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1 Úvod 

K výběru tématu bakalářské práce mne vedla vlastní zkušenost z praxe, kdy jsem se 

jako pracovnice odboru školství, kultury a tělovýchovy podílela na vytváření systému 

hodnocení ředitelů školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Varnsdorf 

a na tvorbě jednotlivých kritérií. Na základě těchto pravidel jsem pak připravovala 

podklady pro vlastní pravidelné hodnocení ředitelů, které bylo východiskem pro 

stanovení jejich osobních příplatků na další období.  

Z vlastní zkušenosti vím, jak obtížné je nejen odpovídající kritéria vytvořit, ale také 

stanovit jejich váhu tak, aby výsledné hodnocení mělo potřebnou vypovídající hodnotu. 

To byl jeden z mnoha momentů, kdy jsem si uvědomovala, jak důležité je práci ředitele 

školy rozumět a které mne také motivovaly ke studiu školského managementu. Protože 

právě absence odborníků na školskou problematiku je často důvodem, proč se 

zřizovatelé nechtějí nebo neumějí hodnocením ředitelů školských organizací zabývat. 

Je potřeba si uvědomit, že vztah ředitele jako hodnoceného a zřizovatele jako 

hodnotitele má svá specifika. Úskalím může být na jedné straně velmi široký rozsah 

ředitelských kompetencí, zasahující hned do několika oblastí, jako je vzdělávací proces, 

ekonomika, právo nebo vedení lidí. Na druhé straně je tu zřizovatel, který často 

postrádá odborný aparát, navíc tento vztah mohou komplikovat vlivy zvenčí, například 

politické. 

Cílem bakalářské práce je tedy prozkoumat a zhodnotit systémy hodnocení ředitelů 

základních a mateřských škol zřizovaných obcemi. Teoretická část v úvodu seznamuje 

čtenáře s problematikou školství jako specifického rezortu, je zde vymezeno právní 

postavení mateřských a základních škol a definovány role ředitele školy a jeho 

povinnosti. V následujících kapitolách jsou shromážděny poznatky z odborné literatury 

o hodnocení pracovníků a pracovního výkonu. Hned v úvodu této části se nachází 

soubor klíčových otázek, které by si měl každý hodnotitel před započetím vytváření 

systému hodnocení položit. Tyto otázky tvoří pomyslnou osnovu kapitol, uvádějící 
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čtenáře do důležité oblasti moderní personalistiky, kterým hodnocení pracovníků 

bezesporu je.   

Praktická část obsahuje analýzu dokumentů – vnitřních platových předpisů, případně 

dalších podkladů, které stanovují pravidla pro hodnocení ředitelů základních  

a mateřských škol náhodně vybraných zřizovatelů. Analýza je doplněna komparací 

teorie s praxí, tj. zjištěním, jakým způsobem je hodnocení jako nástroj řízení lidských 

zdrojů zřizovateli v praxi uplatňováno. Výstupem práce je návrh univerzálních kritérií 

hodnocení ředitelů včetně základních doporučení a informací, které mohou sloužit 

zřizovatelům jako manuál. 
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2 Teoretický úvod do problematiky řízení školství 

2.1 Škola jako specifická organizace 

Škola má nezastupitelnou roli v životě každého z nás. Vybavuje nás nejen 

potřebnými znalostmi a dovednostmi pro naše budoucí pracovní uplatnění, ale zároveň 

nás formuje i po stránce osobnostní. Navazujeme tu vztahy, seznamujeme se s normami 

a vzorci chování, jsme vedeni k základním hodnotám. 

Definic školy existuje mnoho. Např. Pedagogický slovník školu charakterizuje jako 

„společenskou instituci pro řízenou edukaci, pověřenou vzděláváním a výchovou dětí  

a mládeže příslušných věkových stupňů v organizovaných, hromadných formách, podle 

určených vzdělávacích programů, jeden z pilířů institucionální struktury společnosti. 

Plní socializační, osobnostně rozvojovou, kulturační a profesionalizační funkci, 

připravuje děti a mládež na samostatný vstup do života občanského, osobního  

a pracovního“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 297). 

Na rozdíl od běžné organizace, která se zaměřuje především na dosažení zisku, je 

cílem školy poskytnutí kvalitní služby. K tomu využívá co nejefektivněji poskytnuté 

prostředky, které jsou převážně veřejné (Prášilová, 2009). 

Podle některých autorů se škola jako běžná organizace od jiných organizací příliš 

neliší. Například Handy (1984, In Pol, 2007) uvádí, že „školy mají mnoho společného 

s jinými organizacemi, které lidi spojují za nějakým účelem.“ Také podle Haaga (1982, 

In Pol, 2007) není důvod nahlížet na každý druh lidského podnikání jako na specifický 

případ, proto ani školy nepotřebují zvláštní přístup. Stejného názoru je i Wright (1989, 

In Pol, 2007), který uvádí, že by se ředitelé měli ve své práci inspirovat řízením 

hospodářských organizací.  

Naproti výše uvedeným názorům však existuje také opačný pohled na školu jako na 

organizaci se svými specifiky. Mezi nejčastěji uváděné odlišnosti škol patří: 

- vysoké procento žen v pedagogických sborech, 

- stárnutí pedagogických sborů, nízký počet nových absolventů, 

- nutnost umět komunikovat s dětmi i dospělými, 

- jiné rozvržení pracovní doby, 
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- snižující se prestiž učitelského povolání, 

- zasahování politiků na komunální i celostátní úrovni, 

- názor, že každý školství rozumí, protože každý školou prošel.  

Prášilová (2009) pak uvádí další specifika, např.: 

- stanovení cílů, jejichž vymezení je velmi nesnadné, což komplikuje i absence 

Státního vzdělávacího programu, 

- z důvodu nedostatku finančních zdrojů učitelé často zastávají více funkcí, často 

nejsou pevně stanoveny jejich pravomoci a odpovědnosti, 

- nejasné rozdělení vztahů ve škole, vedou se spory o to, kdo je klientem či 

členem školy (žáci, rodiče, ředitel…), 

- pedagogičtí pracovníci mají srovnatelné středoškolské nebo vysokoškolské 

vzdělání, často na podobné úrovni jako ředitel školy, což vyžaduje odlišný 

způsob řízení a rozhodování, 

- výsledky práce jsou obtížně měřitelné, často je lze hodnotit až s větším časovým 

odstupem. 

2.2 Ředitel školy a jeho role 

„Ředitel školy je statutárním orgánem školské právnické osoby, jmenován  

a odvoláván je zřizovatelem. Jeho kompetence ve vztahu ke škole, veřejnosti, obci aj. 

jsou rozsáhlé – zejm. řídí školu, předškolní zařízení nebo školské zařízení, odpovídá za 

tvorbu školního vzdělávacího programu a jeho realizaci, za odbornou, výchovnou  

a vzdělávací práci, efektivní využívání finančních prostředků a personální záležitosti 

školy“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 253). 

Funkce ředitele školy je po všech stránkách velmi náročná. Musí být nejen lídrem  

a manažerem, ale zároveň také vykonavatelem. Plamínek (2008) charakterizuje lídra 

jako autora cílů, které mají být uskutečněny a pro které dokáže lidi nadchnout a 

motivovat tak, aby byli ochotni se na jejich uskutečňování podílet. Manažer 

prostřednictvím jiných lidí dosahuje strategických cílů organizace, k čemuž využívá 

specifických činností (manažerských funkcí). Vykonavatel pak svou prací dosahuje 

bezprostředně výsledků, které vedou k plnění stanovených cílů. 
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Z výše uvedeného je zřejmé, že ředitel školy by měl být autorem myšlenek  

a nositelem vize. Musí umět formulovat takové cíle, které jsou pro jeho podřízené 

akceptovatelné, srozumitelné a dosažitelné. Jako manažer by pak měl řídit školu tak, 

aby byl zajištěn průnik vize a cílů do praxe. Kromě toho je velmi důležité, aby neztratil 

kontakt s každodenní realitou, tedy kontakt s dětmi. Proto jako vykonavatel plní  

i přímou vyučovací povinnost. 

Role lídra a manažera je obsažena v § 164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), podle kterého ředitel školy: 

- „rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání  

a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,  

- odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské 

služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3,  

- odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,  

- vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá 

následná opatření,  

- vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci 

školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,  

- zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu  

a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,  

- zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání 

vyhlášených ministerstvem,  

- odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském 

zařízení, 

- zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny 

zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy, 

při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne, 

pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy, 

- stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení, 

- odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle  
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§ 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny, 

- ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, 

rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech: 

a) zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18  

a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 

§ 17 odst. 3, 

b) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního 

vzdělávání podle § 35, zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy 

speciální podle § 48a, zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle 

§ 47, 

c) zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37, 

d) převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2, 

e) přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1, 

převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2  

a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle  

§ 55 odst. 2, 

f) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší 

odborné škole podle § 93 a následujících a v konzervatoři podle § 88, 

g) zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání  

a opakování ročníku podle § 66 a 97, 

h) zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 1, 

i) podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo 

školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4, 

j) zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100, 

k) povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.“ 
 
Role vykonavatele je zakotvena v nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu 

přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-

psychologické činnosti pedagogických pracovníků. Ředitel vykonává přímou 

pedagogickou činnost v závislosti na druhu a velikosti školy. 
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2.3 Právní postavení mateřských a základních škol 

Mateřské a základní školy jsou zřizovány územním samosprávným celkem podle  

§ 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jako 

příspěvkové organizace. Zřizovatel vydá o vzniku příspěvkové organizace zřizovací 

listinu, která musí obsahovat kromě jiného také označení statutárních orgánů a způsob, 

jakým vystupují jménem organizace. 

Podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), je radě obce 

vyhrazeno plnit vůči právnickým osobám zřízeným zastupitelstvem obce úkoly 

zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce. 

Do funkce pak ředitele školy jmenuje zřizovatel v souladu s § 166 školského zákona 

na základě jím vyhlášeného konkursního řízení na období 6 let. Jmenován může být ve 

smyslu tohoto ustanovení pouze ten, kdo splňuje předpoklady pro výkon činnosti 

ředitele školy stanovené § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících  

a o změně některých zákonů. Jmenováním vzniká pracovní poměr ředitele školy, jeho 

zaměstnavatelem je příspěvková organizace. 

