelář 

nadřízeného (v praxi školy obvykle ředitelna), je ve srovnání s domácím prostředím 

hodnoceného (v praxi školy obvykle kabinet) pozitivní ve smyslu zajištění potřebného 

klidu, různých souvisejících materiálů a moţnosti přípravy občerstvení; negativem je 

formalizace vztahu hodnocený – hodnotitel, kdy je hodnocený vlastně „předvolán“ 

k nadřízenému. Neutrální půda znamená jednací místnost, v praxi školy obvykle 

konzultační místnost pro jednání s rodiči. Výhodou je skutečnost, ţe tu nikdo není 

„doma“, nevýhodou nebezpečí, ţe se jedná o neosobní prostředí.  Výběr místa pro 

pohovor je v kompetenci hodnotitele. Měl by být podle mého názoru zváţen nejen 

v souvislosti se zmíněnými výhodami a nevýhodami, ale i podle konkrétní situace. Na 

naší škole se motivačně hodnotící pohovory konají v ředitelně, přičemţ negativum 

formalizace vztahu hodnocený – hodnotitel je do určité míry eliminováno tím, ţe 

v ředitelně se řeší mnohé pracovní problémy v souladu s tradicí tzv. otevřených dveří. 

Nastaly ale jiţ situace, kdy jsem volila jako nejvhodnější prostředí k pohovoru domácí 

prostředí hodnoceného. Bylo to např. v situaci, kdy bylo mým cílem přesvědčit paní 

učitelku - důchodkyni, aby ještě rok pokračovala v práci na naší škole se svou třídou. 

Vyuţila jsem prostředí její kmenové třídy, abych jako argumenty mohla vyuţít různé 

prvky, dokladující její výbornou práci. 

Navíc vyuţívám znalostí o vhodném rozsazení a uspořádání – co nejméně bariér. 

Většinou opouštím své obvyklé místo a sedám si k jednacímu stolu tak, abychom měli 

k sobě blízko a hodnocený byl přes roh stolu po mé pravé ruce. Toto rozsazení označuje 

Hroník jako „nejbezpečnější“
42

. Výjimečně sedíme s hodnoceným proti sobě u delších 

stran jednacího stolu, a to v situaci, kdy je pohovor třeba výrazně orientovat na zlepšení 

práce hodnoceného. Toto hodnocení povaţuje Hroník za „konfrontační“.
43 

 

 

42.  HRONÍK, F., Hodnocení pracovníků, s. 105. 

43. tamtéţ 
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1. 3. 4  Příprava 

 

Hodnotitel by se měl na pohovor důkladně připravit – shromáţdit a prostudovat 

podklady k hodnocení. Nezbytným krokem přípravy je formulace toho, čeho chce 

hodnotitel dosáhnout včetně přípravy na moţná citlivá místa hodnotícího pohovoru. 

V tomto smyslu jsou pro hodnotitele ale i hodnoceného velmi cenné teoretické znalosti 

ze vzdělávacích kurzů zejména komunikačních dovedností a nabyté zkušenosti. 

Hodnocení ze strany hodnotitele by mělo mít následující strukturu: 

 pozitivní hodnocení 

 rezervy 

 perspektiva 

 návrh řešení, opatření, stanovení úkolů a cílů.
44

 

 Hodnotící záznam pro organizace má v odborné literatuře řadu podob. Vzorů 

hodnotícího záznamu, které lze modifikovat pro konkrétní podmínky školy, se mi 

podařilo nalézt jen málo
45

. Je tomu tak podle mého názoru proto, ţe pro potřeby školy je 

vhodnější neţ hodnocení podle jednotlivých oblastí (vstup, výstup, proces - viz výše) 

kompetenční model hodnocení. Neexistuje však dosud závazný standard kvality práce 

učitele, tedy ani obecná hodnotící kritéria pro jednotlivé kompetence. Jedním z cílů mé 

bakalářské práce je přesto pokusit se o návrh takového hodnotícího záznamu. 

 Bez ohledu na to, jak propracovaná a kvalitní jsou hodnotící kritéria konkrétní 

školy, je optimální, kdyţ byla hodnotící kritéria vytvořena týmově, pedagogickým 

sborem. Dá se pak předpokládat, ţe se s nimi většina zaměstnanců ztotoţňuje, ţe 

nepochybuje o jejich opodstatnění, ale zaměřuje se na míru jejich naplnění. V kaţdém 

případě je nezbytné, aby hodnotící kritéria byla hodnoceným předem známa.  

Co se týče formy hodnocení, existuje několik metod hodnocení: metoda volného 

popisu, metoda uţití posuzovacích stupnic (číselné, grafické, slovní, kombinované), 

metoda checklistu, metoda BARS
46

, metoda srovnání se stanovenými cíli, metoda 

srovnání s ostatními pracovníky, metoda testování, metoda pozorování a metoda 

 

44. HRONÍK, F., Hodnocení pracovníků, s. 57. 

45. K nejlépe propracovaným patří systém hodnocení a sebehodnocení ŠKRAMLÍK, P., Hodnocení a hodnotící 

 pohovor a  Formy a záznamy hodnocení pracovníků.  

46. BARS – Behaviorally Anchored Rating Scales. 
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hodnocení na základě plnění norem, vyuţitelná spíše pro hodnocení nepedagogických 

pracovníků.
47 

Pokud je při motivačně hodnotícím pohovoru pouţíván kompetenční 

model hodnocení, je z této škály metod optimální metoda BARS coby kombinace 

checklistu a posuzovací stupnice. Další vhodnou metodou je metoda srovnání se 

stanovenými cíli – zda a do jaké míry byly splněny cíle, které byly při posledním 

pohovoru formulovány v rámci plánu dalšího rozvoje.  

Předchozí příprava hodnotitele však zahrnuje nejen porovnání reality s optimálním 

stavem podle daných kritérií, ale i určitou úroveň zobecnění. Nebezpečím úrovně 

zobecnění je na jedné straně nízká úroveň zobecnění, kdy můţe dojít k popisu a 

konzultaci jednotlivostí, pro celek nepodstatných; na straně druhé vysoká úroveň 

zobecnění, která přehlíţí jednotlivé zásadní prvky, jeţ mohou mít pro celek velký 

význam. 

Mimořádný význam má volba stylu rozhovoru. Za nejvhodnější typ rozhovoru 

označuje Koubek „plně participativní rozhovor vytvářející z hodnotitele a hodnoceného 

rovnoprávné partnery společně hledající řešení“
48

 a zároveň připomíná zásady
49

, které 

by měl hodnotitel uplatňovat: 

 Zdůraznit, co je účelem pohovoru – snaha pomoci hodnocenému 

 Nechat hodnoceného mluvit 

 Povzbuzovat jej k sebehodnocení 

 Zabývat se výkonem během celého hodnoceného období 

 Nepřekvapovat – nezačínat s kritikou 

 Všude kde je to moţné uplatňovat pochvalu 

 Zaměřit se na práci, ne na osobnost hodnoceného 

 Být pozitivní, kritizovat konstruktivně 

 Povaţovat případné obranné postoje hodnoceného za normální 

 Na obranu hodnoceného neútočit přímo 

 Někdy je vhodné odloţit konečné rozhodnutí 

 Uvědomit si vlastní omezení, vlastní hranice. 

 

47. HLADKÝ, J., Hodnocení zaměstnanců, s. 20 - 23 

48. KOUBEK, J., Řízení lidských zdrojů, s. 226. 

49. tamtéţ. 
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Také hodnocený by se měl věnovat přípravě na pohovor. Pokud vlastnímu 

pohovoru předchází vyplnění sebehodnotícího dotazníku, je tím příprava hodnoceného 

poněkud usnadněna. Hodnocený podobně jako hodnotitel by si měl být vědom svých 

cílů, kterých chce dosáhnout. 

Sebehodnotící dotazník povaţuji za velmi důleţitý nástroj přípravy na hodnocení 

pro obě strany, pro hodnotitele i pro hodnoceného. Hodnocený se jeho prostřednictvím 

orientuje v očekávaném obsahu rozhovoru. Hodnotitel po přečtení odpovědí na 

poloţené otázky můţe plánovaný způsob vedení rozhovoru upřesnit. Z toho zároveň 

vyplývá, ţe je vhodné, aby mezi odevzdáním vyplněného dotazníku hodnoceným měl 

hodnotitel dostatek času na seznámení se s odpověďmi a zpřesněním své přípravy na 

pohovor. V praxi na naší škole je vyplňování dotazníků směřováno na studijní volno 

během jarních prázdnin, vţdyť sebereflexe je také jedním ze způsobů sebevzdělávání a 

seberozvoje. 

Struktura sebehodnotícího dotazníku sleduje: 

 to, jak zaměstnanec sám sebe hodnotí z hlediska svých silných a slabých 

stránek 

 to, jak zaměstnanec hodnotí svou roli v organizaci (minulost i budoucnost) 

 to, jak zaměstnanec hodnotí organizaci, především z hlediska podmínek pro 

svou práci. 

Těmto oblastem potřebných zjištění by měly odpovídat otázky, které se mohou měnit, 

např. z toho důvodu, ţe reflektují aktuální podmínky v organizaci, aktuálně řešené 

problémy atd. Sebehodnotící dotazníky jsem sestavovala ještě v roli zástupkyně, ne 

dostatečně vybavena teoretickými znalostmi v této oblasti, takţe jsem vţdy po 

absolvování hodnotících pohovorů získávala mimo jiné poznatky, čeho se 

v následujícím dotazníku mám vyvarovat. Povaţuji tyto získané zkušenosti za velmi 

cenné a některé z těchto dotazníků uvádím v příloze s komentářem. 

 

1. 3. 5  Fáze 

 

Hodnotící pohovor má čtyři fáze:
 
zdvořilostní a rozehřívací část, zpětnou vazbu,  

formulaci cílů a závěr se sdělením dalších informací.
 50

 

50. HRONÍK, F., Hodnocení pracovníků, s. 106. 
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První část, označovaná jako rozehřívací, zahrnuje přivítání a sdělení důleţitých 

informací: kolik času máme k dispozici a co má být výsledkem společného jednání. 

Cílem je navodit přátelskou a pracovní atmosféru, která je jednou z podmínek 

efektivního jednání.  Po celou dobu jednání, ve všech jeho fázích, je třeba uvědomovat 

si také vlastní nonverbální projevy, případně je korigovat. 

Zpětná vazba se dá rozdělit na další dvě části. Během první části hodnocený 

hodnotí sám sebe. V souvislosti s výše uvedenými  skutečnostmi  povaţuji za vhodné, 

kdyţ se tato fáze odehrává jako rozhovor hodnotitele a hodnoceného nad vyplněným 

sebehodnotícím dotazníkem, který si hodnotitel předem přečetl, který komentuje a klade 

hodnocenému doplňující otázky. (Townsend se věnuje rozboru otázek a upřednostňuje 

interaktivní naslouchání před dotazováním.
51

) Tak můţe rozhovor plynule přejít do 

druhé části, kdy hodnotitel na základě připraveného hodnotícího záznamu sděluje 

hodnocenému hodnotící informace. 

Třetí fáze je věnována formulaci cílů na další období. Je třeba pokusit se o to, aby 

se hodnocený s případnou pomocí hodnotitele pokusil tyto cíle formulovat sám. Cíle 

mají dva směry – pracovní a rozvojové. Pracovní se týkají plnění pracovních úkolů 

v organizaci, poţadovaného obsahu a kvality práce, platových podmínek.   Rozvojové 

se týkají předpokladů ze strany zaměstnance, kdy poţadovaný profesní rozvoj 

zaměstnance je jednou z podmínek kvalitní práce zaměstnance a celé organizace. Cílem 

v tomto smyslu můţe být vytvořený Plán osobního rozvoje. 

Závěr by měl být shrnutím toho, na čem se spolu hodnotitel s hodnoceným dohodli 

a jaký bude další postup. Zakončení pohovoru by mělo vyuţít příleţitosti k poděkování 

a vyjádření přesvědčení, ţe stanovení cílů bude dosaţeno. 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná nejen o hodnotící, ale o motivačně hodnotící 

pohovor, je třeba zakomponovat do výše popisovaných fází prvky motivace. Jakým 

konkrétním způsobem a ve kterých fázích pohovoru bude hodnotitel hodnoceného 

motivovat, je zcela individuální a mělo by to být rovněţ součástí přípravy hodnotitele 

na pohovor, např. formou poznámek v hodnotícím záznamu. 

 

 

 

 

51. TOWNSEND, J., Manaţerský pohovor, s. 5 – 18. 
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1. 3. 6  Chyby 

 

Do obsahu i formy motivačně hodnotících pohovorů vstupuje celá řada faktorů, 

které mohou negativně ovlivnit efektivitu pohovoru.  Proto je třeba ze strany hodnotitele 

(a samozřejmě i hodnoceného) tyto faktory eliminovat tím, ţe se na vlastní pohovor 

důkladně připraví a uvědomí si, k jakým chybám by mohlo dojít. Podle Koubka to bývá 

u hodnotitele např.: 

 Nevhodný výběr kritérií hodnocení – je třeba věnovat náleţitou pozornost 

stanovení hodnotících kritérií, a to ve smyslu kvality i kvantity 

 Přílišná shovívavost nebo naopak přílišná přísnost hodnotitele – nutno si 

uvědomit vlastní pozici při hodnocení obecně i v konkrétním případě, 

sebereflexe 

 Tendence k hodnocení pracovníků hodnotami ze středu stupnice – to bývá 

demotivační pro zaměstnance a takové hodnocení je v podstatě zbytečné i 

pro hodnotitele 

 Tendence hodnotitele hodnotit pracovníky podle svých vlastních měřítek – 

tedy v podstatě subjektivizovat jinak objektivně nastavená kritéria, usuzovat 

na základě vlastních preferencí 

 Tendence nechat se při hodnocení ovlivňovat „sám sebou“ – vlastními 

sympatiemi či antipatiemi, předsudky, sociálním postavením 

hodnoceného… 

 Tendence nechat se při hodnocení ovlivňovat hodnoceným – v případě 

manipulativního chování hodnoceného 

 Tzv. halo efekt – hodnotit na základě, pod dojmem nějakého rysu 

hodnoceného 

 Přílišné přihlíţení hodnoceného k hlavnímu účelu hodnocení – např. snaha 

vylepšit skutečnost pro případnou odměnu 

 Výrazně kritická forma hodnocení – bývá kontraproduktivní, staví 

hodnoceného do opozice.
 52

 

 

52. KOUBEK, J., Řízení lidských zdrojů, s. 229. 
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Chyb, které mohou negativně ovlivnit výsledek motivačně hodnotícího pohovoru, 

se můţe dopouštět samozřejmě i hodnocený, např.: 

 Není přesvědčen o smyslu hodnocení, není dostatečně motivován 

 Není na hodnocení připraven 

 Nedostatečně komunikuje 

 Je málo otevřený ke zpětné vazbě, kterou mu hodnotitel poskytuje 

 Neumí přijímat kritiku a reagovat na ni. 

