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ANOTACE 

Závěrečná bakalářská práce s názvem „Hodnocení a odměňování pedagogických 

pracovníků ve škole“ se zabývá problematikou hodnocení a odměňování pedagogů 

ve vyšších odborných školách. Porovnává metody hodnocení pedagogů ve vybraných 

školách s metodami popisovanými literaturou zaměřenou na řízení lidských zdrojů. Práce 

dále zkoumá, do jaké míry je hodnocení pedagogů provázáno s jejich odměňováním.  
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The bachelor’s thesis named Evaluation and Remuneration of Pedagogical Staff at School 
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schools. Methods of evaluation of teachers in selected schools are compared with methods 

described in literature focused on human resources management. Furthermore the question 

to what extent teachers’ evaluation is linked with their remuneration is studied. 
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1 Úvod 

Řízení lidských zdrojů patří vedle plánování, organizování, rozhodování a kontroly 

k hlavním funkcím každého vedoucího pracovníka, manažera či ředitele, a proto je třeba 

řízení lidských zdrojů věnovat srovnatelnou pozornost.
1
  

Všechny organizace mají společný prvek: žádná nemůže fungovat bez lidí.  Ať už se 

organizace zabývá výrobou, prodejem, nebo poskytuje služby, vždy musí disponovat 

pracovníky se správnou kombinací znalostí, schopností a dovedností, musí je mít 

v potřebném množství, na správném místě a ve správný čas. Získáním a přijmutím 

pracovníků však řízení lidských zdrojů nekončí. Naopak. Pracovníkům je třeba se neustále 

věnovat, vést je, zajišťovat jim příjemné a bezpečné pracovní prostředí, aby byli v práci 

spokojení. Je potřeba také pravidelně hodnotit jejich práci, odměňovat je za výsledky, 

motivovat, stanovovat, jaké mají potřeby vzdělávání a rozvoje, a to nejen podle jejich 

představ, ale také podle potřeb celé organizace. Jedině účinným řízením lidských zdrojů 

může organizace vybudovat pevnou základnu pro svoji činnost, ať už je jakákoliv. 

Jen spokojení, motivovaní, spravedlivě hodnocení a ohodnocení zaměstnanci mohou 

podávat maximální výkon a přispívat tak k úspěšnosti celé organizace.  

Ve velkých organizacích se výše popisovanými činnostmi zabývají většinou celá oddělení, 

která mají na starost péči o všechny zaměstnance od plánování potřeby zaměstnanců, 

analyzování pracovních míst, získávání a výběru pracovníků, uzavírání pracovních smluv, 

zavádění nových pracovníků do organizace a vytvoření adaptačních plánů 

přes rozmisťování pracovníků, hodnocení, odměňování, vzdělávání až po personální 

controlling a reporting. Některé z těchto činností samozřejmě vykonávají i jednotliví 

vedoucí pracovníci a manažeři, ale oddělení lidských zdrojů (nebo také personální 

oddělení) tyto činnosti spravuje jako celek, koordinuje je a dává jednotlivým procesům řád.   

                                                 
1
 GRIFFIN, Ricky W. Management. 11th ed. Mason, OH: South-Western Cengage Learning, c2013, xxviii,  

p. 6-7. ISBN 111196971x. 
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Ve školském prostředí všechny tyto činnosti musí zajistit ředitel školy sám, popřípadě 

ve spolupráci se svým zástupcem. Je tedy nutné, aby měl odpovídající znalosti o těchto 

procesech a mohl je tak úspěšně aplikovat do řízení své školy.  

Za téma své práce jsem si zvolila hodnocení a odměňování jakožto jednu z nejdůležitějších 

oblastí řízení lidských zdrojů.  

Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení základní terminologie používané v oblasti 

hodnocení a odměňování. V rámci toho jsem se soustředila především na kritéria a metody 

hodnocení a na důležitost formálních hodnotících rozhovorů. V části věnované 

odměňování jsem popsala východiska finančního odměňování pedagogů vyšších 

odborných škol a rozlišila nárokové a nenárokové složky platu. Toto teoretické vymezení 

jednotlivých pojmů se stalo základem pro naplnění cíle práce prostřednictvím analýzy 

dotazníkového průzkumu, který jsem uskutečnila mezi pedagogy vybraných vyšších 

odborných škol, a dále prostřednictvím rozhovorů s jejich řediteli.  

Cílem práce je porovnat metody hodnocení popisované odbornou literaturou s metodami 

a přístupy, které používají školy v praxi. Dále je mapováno, jakým způsobem je 

uplatňována politika odměňování a jak navazuje na systém hodnocení pedagogů používaný 

školami.   
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2 Hodnocení pracovníků 

Hodnocení pracovníků je velmi důležitou částí řízení lidských zdrojů. V systému 

personálních činností navazuje hodnocení na získávání, výběr a adaptaci pracovníků. 

Hodnocení úzce souvisí se vzděláváním a rozvojem pracovníků, s plánováním potřebného 

množství pracovníků, s jejich rozmisťováním a v neposlední řadě s odměňováním.
2
 

Hodnocení tedy slouží jako podklad pro rozhodování v různých oblastech řízení lidských 

zdrojů a současně plní velmi důležitou roli při zajišťování výkonnosti a spokojenosti 

zaměstnanců a přispívá tak k úspěšnosti celé organizace. 