Plat řediteli stanovuje zřizovatel podle § 122 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě a podle nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog 

prací a kvalifikační předpoklady. 
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3 Hodnocení pracovníků z hlediska odborné literatury 

„Hodnocení pracovníků je velmi důležitá personální činnost zabývající se 

a) zjišťováním toho, jak pracovník vykonává svou práci, jak plní úkoly  

a požadavky svého pracovního místa či své role, jaké je jeho pracovní chování  

a jaké jsou jeho vztahy ke spolupracovníkům, zákazníkům či dalším osobám,  

s nimiž v souvislosti s prací přichází do styku; 

b) sdělováním výsledků zjišťování jednotlivým pracovníkům a projednávání těchto 

výsledků s nimi a 

c) hledáním cest ke zlepšení pracovního výkonu a realizací opatření, která tomu 

mají napomoci. 

Moderní hodnocení pracovníků tedy představuje jednotu zjišťování, posuzování, 

úsilí o nápravu a stanovování úkolů (cílů) týkajících se pracovního výkonu. Je 

považováno za velice účinný nástroj kontroly, usměrňování a motivování pracovníků“ 

(Koubek, 2010, s. 207-208). 

K tomu dále dodává: „Hodnocení pracovníků je jedním z nejdůležitějších 

předpokladů plnění všech základních úkolů řízení lidských zdrojů: dát správného 

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

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

zdravé mezilidské vztahy a realizovat personální a sociální rozvoj pracovníků. 

Z výše uvedeného vyplývá, že v souvislosti s hodnocením pracovníků je třeba řešit 

následující klíčové otázky: 

- Proč hodnotit pracovníky? 

- Jaké složky a aspekty práce pracovníků hodnotit (co hodnotit)? 

- Jak měřit pracovní výkony? 

- Jaké metody hodnocení zvolit? 

- Kdo by měl hodnotit? 

- Kdy a jak často by se mělo hodnocení provádět? 

- Jak sdělovat pracovníkům výsledky hodnocení a jak je s nimi projednávat? 

- Jak využívat výsledků hodnocení? 

- Jak uvést hodnocení do souladu se zákony?“ (Koubek, 2010, s. 210-211). 
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3.1 Hodnocení a evaluace 

Pro úplnost je vhodné v souvislosti s hodnocením zmínit také termín evaluace, 

protože jsou tyto pojmy v oblasti školství chápány poněkud rozdílně. Prášilová (2009,  

s. 160) uvádí, že „od hodnocení se evaluace odlišuje svým komplexnějším pojetím.“  

O hodnocení se hovoří např. v souvislosti s hodnocením žáků, učitelů apod. Evaluaci 

pak definuje jako „proces systematického shromažďování a analýzy informací podle 

určitých kritérií za účelem dalšího rozhodování“ a hovoří se o ní jako např. o evaluaci 

školy. Ačkoliv je pojem evaluace v odborné literatuře poměrně frekventovaný, současná 

personalistika běžně používá také pojem hodnocení. Je proto uváděn i v této práci. 

3.2 Význam a cíle hodnocení 

Proč tedy pracovníky hodnotit?  Z výše uvedeného je zřejmé, že hodnocení je 

důležité jak pro organizaci a manažera, tak i pro hodnoceného pracovníka: 

- organizace využívá hodnocení pracovníků ke zvýšení jejich osobní výkonnosti  

a rozvoji potenciálu, navrhování a plánování personálních záloh a zlepšení 

komunikace mezi vedoucími a pracovníky, 

- manažerovi hodnocení umožňuje pracovníky motivovat, pochopit zájmy a přání 

týkající se jejich dalšího rozvoje, rozvíjet jejich přednosti a eliminovat slabé 

stránky, dávat pracovníkům zpětnou vazbu a stanovovat spravedlivou mzdu, 

- pracovníkovi hodnocení přináší ocenění vlastní práce a názor vedoucího na ni, 

možnost prezentovat své potřeby a vyjádřit své osobní cíle z hlediska vlastního 

rozvoje (Bělohlávek, 2000, In Šuleř, 2008). 

K tomu je dále potřeba také stanovit cíle hodnocení, z nichž nejdůležitější jsou: 

- „monitorovat výkon v minulosti vzhledem k dohodnutým normám a stanoveným 

cílům, 

- pomáhat činit rozhodnutí v oblasti odměňování, 

- identifikovat potenciál pracovníka, 

- poskytovat pracovníkovi zpětnou vazbu o tom, jak si v práci počíná, 

- identifikovat potřeby v oblasti rozvoje, 
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- poskytovat pracovníkovi příležitost projednat své ambice se svým nadřízeným, 

- zlepšovat výkon v budoucnosti (stanovování cílů a definování postupů  

a podmínek jak jich dosáhnout)“ (Hroník, 2011, s. 23). 

3.3 Předmět hodnocení 

Nyní se dostáváme k předmětu hodnocení, tedy k tomu, co hodnotit. „Hodnocení se 

může přednostně zaměřit buď na výsledky práce, nebo na pracovní  

a sociální chování pracovníka. V případě, že se zaměří na výsledky práce, bude 

operovat s takovými charakteristikami, jako jsou množství, kvalita, včasnost, náklady 

aj. – tedy charakteristikami většinou dobře měřitelnými a objektivně zjistitelnými. 

 V případě, že se zaměří na chování pracovníka, bude operovat s charakteristikami, 

jako jsou iniciativnost, rozvážnost, kritičnost, schopnost vést, schopnost se rozhodovat, 

disciplinovanost, odbornost, píle, kvalita práce, ochota, postoje, schopnost 

spolupracovat, vstřícnost, vystupování na veřejnosti, snaha šetřit materiál a zařízení, 

umění jednat s lidmi atd. Jak lze vidět, budou v tomto případě asi určité problémy  

s měřitelností charakteristik a jejich spolehlivostí (širší prostor pro subjektivní přístup  

k hodnocení). Hodnocení je také snadněji napadnutelné“ (Koubek, 2010, s. 209). 

3.4 Druhy a typy hodnocení 

Nejdříve je potřeba rozlišit dva základní druhy hodnocení (Koubek, 2010): 

- neformální hodnocení – průběžné hodnocení pracovníka jeho nadřízeným 

během vykonávání práce, jedná se o součást každodenního vztahu mezi 

podřízeným a nadřízeným a zpravidla nebývá zaznamenáno, 

- formální hodnocení – většinou racionálnější a standardizované, periodické  

a pravidelné a charakterizuje jej plánovitost a systematičnost, pořizují se z něj 

dokumenty, které slouží jako podklady pro další personální činnosti. 

K tomu je možné hodnocení dělit na následující typy (Šuleř, 2008): 

- průběžné hodnocení práce – neformální podoba hodnocení odehrávající se 

denně na pracovištích, kdy manažer sděluje podřízeným své připomínky, často 
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se však soustředí jen na nedostatky a chyby, což může vést postupně 

k demotivaci pracovníků, 

- vyhodnocení výsledků úkolů – nadřízený hodnotí pracovníky při dokončení 

dlouhodobého úkolu či nedodržení termínu,  

- finanční ohodnocení – na základě výsledků hodnocení stanovuje manažer 

pracovníkovi pohyblivou složku mzdy, v případě, že výše odměny není 

odůvodněná nebo je stejná pro všechny pracovníky, ztrácí tím motivační 

charakter, 

- systematické hodnocení dlouhodobých výsledků – provádí se v ročních, 

pololetních nebo čtvrtletních intervalech a bývá spojeno s hodnotícím 

pohovorem. 

3.5 Kritéria hodnocení  

 „Chceme-li posuzovat výkon pracovníka či nějaké skupiny pracovníků, musíme 

nejdřív zvážit, která kritéria výkonu jsou přiměřená dané práci“ (Koubek, 2010, s. 212). 

K tomu dodává, že je nutné zároveň zvážit i jejich spolehlivost. Za základní  

a univerzální kritéria považuje kvantitu, kvalitu a včasnost plnění, při hodnocení 

pracovního výkonu však s nimi obvykle nevystačíme. Je proto nutné nalézt a uplatnit  

i kritéria další a detailnější. 

Pracovní výkon Koubek (2010) doporučuje hodnotit podle následujících vybraných 

kritérií: 

- výsledky práce, 

- chování – pracovní a sociální, 

- dovednosti a znalosti, potřeby, vlastnosti. 

V této souvislosti upozorňuje, že kritéria výsledků práce umožňují měření, zatímco 

zbývající kritéria měřitelná nejsou a umožňují subjektivní přístup hodnotitele. Zcela 

bezproblémové však není ani měření výsledků práce, kde je nutné výslovně definovat, 

jaký výkon je žádoucí, přijatelný a nepřijatelný. Proto je nezbytné stanovit normy 

výkonu, a to výslovně a písemně. 
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3.6 Metody hodnocení 

Metod hodnocení popisuje odborná literatura poměrně mnoho. Mezi často 

používané patří například (Koubek, 2010): 

- hodnocení podle stanovených cílů (výsledků) – cíle by měly být měřitelné, 

dosažitelné, podnětné, formulovány písemně, jasně, stručně a jednoznačně, 

- hodnocení na základě plnění norem – spočívá v porovnávání výkonu každého 

pracovníka s normami, které by měly být jasně stanoveny a pracovníci s nimi 

seznámeni, 

- volný popis – hodnotitel písemně popisuje pracovní výkon hodnoceného, 

zpravidla podle předem daného seznamu položek hodnocení, 

- hodnocení na základě kritických případů – hodnotitel vede písemné záznamy  

o případech, které se udály při výkonu práce pracovníka a které jsou pak 

vodítkem pro vyhodnocení jeho výkonu, 

- hodnocení pomocí stupnice – hodnotí se zvlášť jednotlivé aspekty práce, 

přičemž se užívá tří typů hodnotící stupnice: číselná, grafická a slovní, 

- checklist – dotazník obsahující formulace týkající se pracovního chování 

pracovníka a hodnotitel posuzuje, zda je určitý typ chování v pracovníkově 

výkonu přítomen či nikoliv, 

- 360° zpětná vazba – užívá se u manažerů, kdy je pracovník hodnocen jak svými 

nadřízenými, tak i svými kolegy a vybranými podřízenými, hodnocení je 

anonymní, zpracovávané pouze odborným útvarem a hodnocený dostává pouze 

celkový výsledek. 