Obecně a oboustranně povaţuji za zdroj moţných chyb kromě kontraproduktivních 

postojů hodnoceného a hodnotitele nedostatečnou přípravu na pohovor ve smyslu: 

 nedostatečné motivace hodnotitele či hodnoceného – nedostatečné 

uvědomění si účelu a významu hodnocení 

 nedostatku podkladů pro hodnocení, jejich nedostatečného zpracování nebo 

zkreslené interpretace 

 nevhodného stylu pohovoru 

 nezajištění odpovídajících podmínek pro pohovor. 
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1. 4  Úkoly pro výzkum 

 

V teoretické části jsem se pokusila vymezit motivačně hodnotící pohovory 

v systému hodnocení jako nedílné součásti personálního managementu, zdůraznit 

motivační aspekt těchto pohovorů a popsat motivačně hodnotící pohovory. 

 Motivačně hodnotící pohovory v prostředí škol povaţuji za důleţitou součást 

personálního managementu, která má své kvalitativní i kvantitativní rezervy. Co se týče 

kvantity, nejsou podle mého názoru dosud motivačně hodnotící pohovory v praxi škol 

zcela samozřejmou a běţnou součástí hodnocení zaměstnanců. Co se týče kvality, není 

podle mého mínění pro vedení škol k dispozici dostatečné mnoţství inspirativních 

materiálů ve smyslu vzorů hodnotících záznamů a sebehodnotících dotazníků. Vedení 

škol proto někdy tyto materiály vytváří pro své potřeby vlastními silami.  

 

Výzkum, který budu realizovat, má proto tyto dva základní úkoly: 

 

1.  Zmapovat v oblasti motivačně hodnotících pohovorů situaci na školách a zjistit: 

 Jaký je přístup vedení škol k motivačně hodnotícím pohovorům 

 Jaký je přístup zaměstnanců - pedagogů k motivačně hodnotícím pohovorům 

 Do jaké míry a jakým způsobem je propracovaná metodika motivačně 

hodnotících pohovorů 

 

2. Vytvořit na základě teoretických poznatků a na základě analýzy získaných 

podkladů návrh dokumentů pro efektivní postup při hodnotícím pohovoru, a to: 

 Sebehodnotící dotazník pro zaměstnance 

 Hodnotící záznam pro vedení škol. 
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2  VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ  

   

 

2. 1  Cíl, záměr výzkumu 

 

Jestliţe jsou motivačně hodnotící pohovory povaţovány za důleţitou součást 

personálního managementu, je prvním cílem mé práce provést analýzu v oblasti motivačně 

hodnotících pohovorů a zjistit: 

 zda vedení škol povaţuje motivačně hodnotící pohovory za důleţitý nástroj 

personálního managementu v tom smyslu, ţe se motivačně hodnotící pohovory ve 

školách pravidelně konají, nebo ţe je jejich zavedení plánováno 

 zda disponuje vedení škol materiály potřebnými pro motivačně hodnotící pohovory, 

konkrétně zda pouţívá záznam hodnotícího pohovoru a sebehodnotící dotazník  

 zda zaměstnanci škol - pedagogové - povaţují motivačně hodnotící pohovory za 

důleţitou součást svého hodnocení. 

Uvedená zjištění budou předmětem kvantitativního výzkumu. 

 

 Druhým cílem mé práce je na základě kvalitativního výzkumu vytvořit materiály 

pro vlastní motivačně hodnotící pohovory, a to konkrétně: 

 navrhnout na základě analýzy zjištěných informací takovou podobu 

sebehodnotícího dotazníku, která by se mohla stát pomůckou managementu škol při 

přípravě motivačně hodnotících pohovorů  

 navrhnout na základě analýzy získaných informací takovou podobu hodnotícího 

záznamu, která by se mohla stát pomůckou managementu škol při přípravě 

motivačně hodnotících pohovorů.  

Výzkumným souborem bude vedení asi 100 základních škol v České republice a asi 

100 pedagogů základních škol v České republice. 

Pro účely výzkumu budu pouţívat metodu dotazníku a metodu obsahové analýzy 

textu. 

Nosnost výzkumného nástroje, resp. dotazníku, ověřím předvýzkumem. 
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2. 2  Problém, hypotézy 

 

Motivačně hodnotící pohovory jsou pro hodnotitele důleţitým instrumentem vedení 

lidí, pro hodnocené důleţitým prostředkem seberozvoje. Přesto nejsou pravidelné 

motivačně hodnotící pohovory ve všech školách zcela běţnou a samozřejmou součástí 

systému hodnocení. Tento rozpor mezi významem motivačně hodnotících pohovorů na 

straně jedné a jejich pouţíváním v praxi škol na straně druhé představuje výzkumný 

problém mé bakalářské práce. Je třeba nejen zmapovat v této oblasti současný stav, resp. 

dále přispět ke zmapování současného stavu
53

, ale také navrhnout postupy, které by 

přispěly k masovějšímu pouţívání motivačně hodnotících pohovorů v systému hodnocení. 

V předchozí kapitole jsem uvedla cíle kvantitativního a kvalitativního výzkumu. 

V oblasti kvantitativního výzkumu se jedná zčásti o výzkum deskriptivní, kde hypotézy 

nelze stanovovat, a zčásti o výzkum relační, kde formuluji následující hypotézy: 

 

 Hypotéza 1: Pokud management škol vyuţívá, či chce vyuţívat motivačně 

hodnotící pohovory jako součást systému hodnocení, má zájem o inspirativní materiály 

(sebehodnotící dotazník a hodnotící záznam), a to i tehdy, kdyţ uţ vyuţívá vlastní 

vytvořené materiály. 

 Při formulaci této hypotézy vycházím ze zjištění, ţe materiálů tohoto typu není 

v odborné literatuře dostatek a zároveň z předpokladu, ţe i kdyţ management školy 

pouţívá vlastní vytvořené materiály, má zájem o informace, aby tyto materiály mohl 

případně nějakým způsobem upravit v rámci zkvalitnění své přípravy na motivačně 

hodnotící pohovory. 

 

 Hypotéza 2: Postoje managementu škol k jednotlivým otázkám navrţeného 

sebehodnotícího dotazníku se odlišují od postojů zaměstnanců škol, pedagogů.  

 Při formulaci této hypotézy vycházím z předpokladu, ţe cíle managementu při 

hodnocení zaměstnanců jsou jiné neţ cíle zaměstnanců při vlastním sebehodnocení. 

 

53. STAŇKOVÁ, J. uvádí ve své bakalářské práci Motivační rozhovory a jejich význam v práci ředitele školy z r. 2009 

výsledky výzkumného šetření: vedení škol si uvědomuje význam motivačně hodnotících pohovorů, ale překáţkou 

při jejich zavádění do praxe škol je především nedostatek času. Zjednodušení přípravy na pohovor prostřednictvím 

připravených materiálů by mohlo tuto situaci změnit. 
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2. 3  Charakteristika výzkumného souboru 

 

Výzkumný soubor byl vytvořen jako výběrový soubor tak, aby se metodou 

náhodného výběru stal soubor reprezentativní. Cílem výběru bylo, aby se jednalo o školy 

se srovnatelnými podmínkami, takţe jsem si pro výběr stanovila následující kritéria: 

 112 škol, 

aby se jednalo o reprezentativní výzkum 

 školy ve všech čtrnácti krajích ČR (z kaţdého kraje 8 škol), 

aby byla zmapována oblast celé České republiky 

 školy v největších městech těchto krajů, 

aby výsledky nebyly ovlivněny specifickými podmínkami škol v malých obcích 

 základní školy, 

protoţe problematika základních škol je mi nejbliţší 

 základní školy bez mateřských škol, 

aby se hodnocení zaměstnanců týkalo jen pedagogů základních škol 

 základní školy, jejichţ zřizovatelem je obec nebo svazek obcí, 

aby podmínky škol, které by se mohly projevit v systému hodnocení, byly 

srovnatelné 

 základní školy plně organizované, 

aby podmínky zaměstnanců, které by se mohly projevit v systému hodnocení, byly 

srovnatelné. 

Uvedená kritéria byla stanovena pro respondenty dotazníku určeného ředitelům 

škol. Výběr respondentů pro dotazník určený pedagogům byl stejný s jediným omezením: 

jednalo se o 112 pedagogů škol, z kaţdého kraje 8 pedagogů jedné školy. 

 Pro vytvoření databáze škol jsem vyuţila www.seznamskol.eu, odkud jsem 

získávala potřebné kontakty.  

 Během vytváření databáze jsem naráţela na několik opakujících se problémů. 

Překvapilo mě, ţe některé školy výše uvedené specifikace nemají dosud webové stránky a 

některé školy mají velmi nepřehledné webové stránky. Pokoušela jsem se na webových 

stránkách škol zjistit přímý kontakt na ředitele a jen asi v jedné polovině případů se mi to 

podařilo, protoţe řada škol má uveden jen jediný emailový kontakt na školu. Ještě výrazně 

obtíţnější bylo zjistit kontakty přímo na jednotlivé pedagogy. 

http://www.seznamskol.eu/
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2. 4  Metody 

 

 Ve výzkumném šetření jsem pouţívala dvě metody, metodu dotazníku a metodu 

obsahové analýzy textu. 

 

2. 4. 1 Dotazníkové šetření 

 

 Pouţít dotazník ve výzkumném šetření jsem se rozhodla proto, ţe se jedná o 

relativně jednoduchou metodu získávání potřebných údajů ve smyslu kvantity i kvality a 

respondenti mohou navíc při vyplňování dotazníku déle zvaţovat své odpovědi, protoţe 

nejsou pod tlakem nutnosti okamţité odpovědi.  

 Tím, ţe jsem rozesílala dotazníky elektronicky na emailové adresy a ţádala o 

zpětné zaslání, nemohly být odpovědi anonymní. Jsem si vědoma, ţe anonymita zvyšuje 

upřímnost odpovědí, přesto si myslím, ţe kvalita získaných údajů nebyla tímto 

v negativním smyslu ovlivněna. Vyplnění dotazníku bylo záleţitostí osobní volby a 

předpokládám, ţe jej vyplňovali jen ti, které téma a otázky oslovily natolik, ţe se rozhodli 

dotazník vyplnit. 
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Pouţila jsem dva typy dotazníků:  

 jeden byl určen ředitelům základních škol 

 druhý zaměstnancům, resp. pedagogům základních škol. 

Dotazníky jsem sestavovala s ohledem na výzkumné cíle a s vyuţitím odborné 

literatury.  Pouţívala jsem uzavřené otázky a škálování. Prostřednictvím dotazníků byla 

zjišťována fakta tvrdá (otázka č. 2 v dotazníku pro pedagogy), častěji však fakta měkká 

(např. otázka č. 4 tamtéţ), nejčetněji jejich kombinace (např. otázka č. 1 tamtéţ).  Snaţila 

jsem se, aby dotazník při prvním kontaktu neodradil respondenty svou délkou, aby byl jen 

na jedné straně formátu A4. Vyuţila jsem moţnosti dané způsobem elektronické 

komunikace a poţádala jsem prostřednictvím dotazníku respondenty ze skupiny ředitelů o 

zaslání jejich vlastních vytvořených či převzatých materiálů pro další výzkumnou metodu 

– obsahovou analýzu. V  souladu s cílem bakalářské práce jsem se zaměřila na zpětnou 

vazbu a v dotazníku nabídla zaslání výsledků výzkumného šetření. 

Při sestavování dotazníků jsem dbala na to, aby byly všechny otázky srozumitelné. 

Proto jsem před definitivní formulací otázek předběţně ověřila dotazníky na menším počtu 

osob předvýzkumem. Jako respondenty v předvýzkumu jsem oslovila dvě skupiny 

respondentů – pro oba typy dotazníků: 

 pedagogy základní školy, kde pracuji jako ředitelka (30 pedagogů) 

 několik ředitelů, s nimiţ častěji komunikuji (8 ředitelů).  

Nesdělila jsem výslovně, ţe mi jde o ověření srozumitelnosti otázek, ale očekávala 

jsem, ţe by se nejasnosti projevily a byly by mi vzhledem k našim kontaktům sděleny. 

Následné související dotazy se však netýkaly formulace a srozumitelnosti otázek, takţe 

jsem si prostřednictvím předvýzkumu ověřila, ţe dotazník v této podobě lze pouţít pro 

všechny respondenty obou skupin. Odpovědi respondentů z předvýzkumu nebyly zahrnuty 

do výsledků, protoţe jsem u skupiny pedagogů z „mateřské“ základní školy předpokládala 

ovlivnění odpovědí úplnou ztrátou jejich anonymity a u skupiny ředitelů zase sehrála roli 

skutečnost, ţe jsem s jednotlivými řediteli na toto téma v různých souvislostech hovořila a 

většinou máme podobný názor.  

Respondentům - 112 ředitelům a 112 učitelům - byly tedy zaslány dotazníky v této 

podobě: 
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Při rozesílání dotazníku při hromadném průzkumu jsem samozřejmě počítala s tím, 

ţe návratnost nebude příliš vysoká. Z vlastní zkušenosti vím, ţe dotazníků dostávám i 

několik denně a ţe pracovní vytíţení ředitelů škol a pedagogů můţe být překáţkou 

vyplnění i krátkého dotazníku a i na téma, které respondenty osloví. Přesto jsem byla 

překvapena, kdyţ se po měsíci od rozeslání dotazníků vrátilo jen 49 vyplněných dotazníků 

pro ředitele (ze 112 rozeslaných dotazníků se jedná o 43,8%) a 21 vyplněných dotazníků 

pro učitele (ze 112 rozeslaných dotazníků se jedná o 18,8%). Obávala jsem se, ţe by 

zjištěné údaje při takto nízké návratnosti nemohly mít dostatečnou výpovědní hodnotu, a 

proto jsem se rozhodla rozeslání dotazníků opakovat. Ve druhém kole dotazníkového 

šetření jsem oslovila znovu ty respondenty z obou skupin, kteří dotazník v prvním kole 

nevyplnili. Návratnost byla ve druhém kole ve skupině ředitelů 19 dotazníků (celkem tedy 

68 vyplněných dotazníků, tj. 60,7%) a ve skupině pedagogů 29 dotazníků (celkem tedy 50 

vyplněných dotazníků, tj. 44,6%). 