3.7 Hodnotitel 

Kdo tedy pracovníky hodnotí? „Teorie a zpravidla i praxe se shodují, že 

nejkompetentnější osobou pro hodnocení pracovníka je jeho bezprostřední nařízený. 

Ten také provádí závěrečné vyhodnocování všech podkladů hodnocení, ať už je 

pořizoval či předložil kdokoliv, dělá z nich závěry, vede hodnotící pohovor, navrhuje  

a s pracovníkem projednává opatření vyplývající z hodnocení.“ Má to bezesporu své 
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výhody. Bezprostřední nadřízený zná práci svého podřízeného, podmínky pracovního 

místa, zázemí pracovníka i možné vlivy na jeho práci. Provádí neformální i formální 

hodnocení a poskytuje tak podřízenému zpětnou vazbu. Nevýhodou pak může být jistá 

míra subjektivity hodnotitele, na přijímání výsledků hodnocení může mít vliv například 

i nedostatečná autorita (Koubek, 2010, s. 216). 

Jak autor dále uvádí, hodnocení pracovníka mohou provádět i jiné osoby, případně 

je možné je provádět kolektivním způsobem: 

Nadřízený bezprostředního nadřízeného může provádět hodnocení zcela sám nebo 

fungovat jako ověřovatel a schvalovatel hodnocení bezprostředního nadřízeného, čímž 

je signalizováno, že celý proces proběhl spravedlivě a řádně. Výhodou je například 

zajištění jednotného způsob hodnocení ve větší skupině pracovníků nebo odstranění 

nebezpečí nedostatečné autority bezprostředního nadřízeného. Nevýhodou pak může být 

nedostatečný kontakt s jednotlivými pracovníky a pracovišti. 

Hodnocení prováděné pracovníkem personálního útvaru není příliš časté a provádí 

se tehdy, když neexistuje nejbližší nadřízený, například v konzultantských nebo 

právnických firmách nebo v nestabilních výzkumných týmech zřizovaných pro realizaci 

konkrétního projektu. 

Hodnocení nezávislým externím hodnotitelem (například psychologem) se používá 

spíše při potřebě zhodnotit jen některé aspekty pracovního výkonu či rozvojového 

potenciálu pracovníka. 

Hodnocení zákazníky se zpravidla používá tam, kde se pracovník stýká se 

zákazníkem bezprostředně nebo kdy lze snadno identifikovat konkrétní službu či 

výrobek s konkrétním pracovníkem. Nevýhodou je, zákazník je k provádění hodnocení 

častěji stimulován v případě nespokojenosti než spokojenosti, což může hodnocený 

vnímat jako nespravedlivé a neobjektivní. 

Hodnocení prováděné spolupracovníkem nebo častěji skupinou spolupracovníků 

bývá přijatelně spolehlivé, protože spolupracovníci znají výkon pracovníka i povahu 

práce. Nevýhodou je, že jsou málokdy ochotni hodnocení provádět. 



21 

 

Hodnocení podřízeným je poměrně málo časté. Je spíše zaměřeno na pracovní 

chování nadřízeného a je vhodné tam, kde podřízení povahu práce svého nadřízeného 

dobře znají. Výhodou je zpětná vazba od podřízených, na základě které může nadřízený 

svou práci zlepšovat. Nevýhodou je, že touto formou může docházet k vyřizování účtů 

nebo naopak ke snaze se zalíbit, v závislosti na tom, zda je hodnocení anonymní či 

nikoliv. 

Naopak v poslední době neustále vzrůstá význam a používání sebehodnocení, které 

je vhodné jako příprava pracovníka na hodnotící rozhovor, případně jako součást 

souboru více aspektů, které je možné vzájemně porovnávat. Nejčastější formou je 

zpráva o výsledcích práce nebo hodnotící formulář. Pracovník si uvědomuje požadavky 

své práce, jak je plní a jak svůj výkon zlepšit. Nevýhodou je, že lidé často nejsou 

schopni ohodnotit sami sebe objektivně, někteří se mohou podceňovat, jiní naopak 

přeceňovat. 

Týmové hodnocení probíhá zpravidla prostřednictvím týmu složeného 

z bezprostředního nadřízeného, spolupracovníků, psychologa, případně dalších osob. 

Hodnocení pracovníci se na práci týmu podílejí a mohou spolupracovat i na výběru 

kritérií. Výhodou je větší objektivita. 

Assessment centre minimalizuje vliv lidského faktoru na hodnocení pracovníků. 

V umělých podmínkách a za relativně krátkou dobu poskytuje komplexnější obraz 

schopností a pracovního výkonu. Jedná se o poněkud neosobní hodnocení, ale pro svou 

poměrně vysokou míru objektivity bývá hodnocenými častěji akceptováno. Z praxe je 

známo, že vysoký výkon na současném pracovním místě ještě nezaručuje vysoký výkon 

ve vyšší funkci. Proto je komplexnost tohoto způsobu hodnocení vhodná zejména pro 

potřeby rozmisťování a vzdělávání vedoucích pracovníků. 

Snahou moderního hodnocení je hodnotit pracovníky co nejobjektivněji  

a nejvšestranněji. Tuto snahu odráží koncepce třistašedesátistupňové zpětné vazby, 

zmiňovaná již výše mezi metodami hodnocení. Uplatňuje se při ní co největší množství 

kritérií a hodnocení více hodnotitelů. Významnou roli zde hraje nejen bezprostřední 

nadřízený, ale i pracovník sám a jeho sebehodnocení, nadřízený bezprostředního 
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nadřízeného, kolegové a vnitřní zákazníci. Nejširší varianta tohoto způsobu hodnocení 

pak zahrnuje i další zdroje zpětné vazby, jako jsou vnější zákazníci, personalista nebo 

externí expert (Koubek, 2010). 

3.8 Cyklus hodnocení 

„Nejrozšířenějším je cyklus jednoroční, který ovšem neznamená, že se hodnocení 

provádí jedenkrát za rok. V daném cyklu probíhají průběžná, dílčí hodnocení, při 

kterých si hodnocený a hodnotitel nachází cíle.  

Obecně platí, že cyklus je kratší u výkonných lidí, zatímco u osob, které jsou 

v hierarchii postaveny výše, je cyklus delší. U výkonných pracovníků, pracovníků v poli 

je ideální cyklus jednoměsíční až čtvrtletní. 

Jako vhodná doba se nabízí konec roku, začátek roku nebo polovina roku (začátek či 

konec finančního roku, kdy uzavíráme jedno hodnotící období a zahajujeme druhé)“ 

(Hroník, 2011, s. 103). 

Odborná literatura dále uvádí, že „vedle formálního hodnocení je vhodné dvakrát či 

třikrát do roka zorganizovat určitý druh neformálního hodnocení v podobě diskuzí  

a porad o pracovních úkolech a problémech jejich plnění. Lze zároveň konstatovat, že 

jedním z předpokladů úspěšného formálního hodnocení pracovníků je průběžné 

neformální hodnocení a poskytování zpětné vazby na pracovní výkon pracovníků“ 

(Koubek, 2010, s. 210). 

3.9 Postup hodnocení 

Hodnocení se zpravidla odehrává podle následujícího postupu (Šuleř, 2008): 

- seznámení pracovníků se smyslem, účelem a přínosem hodnocení, s využitím 

standardizované informace, 

- výzva k hodnocení, kdy by hodnocený pracovník měl být požádán o schůzku,  

a to asi 1 týden předem, 

- příprava hodnotitele, při které si manažer zrekapituluje fakta ze svých záznamů, 

porovná je se záznamem z minulého hodnocení a promyslí cíl rozhovoru, 
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- příprava hodnoceného, kdy si hodnocený pracovník zrekapituluje své úspěchy  

a neúspěchy a připraví si jejich vysvětlení, 

- hodnotící rozhovor, při kterém manažer a pracovník proberou výsledky práce, 

stanoví opatření a úkoly na další období a vše zaznamenají do hodnotícího 

formuláře, 

- sledování plnění úkolů a opatření a jejich zaznamenávání, které provádí 

manažer. 

3.10 Hodnotící rozhovor 

Aby hodnocení splnilo svůj účel, „výsledky hodnocení musejí být jednotlivým 

pracovníkům sděleny a musejí s nimi být projednány. Pracovníci mají právo se k nim 

vyjádřit. Je třeba společně nalézt i způsoby nápravy nedostatečného výkonu či 

některých problémů, které se při hodnocení objevily, popřípadě zvážit další důsledky 

hodnocení (odměňování, změna zařazení, vzdělávání, plánování kariéry aj.). Tomu 

všemu slouží hodnotící rozhovor. Zpravidla jej s hodnoceným pracovníkem vede jeho 

bezprostřední nadřízený. 

Hodnotící rozhovor je oficiální, formální setkání a musí mít tedy nějakou pevnou 

obsahovou strukturu a pevný časový plán. Rozhovor by měl: 

- zhodnotit současný výkon pracovníka, popřípadě výkon v uplynulém období, 

- formulovat plán směřujícím zlepšení výkonu, 

- rozpoznat problémy a/nebo prozkoumat možné problémy týkající se práce, 

- rozpoznat faktory na pracovníkově vůli nezávisející, ale negativně ovlivňující 

jeho pracovní výkon, 

- orientovat pozornost pracovníka na práci a některé její aspekty, 

- zlepšit komunikaci mezi podřízeným a nadřízeným, 

- umožnit pracovníkovi zaujmout stanovisko, hodnotitel by měl vyslechnout jeho 

názor, 

- zabezpečit podklady pro odměňování, 

- rozpoznat potenciál pracovníka a možnosti jeho povýšení nebo převedení na 

jinou práci, 
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- rozpoznat potřeby vzdělávání a rozvoje z hlediska pracovníka i jím vykonávané 

práce“ (Koubek, 2010, s. 225). 