Návratnost vystihují následující grafy a tabulky: 
 

Tabulka č. 1 – Návratnost dotazníků pro ředitele 

Návratnost dotazníků pro ředitele  

  celkem tj. % z toho v 1. kole tj. % z toho v 2. kole tj. % 

odeslané 112 100% 112 100% 58 100% 

nedoručené 5 5,6% 5 5,6% 0 0,0% 

zamítavá odpověď 1 1,1% 0 0,0% 1 0,6% 

prázdné 1 1,1% 0 0,0% 1 0,6% 

nedostatečné vyplnění 2 2,2% 0 0,0% 2 1,2% 

zodpovězení 68 76% 49 55% 19 11% 
 

Tabulka č. 2 – Návratnost dotazníků pro ředitele podle krajů 

Návratnost dotazníků pro ředitele podle krajů 

Kraje 
Zlínský 6 

Královéhradecký 7 

Olomoucký 7 

Ústecký 7 

Praha 5 

Středočeský 7 

Jihomoravský 2 

Moravskoslezský 3 

Jihočeský 5 

Plzeňský 4 

Pardubický 4 

Vysočina 2 

Karlovarský 4 

Liberecký 5 
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Graf č. 1 – Návratnost dotazníků pro ředitele podle krajů 

 

 

Tabulka č. 3 – Návratnost dotazníků pro učitele 

Návratnost dotazníků pro učitele  

  celkem tj. % z toho v 1. kole tj. % z toho v 2. kole tj. % 

odeslané 112 100% 112 100% 81 100% 

nedoručené 6 6,7% 6 6,7% 0 0,0% 

zamítavá odpověď 1 1,1% 1 1,1% 0 0,0% 

prázdné 6 6,7% 2 2,2% 4 3,2% 

nedostatečné vyplnění 4 4,5% 1 1,1% 3 2,4% 

zodpovězení 50 56,0% 21 23,5% 29 23,5% 

 

Tabulka č. 4 – Návratnost dotazníků pro učitele podle krajů 

Návratnost dotazníků pro učitele podle krajů 

Kraje 
Zlínský 2 

Královéhradecký 8 

Olomoucký 1 

Ústecký 8 

Praha 1 

Středočeský 7 

Jihomoravský 6 

Moravskoslezský 0 

Jihočeský 2 

Plzeňský 4 

Pardubický 5 

Vysočina 0 

Karlovarský 3 

Liberecký 3 
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Graf č. 2 – Návratnost dotazníků pro učitele podle krajů 

 

 

 

2. 4. 2  Obsahová analýza 

 

 V dotazníku pro ředitele jsem si dovolila poţádat respondenty, aby mi zároveň 

s vyplněným dotazníkem poslali vlastní pouţívané sebehodnotící dotazníky a vlastní 

záznamy z hodnotícího pohovoru. Tyto dokumenty spolu s vlastními dokumenty ze svého 

portfolia jsem chtěla podrobit obsahové analýze a zkonfrontovat je s obdobnými 

dokumenty, dosud shromáţděnými a uváděnými v odborné literatuře, s  cílem vytvořit 

návrh záznamu hodnotícího pohovoru a návrh sebehodnotícího dotazníku pro zaměstnance 

jako inspirativní materiály pro management škol. 

 Ze 14 respondentů, kteří uvedli, ţe mají vypracovanou metodiku vedení 

hodnotících pohovorů, mi své vlastní dokumenty poslali 3 respondenti. V jednom případě 

se však nejednalo ani o návrh záznamu ani o návrh sebehodnotícího dotazníku, ale o výčet 

otázek za účelem SWOT analýzy; ve druhém případě o záznam z hodnotícího pohovoru; 

ve třetím případě o obojí ţádané. Znamená to, ţe pro obsahovou analýzu se mi podařilo 

získat pouze dva záznamy z hodnotícího pohovoru a jediný vzor sebehodnotícího 

dotazníku.  
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 Samozřejmě by mohlo být předmětem následného výzkumu, z  jaké příčiny jen 3 ze 

14 respondentů – ředitelů škol, mi dali k dispozici své materiály. Zda je k tomu vedla 

úvaha o autorských právech, neochota se dělit o informace či jiné důvody. V kaţdém 

případě jsem musela ve větší míře, neţ jakou jsem očekávala, čerpat pro splnění 

výzkumného cíle z odborné literatury
54

 a z vlastních zdrojů. 

 

2. 5 Výsledky výzkumného šetření 

 

 Výsledky výzkumného šetření jsou rozděleny na výsledky dotazníkového šetření a 

výsledky obsahové analýzy. 

  

2. 5. 1 Výsledky dotazníkového šetření 

 

 Pro přehlednost jsou výsledky dotazníkového šetření zpracovány do tabulek a 

grafů. Komentář k získaným údajům je k jednotlivým tabulkám připojen. 

 

 

 

 

 

 

54 Jedná se zejména o informace z následujících zdrojů:  

HRONÍK, F., Hodnocení pracovníků.  

PIPKOVÁ, Z., Hodnocení pedagogických pracovníků jako součást autoevaluace školy.   

ROLLOVÁ, A., Hodnotící pohovory a jejich vyuţití ve školském personálním managementu.  

SVĚTLÍK, J., Marketing školy.  

SEIFERT, I., Hodnotenie manaţérov.  

STÝBLO, J., Kritéria hodnocení výkonu zaměstnanců.  

ŠKRAMLÍK, P., Hodnocení a hodnotící pohovor.  

ŠKRAMLÍK, P., Formy a záznamy hodnocení pracovníků.  

TRUNDA, J., Metodika hodnocení kompetence učitele.  
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Tabulka č. 5 a graf č. 3 – Názor ředitelů na motivačně hodnotící pohovory 

Motivačně hodnotící pohovory Počet % 

jsou podle Vašeho názoru důleţitým nástrojem personálního 

managementu a na Vaší škole se pravidelně konají 
24 35,3% 

jsou podle Vašeho názoru důleţitým nástrojem personálního 

managementu a plánujete je na Vaší škole zavést 
41 60,3% 

nepovaţujete za důleţité, a proto se na Vaší škole nekonají 3 4,4% 

jiný názor:………………………… 0 0,0% 

 

 
 

 

 

  
 

  
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 Překvapivé je  zjištění, ţe v tak velké skupině, téměř na dvou třetinách zkoumaných 

škol, je teprve plánováno zavést motivačně hodnotící pohovory. V předchozím textu jsem 

sice uváděla, ţe podle mého názoru nejsou ještě motivačně hodnotící pohovory běţnou 

součástí systému hodnocení ve školách, ale nepředpokládala jsem, ţe se to vyskytuje u tak 

velkého počtu škol. 

 Zároveň z toho vyplývá, ţe jeden z mých cílů bakalářské práce – poskytnout 

managementu škol inspirativní materiály, které by usnadnily zavedení motivačně 

hodnotících pohovorů do běţné praxe škol, tímto zjištěním nabývá na významu. 

 Potěšující je zjištění, ţe jen ve 4, 4% škol povaţuje vedení školy (resp. ředitel) toto 

téma za zbytečné. 
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Tabulka č. 6 a graf č. 4 – Stav v oblasti metodiky vedení motivačně hodnotících pohovorů 

a v oblasti zájmu o inspirativní materiály 

Pokud jste na otázku č. 1 odpověděl/a a) nebo b) Počet % 

máte vypracovanou metodiku vedení hodnotících pohovorů a 

nepotřebujete ţádné inspirativní materiály 
0 0,0% 

máte vypracovanou metodiku vedení hodnotících pohovorů a 

uvítal/a byste inspirativní materiály 
14 21,5% 

nemáte vypracovanou metodiku vedení hodnotících pohovorů a 

uvítal/a byste inspirativní materiály 
51 78,5% 

nemáte vypracovanou metodiku vedení hodnotících pohovorů, ale 

nepotřebujete ţádné inspirativní materiály 
0 0,0% 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

    Tyto výsledky v podstatě umocňují konstatované zjištění, uvedené u předchozí 

otázky: všichni ředitelé, kteří pouţívají motivačně hodnotící pohovory nebo kteří je plánují 

zavést, mají zájem o inspirativní materiály, a to bez ohledu na to, ţe někteří z nich uţ 

vypracovanou metodiku vedení motivačně hodnotících pohovorů mají. Tato skupina tedy 

projevuje zájem o materiály v pravém smyslu slova inspirativní – chtějí si ověřit, zda by 

nebylo moţné či zda by nebylo třeba  jejich vlastní dosavadní postupy zkvalitnit. 

 Současně zjištěné údaje dokladují, ţe v oblasti motivačně hodnotících pohovorů je 

otevřený prostor pro návrhy poţadovaných materiálů i pro vzájemnou spolupráci 

jednotlivých škol. 
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nemáte vypracovanou metodiku

vedení hodnotících pohovorů, ale

nepotřebujete ţádné inspirativní

materiály
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Tabulka č. 7 a graf č. 5 – Postoje učitelů ke konání motivačně hodnotících pohovorů 

Motivačně hodnotící pohovory vedení školy se zaměstnanci školy  Počet % 

se ve Vaší škole konají a jste rád/a, ţe tomu tak je 17 34,0% 

se ve Vaší škole konají, ale povaţujete to za zbytečné  3 6,0% 

se ve Vaší škole nekonají, ale by/a byste rád/a, kdyby se konaly 25 50,0% 

se ve Vaší škole nekonají a jste rád/a, ţe tomu tak je 5 10,0% 

jiný názor 0 0,0% 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

    

 

 Přesná polovina respondentů z řad učitelů uvedla, ţe by uvítala, kdyby se 

motivačně hodnotící pohovory u nich ve škole konaly. Kdyţ předpokládám, ţe systém 

hodnocení v různé podobě jistě existuje na kaţdé škole, dá se toto zjištění interpretovat 

jako skutečnost, ţe učitelé se chtějí svého hodnocení prostřednictvím motivačně 

hodnotících pohovorů aktivně účastnit. Nechtějí tedy být v nastaveném systému hodnocení 

pouhými objekty hodnocení.  

 Management škol, jejichţ ředitelé uvedli, ţe plánují zavedení motivačně 

hodnotících pohovorů, má tedy při prosazování změny v systému hodnocení ve vztahu 

k hodnoceným usnadněnou pozici - postoj učitelů je většinou kladný, coţ je pro zavedení 

této změny velmi důleţité. 

 Respondentů, kteří uvedli, ţe pohovory se u nich ve škole sice konají, ale oni to 

povaţují za zbytečné, je méně neţ respondentů, kteří uvedli, ţe pohovory se nekonají a to 

je podle jejich názoru dobře. Tento poměr podle mého názoru svědčí ve prospěch 

pohovorů, protoţe více odmítajících je ze skupiny, která s pohovory nemá zkušenost. 

17 

3 

25 

5 0 
se ve Vaší škole konají a jste

rád/a, ţe tomu tak je

se ve Vaší škole konají, ale

povaţujete to za zbytečné

se ve Vaší škole nekonají, ale

by/a byste rád/a, kdyby se konaly

se ve Vaší škole nekonají a jste

rád/a, ţe tomu tak je

jiný názor
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Tabulka č. 8 a graf č. 6 – Stav v oblasti přípravy učitelů na pohovor prostřednictvím 

sebehodnotícího dotazníku 

Pokud jste na otázku č. 1 odpověděl/a a) nebo b) Počet % 

dostáváte před pohovorem k vyplnění dotazník o Vašem 

sebehodnocení 
6 30,0% 

nedostáváte před pohovorem k vyplnění dotazník o Vašem 

sebehodnocení 
14 70,0% 

jiná situace 0 0,0% 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

 Dvě třetiny respondentů uvedly, ţe před konáním motivačně hodnotícího pohovoru 

nedostávají sebehodnotící dotazník. Znamená to, ţe je jim tím znesnadněna příprava na 

takový pohovor. I za situace, kdy předpokládám, ţe jejich příprava můţe probíhat alespoň 

tak, ţe si připomenou daná kritéria hodnocení (pokud jsou tato kritéria jasně formulovaná a 

zveřejněná), chybí v průběhu motivačně hodnotícího pohovoru jedna důleţitá fáze, 

popsaná v teoretické části této práce. Fáze, která je pro zaměstnance velmi důleţitá, 

protoţe při ní můţe projevit své formulované a předem promyšlené názory, postřehy… 

 Nabízí se otázka, proč tomu tak je, proč celé dvě třetiny respondentů z řad učitelů 

nedostávají před pohovorem k vyplnění sebehodnotící dotazník. Podle mého názoru dává 

na tuto otázku odpověď tabulka č. 6 a graf č. 4, a zase se tak otevírá prostor pro nabídku 

takových dotazníků.  

 

 

6 

14 

0 

dostáváte před pohovorem k

vyplnění dotazník o Vašem

sebehodnocení

nedostáváte před pohovorem k

vyplnění dotazník o Vašem

sebehodnocení

jiná situace
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Tabulka č. 9 a graf č. 7 – Názor učitelů na důleţitost sebehodnotícího dotazníku 

Pokud jste na otázku č. 1 odpověděl/a a) nebo b) nebo c) Počet % 

povaţujete za důleţité, aby měl zaměstnanec moţnost připravit se 

na pohovor prostřednictvím sebehodnotícího dotazníku 
33 73,3% 

nepovaţujete za důleţité, aby měl zaměstnanec moţnost připravit 

se na pohovor prostřednictvím sebehodnotícího dotazníku 
10 22,2% 

jiný názor 2 4,4% 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

 Více neţ dvě třetiny respondentů z řad učitelů uvádí, ţe povaţují za důleţité, aby 

měl zaměstnanec moţnost připravit se na pohovor prostřednictvím sebehodnotícího 

dotazníku. Tím v podstatě potvrzují můj komentář k výsledkům, prezentovaným 

v předchozí tabulce č. 8 a grafu č. 6.  

 Zajímavé byly mezi odpověďmi „jiné názory“, jejichţ autoři jsou z téţe školy a 

v jedné z předchozích otázek uvedli, ţe pohovory se u nich ve škole konají, ale oni to 

povaţují za zbytečné. Oba jinými slovy vyjadřují stejnou myšlenku: pohovory jsou 

formalita, všichni jsou během pohovoru pochváleni, za jejich práci jim ředitel školy 

poděkuje, ale osobní příplatky jsou „jen pro někoho“ a totéţ se týká odměn. Ze dvou 

odpovědí nelze dělat ţádné závěry, přesto byly tyto informace pro mě velmi cenné. Jsou 

totiţ argumentem pro to, aby také otázka odměňování byla jedním z témat motivačně 

hodnotícího pohovoru.  

 

33 

10 
2 povaţujete za důleţité, aby měl

zaměstnanec moţnost připravit

se na pohovor prostřednictvím

sebehodnotícího dotazníku

nepovaţujete za důleţité, aby

měl zaměstnanec moţnost

připravit se na pohovor

prostřednictvím sebehodnotícího

dotazníku

jiný názor
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Tabulka č. 10 a graf č. 8, 9 – Zájem ředitelů a učitelů o zaslání výsledků výzkumného 

šetření 

Zájem o zaslání výsledků výzkumného šetření 

  nemá zájem má zájem % 

ředitelé 5 63 92,6% 

učitelé 32 18 36,0% 

 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

      

 Rozdíl mezi mírou zájmu ředitelů a učitelů není překvapivý, zaslání výsledků je 

důleţité spíše pro hodnotitele – management škol. 

 Překvapivý je vysoký počet respondentů z řad ředitelů škol, kteří projevili zájem o 

zaslání výsledků výzkumu. Znamená to nejen jejich dříve komentovaný zájem o 

inspirativní materiály, ale i skutečnost, ţe vnímají motivačně hodnotící pohovory jako 

aktuální problém v řízení školy. 

 Následující tabulky a grafy vyjadřují názory respondentů na jednotlivé poloţky 

sebehodnotícího dotazníku. 

5 

63 

ředitelé 

32 

18 

učitelé 
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Otázka 1

Jak hodnotíte svoje 

kompetence:

rozhodně ano 4 spíše ano 3 spíše ne 1 rozhodně ne 0 bodů ø

ředitelé 3,19

učitelé 3,46

Otázka 2

Jak hodnotíte svoje 

kompetence:

rozhodně ano 4 spíše ano 3 spíše ne 1 rozhodně ne 0 bodů ø

ředitelé 3,81

učitelé 3,60

Otázka 3

Jak hodnotíte svoje 

kompetence:

rozhodně ano 4 spíše ano 3 spíše ne 1 rozhodně ne 0 bodů ø

ředitelé 3,87

učitelé 3,68

Vyjádřete, do jaké míry povaţujete následující otázku v sebehodnotícím dotazníku 

pro učitele za důleţitou

oborově předmětové

27 34 7 0

59 7 2 0

Vyjádřete, do jaké míry povaţujete následující otázku v sebehodnotícím dotazníku 

pro učitele za důleţitou

Vyjádřete, do jaké míry povaţujete následující otázku v sebehodnotícím dotazníku 

pro učitele za důleţitou

38 8 4 0

29 18 3 0

didaktické

42 4 4 0

pedagogické

63 3 2 0
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Otázka 4

Jak hodnotíte svoje 

kompetence:

rozhodně ano 4 spíše ano 3 spíše ne 1 rozhodně ne 0 bodů ø

ředitelé 3,53

učitelé 3,66

Otázka 5

Jak hodnotíte svoje 

kompetence:

rozhodně ano 4 spíše ano 3 spíše ne 1 rozhodně ne 0 bodů ø

ředitelé 3,24

učitelé 3,00

Otázka 6

Jak hodnotíte svoje 

kompetence:

rozhodně ano 4 spíše ano 3 spíše ne 1 rozhodně ne 0 bodů ø

ředitelé 3,15

učitelé 2,46

Vyjádřete, do jaké míry povaţujete následující otázku v sebehodnotícím dotazníku 

pro učitele za důleţitou

Vyjádřete, do jaké míry povaţujete následující otázku v sebehodnotícím dotazníku 

pro učitele za důleţitou

Vyjádřete, do jaké míry povaţujete následující otázku v sebehodnotícím dotazníku 

pro učitele za důleţitou

sociální a komunikativní

řídící a organizační

20 46 2 0

38 29 1 0

41 5 4 0

15 51 1 1

11 21 16 2

16 27 5 2

diagnostické a intervenční
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Otázka 7

Jak hodnotíte svoje 

kompetence:

rozhodně ano 4 spíše ano 3 spíše ne 1 rozhodně ne 0 bodů ø

ředitelé 2,82

učitelé 2,92

Otázka 8

Jak hodnotíte svoje 

kompetence:

rozhodně ano 4 spíše ano 3 spíše ne 1 rozhodně ne 0 bodů ø

ředitelé 3,32

učitelé 3,84

Otázka 9

rozhodně ano 4 spíše ano 3 spíše ne 1 rozhodně ne 0 bodů ø

ředitelé 3,19

učitelé 2,60

Vyjádřete, do jaké míry povaţujete následující otázku v sebehodnotícím dotazníku 

pro učitele za důleţitou

Vyjádřete, do jaké míry povaţujete následující otázku v sebehodnotícím dotazníku 

pro učitele za důleţitou

Vyjádřete, do jaké míry povaţujete následující otázku v sebehodnotícím dotazníku 

pro zaměstnance za důleţitou

14 27 9 0

reflexe vlastní činnosti

poradenské a konzultativní

14 41 13 0

Jaké jsou Vaše aspirace na období příštího roku (tří let) ve smyslu profesního růstu a získávání další 

odbornosti?

23 40 5 0

22 46 0 0

42 8 0 0

12 22 16 0
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Otázka 10

rozhodně ano 4 spíše ano 3 spíše ne 1 rozhodně ne 0 bodů ø

ředitelé 3,34

učitelé 3,46

Otázka 11

rozhodně ano 4 spíše ano 3 spíše ne 1 rozhodně ne 0 bodů ø

ředitelé 3,44

učitelé 3,58

Otázka 12

rozhodně ano 4 spíše ano 3 spíše ne 1 rozhodně ne 0 bodů ø

ředitelé 3,40

učitelé 2,32

Vyjádřete, do jaké míry povaţujete následující otázku v sebehodnotícím dotazníku 

pro zaměstnance za důleţitou

Vyjádřete, do jaké míry povaţujete následující otázku v sebehodnotícím dotazníku 

pro zaměstnance za důleţitou

30 35 2 1

27 21 2 0

Co potřebujete, abyste dosáhl/a svých profesionálních cílů?

31 18 1 0

Co byste jako první na naší škole změnil/a?

Co povaţujte za silné a slabé stránky naší školy?

32 35 1 0

Vyjádřete, do jaké míry povaţujete následující otázku v sebehodnotícím dotazníku 

pro zaměstnance za důleţitou

29 38 1 0

14 17 9 10

2,32

3,40

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

učitelé

ředitelé
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Otázka 13

rozhodně ano 4 spíše ano 3 spíše ne 1 rozhodně ne 0 bodů ø

ředitelé 3,53

učitelé 2,04

Otázka 14

rozhodně ano 4 spíše ano 3 spíše ne 1 rozhodně ne 0 bodů ø

ředitelé 3,72

učitelé 2,18

Otázka 15

rozhodně ano 4 spíše ano 3 spíše ne 1 rozhodně ne 0 bodů ø

ředitelé 2,21

učitelé 1,46

Vyjádřete, do jaké míry povaţujete následující otázku v sebehodnotícím dotazníku 

pro zaměstnance za důleţitou

Co byste změnil/a v organizaci své práce, co Vás nejvíce brzdí?

36 32 0 0

Vyjádřete, do jaké míry povaţujete následující otázku v sebehodnotícím dotazníku 

pro zaměstnance za důleţitou

49 19 0 0

12 14 19 5

6 19 21 4

Co Vás v naší škole "drţí" a co by se muselo stát, abyste uvaţoval/a o odchodu z naší školy?

Vyjádřete, do jaké míry povaţujete následující otázku v sebehodnotícím dotazníku 

pro zaměstnance za důleţitou

8 2 35 5

Další skutečnosti, které povaţujete za důleţité

11 31 13 13
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otázka 

č. 
ředitelé učitelé rozdíl 

1 3,19 3,46 -0,27 

2 3,81 3,60 0,21 

3 3,87 3,68 0,19 

4 3,53 3,66 -0,13 

5 3,24 3,00 0,24 

6 3,15 2,46 0,69 

7 2,82 2,92 -0,10 

8 3,32 3,84 -0,52 

9 3,19 2,60 0,59 

10 3,34 3,46 -0,12 

11 3,44 3,58 -0,14 

12 3,40 2,32 1,08 

13 3,53 2,04 1,49 

14 3,72 2,18 1,54 

15 2,21 1,46 0,75 

 

 Ve výše uvedené tabulce jsou zvýrazněny rozdíly větší neţ 0,5 bodové hodnoty. 

Zjistit příčiny těchto rozdílů by bylo otázkou dalšího výzkumného šetření, resp. další etapy 

výzkumného šetření, které však nepovaţuji ve vztahu k výzkumným cílům za nezbytné. 

Tyto rozdíly jsou zajímavé pro management škol jako informace a někdy i jako určité 

výzvy pro oblast vedení lidí. 

 Z odpovědí ředitelů a učitelů na otázku č. 6 vyplývá, ţe ředitelé povaţují otázku, 

která se týká diagnostických a intervenčních kompetencí učitele, za významnější, neţ za 

jak významnou ji povaţují sami učitelé. Z toho vyplývá důleţitá otázka pro management 

škol, zda je představa vedení školy a představa učitelů o obsahu této kompetence totoţná, 

zda jsou učitelům zřejmé jejich moţnosti a také jejich odpovědnost v oblasti diagnostiky a 

intervence. Další vyplývající otázky se vztahují k praktické spolupráci speciálního 

pedagoga s učiteli, ke spolupráci učitelů s pedagogicko - psychologickou poradnou atp.  

 Nutnost reflektovat vlastní činnost vnímají učitelé dokonce více neţ ředitelé (otázka 

č. 8). To, ţe učitelé povaţují reflexi vlastní činnosti za nezbytnou součást své práce, ţe na 

ni kladou ještě větší důraz neţ ředitelé – hodnotitelé, je jednoznačně velmi pozitivní 

zjištění. Toto zjištění je v souladu s jiţ komentovanou skutečností, ţe se polovina 

respondentů z řad učitelů vyslovila pro zavedení motivačně hodnotících pohovorů na jejich 

školách (tabulka 7 a graf 5) a ţe chtějí být na tyto pohovory připraveni prostřednictvím 

sebehodnotících dotazníků (tabulka 9 a graf 7).  
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 Ředitelé označili jako nejdůleţitější otázky, týkající se kompetencí: 

1. pedagogických 

2. didaktických 

3. sociálních a komunikativních. 

 Učitelé označili jako nejdůleţitější otázky, týkající se kompetencí: 

1. reflexe vlastní činnosti 

2. pedagogických 

3. sociálních a komunikativních. 

 V souvislosti s  hodnocením důleţitosti otázek, týkajících se učitelských 

kompetencí, je na místě uvést postřehy dvou respondentů, jejichţ dotazníky jsem označila 

jako nedostatečně vyplněné. Ti totiţ záměrně nevyplnili tyto otázky, týkající se 

kompetencí, a v textu emailu uvedli jinými slovy stejné sdělení: v otázce kompetencí 

nemáme jasno, co je vlastně jejich obsahem. Jeden z těchto respondentů navíc vyjádřil 

přesvědčení, ţe rozhodně není mezi učiteli sám, kdo pojmům úplně nerozumí, ale asi bude 

jeden z mála, který toto přizná. Přestoţe se jedná o ojedinělé názory, myslím si, ţe není pro 

vedení škol zbytečné přesvědčit se, zda učitelé skutečně obsahu pojmů rozumí. O 

kompetencích ţáků se mluví hodně, o kompetencích učitelů vlastně zřídkakdy. 

 Určitý, i kdyţ ne zcela výrazný rozpor, je patrný z odpovědí ředitelů a učitelů na 

otázku č. 9, kdy ředitele více neţ učitele zajímají aspirace hodnocených ve smyslu 

profesního růstu a získávání další odbornosti. Předpokládám, ţe důvodem můţe být 

skutečnost, kdy kariérní moţnosti učitelů na školách nejsou příliš ţivě vnímány, ţe diskuze 

bývá četněji o tématu druhé části otázky – o získávání další odbornosti. Otázka by tedy 

v sebehodnotícím dotazníku měla být formulována poněkud jiným způsobem. 

 Přestoţe v názoru na důleţitost otázky č. 11 (Co povaţujete za silné a slabé stránky 

naší školy) jsou ředitelé a učitelé téměř jednotní, není tomu tak u otázky č. 12 (Co byste 

jako první na škole změnil/a). Právě rozdíl mezi tím, jak se učitelé chtějí vyjadřovat ke 

slabým a silným stránkám školy, můţe být další výzvou pro management škol. Je třeba 

pracovat v oblasti vedení lidí tím směrem, aby se kritika měnila v kritiku konstruktivní, 

aby hledání cest ke zlepšení nebylo jen výsadou vedení školy, ale záleţitostí celého 

učitelského sboru. 

 Hodnotově druhý nejvýznamnější rozdíl je u otázky č. 13 (Co byste změnil/a 

v organizaci své práce, co Vás nejvíce brzdí). Tento rozdíl by se dal formulovat jako 

zjištění, ţe ředitele zajímá, co by učitelé mohli (a měli?) změnit v organizace svojí práce, 
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zatímco učitelé si tuto otázku do takové míry nepokládají. To je další podnět pro 

management škol: tato otázka by se ze strany vedení školy měla objevovat nejen 

v sebehodnotícím dotazníku, ale situačně tam, kde se u učitelů objevují stíţnosti na příliš 

velký objem práce a na časovou zaneprázdněnost. 

 Důvody, proč se ředitelé a učitelé tolik liší v názoru na důleţitost otázky č. 14 (Co 

Vás v naší škole drţí a co by se muselo stát, abyste uvaţoval/a o odchodu z naší školy) 

mohou být dvojího typu. Jednou z moţností je situace, kdy učitelé vůbec o odchodu ze 

školy neuvaţují a nepovaţují proto tuto otázku za důleţitou; druhou moţností můţe být 

předpokládaná úvaha učitele, zda je vhodné mluvit při motivačně hodnotícím pohovoru o 

uvaţovaném odchodu. Vzhledem k plánování personálního zajištění výuky je zcela 

pochopitelné, proč ředitelé povaţují tuto otázku za velmi důleţitou. To však není jediný 

důvod, proč si myslím, ţe je poloţení této otázky v sebehodnotícím dotazníku 

opodstatněné. Takové úvahy jsou pro sebereflexi učitele potřebné a učitelé se vyjádřili o 

sebereflexi jako o důleţité otázce (otázka č. 8). 

 Komentovat rozdíl mezi ředitelským a učitelským názorem na otázku č. 15 (Další 

skutečnosti, které povaţujete za důleţité) je myslím zbytečné, protoţe u skupiny ředitelů i 

u skupiny učitelů se jedná o nejniţší dosaţené hodnoty. Proto se domnívám, ţe by bylo 

moţno tuto otázku v sebehodnotícím dotazníku vynechat, ale rozhodně povaţuji za vhodné 

ji jako otevřenou otázku poloţit přímo v závěru motivačně hodnotícího pohovoru. 

 

2. 5. 2 Výsledky obsahové analýzy 

 

 Při plánování výzkumu jsem předpokládala, ţe obsahové analýze podrobím 

především dokumenty, které získám od ředitelů při dotazníkovém šetření. Jak jsem jiţ 

uvedla výše, podařilo se v tomto smyslu získat pouze jeden pouţívaný sebehodnotící 

dotazník a dva hodnotící záznamy. Nad důvody této skutečnosti jsem se rovněţ zamýšlela 

dříve a domnívám se, ţe je tato situace dalším důkazem tvrzení, ţe inspirativních materiálů 

pro vedení škol je málo. Protoţe jsem chtěla splnit výzkumný úkol, shromáţdila jsem 

mimo těchto materiálů od ředitelů jiţ dříve zmíněnou odbornou literaturu, ve které jsou 

popsány návrhy sebehodnotících dotazníků a hodnotících záznamů, a vlastní shromáţděné 

materiály, které uvádím v příloze, abych se pokusila vytvořit komentovaný návrh 

sebehodnotícího dotazníku a komentovaný návrh hodnotícího záznamu.  
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2. 5. 2. 1 Sebehodnotící dotazník 

 

 Při analýze dostupných materiálů za účelem sestavení návrhu sebehodnotícího 

dotazníku jsem navíc vyuţila poznatky, které mi poskytli respondenti v dotazníkovém 

šetření v části, která se věnovala názorům ředitelů a učitelů na důleţitost uváděných 

otázek. 