Aby byl hodnotící rozhovor pro pracovníka skutečně motivující a stimulující 

k žádoucí změně, měl by při něm hodnotitel dodržovat následující zásady (Šuleř, 2008): 

- S pracovníkem by manažer neměl jednat jako učitel se žákem nebo rodič 

s dítětem, ale rozhovor by měl být veden v duchu dospělý – dospělý. 

- Manažer by se měl soustředit na hodnocení konkrétních pracovních výsledků, 

nikoliv na obecné hodnocení člověka. 

- Hodnotitel by neměl výsledky práce hodnoceného srovnávat s výsledky jiných 

pracovníků, protože to může vést k napjaté až nepřátelské atmosféře na 

pracovišti. Zároveň je důležité nepřipustit hovor o výsledcích jiných 

pracovníků. 

- Manažer by měl projevit „lidský zájem“ o osobní problémy pracovníka, což 

umožní náhled na příčiny možného neuspokojivého výsledku hodnocení, 

nemůže je však změnit. 

- Hodnotitel by měl rozdílným způsobem přistupovat k hodnocení neuspokojivých 

výsledků hodnocení pramenících z nedostatku schopností, znalostí či 

dovedností, jinak k těm, jejichž příčinou je nedostatek odpovědnosti a jinak 

k hodnocení neúspěchů z rizika. 

- Manažer by neměl nikdy diskutovat s podřízeným o výši odměny, má-li 

hodnocení přímý vliv na finanční odměňování. Rozhovor by měl směřovat 

pouze k pracovním výsledkům, jejich příčinám a nápravě. 

- Mzda není sociální institucí, proto by měla být vždy obrazem pracovních 

výsledků, aby neztratila svůj motivační účinek. 

- Rozhovor by měl končit situací označovanou jako vítěz – vítěz. Manažer by měl 

odcházet s pocitem, že se mu podařilo motivovat pracovníka k žádoucí změně, 

hodnocený pracovník pak s pocitem spravedlivě vedeného rozhovoru, při kterém 

získal návod ke zlepšení svého výkonu a odstranění nedostatků. 
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3.11 Čeho se při hodnocení vyvarovat 

Při hodnocení pracovníků hraje významnou roli jak osobnost toho, kdo hodnotí, tak  

i obtížná měřitelnost mnohých aspektů pracovního výkonu. Jak uvádí Koubek (2010), 

hodnocení je silně vystaveno nebezpečí subjektivismu, špatným výběrem kritérií  

a metod hodnocení a v neposlední řadě také vlastním hodnocením pracovních výsledků, 

schopností a chování pracovníka. Nejčastěji se pak vyskytují následující chyby: 

- přílišná shovívavost – zkoncentrování na pozitivním konci stupnice, 

- přílišná přísnost – opačný případ, 

- tendence k hodnocení pracovníků hodnotami ze středu stupnice – všichni jsou v 

podstatě průměrní a nikomu není ublíženo, 

- tendence hodnotitele hodnotit podle svých vlastních měřítek – preferování 

vlastních stránek pracovního výkonu a přístupu k práci, 

- tendence nechat se ovlivňovat svými osobními sympatiemi, antipatiemi či 

předsudky,  

- tzv. halo efekt – hodnotitel se nechá unést prvním dojmem, vystupováním, 

vzhledem,  

- přihlížení k sociálnímu postavení, sociální příslušnosti, příbuzenství a známostem, 

stranické příslušnosti, etnickým či rasovým znakům, pohlaví atd., 

- přílišné přihlížení k hlavnímu účelu hodnocení – např. snaha nepoškozovat 

hodnoceného v případě, kdy je k hodnocení přihlíženo při snižování počtu 

zaměstnanců, 

- výrazně kritická forma hodnocení – hodnoceného může postavit do opozice, 

pochvalu a kritiku je vhodné přiměřeně namixovat, 

- nestejná náročnost a nestejný přístup k hodnocení jednotlivých hodnotitelů – může 

vyvolávat pocit nespravedlnosti, pokud má pracovník dojem, že byl hodnocen těmi 

přísnějšími. 

Výše uvedené chyby jsou v rozporu se smyslem a účelem hodnocení pracovníků, 

znehodnocují jej a podstatně narušují provádění personálních činností, které se  

o hodnocení pracovníků opírají. Sotva lze počítat se vstřícností hodnocených 

pracovníků, pokud jim hodnocení přináší jen těžkosti.  
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Abychom se uvedeným chybám vyhnuli, je doporučováno (Koubek, 2010): 

- důkladně vybrat a propracovat kritéria a metody hodnocení, 

- důkladně připravit všechny formuláře, pokyny či vysvětlivky používané 

k hodnocení, 

- důkladně vypracovat plán hodnocení, 

- důkladně proškolit hodnotitele, kteří budou provádět rozhovory a zpracovávat 

dokumentaci a 

- informovat pracovníky o cílech, smyslu, kritériích a metodách hodnocení. 

3.12 Využití výsledků hodnocení 

Hodnocení pracovníků se váže na řadu dalších personálních činností. Z výsledků 

může vycházet například (Koubek, 2010): 

- personální plánování – vzdělávání, rozmisťování, získávání a výběr pracovníků, 

odměňování, produktivita práce, 

- analýza pracovních míst – poskytuje nenahraditelnou základnu pro hodnocení 

pracovníků v podobě specifikace požadavků na jejich schopnosti, 

- získávání a výběr pracovníků – styl hodnocení pracovníků, jeho spravedlnost  

a další charakteristiky hodnotícího procesu mohou ovlivnit jednak pověst 

organizace, jednak fluktuaci a tím i potřebu získávání nových pracovníků, 

- vzdělávání a rozvoj pracovníků – hodnocení pracovníků jsou důležitým podkladem 

pro identifikaci vzdělávání a rozvoje, přispívá k neustálému zlepšování pracovního 

výkonu, 

- odměňování – determinuje tarifní zařazení, výši mzdy či platu, odměn, případně 

zaměstnaneckých výhod, přiměřenost a spravedlivost má výrazný dopad na 

pracovní výkon pracovníků a má výrazný motivační charakter, 

- rozmisťování pracovníků – hodnocení je důležitým podkladem pro rozhodování  

o povýšení, převedení na jinou práci, přeřazení na nižší funkci, propuštění či 

penzionování, 

- péče o pracovníky – hodnocení pracovníků může signalizovat i nedostatky v této 

oblasti, 
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- pracovní vztahy – zásadové a spravedlivé hodnocení, podložené objektivními 

kritérii a objektivně zjištěnými informacemi, je pro pracovníky i odbory přijatelné 

jako argument pro personální rozhodnutí. 

„Nesmíme zapomínat na to, že do přípravy hodnocení, do rozhodování o kritériích  

a metodách hodnocení i do kontroly jeho žádoucího průběhu by měli být zapojeni 

všichni pracovníci a vhodná je i spolupráce s odbory“ (Koubek, 2010, s. 233). 

3.13  Etická a právní stránka hodnocení 

„Hodnocení pracovníků nesmí být v rozporu s platnými zákony a lidskými právy. Je 

třeba z něj vyloučit prvky jakékoliv diskriminace a všechno, co nesouvisí 

s vykonávanou prací (např. dříve u nás hodnocené společenské aktivity, třídní původ, či 

členství v politické straně).“ Není přípustné hodnotit pracovníky podle norem, které 

nevznikly jako výsledek pečlivé analýzy práce a jejích podmínek, na základě 

subjektivních nebo nejasných kritérií nebo osobními sympatiemi nebo antipatiemi 

hodnotitele k hodnocenému (Koubek, 2010, s. 230). 

„Velmi zajímavý návod jak překonávat některé, především etické problémy 

hodnocení pracovníků, předkládá M. S. Kellog v podobě zásad, jimiž by se měli 

vedoucí pracovníci při hodnocení řídit: 

1. Musíš znát důvod pro hodnocení pracovníků. 

2. Hodnoť na základě reprezentativních informací. 

3. Hodnoť na základě dostatečných informací. 

4. Hodnoť na základě relevantních informací. 

5. Buď při hodnocení poctivý a spravedlivý. 

6. Zajisti, aby písemné a ústní hodnocení bylo shodné. 

7. Prezentuj hodnocení jako názor. 

8. Poskytuj informace o hodnocení pouze těm, kteří mají právo je znát. 

9. Neber v úvahu hodnocení, která neproběhla formálně. 

10. Neakceptuj hodnocení předkládané někým jiným, aniž bys znal podklady, které 

k němu vedly. 

11. Dodržuj zásady hodnocení, která jsi stanovil. 
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12. Neposkytuj informace o hodnocení třetí straně bez souhlasu hodnoceného. 

13. Dej písemné hodnocení k dispozici hodnocenému. 

14. Poskytni hodnocenému právo na odvolání. 

15. Umožni hodnocenému pracovníkovi podílet se na hodnocení.“  

(Kellog, 1975, In Koubek, 2010, s. 231) 
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4 Výzkumná část 

4.1 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu bylo prozkoumat a zhodnotit systémy hodnocení ředitelů základních 

a mateřských škol zřizovaných obcemi. Nebylo tedy zjišťováno, zda vůbec zřizovatelé 

ředitele hodnotí. Na toto téma toho již bylo řečeno a napsáno mnoho a je známým 

faktem, že řada zřizovatelů zatím z různých důvodů hodnocení neprovádí. Práce byla 

proto zaměřena na způsob hodnocení a jeho četnost, tzn. v případě, že zřizovatelé 

ředitele hodnotí, jaký systém k tomu používají. Z toho pak také vychází formulace 

výzkumného problému: 

Jak často a podle jakých kritérií hodnotí zřizovatelé ředitele základních a mateřských 

škol? 

 

4.2 Výzkumná východiska 

Obsahová analýza dokumentů sloužila k ověření těchto tvrzení: 

1. Zřizovatelé hodnotí ředitele základních a mateřských škol minimálně jednou 

ročně. 

2. Zřizovatelé vytvářejí kritéria pro hodnocení ředitelů základních a mateřských 

škol. 

 

4.3 Metody sběru dat 

Výzkum byl proveden pomocí obsahové analýzy dokumentů – vnitřních platových 

předpisů, případně dalších dokumentů, které stanovují pravidla pro hodnocení ředitelů 

základních a mateřských škol náhodně vybraných zřizovatelů. 