 Předpokladem toho, aby sebehodnotící dotazník splnil svůj účel, je příprava 

dotazníku. Uvádím návrh dotazníku, který si vedení školy můţe jakkoliv změnit podle 

aktuálních potřeb a situace tak, aby splňoval očekávání managementu i pedagogů a byl 

významným instrumentem přípravy na vlastní motivačně hodnotící pohovor.

 Výsledkem obsahové analýzy dokumentů je následující návrh sebehodnotícího 

dotazníku, kdy poznámky v závorkách jsou dále komentovány: 

 

Váţená kolegyně, váţený kolego, 

ţádám Vás o vyplnění dotazníku, který bude jedním z podkladů pro náš plánovaný 

(motivačně hodnotící – pozn. 1) pohovor.  Dotazník vyplňte do (termín – pozn. 2) a 

odevzdejte jej (komu, jak – pozn. 3). 

Za vyplnění dotazníku Vám předem děkuji. 

       za vedení školy (podpis ředitele) 

Datum odeslání dotazníku 

 

Otázky: 

1. Co povaţujete za své silné stránky v oblasti naplňování profesních kompetencí učitele? 

(pozn.  4) 

2. Co povaţujete v této oblasti naopak za své slabé stránky? 

3. Jak si představujete své působení na naší škole v příštím školním roce - jaké jsou Vaše 

 profesní cíle, jaká je Vaše představa dalšího vzdělávání? (pozn. 5) 

4. Co potřebujete k naplnění těchto cílů?  

5. Co povaţujete za silné a co naopak za slabé stránky naší školy? (pozn. 6) 

6. Co byste na škole změnil/a jako první? (pozn. 7) 

7. Co byste změnil/a v organizaci své práce, co Vás nejvíce brzdí? (pozn. 8) 

8. Co Vás v naší škole „drţí“ a co by se muselo stát, abyste uvaţoval/a o odchodu? 
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Poznámky:  

Pozn. 1:  Je na zváţení vedení školy, zda pouţije pojem „motivačně hodnotící pohovor“ 

nebo „hodnotící pohovor“ nebo jen „pohovor“. Doporučuji prostý termín „pohovor“, 

protoţe není nutné, aby motivace byla znesnadněna tím, ţe hodnocený předem 

předpokládá, ţe bude během pohovoru motivován a není ani nutné, aby se svého 

hodnocení obával. 

Pozn. 2: Hodnocení by na vyplnění dotazníku měli mít přiměřený čas, doporučuji týden. 

Dotazník by neměl přicházet v době, kdy jsou termínované jiné významné úkoly. 

Pozn. 3: Doporučuji elektronickou formu mimo jiné z toho důvodu, ţe hodnotitel můţe při 

přípravě na hodnotící pohovor s dotazníkem dále pracovat. 

Pozn. 4: Povaţuji za důleţité nejen to, aby měl hodnocený moţnost připomenout si 

kompetence učitele např. prostřednictvím zveřejněných kritérií hodnocení, ale aby si byl 

hodnotitel jistý, ţe obsahu jednotlivých kompetencí hodnocený skutečně rozumí. To 

vyţaduje určitou přípravu, rozhodně nutnou za situace, kdy se ve škole konají motivačně 

hodnotící pohovory poprvé. Tehdy je vhodné spojit otázku obsahu kompetencí i 

s vysvětlením účelu a významu pohovorů. 

Pozn. 5: Původní otázka, uváděná v dotazníkovém šetření, byla z výše analyzovaných 

důvodů takto přeformulována. U učitelů, kde hodnotitel předpokládá vyšší aspirace ve 

smyslu profesního růstu, můţe otázku upřesnit v následujícím pohovoru. 

Pozn. 6: V odpovědích na tuto otázku se někdy objevují diskutované slabiny školství a 

vzdělávacího systému v obecné rovině. Z vlastní zkušenosti si dovolím poznamenat, ţe 

věnovat se při následujícím pohovoru takovým odpovědím je ztrátou času, který si 

zasluhují konkrétní informace a konkrétní problémy k řešení. 

Pozn. 7: Pozor na rozpor, komentovaný jiţ ve výsledcích dotazníkového šetření. Odpovědi 

hodnoceného z předchozí otázky se teprve v této otázce odhalí v tom smyslu, zda se jedná 

o obecnou kritiku či kritiku s návrhem řešení. 

Pozn. 8: Tato otázka je zásadní pro strategii motivačně hodnotícího pohovoru. Jestliţe 

dosud probíhal rozhovor hodnotitele a hodnoceného tak, ţe obsahem byly některé 

v dotazníku uváděné skutečnosti, tato otázka je v podstatě přechodem k vlastní fázi 

hodnocení, kdy hodnotitel sděluje své závěry.   

 

 Po vyplnění a odevzdání (resp. odeslání) dotazníku je třeba dotazníky pozorně 

pročíst a připravit si doplňující dotazy či komentář k uváděným sdělením - to uţ je část 
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přípravy na vlastní hodnotící pohovor. Přestoţe u motivačně hodnotících pohovorů je 

obvykle jeden hodnocený a jeden hodnotitel, prostudování vyplněných dotazníků by mělo 

být záleţitostí vedení školy, ředitele a jeho zástupců, a to z mnoha důvodů. Zástupci musí 

být jednak s poskytnutými sděleními seznámeni, jednak by se měli spolupodílet na 

přípravě podkladů pro vlastní hodnocení. 

 

2. 5. 2. 2 Záznam motivačně hodnotícího pohovoru 

 

 Cílem obsahové analýzy bylo vytvoření návrhu takového záznamu motivačně 

hodnotícího pohovoru, který by usnadnil práci hodnotitele. Před vlastním motivačně 

hodnotícím pohovorem je třeba shromáţdit potřebné podklady, a to: 

 Obecně platné dokumenty školy - Kritéria hodnocení pedagogických pracovníků, 

případně také Profesní standard…. 

Jiţ výše bylo zmíněno, ţe se jedná o strategické dokumenty školy, se kterými musí 

být učitelé seznámeni. Seznámení s těmito dokumenty by ale nemělo proběhnout  

způsobem pouhé prezentace hodnotících kritérií či obsahu Profesního standardu, 

ale vysvětlením, diskuzí,…zvnitřněním obsahu těchto dokumentů. V ideálním 

případě se jedná o dokumenty, na jejichţ tvorbě se sami učitelé podíleli. Je totiţ 

účelné, aby se hodnotitel (a hodnocený) mohl na tyto závazné dokumenty 

odvolávat, aby byly skutečným návodem pro hodnocení. V situaci, kdy nejsou tyto 

dokumenty vytvořeny, doporučuji odloţit motivačně hodnotící pohovory a dříve se 

věnovat týmovému úkolu - vytvoření kompetenčního modelu hodnocení.  

 Ze strany hodnoceného -  Sebehodnotící dotazník, případně také Portfolio učitele. 

Význam sebehodnotícího dotazníku jiţ byl vysvětlen, stejně nesporný je význam 

učitelského portfolia, jehoţ prezentace před hodnotitelem můţe mimo jiné posílit 

aktivní roli hodnoceného. 

 Ze strany hodnotitele - různé záznamy z kontrolní činnosti, zejména hospitační 

záznamy. 

Způsoby zaznamenávání různých zjištění, majících vztah ke kontrolní činnosti, jsou 

velmi individuální.  Důleţité je, aby se jednalo o záznamy rovnoměrně rozloţené 

do celého zpětně hodnoceného období.  
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 Tyto podklady by měl hodnotitel prostudovat tak, aby byl na průběh pohovoru 

připraven a ujasnil si, jak pohovor povede a co je jeho cílem. K tomu dopomáhá 

předvyplnění záznamu z pohovoru v této navrhované  podobě,  poznámky v závorkách 

jsou dále komentovány: 

 

(pozn. 1) 

ZÁZNAM Z POHOVORU konaného dne: 

Jméno a příjmení, titul: 

Náplň práce: (pozn. 2) 

Pracuje ve škole od ………na dobu určitou – neurčitou (pozn. 3) 

SDĚLENÍ ZAMĚSTNANCE 

Sebehodnotící dotazník – příloha č. 1 (pozn. 4) 

Prezentováno portfolio        ano – ne   (pozn. 5) 

SDĚLENÍ ZAMĚSTNAVATELE 

Pozitivní hodnocení: (pozn. 6) 

Rezervy: (pozn. 7) 

PLÁN OSOBNÍHO ROZVOJE (pozn. 8) 

1. Přínos pro pedagogický sbor – pro tým: (pozn. 9) 

2. Oblast ke zlepšení, ke změně: (pozn. 10) 

3. Rozvojový cíl: (pozn. 11) 

4. Další vzdělávání: (pozn. 12) 

PŘEDPOKLÁDANÁ SPOLUPRÁCE V NÁSLEDUJÍCÍM ŠKOLNÍM ROCE (pozn. 13) 

Podpis hodnoceného:                                              Podpis hodnotitele: 

 

Pozn. 1: Hodnotitelé si samozřejmě mohou navrhovaný záznam upravit i po grafické 

stránce tak, aby vyhovoval jejich představám. Rozhodně doporučuji opatřit záznam 

záhlavím s logem školy. 

Pozn. 2: Tím myslím, jaké všechny funkce učitel ve škole zastává – třídní učitel, vedoucí 

pracovního týmu, koordinátor školního vzdělávacího programu, školní metodik prevence 

atp. Sdělení o těchto funkcích skýtá příleţitost pro poděkování v první, rozehřívací části 

pohovoru. 
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Pozn. 3: Zajímá nás zároveň, zda má učitel zájem o pokračování práce ve škole. Pokud 

zaměstnanec uvaţuje o ukončení svého pracovního poměru, je moţné, ale nikoli potřebné 

v pohovoru pokračovat. Pokud o ukončení pracovního poměru zaměstnanci uvaţuje 

zaměstnavatel, je vhodné toto zdůvodnit obvykle právě při hodnotícím pohovoru. 

Pozn. 4: V sebehodnotícím dotazníku si hodnotitel předem poznamená sdělení, ke kterým 

se chce vyjádřit a sdělení, která potřebuje konzultovat. 

Pozn. 5: Portfolio povaţuji za velmi přínosný, nikoli však zcela nezbytný zdroj informací 

pro hodnocení; k jeho zaloţení by měli být učitelé postupně motivováni. 

Pozn. 6: Nic není samozřejmé, něco je výjimečné, pochvala je výrazným motivátorem. 

Pozn. 7: To, co hodnotíme u učitele jako rezervy, je potřeba určitým způsobem zobecnit, 

není vhodné zabývat se přesným popisem problému, jeho detaily. Zde platí teoretické 

východisko: nepopisujeme partnera, ale jeho pracovní chování. 

Pozn. 6 + 7: Není nutné a z časových důvodů v podstatě ani moţné probírat při 

kompetenčním modelu hodnocení všechna jednotlivá sdělení ke všem kritériím u všech 

kompetencí. Proto si vybíráme jen důleţitá a pro cíle pohovoru zásadní sdělení, ve smyslu 

pozitiv i ve smyslu rezerv, případně s vyuţitím předchozího záznamu.  Pokud hodnotitel 

předpokládá v následujícím období změnu např. osobních příplatků, je vhodné to v této 

souvislosti sdělit. 

Pozn. 8: Zatímco u části, kdy hodnotitel sděluje své hodnocení ve smyslu pozitiv a rezerv a 

kdy je aktivita projevu na straně hodnotitele, je u části plánovaného osobního rozvoje 

třeba, aby hodnotitel dbal na aktivní přístup hodnoceného, aby nejdříve vyslechl jeho 

vyjádření a to pak konzultoval či konfrontoval se svým názorem. 

Pozn. 9: Další ze silných momentů motivace a zároveň otevřená moţnost vyuţití 

schopností jednotlivce pro pedagogický sbor, pro rozvoj školy. 

Pozn. 10: Vţdy je (ještě) co zlepšovat, vţdy je co měnit – v zájmu organizace a v zájmu 

jednotlivce. 

Pozn. 11: Zatímco zlepšování a změna se vztahují k poučení z minulosti pro budoucnost, 

rozvojový cíl je zcela orientován na budoucnost a je dalším významným motivátorem. 

Pozn. 12: Zde jde o sladění představ hodnoceného a jeho osobního zájmu s představami 

hodnotitele v souladu s aktuálními prioritami školy v této oblasti. 

Pozn. 13: Podle uváţení hodnotitele včetně informace o osobním a zvláštním příplatku. 
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 Při sestavování uvedeného návrhu záznamu jsem nejprve analyzovala všechny 

dostupné dokumenty, vybrala jsem některé z uváděných částí záznamu v logické 

posloupnosti a v návaznosti na teoretická východiska jsem některé poloţky doplnila nebo 

upravila. 

 Návrh záznamu motivačně hodnotícího pohovoru je návrhem v pravém smyslu 

slova. Je moţno jej upravovat tak, aby co nejvíce vyhovoval nejen hodnotitelům, ale 

především záměrům motivačně hodnotících pohovorů. 

 

2. 6  Vyhodnocení výzkumného šetření, shrnutí – hypotézy 

 

Prvním cílem mé bakalářské práce bylo provést analýzu v oblasti motivačně 

hodnotících pohovorů a zjistit: 

 zda vedení škol povaţuje motivačně hodnotící pohovory za důleţitý nástroj 

personálního managementu v tom smyslu, ţe se motivačně hodnotící pohovory ve 

školách pravidelně konají nebo ţe je jejich zavedení plánováno 

 zda disponuje vedení škol materiály, potřebnými pro motivačně hodnotící 

pohovory, konkrétně zda pouţívá záznam hodnotícího pohovoru a sebehodnotící 

dotazník  

 zda zaměstnanci škol – pedagogové povaţují motivačně hodnotící pohovory za 

důleţitou součást svého hodnocení. 