„Obsahovou analýzu můžeme uskutečňovat nekvantitativním nebo kvantitativním 

způsobem. U prvního způsobu jde o analýzu, která se neopírá o explicitně vyčleněné 
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kategorie jevů, které se srovnávají numericky. Nevyjadřuje se v žádných počitatelných 

ukazatelích. Nekvantitativní obsahová analýza se uskutečňuje nejrůznějšími způsoby – 

od jednoduchých rozborů obsahu textu až po hluboké interpretace a vysvětlení.  

U kvantitativní obsahové analýzy se naopak obsahové prvky textu matematicky 

zpracovávají – vyjadřuje se jejich frekvence, pořadí nebo stupeň“ (Gavora, 2010,  

s. 142-143). 

Tato obsahová analýza byla uskutečněna kvantitativním způsobem. 

4.3.1 Postup u obsahové analýzy dokumentů 

Nejdříve byl vymezen základní a výběrový soubor. Základním souborem jsou 

v tomto případě všichni zřizovatelé základních a mateřských škol v rámci celé ČR. 

Vzhledem k velikosti základního souboru bylo přistoupeno k vymezení souboru 

výběrového, čímž byl náhodným výběrem získán vzorek 56 zřizovatelů. Tento vzorek 

obsahuje jak obce II. a III. typu, tak i zcela malé obce do 1.000 obyvatel. Odpovědělo 

celkem 27 zřizovatelů (48,2 %), kteří poskytli své dokumenty, v nichž jsou obsažena 

pravidla hodnocení ředitelů jimi zřizovaných základních a mateřských škol. Těchto 27 

zřizovatelů zřizuje 134 základních a 175 mateřských škol, tj. celkem 309 školských 

příspěvkových organizací. 

Dále následovalo vymezení významových jednotek, tj. jevů, které byly v textu 

vyhledávány a vyhodnocovány. Těmito významovými jednotkami jsou pro účely 

výzkumu jednak jednotlivá kritéria, na základě kterých zřizovatelé ředitele hodnotí  

a dále potom četnost, formy hodnocení a stanovení váhy jednotlivých kritérií. 

Významové jednotky (kritéria) byly následně zařazovány do analytických kategorií, 

kterými jsou tyto oblasti hodnocení: 

1. Průběh a výsledky vzdělávání 

2. Podmínky ke vzdělávání 

3. Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty 

4. Klima školy 

5. Vedení a řízení školy 

6. Ekonomické řízení školy 
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Východisky při stanovení jednotlivých oblastí byly jak  teoretické poznatky  

o rolích a kompetencích ředitelů základních a mateřských škol a řízení školství jako 

takového, tak i vlastní zkušenosti z praxe. 

 

4.4 Výsledky obsahové analýzy 

4.4.1 Frekvence hodnocení 

Všech 27 dokumentů obsahovalo ustanovení, jak často zřizovatelé provádějí 

hodnocení ředitelů základních a mateřských škol. Jednou ročně hodnocení provádí 17 

zřizovatelů, dvakrát ročně 10 zřizovatelů. 

4.4.2 Systémy hodnocení 

Analýzou dokumentů bylo zjištěno, že ne všichni zřizovatelé, kteří hodnocení 

provádějí, mají k tomuto účelu k dispozici propracované systémy hodnocení. Naopak  

u všech zřizovatelů je hodnocení, ať už je prováděno jakkoliv, podkladem pro přiznání 

osobních příplatků či mimořádných odměn. 

Systémy hodnocení zkoumaného vzorku 27 respondentů lze rozdělit následovně: 

a) 20 zřizovatelů (74 %) má zpracována kritéria hodnocení pro přiznání osobních 

příplatků a mimořádných odměn, 

b) 4 zřizovatelé (14,8 %) hodnotí ředitele pouze na základě splnění mimořádného 

nebo zvlášť významného pracovního úkolu, což je podkladem pro přiznání 

mimořádné odměny, pravidla pro přiznání osobních příplatků nemají,  

c) 3 zřizovatelé (11,1 %) mají hodnotící systém postavený částečně na negativním 

hodnocení, tj. v dokumentech je zakotveno pouze to, za jakých okolností může 

být osobní příplatek snížen nebo odebrán. Odměny pak poskytují pouze na 

základě splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu. 
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Graf č. 1: Systémy hodnocení 
 

4.4.3 Formy hodnocení 

Z analýzy dále vyplývá, že hodnocení ředitelů probíhá těmito formami: 

a) hodnotící rozhovor, při kterém se ředitelé mají možnost hned na místě 

k hodnocení vyjádřit (7 zřizovatelů, tj. 25,9 %), 

b) ředitelé písemně zpracovávají vlastní pohled na svoji práci pomocí formuláře či 

dotazníku (6 zřizovatelů, tj. 22,2 %), 

c) analýza dokumentů, které jsou zdrojem informací pro hodnocení, tj. zprávy ČŠI, 

výroční zprávy, zprávy z jednání školské rady, apod. (22 zřizovatelů, tj. 81,5 %).  

Z následujícího grafu je zřejmé, že hodnocení většinou probíhá formou analýzy 

dokumentů, méně často pak kombinací dvou nebo všech tří způsobů hodnocení. 
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hodnotící rozhovor

vlastní hodnocení

analýza dokumentů

Graf č. 2: Formy hodnocení 
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4.4.4 Stanovení váhy kritérií, klasifikace pracovního výkonu 

Pouze 6 zřizovatelů (22,2 %) má stanovenou klasifikaci jednotlivých hodnotících 

kritérií, a to následujícím způsobem: 

a) finančním rozpětím (1 zřizovatel, tj. 3,7 %), 

b) procentuálním vyjádřením, kde však není jasně stanoveno, z jakého základu se 

procenta počítají (3 zřizovatelé, tj. 11,1 %), 

c) bodovým hodnocením, kdy jeden bod představuje určitou finanční částku  

(2 zřizovatelé, tj. 7,4 %). 

Pouze 1 zřizovatel (3,7 %) má stanovenou také váhu jednotlivých oblastí hodnocení. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

bodové hodnocení

procentuální vyjádření

finanční rozpětí

 
Graf č. 3: Stanovení váhy kritérií 
 
 

4.4.5 Kritéria hodnocení 

V dokumentech zřizovatelů se vyskytují tato kritéria: 

1. kvalita výchovně vzdělávacího procesu 

2. zkvalitňování podmínek pro výchovu a vzdělávání 

3. naplňování vize a cílů školy 

4. vzhled školy a jejího okolí 

5. péče o prostorové podmínky školy 

6. provádění a výsledky externího testování 

7. kvalita pedagogického sboru 



34 

 

8. doplňková činnost 

9. kvalita dlouhodobé péče o svěřený majetek 

10. spolupráce s institucemi a organizacemi v regionu 

11. spolupráce s rodiči 

12. spolupráce se zřizovatelem 

13. vytváření podmínek pro práci školské rady a spolupráce s ní 

14. prezentace školy na veřejnosti 

15. mimoškolní aktivity 

16. organizace soutěží, účast v soutěžích a olympiádách 

17. získávání finančních prostředků z grantů a dotací 

18. výsledky finančních kontrol 

19. dodržování rozpočtové kázně 

20. účelné a efektivní využívání finančních prostředků přidělených škole  

21. realizace výběrových řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek 

22. dodržování právních předpisů a norem 

23. účast na tvorbě nových učebních dokumentů a jejich ověřování v praxi 

24. klima školy 

25. výchovné poradenství (problémoví, integrovaní žáci) 

26. péče o protidrogovou prevenci a prevenci sociálně patologických jevů 

27. úspěšnost přijetí žáků na střední školy, zvládání 1. roč. středoškolského studia 

28. uplatňování poznatků získaných při studiu a samostudiu ředitele v praxi 

29. evidované oprávněné stížnosti 

4.4.6 Oblasti hodnocení 

Výše uvedená kritéria byla postupně zařazována do jednotlivých oblastí, což 

znázorňují následující grafy. Každý graf představuje jednu oblast, která obsahuje 

odpovídající kritéria. Z grafů je zřejmé, jakou pozornost jednotlivým oblastem 

zřizovatelé věnují. 

Oblast „Pr ůběh a výsledky vzdělávání“ nebyla v dokumentech příliš často 

zastoupená: 
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- 9 zřizovatelů hodnotí ředitele na základě obecně formulovaného kritéria „kvalita  

výchovně vzdělávacího procesu“, přičemž není blíže specifikováno, které aspekty se 

v rámci této oblasti sledují, 

- další zřizovatelé hodnotí pomocí kombinace dvou nebo více zbývajících kritérií. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

organizace soutěží, účast v soutěžích a olymp.

provádění a výsledky externího testování

kvalita výchovně vzděl. procesu

úspěšnost absolventů školy

účast na tvorbě uč. dokumentů a jejich 

ověřování v praxi

Graf č. 4: Průběh a výsledky vzdělávání 

 

„Podmínky ke vzdělávání“ zřizovatelé sledují již o něco častěji: 

- 3 zřizovatelé se opět omezili pouze na obecnou formulaci „podmínky pro výchovu  

a vzdělávání“, 

- „kvalita pedagogického sboru“ je pak důležitá pro 11 zřizovatelů, „vzhled školy  

a jejího okolí“  pro 10 a „péče o prostorové podmínky“ pro 5 zřizovatelů. 
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péče o prostorové podmínky školy

kvalita pedagogického sboru

vzhled školy a jejího okolí

podmínky pro výchovu a vzdělávání

Graf č. 5: Podmínky ke vzdělávání 
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Podstatně frekventovanějšími jsou kritéria, která lze zahrnout do oblasti „Spolupráce 

s rodiči a dalšími subjekty“: 

- nejvíce (20 případů) je sledována „spolupráce se zřizovatelem“, následuje 

„spolupráce s rodiči“( 18 zřizovatelů) a různými „institucemi a organizacemi“ (15 

případů), 

- v 11 případech je důraz kladen na „mimoškolní aktivity“, v 10 pak „spolupráci se 

školskou radou“. 

0 5 10 15 20 25

spolupráce se školskou radou

spolupráce se zřizovatelem

spolupráce s rodiči

spolupráce s institucemi a organizacemi

mimoškolní aktivity

 
Graf č. 6: Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty 
 
 
„Klima školy“  je asi nejvíce opomíjenou oblastí: 

- pouze 3 zřizovatelé uvádějí „klima školy“  jako samostatné kritérium, 

- 5 zřizovatelů hodnotí, jakým způsobem škola provádí prevenci sociálně 

patologických jevů a 3 sledují, zda ve škole působí výchovný poradce, tedy jak je 

žákům poskytována opora. 
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výchovné poradenství

klima školy

prevence sociálně patologických jevů

Graf č. 7: Klima školy 
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Oblast „Vedení a řízení školy“ zahrnuje následující kritéria: 

- ve 14 případech „prezentaci školy na veřejnosti“, 

- v 8 případech „dodržování právních předpisů a norem“ a „evidované oprávněné 

stížnosti“, 

- pouze 5 zřizovatelů hodnotí „naplňování vize a cílů školy“ a jen 2 zřizovatelé 

přihlížejí k tomu, jak se řediteli daří „uplatňování poznatků ze studia a samostudia 

v praxi“. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

evidované oprávněné stížnosti

dodržování právních předpisů a norem

prezentace školy na veřejnosti

naplňování vize a cílů školy

uplatňování poznatků ze studia v praxi

 
Graf č. 8: Vedení a řízení školy 
 
 
Nejvíce zastoupenou oblastí, kterou zřizovatelé nejčastěji hodnotí, je „Ekonomické 

řízení školy“: 

- ve 20 případech se zaměřují na „efektivní využívání finančních prostředků, „péči  

o svěřený majetek“ a jak ředitelé dokážou zajistit další finanční prostředky z jiných 

zdrojů, tj. z „grantů a dotací“, 

- 10 zřizovatelů sleduje „doplňkovou činnost“, v 9 případech „výsledky finančních 

kontrol“  a v 8 případech se vyskytuje kritérium „dodržování rozpočtové kázně“ , 

- 2 zřizovatelé hodnotí ředitele také podle toho, zda řádně provádí „výběrová řízení 

dle zákona o veřejných zakázkách“. 
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Graf č. 9: Ekonomické řízení školy 

 

4.5 Verifikace výzkumných východisek 

Jak již bylo řečeno v úvodu výzkumné části této práce, cílem nebylo zjistit „zda“  

zřizovatelé hodnotí ředitele základních mateřských škol, ale „jakým způsobem“.  

4.5.1 Verifikace tvrzení č. 1 

Zřizovatelé hodnotí ředitele základních a mateřských škol minimálně jednou ročně. 

Z analýzy dokumentů vyplynulo, že ze vzorku 27 zřizovatelů jich 17 provádí 

hodnocení jednou ročně, 10 zřizovatelů pak dvakrát ročně. Tvrzení se tedy potvrdilo, 

protože všichni zřizovatelé, kteří hodnocení nějakým způsobem provádějí, hodnotí své 

ředitele minimálně jednou ročně. 

4.5.2 Verifikace tvrzení č. 2 

Zřizovatelé vytvářejí kritéria pro hodnocení ředitelů základních a mateřských škol. 

Toto tvrzení se potvrdilo ze 74 %, protože stejné procento zřizovatelů z výzkumného 

vzorku má zpracována kritéria hodnocení ředitelů základních a mateřských škol. 

Hodnocení je pak podkladem pro stanovení osobních příplatků a mimořádných odměn. 



39 

 

Zbylých 7 zřizovatelů (26 %) ředitele sice pravidelně hodnotí, kritéria však vytvořena 

nemají. Tito zřizovatelé vyplácejí ředitelům minimálně jednou ročně odměny, ty jsou 

však poskytovány pouze za splnění mimořádného nebo zvlášť významného úkolu. Ve 

svých vnitřních platových předpisech mají dále stanoveno, že řediteli může být za 

dlouhodobé dosahování kvalitních výsledků přiznán osobní příplatek, což však není 

blíže specifikováno. Pouze 3 zřizovatelé uvádějí, za jakých okolností může být příplatek 

snížen či odebrán. 

 

4.6 Porovnání teorie hodnocení pracovníků s praxí 

4.6.1 Hodnocení jako důležitá personální činnost 

Dát správného člověka na správné místo. To je jeden z hlavních cílů, kterými jsou 

naplňovány úkoly řízení lidských zdrojů. Jedním z nejdůležitějších předpokladů 

úspěšného naplňování je pak bezesporu hodnocení pracovníků.  

U ředitele školy tato skutečnost platí dvojnásob. Vzhledem k jeho velmi rozsáhlým 

kompetencím, ať už ve vztahu ke škole, veřejnosti nebo obci, je více než žádoucí, aby 

fungovala zpětná vazba mezi zřizovatelem a školou. Povinnost hodnotit vychází ze 

zřizovatelské funkce a hodnocení by mělo vést ke zvyšování kvality práce školy. 

Ředitel by měl vědět, jak je jeho práce vnímána a hodnocena. Jedině tak lze úspěšně 

naplňovat hlavní účel a předmět činnosti, pro které jsou školy zřízeny, tedy plnění 

veřejné služby. 

Z 57 oslovených zřizovatelů jich 52,8 % na mou žádost o spolupráci vůbec 

neodpovědělo. Lze se jen domnívat, zda to bylo proto, že své ředitele vůbec nehodnotí 

nebo zda jen z nejrůznějších důvodů nechtěli poskytnout své dokumenty. Je možné, že 

tato část zřizovatelů obsahovala obě skupiny, nicméně odhadovat, která z nich byla 

zrovna v tomto případě početnější, by bylo pouhou spekulací. 

Že si zřizovatelé často s hodnocením nevědí rady, je však známý fakt. Mnohým 

zřizovatelům chybí odborníci na školskou problematiku a do dnešní doby nebyla 

vydána žádná oficiální metodika, která by tuto specifickou oblast řešila. Proto často 
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hodnocení vůbec neprovádějí, a pokud ano, jedná se buď o více či méně formální 

záležitost nebo se při hodnocení zaměřují pouze na některé oblasti. 

4.6.2 Zaměření hodnocení 

Při vytváření systému hodnocení je důležité si uvědomit, co chceme hodnotit. 

Odborná literatura uvádí dva aspekty, na které se může hodnocení zaměřit. Jsou to buď 

výsledky práce (množství, kvalita, včasnost aj.) nebo chování pracovníka (odbornost, 

nejrůznější schopnosti, postoje aj.).  

Z analýzy dokumentů vyplynulo, že naprostá většina uvedených hodnotících kritérií 

se zaměřuje na výsledky práce, které jsou relativně dobře měřitelné a objektivně 

zjistitelné. 

4.6.3 Druhy a typy hodnocení 

Z hlediska odborné literatury lze hodnocení provádět neformálně (průběžně v rámci 

každodenního vztahu mezi podřízeným a nadřízeným) a formálně (periodicky  

a systematicky). Dalším hlediskem je to, zda se jedná o hodnocení jednorázového 

významného úkolu nebo hodnocení dlouhodobých výsledků práce, či zda je hodnocení 

vázáno na finanční ohodnocení. 

Při hodnocení ředitelů škol se objevují v podstatě všechna hlediska. K neformálnímu 

hodnocení může docházet při kontaktu zřizovatele s ředitelem, ať už se jedná  

o vzájemná setkání v prostorách úřadu nebo ve škole, při společných poradách nebo 

nejrůznějších akcích. Zřizovatelé, kteří hodnotí své ředitele pravidelně, pak provádějí 

hodnocení formální. 

Z výzkumu je zřejmé, že hodnocení ředitelů škol je vždy vázáno na finanční 

odměnu, tj. osobní příplatek nebo odměnu za splnění mimořádného nebo zvlášť 

významného úkolu. Hodnocení bývá prováděno jednorázově i opakovaně, se 

zaměřením na dlouhodobé výsledky práce. 
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4.6.4 Kdo hodnotí 

Moderní personalistika uvádí poměrně široké spektrum hodnotitelů. Nejčastěji je to 

bezprostřední nadřízený, který dobře zná práci svého podřízeného a může provádět jak 

formální, tak i neformální hodnocení. Hodnotit pracovníky může také nadřízený 

bezprostředního nadřízeného, pracovník personálního útvaru, nezávislý externí 

hodnotitel, zákazník, podřízený, spolupracovník či skupina spolupracovníků. Může být 

využita i forma sebehodnocení, koncepce třistašedesátistupňové zpětné vazby nebo 

Assessment centre. 

Ze zjištěných skutečností vyplývá, že pokud je hodnocení ředitelů základních  

a mateřských škol realizováno, je vždy prováděno právě zřizovatelem, tedy 

bezprostředním nadřízeným. Jen zlomek respondentů (22,2 %) vychází také ze 

sebehodnocení ředitelů. Pro úplnost je vhodné opět připomenout, že se zde nejedná  

o klasický vztah nadřízeného a podřízeného. Většina zřizovatelů se opomíjením 

sebehodnocení připravuje o velmi důležitý zdroj informací, ředitelům pak chybí 

možnost kriticky zhodnotit vlastní práci.  

Velmi cennou zpětnou vazbou pro ředitele i zřizovatele by dále mohlo být hodnocení 

rodiči (zákazníky). Z dokumentů nelze vyčíst, zda hodnocení těmito hodnotiteli probíhá, 

nicméně na základě poznatků z praxe lze říci, že na některých školách se např. 

dotazníkové šetření mezi rodiči realizuje. 

4.6.5 Jak je hodnocení prováděno 

Nejefektivnějším způsobem, jak projednat výsledky práce hodnoceného, stanovit 

opatření a naplánovat úkoly na další období, je bezesporu konstruktivní hodnotící 

rozhovor. Jen tak lze bezprostředně získat vzájemnou zpětnou vazbu, jejímž cílem by 

mělo být neustálé zlepšování pracovního výkonu. 

Z výzkumu je zřejmé, že většina respondentů (81,5 %) při hodnocení vychází 

z analýzy dokumentů, dalších 22,2 % využívá sebehodnocení ředitelů a pouze 26 % 

zřizovatelů zjištěné skutečnosti projednává s řediteli škol formou hodnotícího 
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rozhovoru. Opět se tedy potvrzuje, že hodnocení probíhá většinou formálně a s řediteli 

nebývají výsledky jejich práce projednávány. 