 

 Prostřednictvím výzkumného šetření jsem zjistila, ţe: 

 v 35,3% škol, ve kterých proběhl výzkum, se motivačně hodnotící pohovory 

pravidelně konají a v 60,3% je plánováno motivačně hodnotící pohovory zavést 

 v 21,5% škol má vedení školy vypracovanou metodiku vedení hodnotících 

pohovorů a uvítalo by inspirativní materiály; v 78,5% škol zatím není vypracována 

metodika vedení hodnotících pohovorů a rovněţ by zde uvítali inspirativní 

materiály 

 34% oslovených pedagogů vyjádřilo spokojenost s konáním motivačně hodnotících 

pohovorů; 50% pedagogů ze škol, kde se zatím motivačně hodnotící pohovory 

nekonají, vyjádřilo svoje pozitivní očekávání. 
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Na základě výzkumného šetření konstatuji, ţe: 

 vedení škol povaţuje motivačně hodnotící pohovory za důleţitý nástroj 

personálního managementu. Toto přesvědčení vyjadřuje skutečnost, ţe je zavedení 

motivačně hodnotících pohovorů u více neţ poloviny škol plánováno a ve více neţ 

třetině škol se motivačně hodnotící pohovory pravidelně konají. 

 vedení škol nedisponuje v dostatečné míře potřebnými inspirativními materiály 

jako je záznam pohovoru a sebehodnotící dotazník. 

 pedagogové povaţují motivačně hodnotící pohovory za důleţitou součást svého 

hodnocení. 

 

 Druhým cílem mé práce bylo vytvořit materiály pro vlastní motivačně hodnotící 

pohovory, a to konkrétně: 

 navrhnout na základě analýzy zjištěných informací takovou podobu 

sebehodnotícího dotazníku, která by se mohla stát pomůckou managementu škol při 

přípravě motivačně hodnotících pohovorů  

 navrhnout na základě analýzy získaných informací takovou podobu hodnotícího 

záznamu, která by se mohla stát pomůckou managementu škol při přípravě 

motivačně hodnotících pohovorů.  

 Oba tyto materiály jsem navrhla v podobě, v jaké si je vedení škol bude moci podle 

svých představ a specifických podmínek školy upravit. Ředitelům, kteří projevili o 

výsledky výzkumu zájem, budu posílat nejen kapitolu bakalářské práce, která se věnuje 

výzkumnému šetření, ale samostatně také oba vytvořené návrhy. 

 

 Před realizací výzkumu jsem formulovala následující hypotézy: 

 Hypotéza 1: Pokud management škol vyuţívá či chce vyuţívat motivačně 

hodnotící pohovory jako součást systému hodnocení, má zájem o inspirativní materiály 

(sebehodnotící dotazník a hodnotící záznam), a to i tehdy, kdyţ uţ vyuţívá vlastní 

vytvořené materiály. 

 Tato hypotéza se při výzkumném šetření zcela potvrdila. Dokonce všichni 

oslovení ředitelé škol, kde se motivačně hodnotící pohovory konají, nebo kde je plánováno 

je zavést, projevili o inspirativní materiály zájem. 

 Hypotéza 2: Postoje managementu škol k jednotlivým otázkám navrţeného 

sebehodnotícího dotazníku se odlišují od postojů zaměstnanců škol, pedagogů.  
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 Tato hypotéza se při výzkumném šetření zčásti potvrdila. Větší rozdíl v postojích 

(resp. více neţ 0,5 hodnotícího bodu) se projevil u sedmi z patnácti otázek. Důleţitá však 

není četnost rozdílných postojů, ale analýza těchto rozdílných postojů. Ta byla u výsledků 

popsána a přináší pro vedení škol informace, z nichţ některé mají charakter výzvy pro 

management škol v oblasti vedení lidí. 

  



61 

 

ZÁVĚR 

 V úvodu jsem sdělila, ţe moţnost zvolit si motivačně hodnotící pohovory jako téma 

své závěrečné bakalářské práce jsem pojala jako příleţitost zmapovat situaci ve školách a 

jako příleţitost přispět k tomu, aby se motivačně hodnotící pohovory staly běţnou součástí 

systému hodnocení ve školách. 

 Mapování situace u vedení 112 škol a u 112 pedagogů přineslo nejen zajímavé 

poznatky, které jsem uvedla jako výsledky výzkumného šetření, ale i další významná 

zjištění: 

 Pedagogové povaţují motivačně hodnotící pohovory za důleţitou součást svého 

hodnocení, mají zájem i o sebehodnocení. Tato informace je důleţitá pro 

management škol, kde vedení plánuje prosazení změny a zavedení motivačně 

hodnotících pohovorů jako součást systému hodnocení. Znamená to, ţe vedení škol 

nemusí počítat s obvyklou mírou odporu v první fázi prosazování této změny. 

 Další fáze prosazování změny, vhodná komunikace a vysvětlování, otevírá prostor 

pro související problémy, jakými jsou kritéria hodnocení a zejména oblast 

pedagogických kompetencí.  Povaţuji za velmi důleţité, aby tyto problémy nebyly 

ze strany vedení školy směrem k pedagogům řešeny jako pouhé oznámení, ale aby 

se jednalo o řízenou etapovou diskuzi v pedagogickém sboru. To, aby závěry 

diskuze byly výsledkem společné práce pedagogického sboru, je totiţ podle mého 

názoru podmínkou, ţe zavedení motivačně hodnotících pohovorů bude skutečně 

pozitivní kvalitativní změnou v práci školy. 

 Vedení škol sledovaného výzkumného vzorku povaţuje motivačně hodnotící 

pohovory za důleţitý prvek systému hodnocení, na dvou třetinách škol je 

plánováno zavést motivačně hodnotící pohovory. Zároveň má vedení i těch škol, 

kde jiţ pravidelné pohovory probíhají, zájem o inspirativní materiály. Tady se 

otevírá prostor pro další návrhy takových materiálů a také pro spolupráci mezi 

školami. 

 Vedení oslovených škol, které o to projevily zájem, jsem zaslala výsledky 

výzkumu, návrh sebehodnotícího dotazníku a návrh záznamu z motivačně hodnotícího 

pohovoru. Jsem ráda, ţe jsem tímto mohla pomoci a dílčím způsobem přispět k tomu, aby 

se motivačně hodnotící pohovory staly běţnou součástí systému hodnocení ve školách. 

V současné době zjišťuji moţnosti zveřejnění v některém z odborných časopisů, které se 

věnují problematice řízení školy.  
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55 1. 9. 2010 došlo ke změně názvu, ZŠ Vladivostocká poţívá udělený čestný název ZŠ Eden. 



Příloha č. 1 

 

Základní škola Vladivostocká 1035/6, 100 00 Praha 10 

se sportovními třídami  

tel.: 267 310 674, fax.: 272 738 443, e-mail: info@zsvlad.cz  

 

 

 

Váţené kolegyně, váţení kolegové, 

 

 v době studijního volna 20. a 21. 3. 2008 Vás ţádám o vyplnění 

následujícího dotazníku. Vyplněný dotazník předejte zástupcům. 

 

Děkuji za spolupráci. 

 

      PhDr. Jana Churáčková 

          ředitelka školy 

17. 3. 2008 

 

 

Jméno učitele: 

 

PROGRAM ŠKOLY A B C D 

Plním ŠVP (učitelé v 1. a 6. ročníku)     

Dodrţuji tematické plány      

Můj podíl na vytvořeném ŠVP     

Moje hodnocení ŠVP jako celku     

PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ     

Moje zázemí pro práci     

Kultivované prostředí školy pro zaměstnance a ţáky     

Důstojné podmínky pro jednání učitelů s rodiči     

Efektivní vyuţití prostor v budově     

Kvalita odborných učeben     

Didaktická a estetická podnětnost učeben     

Podmínky k modernímu vyučování (technika, učebny, 

knihovna, tiskoviny) 
    

Můj přístup k modernímu vyučování     

Vybavení ţáků učebnicemi a učebními texty     

Moţnosti pro odpočinek učitelů a ţáků     

PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ     

Plánování a příprava     

Své vyučování plánuji ve vztahu k očekávaným 

výstupům 

    

Moje vyučování má jasné a přiměřené výukové cíle     



 

Cílům odpovídá obsah, metody a struktura hodiny     

Vyuţívám dosavadních znalostí ţáků     

Vyuţívám didaktické materiály a technické prostředky     

Realizace a řízení vyučovací hodiny A B C D 

V úvodu hodiny vedu ţáky k aktivní interakci s 

tématem 

    

Moje hodiny mají vyváţenou časovou a metodickou 

strukturu 

    

V opakovacích a procvičovacích částech poskytuji 

ţákům prostor k aktivitě 

    

Před vyučováním nové látky si ověřuji dosavadní 

znalosti 

    

Zvládám vyučovací postupy kooperativního a 

činnostního učení 

    

Podporuji aktivní učení     

Respektuji individuální tempo vzdělávání     

Zařazuji relaxaci     

Závěrečnou fázi hodiny účelně vyuţívám k rekapitulaci 

a hodnocení 

    

Motivace, hodnocení     

Úvod hodiny věnuji motivaci     

Aktualizuji učivo     

Vyuţívám mezipředmětových vztahů     

Průběţně hodnotím snahu, výkon, pokrok     

Dodrţuji pravidla hodnocení výsledků     

Rozvíjím dovednost sebepozorování, sebekontroly a 

sebehodnocení ţáků 

    

Hodnotím úspěšnost ţáka v kontextu jeho dispozic     

Hodnotím s vědomím motivace     

Vyuţívám slovního hodnocení     

Vyuţívám opatření k posílení kázně     

Klima, vztahy, komunikace     

Respektuji názory ţáků, podporuji jejich vyjadřování     

Podněcuji ţáky k úsudku     

Klima mého vyučování je otevřené, vlídné, cítím svou 

autoritu 

    

Podporuji sebevědomí ţáků, jednám s nimi důstojně a 

s úctou 

    

Umím řešit konfliktní situace     

Kázeň nemusím vynucovat     

VÝLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ     

Daří se mi dosahovat cílových kompetencí     

Převáţná většina ţáků zvládá očekávané výstupy     

Ţáci dokáţí zaujímat postoje, sdělovat a obhajovat     



 

názory 

Ţáci dovedou spolupracovat     

Dokáţou kultivovaně vystupovat     

Mám propracovaný systém hodnocení výsledků 

vzdělávání  

    

V případě potřeby poskytuji ţákům další sluţby 

(doučování) 
A B C D 

ÚROVEŇ PODPORY ZE STRANY VEDENÍ 

ŠKOLY 

    

Účelná organizace školy     

Účelný rozvrh hodin     

Funkční informační systém školy     

Kvalita školního řádu     

Kvalita pravidel hodnocení     

Efektivní vedení porad     

Moţnost participace na školních záleţitostech     

Podpora aktivity učitelů ze strany vedení školy     

Podpora mého vzdělávání     

Podpora zavádění progresivních trendů do vzdělávání     

Efektivní kontrola     

Kultivace prostředí školy     

Kvalita kontaktů s veřejností     

Otevřené a důvěryhodné klima     

SPOLUPRÁCE S RODIČI     

Mám vytvořen systém kontaktů s rodiči     

Rodiče mají dostatek relevantních informací o 

výsledcích vzdělávání, které řídím 

    

Daří se mi komunikovat s rodiči všech ţáků     

Povaţuji svůj kontakt s rodiči ţáků za dostatečný     

S rodiči nemám neřešené konflikty     

ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ PRÁCE ŠKOLY     

Zvyšování kvality vzdělávání     

Prezentace školy na veřejnosti     

Spolupráce a vztahy s okolím, partnery školy     

Zdravý vývoj školy     

 

Prostor pro Vaše poznámky: 
  



 

Příloha č. 2 

 
Základní škola, Praha 10, Vladivostocká 6/1035, 100 00  

„Se sportem za vzděláním“ 

www.zsvlad.cz, e-mail: info@zsvlad.cz , tel.: 267 310 674 

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové, 
 
žádám Vás o vyplnění následujícího dotazníku. Pokud Vám prostor pod otázkami  
na odpovědi nestačí, neváhejte použít další papír. Vyplněný dotazník předejte 
do 13. 5. 2009 zástupcům. 
 
Děkuji za spolupráci. 
 
      PhDr. Jana Churáčková, ředitelka školy 
 

1. Co se mi povedlo v uplynulém období? 
 
2. Co se mi nedaří, v čem mám rezervy? 

 
3. Jak se projevuje reforma a postupné zavádění školního vzdělávacího 

programu v mé práci a přípravě (které materiály z nabídky využívám, nové 
metody, formy….atp.) 

 
4. Co mě zajímá – čemu se v sebevzdělávání věnuji, čemu se chci dále 

věnovat? 
 

5. S kým spolupracuji na škole a na čem? 
 

6. Co mě zaujalo na práci mých kolegů? 
 

7. Kdo byl u mě na hospitaci v uplynulém období? 
 

8. U koho jsem byl na hospitaci já? 
 

9. Co mě zaujalo z dění v pedagogické veřejnosti? 
 

10. Co mě zaujalo nebo jsem četl v odborné pedagogické literatuře a tisku? 
 

11. Co mě momentálně tíží v mé práci? 
 

12. Čím jsem přispěl k prezentaci práce školy? 

 
13. Co považuji za silné a naopak za slabé stránky naší školy? 

 

14. Další poznámky, resp. připomínky: 
 

 
V Praze dne:      podpis pedagogického pracovníka 



 

Příloha č. 3 

 
Základní škola, Praha 10, Vladivostocká 6/1035, 100 00  

„Se sportem za vzděláním“ 

www.zsvlad.cz, e-mail: info@zsvlad.cz , tel.: 267 310 674 

 

 

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové, 
 
během jarních prázdnin - studijního volna -  Vás žádám o vyplnění následujícího 
dotazníku. Vyplněný dotazník předejte 15. 3. 2010 zástupcům. Vaše odpovědi se 
stanou podkladem pro naše pohovory. 
 
Děkuji Vám za spolupráci. 
 
      PhDr. Jana Churáčková, ředitelka školy 
 

15. Co se mi daří  
a) v přípravě a vedení vyučovacích hodin 
b) v oblasti sebevzdělávání 
c) v oblasti spolupráce s kolegy 
d) při třídnické práci – otázka jen pro TU 
 
16. Jaké jsou moje rezervy  
a) v přípravě a vedení vyučovacích hodin 
b) v oblasti sebevzdělávání 
c) v oblasti spolupráce s kolegy 
d) při třídnické práci – otázka jen pro TU 

 

3. Co mě momentálně tíží v mé práci? 
 

4. Co dělám nad rámec svých základních pracovních povinností, co je 
pravděpodobně ohodnoceno mým osobním příplatkem? 

 
5. Jak si představuji své působení ve škole ve školním roce 2010/2011? 

 
6.  Co bych uvítal-a/co mohu nabídnout na výjezdu týmové sborovny v srpnu 
 2010? 
 

7. Další poznámky: 
 

 
V Praze dne:      podpis pedagogického pracovníka 

  



 

  Příloha č. 4 

 

Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035, 100 00  

„Se sportem za vzděláním“ 

www.zseden.cz, e-mail: info@zseden.cz , tel.: 267 310 674 

 
 
 
 
Vážené kolegyně a vážení kolegové, 
 
během jarních prázdnin - studijního volna -  Vás žádám o vyplnění následujícího 
dotazníku. Vyplněný dotazník pošlete na mou emailovou adresu. Vaše odpovědi 
se stanou podkladem pro naše pohovory na jaře. 
 
Děkuji Vám za spolupráci. 
 
    PhDr. Jana Churáčková, ředitelka školy 
 
Otázky: 
1. Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky vzhledem k profesnímu životu? 
 
2. Jaké jsou Vaše aspirace na období příštího roku (tří let) ve smyslu profesního 
růstu a získávání další odbornosti? 
 

1. 3. Co potřebujete, abyste dosáhl/a svých profesionálních cílů? 
2.  
3. 4. Co považujete za silné a slabé stránky naší školy? 
4.  
5. 5. Co byste jako první na naší škole změnil/a? 
6.  
7. 6. Co byste změnil/a v organizaci své práce, co Vás nejvíce brzdí? 
8.  
9. 7. Co Vás v naší škole „drží“ a co by se muselo stát, abyste uvažoval/a o odchodu 

z naší školy? 
 
8. 8. Další skutečnosti, které považujete za důležité 

 
  



 

  Příloha č. 5 

 

Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035, 100 00  

„Se sportem za vzděláním“ 

www.zsvlad.cz, e-mail: info@zsvlad.cz , tel.: 267 310 674 
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OBLAST Č. 1: VÝUKA JAKO PROCES VYUČOVÁNÍ A UČENÍ 

1.1 Plánování 

návrh standardu: 
Učitel: 

- systematicky plánuje výuku vzhledem k cílům stanoveným v kurikulárních dokumentech 

 a vzhledem k individuálním možnostem a potřebám žáků; 

- při plánování diferencuje nároky na žáky, rozsah učiva, metody a organizaci výuky; 

- plánuje, z čeho a jak on i žáci poznají, že dosáhli stanovených cílů; 

- při plánování předvídá různé situace, které mohou při výuce nastat. Plán mu umožňuje 

 pružně reagovat na konkrétní průběh výuky; 

poznámky - týmová sborovna: 

 "velké"plánování se nám zdá někdy v podstatě zbytečné, protože v dlouhodobých plánech 
se objevuje řada demotivujících faktorů 

 někdy je nezbytné improvizovat podle situace 
 máme mylný pocit, že podle učebnice musíme všechno stihnout 
 snažíme se dělat plány podle výstupů, které dávají široké mantinely při zvládnutí - a 

hodnocení 
 vnitřní pocit stresu: „nestihnu“ není zcela výjimečný, učíme pracovat efektivně a úsporně 
 ne všechny děti budou umět na 100% 
 pořád dáváme písemky a testy, potřebujeme vzdělávání na téma alternativního 

hodnocení 
 musíme sdělit rodičům, že jakékoli akce mají vzdělávací a výchovný moment 
 musíme sdělit rodičům, že učebnice není bible 

 

1. 2 Realizace výuky 

1. 2. 1. Přístup k žákům 

návrh standardu: 
Učitel: 

-  projevuje respekt k žákům a žákyním bez genderových předsudků; 

- vyjadřuje žákům důvěru a pozitivní očekávání (očekává úspěšné zvládání učení), 

 podporuje jejich sebedůvěru; 

- projevuje porozumění pro potřeby žáků, zajímá se o jejich názory, představy, problémy, 

 pocity a dává prostor pro jejich vyjadřování; 

- bere v úvahu individuální možnosti a potřeby žáků a zohledňuje je při výuce, se žáky s 

 rozmanitými specifickými vzdělávacími potřebami pracuje samostatně i ve 

 spolupráci se školským poradenským zařízením; 

poznámky - týmová sborovna: 

 nebereme ohled na vlastní sympatie/antipatie 
 nesnižujeme důstojnost dětí 
 nezobecňujeme třída – jednotlivec, ale apelujeme na vzájemné vztahy mezi žáky 
 zdůrazňujeme pozitiva, oceňujeme snahu 
 připouštíme i podněcujeme diskuzi tam, kde má smysl 
 známe děti a poznáváme děti 
 šikanu řešíme v jejím zárodku 
 máme základní důvěru v děti, míru důvěry získávají děti postupně 
 poskytujeme ve spolupráci se speciálním pedagogem rodičům návod, jak pracovat s dětmi 

se SPU 



 

 zdůrazňujeme význam vzdělání jako celoživotního procesu 
 požadujeme po našich žácích vlastní aktivitu jako podmínku našeho individuálního 

přístupu (např. tréninky) 
 

1. 2. 2. Komunikace a klima ve třídě 

návrh standardu: 
Učitel: 

- má kvalitní mluvený projev (vyjadřuje se jasně, srozumitelně, adekvátně věku žáků, 

 zvládá hlasové prostředky); 

- vhodně využívá prostředky neverbální komunikace (např. dobrý oční kontakt, úsměv, 

 přátelská, vstřícná gestikulace, pohyb po třídě, respekt k zóně osobního prostoru); 

- podporuje soudržnost třídy založenou na vzájemném respektu, ohleduplnosti, toleranci k 

 různosti, důvěře (podporuje schopnost žáků naslouchat si, domluvit se, řešit 

 problémy a konflikty); 

- systematicky vytváří podmínky pro spolupráci žáků v procesu učení, rozvíjí kooperativní 

 dovednosti žáků při práci ve dvojicích, malých i větších skupinách ; 

- společně se žáky tvoří pravidla soužití třídy, jasně a srozumitelně vymezuje hranice a 

 limity sociální komunikace a chování ve třídě (mezi žáky navzájem a ve vztahu k 

 učiteli) a důsledně vyžaduje jejich dodržování; 

poznámky - týmová sborovna: 

 přestože trenéři křičí, my pracujeme s hlasem 
 nezbytný úsměv 
 jsme herci! 
 pohyb po třídě 
 mimika - děti nás čtou 
 čtení emailů doporučeno až odpoledne (emoce se pak při vstupu do třídy těžko krotí) 
 rodičům dáváme mantinely (vstupy do hodin, narušování přestávek) 
 třídní učitelé monitorují a přispívají k soudržnosti třídy (diskutovaný problém) 
 testujeme klima ve třídě; s výsledky systematicky pracujeme 
 pravidla soužití třídy vysvětlujeme podle školního řádu vzhledem k věku, důležitý je 

opačný postup - vytváření pravidel 
 důležitá je reflexe 
 dáváme v hodinách i všeobecně prostor pro komunikaci žáků 

 

1. 2. 3. Strategie výuky (vyučování a učení) 

návrh standardu: 
Učitel: 

- individualizuje výuku s ohledem na možnosti žáků (např. diferencuje učivo a nároky na 

 žáky, respektuje individuální tempo učení u žáků a dává jim přiměřený čas ke 

 splnění úkolů, modifikuje metody práce, kritéria a způsoby hodnocení žáků), snaží 

 se o dosažení osobního maxima u každého žáka vzhledem k jeho předpokladům; 

- snaží se rozvíjet vnitřní motivaci k učení - vzbuzovat zvídavost, zájem žáků o učení a 

 poznávání nových věcí, „ukazováním“ smyslu učení a konkrétních učebních 

 činností; 

- využívá širokého spektra výukových metod s důrazem na aktivní učení žáků; 



 

- zvládá efektivní řízení a organizaci výuky, např. adekvátně řeší neočekávané situace a 

 problémy, modifikuje své plány a improvizuje, reflektuje rozhodovací procesy, 

 uvědomuje si jejich důsledky, případně mění strategie; 

poznámky - týmová sborovna: 

 snažíme se, ale bojujeme s kázní 
 proto je třeba zdůrazňovat a důsledně dodržovat pravidla komunikace, "nehnout se" 
 zaměřujeme se na vnitřní motivaci žáků 
 zásadní je motivace + herectví 
 potýkáme se s vysokým počtem žáků ve třídách 
 musíme se naučit a umět užít si úspěch z podařené hodiny, i dílčí úspěch 
 do školního řádu zakotvit i opačně - individuální přístup žáků k učiteli 

 

1. 2. 4.Hodnocení žáků 

návrh standardu: 
Učitel: 

- hodnotí procesy učení - poskytuje průběžně zpětnou vazbu k učebním činnostem a 

 chování žáků, hodnotí také postup, míru úsilí, zájem, úroveň spolupráce apod.; 

- hodnotí výsledky učení, tj. míru dosahování kompetencí (znalosti, dovednosti, postoje i 

 hodnoty) vzhledem k individuálním možnostem žáků; 

- zprostředkovává žákům hodnocení (žáci vědí, co se hodnotí a jakou mají jednotlivá 

 kritéria váhu v celkovém hodnocení), eventuelně jim umožňuje podílet se na jejich 

 vytváření; 

- využívá různých motivujících metod hodnocení (kvantitativní hodnocení, slovní 

 hodnocení, hodnocení pomocí portfolia), podporuje u žáků sebehodnocení a 

 vzájemné hodnocení; 

poznámky - týmová sborovna: 

 seznamujeme děti s kritérii hodnocení, ale nelze se jich striktně držet, nutno improvizovat 
 individuální přístup 
 hodnotí se významně snaha, píle, zájem 
 někdy je vhodné nezveřejňovat kriteria 
 hodnocení nejen výkonu 
 velmi důležité je hodnocení a vzájemné hodnocení (čím dříve začneme, tím přirozenější) 
 škodí přemíra hodnocení, a to i v pozitivním smyslu (něco dělat „jen tak“) 
 žáci mohou spoluvytvářet pravidla hodnocení, pak snáze řešíme ev. odpor dětí při našem 

individuálním hodnocení (tzv. spravedlnost) 
 

1.3 Reflexe výuky 

návrh standardu: 
Učitel: 

- pravidelně analyzuje svou činnost vzhledem k záměrům a cílům výuky a hodnotí její 

 efekty, využívá zpětné vazby od žáků (osobní složky žáků / žákovská portfolia), 

 učitelů a rodičů ke zkvalitňování své práce; 

- shromažďuje zdroje, které mu pomohou reflektovat vlastní práci; 

- reflektuje svou práci soustavně, i písemně (dělá si poznámky); 

poznámky - týmová sborovna: 

 důležité je sebevědomí učitele, jeho jistota a důslednost 
 sebereflexe je pro učitele výrazně individuální 



 

 portfolia na 1. stupni - jejich tvorba, význam i pro rodiče 
 z reflexe vyplývá následně upřesněné plánování 
 učení se navzájem - důležitý fenomén procesu učení a vyučování 
 nezbytná komunikace učitelů napříč kabinety, stupni...pravidelná formální a neformální 

setkávání 
 velmi důležitá je spolupráce napříč pedagogickým sborem: vzájemné hospitace, 

konzultace, říkání si i negativních zjištění přímo 
 

OBLAST Č. 2: ŠIRŠÍ KONTEXT VÝUKY 

2.1 Rozvoj školy a ŠVP 

návrh standardu: 
Učitel: 

- je aktivním členem školního společenství – zajímá se o život školy a aktivně se do něj 

 zapojuje, podílí se na rozvoji školy a zkvalitňování ŠVP, na přípravě a realizaci 

 společných programů a projektů školy; 

- dokáže objasnit a zdůvodnit vzdělávací filozofii školy a kvalifikovaně prezentovat ŠVP 

 širší veřejnosti; 

poznámky - týmová sborovna: 

 výstupy = široké mantinely 
 doplňování ŠVzdP je "v našem zájmu" 
 filozofie školy se promítá do každého předmětu, např. v souvislosti s titulem „Zdravá 

škola“ 
 prezentace ŠVP je dlouhodobou záležitostí 
 je nutné, abychom sami zvyšovali prestiž učitelského povolání a zároveň posilovali 

vlastní zdravé sebevědomí 
 „vtahnout“ rodiče do dění ve škole – soutěže, besídky, prezentace projektů 

 

2.2 Klima školy 

návrh standardu: 
Učitel: 

- přispívá k vytváření pozitivního sociálně emočního klimatu školy založeného na 

 vzájemném respektu a sdílení společných hodnot, podílí se na posilování „školní 

 identity“; 

poznámky - týmová sborovna: 

 respektujeme sportovní charakter školy a velkou zátěž některých žáků, zároveň trváme na 
svých opodstatněných požadavcích 

 víme, na koho se z kolegů s čím obrátit, učíme se říkat si i negativní věci 
 působíme na žáky i na sebe navzájem a na okolí v duchu statutu „Zdravá škola“ 
 vnímáme žáka nejen z hlediska školních povinností, ale osobnostně, včetně např. jeho 

sportovního vývoje 
 snažíme se problémy řešit, nejen o nich hovořit; vzájemně se informujeme 
 v přijatých rozhodnutích působíme jako pedagogický sbor jednotně 

 

2.3 Spolupráce s kolegy, rodiči a širší veřejností 

návrh standardu: 
Učitel: 



 

- efektivně komunikuje a spolupracuje s kolegy i vedením školy. Přispívá svými 

 schopnostmi a zkušenostmi ku prospěchu celé školy, využívá zkušeností svých 

 kolegů. Má zájem o sdílení zkušeností a spolupráci při zkvalitňování výuky 

 (vzájemné hospitace, společná tvorba materiálů, společné akce apod.). Naslouchá 

 jiným názorům, diskutuje a plně respektuje společně přijatá rozhodnutí a opatření; 

- efektivně komunikuje a spolupracuje s rodiči na základě partnerského přístupu, 

 založeného na vzájemné úctě, respektu a sdílené odpovědnosti za podporu 

 optimálního rozvoje žáků. Poskytuje jim co nejvíc informací o dítěti. Komunikuje s 

 nimi způsobem, kterému jako laici mohou rozumět. Umožňuje jim aktivní vstup do 

 výuky; 

- efektivně komunikuje a spolupracuje s dalšími partnery školy – zástupci zřizovatele 

 školy, pracovníky inspekce, pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně 

 pedagogickými centry, středisky výchovné péče, institucemi pro vzdělávání učitelů, 

 se zaměstnanci knihoven, muzeí apod.; 

poznámky - týmová sborovna: 

 nezbytná komunikace učitelů napříč kabinety, stupni...pravidelná formální a neformální 
setkávání 

 založit sešit nápadů - vlastní nápadník učitelů naší školy - v podstatě společné portfolio 
 vzájemné hospitace jsou velkým přínosem i za cenu ev. suplování 
 větší prezentace prací našich žáků – web 
 přijímáme podněty ze strany rodičovské veřejnosti ke zkvalitnění naší práce 

 

OBLAST Č. 3: PROFESNÍ ROZVOJ UČITELE 

návrh standardu: 
Učitel: 

- je vybaven nezbytnými profesními znalostmi a dovednostmi (pedagogicko-

 psychologické, oborově didaktické a oborové), které průběžně rozvíjí a obohacuje 

 a zvyšuje tak svoji profesionalitu a tím i kvalitu své činnosti (např. dokládá je ve 

 svém učitelském portfoliu); 