4.6.6 Hodnotící kritéria 

Abychom mohli srovnávat výsledky pracovníků s požadovaným výkonem, je 

nezbytné stanovit hodnotící kritéria. Ta by měla být měřitelná, objektivní, vztahující se 

ke konkrétnímu pracovnímu místu a předem známá. 

Analýza dokumentů potvrdila, že stanovení objektivních a měřitelných kritérií 

hodnocení ředitelů škol je jeden z nejnáročnějších aspektů jejich hodnocení. Jak již bylo 

zmíněno, dosud neexistuje k této problematice žádná oficiální metodika. Zřizovatelé se 

tedy s tímto úkolem vypořádávají často doslova po svém. 

Nejvíce zastoupenou hodnocenou oblastí je ekonomické řízení školy. Je to celkem 

logické. Zřizovatele musí zajímat, zda ředitel nakládá s přidělenými finančními 

prostředky efektivně a účelně, zda je schopen získat finance i z jiných zdrojů, či zda 

podle zásad dobrého hospodáře spravuje svěřený majetek. 

Druhou nejvíce sledovanou oblastí je spolupráce se zřizovatelem, rodiči a dalšími 

subjekty a organizacemi. Pro zřizovatele je kvalitní spolupráce se školou samozřejmě 

žádoucí, ať už se jedná o pořádání nejrůznějších akcí, propagaci obce, členství ve 

školské radě, společné získávání grantů apod. Totéž platí i pro nejrůznější instituce, jiné 

školy, zahraniční partnery či firmy. Velmi důležitá je oboustranná komunikace s rodiči. 

Ti od školy očekávají informace o prospěchu a chování svých dětí, případně rady jak 

zvládat domácí přípravu nebo výchovné problémy. Mohou se ale zároveň podílet i na 

rozvoji školy, a to mj. prací ve školské radě, podílem na zájmové činnosti, na organizaci 

akcí či sponzorstvím. 

Co se týká oblasti řízení, jen necelá třetina respondentů hodnotí dodržování právních 

předpisů a norem. Přitom se jedná o jednu z velmi důležitých ředitelských kompetencí. 

Ředitel školy se musí orientovat nejen ve školském právu, ale i ve finančním či 

pracovním, musí jej umět aplikovat do praxe a reagovat na neustálé změny. Dále pouze  

18,5 % zřizovatelů má stanoveno kritérium, kterým sleduje naplňování vize a cílů školy. 
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U většiny respondentů se tedy vůbec nehodnotí, zda škola naplňuje cíle, které by měly 

vycházet z dokumentů zřizovatele a z místních podmínek. Zcela pak v dokumentech 

chybí sledování realizace opatření zjištěných nedostatků vyplývajících z kontrol 

(zřizovatele, krajského úřadu, ČŠI aj.). Naopak více jak polovina zřizovatelů hodnotí 

prezentaci školy na veřejnosti. 

Podmínky ke vzdělávání se zužují obvykle jen na kvalitu pedagogického sboru  

a vzhled školy a okolí, a to u 40 % zřizovatelů. Estetické prostředí školy pak hodnotí 

necelá pětina respondentů. Zcela chybí např. dodržování hygienických  

a bezpečnostních podmínek. 

Dosti problematické je pro zřizovatele hodnotit průběh a výsledky vzdělávání. 

Hodnotí je pouze třetina respondentů, přičemž buď je kritérium formulováno příliš 

obecně a není specifikováno, co vlastně sleduje a z čeho vychází, nebo se zaměřuje jen 

na některé aspekty, jako je účast v olympiádách a soutěžích, výsledky externího 

testování nebo úspěšnost absolventů školy. Je třeba připomenout, že hodnocení procesu 

vzdělávání přísluší podle školského zákona České školní inspekci, zřizovatel tedy může 

čerpat z jejích zpráv. Problémem může být fakt, že frekvence inspekcí se pohybuje 

kolem 4 – 5 let. 

Klima školy je oblastí, se kterou si zřizovatelé příliš nevědí rady. Autoři 

Pedagogického slovníku (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 124-125) definují klima 

školy jako „sociálně psychologickou proměnnou, která vyjadřuje kvalitu personálních 

vztahů a sociálních procesů, které fungují v dané škole, tak jak ji vnímají, prožívají  

a hodnotí učitelé, žáci, případně zaměstnanci školy.“ Za součást klimatu považují např. 

klima učitelského sboru, klima tříd apod. Jedná se tedy o poměrně složitý jev a existují 

speciální nástroje, kterými lze klima školy měřit. Toto téma by však vydalo na 

samostatnou práci a není předmětem tohoto výzkumu. Nelze předpokládat, že by se 

zřizovatelé sami pouštěli do měření klimatu školy, nicméně některé aspekty hodnotit 

mohou a měli by je tedy do svého hodnocení zařadit. V poslední době se škola musí 

stále častěji zabývat např. agresivitou některých žáků i rodičů nebo šířením 

patologických jevů, jako jsou drogy či šikana. Z analýzy dokumentů vyplývá, že pouze 

necelá pětina respondentů sleduje, jak si ředitelé vedou v oblasti prevence sociálně 
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patologických jevů a 11 % hodnotí, zda je žákům poskytována opora formou 

výchovného poradenství. Stejné procento pak uvádí klima školy jako obecné kritérium, 

aniž by bylo blíže specifikováno.  

Pouze 22,2 % respondentů nějakým způsobem klasifikuje výsledky práce ředitelů  

a jen 3,7 % zřizovatelů má stanovenou váhu jednotlivých oblastí hodnocení. Výsledky 

hodnocení bývají zpravidla podkladem pro přiznání osobního příplatku či mimořádné 

odměny. Je tedy žádoucí, aby zřizovatel zvolil vhodný způsob klasifikace  

a ten specifikoval konkrétními finančními částkami. Kromě toho lze také stanovit váhu 

jak jednotlivých kritérií, tak i celých oblastí hodnocení, podle toho, jaký význam jim 

zřizovatel přisuzuje.  

4.6.7 Metodika pro zřizovatele 

Následující návrh manuálu k hodnocení ředitelů základních a mateřských škol 

vychází z poznatků z odborné literatury, ze skutečností zjištěných analýzou dokumentů 

výzkumného vzorku zřizovatelů a z vlastní praxe. Součástí je také hodnotící list, který 

by měl sloužit jako výstup hodnocení. Jedná se pouze o doporučení, každý zřizovatel si 

může postup hodnocení, kritéria a dokumentaci přizpůsobit vlastním podmínkám  

a požadavkům. 
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5 Manuál k hodnocení ředitelů základních a mateřských škol 

5.1 Úvod 

Hodnocení pracovníků je velmi důležitou personální činností. Povinnost hodnotit 

vychází ze zřizovatelské funkce a hodnocení by mělo vést ke zvyšování kvality práce 

školy. Vzhledem k velmi rozsáhlým kompetencím ředitelů základních a mateřských 

škol, ať už ve vztahu ke škole, veřejnosti nebo obci, je více než žádoucí, aby fungovala 

zpětná vazba mezi zřizovatelem a školou. Ředitel by měl vědět, jak je jeho práce 

vnímána a hodnocena. Jedině tak lze úspěšně naplňovat hlavní účel a předmět činnosti, 

pro které jsou školy zřízeny, tedy plnění veřejné služby. 

Právě rozsáhlé kompetence ředitelů způsobují zřizovatelům při hodnocení nemalé 

problémy. Ředitel je manažerem školy a zároveň i lídrem pedagogického procesu. 

Odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a za to, že vše probíhá 

v souladu se zákonem. S trochou nadsázky lze říci, že musí být nejen pedagogem, ale 

také právníkem, ekonomem či personalistou, protože je zároveň i zaměstnavatelem. 

Vytvořit tedy takový systém hodnocení, který by obsáhl všechny aspekty práce ředitelů 

a vedl k neustálému zlepšování jejich pracovního výkonu, není vůbec snadné. Tento 

manuál by tomu měl alespoň trochu napomoci. Je spíše vodítkem, nikoliv dogmatem  

a poskytuje pouze základní informace a doporučení. Zřizovatelé si pak mohou uvedené 

postupy upravit podle vlastních podmínek a cílů.  

5.2 Vztah zřizovatel – ředitel školy 

Vztah zřizovatele a ředitele školy není klasickým vztahem nadřízeného  

a podřízeného. Ředitel je statutárním orgánem školy, do funkce jej jmenuje zřizovatel 

v souladu s § 166 školského zákona na základě jím vyhlášeného konkursního řízení na 

období 6 let. Jmenován může být ve smyslu tohoto ustanovení pouze ten, kdo splňuje 

předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy stanovené § 5 zákona č. 563/2004 Sb.,  

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Jmenováním vzniká 

pracovní poměr ředitele školy, který je zaměstnancem příspěvková organizace. Zároveň 

plní roli zaměstnavatele vůči ostatním zaměstnancům školy. 
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Plat řediteli stanovuje zřizovatel podle § 122 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě a podle nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog 

prací a kvalifikační předpoklady. 

5.3 Zdroje informací 

Velmi cenným zdrojem informací pro hodnocení je dokumentace školy. Patří sem 

základní dokumenty jako zřizovací listina, rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku, 

vnitřní řády a směrnice, výroční zpráva, školní vzdělávací program či mzdová, 

personální a hospodářská evidence. Dále je možné využít protokoly o provedených 

kontrolách, zprávy ČŠI, vlastní hodnocení školy, výsledky externího testování, zápisy 

z jednání školské rady a plány školy (primární prevence, ICT, BOZP, DVPP apod.). 

Využít lze i sebehodnocení ředitele či informace přicházející zvenčí (od rodičů, 

veřejnosti, z médií apod.). 

Dle § 12 školského zákona může zřizovatel provádět hodnocení na základě kritérií, 

která předem zveřejní. Hodnocení ředitele školy by se tedy nemělo zúžit jen na pouhý 

sběr informací a rozbor dokumentace. Zřizovatel by měl mít zpracován vlastní systém, 

jehož jsou hodnotící kritéria nedílnou součástí. Výsledky hodnocení by pak měly být 

jednotlivým ředitelům škol sděleny a měly by s nimi být projednány. Jen tak splní 

hodnocení svůj účel a nestane se pouhou formalitou. 