- respektuje etické principy profese učitelství, je modelem etického chování a 

 kultivovaných mezilidských vztahů; 

- projevuje zaujetí pro práci se žáky, je motivován pro zkvalitňování své činnosti, 

 systematicky pracuje na svém profesním rozvoji a sebevzdělávání (na základě 

 informací o své výuce – sebereflexe, kolegiální hospitace, zpětná vazba od žáků a 

 rodičů – volí cíle pro zkvalitnění své činnosti, tvoří plán svého profesního rozvoje); 

poznámky - týmová sborovna: 

 vnitřní motivace je motorem 
 prostor máme, čas si musíme ušetřit....vůbec se musíme šetřit a nepřidělávat si práci 

zbytečně (a děláme to) 
 vnější motivace od žáků, rodičů - nepřeceňovat! (metoda kůže) 
 kolegiální hospitace - přístup se pomalu mění 
 etické principy:  kultivování vzájemného projevu při komunikaci některých  

   učitelů 
 přání o hlavních přestávkách - změněno 

  



 

Kritéria hodnocení pedagogů ZŠ Eden – 

kompetenční model hodnocení 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE PEDAGOGA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•schopnost analýzy vlastní činnosti, schopnost vyvodit ze zjištěného 
důsledky – modifikovat své jednání, chování, přístupy a metody, 
schopnost reflexe zkušeností druhých 
 

KOMPETENCE SEBEREFLAXE A REFLEXE 
(AUTOEVALUACE) 

•odborné zvládnutí vědeckých základů aprobačních předmětů, jejich 
další a průběžný rozvoj; využívání mezipředmětových vztahů; 
zavádění nových poznatků do výuky; ovládání metodiky předmětu 

KOMPETENCE ODBORNĚ PŘEDMĚTOVÉ 

•vytváření příznivých podmínek pro učení; motivace k poznávání; 
vytváření příznivého emocionálního a pracovního klimatu; řízení 
procesů žákova učení a jejich individualizace z hlediska času, tempa, 
hloubky a míry pomoci; interpretace učiva vzhledem k věku a 
potřebám; podpora rozvoje individuality žáka; plánovací dovednosti 
v přípravě vyučovací hodiny (vymezení cílů, volba metod); využití 
nových metod vyučování (informační a komunikační technologie); 
správná struktura učiva 

KOMPETENCE PEDAGOGICKÉ A DIDAKTICKÉ 

•schopnost empatie, jak žák myslí, cítí, jedná a proč, jaké jsou příčiny 
tohoto jednání, kde má problémy, jak mu lze pomoci; dovednosti k 
naplňování hodnocení a kontroly výkonů žáků 

KOMPETENCE DIAGNOSTICKÉ A 
INTERVENČNÍ 

•schopnost plánovat svoji činnost, vytvářet a udržovat určitý řád a 
systém; spolupráce v týmu, „manažerské“ dovednosti vedení třídy; 
organizační schopnosti; procesy fungování školy (pedagogická 
dokumentace, administrativa, vnitřní procesy školy) 

KOMPETENCE ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ 

•Zvládnutí ústní a grafické  formy prezentace, schopnost strukturovat 
myšlenky a informace do zadaných forem a interpretovat různé formy 
sdělení, používat zásady efektivní komunikace, volit přiměřenou 
formu komunikace s ohledem na adresáta ( zákonným zástupcům, 
vedení školy, kolegům, studentům) 
 

KOMPETENCE KOMUNIKAČNÍ  

 

Klíčové 

kompetence 

Odborně 
předmětové 

Pedagogické 
a metodické 

Diagnostick

é a 

intervenční 

Sebereflexe a 
reflexe 

(autoevaluace) 

Komunikační 

Organizační 

a řídicí 



 

HODNOTÍCÍ TABULKY JEDNOTLIVÝCH KOMPETENCÍ 

1. Kompetence pedagogické a didaktické  

Struktura hodiny Ano Většinou Někdy Ne X 

Rozlišuji téma a cíl hodiny?      

Používám v hodinách více forem a metod výuky?       

Vyhodnocuji se žáky naplnění cílů v hodině?      

Výchovné působení Ano Většinou Někdy Ne X 

Nejsem lhostejný k dodržování školního řádu?      

Řeším aktuálně nedostatky v areálu školy?      

Dodržuji čas pro vyučovací hodinu?       

Je mi vlastní individuální přístup k žákům?      

Využívám dostatečně pochval a neformálních trestů?      

Vyučovací proces Ano Většinou Někdy Ne X 

Používám aktivně a efektivně ICT ve vyučovacím 
procesu? 

     

Hodnotím žáky včas a podle stanovených pravidel? 
(hodnocení – součást školního řádu) 

     

Motivuji žáky k účasti na soutěžích, akcích školy, 
projektech? 

     

Provádím pravidelně rozbor hodnocení se žáky?       

Využívám alternativních způsobů hodnocení?      

Naplňování ŠVzdP  Ano   Většinou Někdy Ne  X 

Dodržuji v hodinách učivo a očekávané výstupy?      

Jsem schopen/schopna vyhodnotit v průběhu výuky 
rozvoj jednotlivých klíčových kompetencí? 

     

Podílím se na aktualizaci ŠVzdP?       

Učím průřezovým tématům?       

2. Kompetence oborově předmětové  

Inovace učiva Ano Většinou Někdy Ne X 

Zpracovávám si učivo v elektronické podobě? 

(PowerPoint, interaktiv. tabule…) 

     

Aplikoval/a jsem novou metodu, téma, poznatek do 
výuky? (jaké, kam) 

     

Využití mezipředmětových vztahů Ano Většinou Někdy Ne X 

Spolupracuji na konkrétní mezipředmětové aktivitě? 
(projekt, exkurze, mezioborový předmět…) 

     

Odborné aktivity Ano Většinou Někdy Ne X 

Uspěli moji ţáci v nějaké soutěţi?       

Zorganizoval/a jsem nějakou soutěţ, nějaký projekt?      

Pracuji aktivně s talentovanými ţáky?      

3. Kompetence sociální a komunikativní  



 

4. Kompetence reflexe a autoreflexe  

Snaha o vlastní zlepšení  Ano Většinou Někdy Ne X 

Pouţívám systém vlastní autoevaluace?      

Ţádám pravidelně o hodnocení/zpětnou vazbu kolegy, 

ţáky? 

     

Účastnil jsem se metodického semináře/vzdělávání? 

(mimo akce pořádané pro celý pedagogický sbor) 

     

Spolupracuji s pracovním týmem?      

Absolvoval jsem hospitace u kolegů? (min. 3x za rok)      

Je mé působení v souladu s Profesním standardem 

učitele ZŠ Eden? 

     

Čtu  odbornou literaturu?      

Čtu pravidelně odborná periodika, dostupná ve škole?      

Podíl na rozvoji klimatu školy  Ano Většinou Někdy Ne X 

Navrhuji opatření, která vedou k odstranění 
nedostatků, k vylepšení stávajícího stavu?  

     

Účastním se akcí, které škola pořádá, např. lyžařských 
kurzů, škol v přírodě? 

     

Naplňuji prováděcí plán projektu Zdravá škola?      

5. Kompetence diagnostické a 
intervenční 

 

Náročné pedagogické situace Ano Většinou Někdy Ne X 

Pracuji individuálně s žáky se specifickými potřebami 
(včetně nadaných žáků)? 

     

Prezentace aktivit Ano Většinou Někdy Ne X 

O úspěšné aktivitě informuji na školním webu      
 Vytvářím o významných aktivitách prezentace? 
(nástěnky, výstavy, pracovní porady) 

     

Posílám informace do médií? (tisk, TV, rozhlas)      

Komunikace s rodiči a žáky Ano Většinou Někdy Ne X 

Dokážu zformulovat oficiální informaci přiměřeným 
způsobem v reálném čase? (výchovné opatření, 
organizační sdělení, informace o žákovi…)   

     

Využívám pro efektivní komunikaci prostředky ICT?      

Komunikace s kolegy (vedením školy) Ano Většinou Někdy Ne X 

Zvládnu informovat adresáta v termínu a ve vhodné 
formě? (termín akce, úspěchy, klasifikace…) 

     

Dodržuji termíny zadaných úkolů?      

Spolupracuji s kolegy při řešení problému?      

Jsem iniciativní při práci v týmu? (pracovní tým, 
porady…) 

     

Pomáhám začínajícím učitelům?      



 

Postupuji při řešení kázeňského problému v reálném 
čase, s ohledem na školní řád/ právní normy a ve 
spolupráci s partnery – kolegové, rodiče? 

     

Třídnictví Ano Většinou Někdy Ne X 

Dokážu eliminovat problémové chování žáků?      

Zdokonaluji se ve výuce Etické výchovy?      

Spolupracuji aktivně se Žákovskou radou?      

6. Kompetence organizační a řídicí  

Vedení pedagogické dokumentace Ano Většinou Někdy Ne X 

Zpracovávám pg. dokumentaci ve stanovených 
termínech? (včetně zápisů do TK) 

     

Orientuji se v organizačním a provozním řádu?      

Podílím se na vytváření strategických dokumentů 
školy? 

     

Organizace školních akcí Ano Většinou Někdy Ne X 

Postupuji při realizaci školní akce v souladu s vnitřními 
předpisy? 

     

Zvládl jsem problémovou situaci na školní akci? 
(úraz, výchovné či organizační problémy…) 

     

Organizuji akce pro žáky?      

Spolupráce s partnery Ano Většinou Někdy Ne X 

Jednal jsem s partnery aktivně a samostatně? 
(školy, úřady, firmy, instituce) 

     

7. Kompetence poradenské a 
konzultativní 

 

Kolegové, žáci, rodiče Ano Většinou Někdy Ne X 

Spolupracuji se širším vedením školy (výchovné 
poradkyně, školní metodička prevence, školní 
psycholožka, speciální pedagožka…)? 

     

Konzultuji s rodiči v daných i aktuálních termínech vše 
potřebné? 

     

Mají žáci možnost individuálních konzultací?      

 

  



 

 

Příloha č. 7 

Základní škola Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035, 100 00  

„Se sportem za vzděláním“ 

www.zsvlad.cz, e-mail: info@zsvlad.cz , tel.: 267 310 674 

 

HOSPITAČNÍ ZÁZNAM 

Datum, vyučovací hodina:   Hospitovaný: 

Třída:      Hospitující: 

Předmět: 
1.1 Plánování 

systematicky plánuje výuku vzhledem k cílům stanoveným v kurikulárních dokumentech a 

vzhledem k individuálním moţnostem a potřebám ţáků 

 

při plánování diferencuje nároky na ţáky, rozsah učiva, metody a organizaci výuky 

 

plánuje, z čeho a jak on i ţáci poznají, ţe dosáhli stanovených cílů 

 

1. 2 Realizace výuky 

1. 2. 1. Přístup k žákům 

projevuje respekt k ţákům a ţákyním bez genderových předsudků, vyjadřuje ţákům 

důvěru a pozitivní očekávání, podporuje jejich sebedůvěru 

 

projevuje porozumění pro potřeby ţáků, zajímá se o jejich názory, představy, problémy, 

pocity a dává prostor pro jejich vyjadřování 

 

bere v úvahu individuální moţnosti a potřeby ţáků a zohledňuje je při výuce, se ţáky s 

rozmanitými specifickými vzdělávacími potřebami pracuje samostatně i ve spolupráci se 

školským poradenským zařízením 

 

1. 2. 2. Komunikace a klima ve třídě 

má kvalitní mluvený projev (vyjadřuje se jasně, srozumitelně, adekvátně věku ţáků, zvládá 

hlasové prostředky) 

 

vhodně vyuţívá prostředky neverbální komunikace (např. dobrý oční kontakt, úsměv, 

přátelská, vstřícná gestikulace, pohyb po třídě, respekt k zóně osobního prostoru) 

 

podporuje soudrţnost třídy zaloţenou na vzájemném respektu, ohleduplnosti, toleranci k 

různosti, důvěře (podporuje schopnost ţáků naslouchat si, domluvit se, řešit problémy a 

konflikty) 

 

systematicky vytváří podmínky pro spolupráci ţáků v procesu učení, rozvíjí kooperativní 

dovednosti ţáků při práci ve dvojicích, malých i větších skupinách  

 



 

společně se ţáky tvoří pravidla souţití třídy, jasně a srozumitelně vymezuje hranice a 

limity sociální komunikace a chování ve třídě (mezi ţáky navzájem a ve vztahu k učiteli) a 

důsledně vyţaduje jejich dodrţování 

 

1. 2. 3. Strategie výuky (vyučování a učení) 

individualizuje výuku s ohledem na moţnosti ţáků (např. diferencuje učivo a nároky na 

ţáky, respektuje individuální tempo učení u ţáků a dává jim přiměřený čas ke splnění 

úkolů, modifikuje metody práce, kritéria a způsoby hodnocení ţáků), snaţí se o dosaţení 

osobního maxima u kaţdého ţáka vzhledem k jeho předpokladům 

 

snaţí se rozvíjet vnitřní motivaci k učení - vzbuzovat zvídavost, zájem ţáků o učení a 

poznávání nových věcí, „ukazováním“ smyslu učení a konkrétních učebních činností 

 

vyuţívá širokého spektra výukových metod s důrazem na aktivní učení ţáků 

 

zvládá efektivní řízení a organizaci výuky, např. adekvátně řeší neočekávané situace a 

problémy, modifikuje své plány a improvizuje, reflektuje rozhodovací procesy, uvědomuje 

si jejich důsledky, případně mění strategie 

 

1. 2. 4. Hodnocení žáků 

hodnotí procesy učení - poskytuje průběţně zpětnou vazbu k učebním činnostem a chování 

ţáků, hodnotí také postup, míru úsilí, zájem, úroveň spolupráce apod. 

 

hodnotí výsledky učení, tj. míru dosahování kompetencí (znalosti, dovednosti, postoje i 

hodnoty) vzhledem k individuálním moţnostem ţáků 

 

zprostředkovává ţákům hodnocení (ţáci vědí, co se hodnotí a jakou mají jednotlivá kritéria 

váhu v celkovém hodnocení), eventuálně jim umoţňuje podílet se na jejich vytváření 

 

vyuţívá různých motivujících metod hodnocení (kvantitativní hodnocení, slovní 

hodnocení, hodnocení pomocí portfolia), podporuje u ţáků sebehodnocení a vzájemné 

hodnocení 

 

1.3 Reflexe výuky 

pravidelně analyzuje svou činnost vzhledem k záměrům a cílům výuky a hodnotí její 

efekty, vyuţívá zpětné vazby od ţáků (osobní sloţky ţáků / ţákovská portfolia), učitelů a 

rodičů ke zkvalitňování své práce 

 

shromaţďuje zdroje, které mu pomohou reflektovat vlastní práci 

 

reflektuje svou práci soustavně, i písemně (dělá si poznámky) 

 

 

Poznámky k vyučovací hodině: 
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