5.4 Oblasti hodnocení a hodnotící kritéria 

Jak bylo zmíněno v úvodu, kompetence ředitele jsou velmi široké. Řídí školu, 

odpovídá za tvorbu školního vzdělávacího programu a jeho realizaci, za odbornou, 

výchovnou a vzdělávací práci, personální záležitosti školy, efektivní využívání 

finančních prostředků a dodržování právních předpisů. Tyto kompetence lze rozdělit do 

následujících oblastí, ke každé oblasti jsou pak přiřazena odpovídající kritéria: 

1. Průběh a výsledky vzdělávání: 

a) naplňování vize a cílů školy 
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b) hodnocení ČŠI 

c) nabídka volitelných předmětů 

d) výsledky externího testování 

e) organizování soutěží a projektů 

f) účast v mimoškolních soutěžích, projektech a olympiádách 

g) úspěšnost absolventů školy 

2. Podmínky ke vzdělávání: 

a) péče o prostorové podmínky školy (kmenové, odborné učebny apod.) 

b) materiální vybavení školy 

c) vzhled a estetické prostředí školy 

d) kvalita pedagogického sboru (kvalifikovanost, DVPP apod.) 

e) dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů 

3. Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty: 

a) spolupráce se zřizovatelem 

b) spolupráce s rodiči 

c) spolupráce s institucemi a organizacemi 

d) spolupráce se školskou radou 

e) mimoškolní aktivity 

4. Klima školy: 

a) prevence sociálně patologických jevů 

b) výchovné poradenství, školní psycholog a další podpora žáků 

c) zájmová činnost 

5. Vedení a řízení školy: 

a) naplňování vize a cílů školy 

b) realizace opatření zjištěných nedostatků vyplývajících z externích kontrol 

c) dodržování právních norem a předpisů 

d) prezentace školy na veřejnosti 

e) další vzdělávání ředitele, uplatňování získaných poznatků v praxi 

6. Ekonomické řízení školy: 

a) účelné a efektivní hospodaření s finančními prostředky 

b) péče o svěřený majetek 
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c) efektivní hospodaření s energiemi 

d) doplňková činnost, granty, dotace, sponzoring 

e) výsledky externích kontrol 

5.5 Postup hodnocení 

Hodnocení se zpravidla odehrává podle následujícího postupu: 

- seznámení ředitelů škol s hodnotícími kritérii a se smyslem, účelem, postupem  

a metodami hodnocení, 

- výzva k hodnocení, kdy by měl být ředitel požádán o schůzku, a to asi 1 týden 

předem, 

- příprava hodnotitele, při které si pověřený zástupce zřizovatele zrekapituluje 

fakta ze svých záznamů, porovná je se záznamem z minulého hodnocení  

a promyslí cíl rozhovoru, 

- příprava hodnoceného, kdy si ředitel školy zrekapituluje své úspěchy  

a neúspěchy a připraví si jejich vysvětlení, 

- hodnotící rozhovor, při kterém zástupce zřizovatele a ředitel školy proberou 

výsledky práce, stanoví opatření a úkoly na další období a vše zaznamenají do 

hodnotícího formuláře, 

- sledování plnění úkolů a opatření v následujícím období a jejich zaznamenávání, 

které provádí zřizovatel (srov. Šuleř, 2008, s. 204). 

5.6 Hodnotící rozhovor 

Jedním ze způsobů, jak efektivně projednat výsledky práce ředitele školy, formulovat 

opatření a naplánovat úkoly na další období, je konstruktivní hodnotící rozhovor. V jeho 

průběhu lze bezprostředně získat vzájemnou zpětnou vazbu, jejímž cílem by mělo být 

neustálé zlepšování pracovního výkonu. Vzhledem k tomu, že se jedná o formální 

setkání, mělo by se řídit určitými pravidly. Rozhovor by tedy měl: 

- zhodnotit výsledky práce ředitele školy, 

- formulovat plán směřujícím zlepšení výkonu, 

- rozpoznat možné problémy týkající se práce, 
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- zlepšit komunikaci mezi zřizovatelem a ředitelem školy, 

- umožnit řediteli zaujmout stanovisko, hodnotitel by měl vyslechnout jeho názor, 

- zabezpečit podklady pro odměňování, 

- rozpoznat potenciál ředitele a možnosti rozšíření např. spolupráce se 

zřizovatelem apod. (srov. Koubek, 2010, s. 225). 

5.7 Hodnotící list 

Vedení příslušné dokumentace je důležitou součástí hodnocení. Může mít např. 

podobu formuláře, do kterého se zaznamenávají výsledky práce, plnění úkolů  

a stanovených cílů a návrh opatření. Je vhodné jej vyplňovat společně během 

rozhovoru, kdy obě strany mají možnost se k jednotlivým kritériím vyjádřit. Návrh 

formuláře je součástí manuálu a má pouze doporučující charakter. Záleží na hodnotiteli, 

jakou formu výstupu a jaká kritéria zvolí. Formulář se pak zakládá do osobní složky 

hodnoceného. 

Stejně tak je zcela v kompetenci zřizovatele výběr vhodné klasifikace, kterou může 

být např. bodové, procentuální či slovní vyjádření. Výsledky hodnocení bývají zpravidla 

podkladem pro přiznání osobního příplatku či mimořádné odměny, je tedy žádoucí daný 

způsob specifikovat konkrétními finančními částkami. Kromě klasifikace lze také 

stanovit váhu jak jednotlivých kritérií, tak i celých oblastí hodnocení, podle toho, jaký 

význam jim zřizovatel přisuzuje. To znamená, že může mít stanoveny pro dané období 

určité priority, jejichž úspěšné plnění ohodnotí vyšší částkou. 
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Hodnotící list 
Jméno a příjmení hodnoceného   

Jméno a příjmení hodnotitele   

Datum hodnotícího rozhovoru   

Hodnocené období   

Plnění úkolů z minulého období 
  

  

  

Oblasti hodnocení 

Kritérium Hodnocení 
Průběh a výsledky vzdělávání 

    

    

    

Podmínky ke vzdělávání 
    

    

    

Spolupráce s rodiči a dalšími subjekty 
    

    

    

Klima školy 
    

    

    

Vedení a řízení školy 
    

    

    

Ekonomické řízení školy 
    

    

    

Úkoly na další období 
  

    

Podpis hodnoceného    

Podpis hodnotitele 
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6 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo prozkoumat a zhodnotit systémy hodnocení ředitelů 

základních a mateřských škol zřizovaných obcemi. Je tedy zaměřena na způsob 

hodnocení a jeho četnost, tzn. v případě, že zřizovatelé ředitele hodnotí, jaký systém 

k tomu používají. Výzkum byl proveden pomocí obsahové analýzy dokumentů – 

vnitřních platových předpisů, případně dalších dokumentů, které stanovují pravidla pro 

hodnocení ředitelů základních a mateřských škol náhodně vybraných zřizovatelů. 

Všech 27 dokumentů, které tvořily výzkumný vzorek, obsahovalo ustanovení, jak 

často zřizovatelé provádějí hodnocení ředitelů základních a mateřských škol. Potvrdilo 

se tedy, že všichni zřizovatelé, kteří hodnocení nějakým způsobem provádějí, hodnotí 

své ředitele minimálně jednou ročně. Analýzou dokumentů bylo dále zjištěno, že ne 

všichni zřizovatelé, kteří hodnocení provádějí, mají k tomuto účelu k dispozici 

propracované systémy hodnocení. Naopak u všech zřizovatelů je hodnocení, ať už je 

prováděno jakkoliv, podkladem pro přiznání osobních příplatků či mimořádných 

odměn. 

Kritéria hodnocení ředitelů základních a mateřských škol má zpracována 74 % 

zřizovatelů. Dokumenty však mají dosti rozdílnou úroveň, často se soustředí jen na 

některé oblasti ředitelských kompetencí a mnohdy obsahují jen velmi obecná 

ustanovení. Znovu se tedy potvrdilo, že vytvoření objektivních a měřitelných kritérií je 

stále jeden z nejnáročnějších aspektů hodnocení. Navíc výsledky většinou nebývají  

s řediteli projednávány a celý proces se tak stává formální záležitostí. Pouze čtvrtina 

zřizovatelů výsledky hodnocení projednává formou hodnotícího rozhovoru. 

Výstupem bakalářské práce je návrh manuálu k hodnocení ředitelů základních  

a mateřských škol, který vychází z poznatků z odborné literatury, ze skutečností 

zjištěných analýzou dokumentů výzkumného vzorku zřizovatelů a z vlastní praxe. Bude 

poskytnut jak zřizovatelům, kteří na výzkumu spolupracovali, tak i všem, kteří o manuál 

projeví zájem. 
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9 Příloha 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, 

Vážená paní vedoucí odboru, vážený pane vedoucí odboru, 

obracím se na Vás s prosbou o spolupráci při zpracování mé bakalářské práce. Studuji 

3. ročník Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Školský management  

a v současné době píšu závěrečnou práci na téma „Hodnocení ředitelů základních  

a mateřských škol zřizovatelem“. Cílem práce je prozkoumat a zhodnotit systémy 

hodnocení ředitelů škol náhodně vybraných zřizovatelů. Výzkum bude proveden 

pomocí obsahové analýzy dokumentů – vnitřních platových předpisů, případně dalších 

podkladů, které stanovují pravidla hodnocení ředitelů základních a mateřských škol. 

Pokud máte tyto dokumenty zpracovány a můžete je pro účely výzkumu poskytnout, 

prosím o jejich zaslání na adresu LoukovaM@seznam.cz. Na oplátku Vám nabízím 

k využití manuál pro zřizovatele k hodnocení ředitelů škol, který bude výstupem mé 

práce a který Vám v případě Vašeho zájmu velmi ráda zašlu. 

Děkuji Vám za Váš čas a významnou pomoc při zpracování mé bakalářské práce. 

 

Marcela Louková 

referentka Městského úřadu Varnsdorf 

 

 