Hodnocení je významnou činností vedoucích pracovníků na všech řídících úrovních, 

a proto by mu měli věnovat náležitou pozornost. Hodnocení je však prospěšné oboustranně 

– jak pro vedoucího, tak i pro zaměstnance. Bělohlávek považuje za hlavní přednosti 

hodnocení z hlediska organizace a nadřízeného možnost motivovat pracovníky, poskytovat 

zpětnou vazbu a tím usměrňovat jejich činnost, pochopit zájmy a přání pracovníků, rozvíjet 

přednosti pracovníků a eliminovat jejich slabé stránky, plánovat rozvoj pracovníků, 

stanovovat spravedlivou odměnu za práci, zejména pak její pohyblivé složky.
3
 

 

2.1 Formy hodnocení pracovníků 

Hodnocení pracovníků můžeme provádět formálním nebo neformálním způsobem.  

Neformální hodnocení probíhá příležitostně a je obvykle vyvoláno okamžitou situací. 

Může se jednat například o pochvalu za dobře odvedenou práci (například za pěknou 

a aktuální nástěnku ve třídě). Neformální hodnocení není prováděno na základě přesných 

                                                 
2
 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management Press,  

2001, s. 218-219. ISBN 80-7261-033-3. 

3
 BĚLOHLÁVEK, František. Jak řídit a vést lidi: testy, případové studie, styly řízení, motivace a hodnocení. 

2. dopl. vyd. Praha: Computer Press, 2000, s. 56-58. ISBN 80-7226-308-0. 
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a předem stanovených kritérií, a proto nemá vliv na důležitá rozhodnutí v oblasti řízení 

lidských zdrojů.  

Formální hodnocení je standardizované, vykonává se pravidelně podle předem 

stanovených kritérií a výsledky nasbírané za hodnotící období jsou archivovány v osobních 

složkách pracovníků.  

Vstupy pro formální hodnocení jsou obvykle shromažďovány v průběhu hodnotícího 

období (zpravidla ročního). Shromážděné podklady, informace a vstupy jsou pak základem 

pro formální hodnocení. To je završeno hodnotícími rozhovory mezi jednotlivými 

pracovníky a nadřízeným. Do kategorie formálních hodnocení patří i hodnocení vyvolaná 

na základě nějaké mimořádné události (např. při neuspokojivých pracovních výsledcích, 

při povyšování, přeřazování na jinou pozici). Tato práce bude pojednávat pouze 

o formálním hodnocení pracovníků.
4
 

 

2.2 Kritéria hodnocení 

 „Hodnocení pracovníků je významnou činností, která poskytuje organizaci představu 

o výkonech, jednání a pracovních schopnostech jednotlivců“
5
. Hodnocení spočívá 

především v posuzování, jak a do jaké míry pracovník plní své předepsané pracovní 

povinnosti, svou náplň práce. Hlavním účelem hodnocení je sledování silných a slabých 

stránek jednotlivých pracovníků s cílem zlepšit jejich pracovní činnost. Hodnocení se však 

nevztahuje pouze k pracovnímu výkonu, ale také k dalším osobnostním vlastnostem 

a předpokladům, které výsledky práce ovlivňují.  

I Koubek zdůrazňuje, že přestože se obecně často hovoří o hodnocení výkonu pracovníků, 

není obvykle hodnocení zaměřeno pouze na pracovní výkon (jakožto na výsledky práce), 

                                                 
4
 PILAŘOVÁ, Irena. Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost. Vyd. 1. Praha: Grada, 

2008, s. 11–12. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-2042-5. 

5
 KOCIANOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 

2010, s. 145. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2497-3. 
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ale do hodnocení vstupují i další kritéria, jako je pracovní a sociální chování, osobnostní 

vlastnosti a schopnosti pracovníka.
6
 

Za výsledky práce jsou obvykle považovány kvantifikovatelné ukazatele, jako je počet 

vyrobených nebo prodaných výrobků, počet poskytnutých služeb, jejich kvalita apod. 

Školské prostředí je však velmi specifické. Pedagogové pochopitelně nevyrábí žádné 

výrobky nebo neprodávají služby, které by bylo možné nějakým způsobem vyčíslit. Určení 

hodnotících kritérií je proto v této oblasti obtížnější. Je nutné se zaměřovat na nepřímé 

ukazatele, které ovlivňují kvalitu vzdělávání žáků, a které vedou k cílům vzdělávání žáků 

definovaným v zákoně 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v rámcových vzdělávacích programech 

(RVP) vztahujících se ke konkrétnímu druhu školy. Důležité je však také zohlednit 

specifika konkrétní školy, její školní vzdělávací program a jeho priority. 

Za takovéto nepřímé ukazatele můžeme považovat například připravenost pedagoga 

na výuku, promyšlenost stavby hodiny, odbornost výkladu, naplňování tematického plánu, 

návaznost učiva, střídání různých metod a forem výuky, udržování pozornosti žáků, 

zastoupení mezipředmětových vztahů, uplatňování individuálního přístupu k jednotlivým 

žákům apod.
7
 Posuzování výkonu pedagoga nelze objektivně ověřovat podle klasifikace 

žáků, protože ta může obtížně postihnout rozdíl mezi počátečními a konečnými znalostmi.
8
 

Hodnocení žáků učitelem je také značně subjektivní, neboť chvalitebný výsledek 

u jednoho pedagoga může znamenat nedostatečné hodnocení u jiného.  

Pro hodnocení pracovníků je možno využít i externích hodnotících kritérií, například těch, 

podle kterých posuzuje školy Česká školní inspekce. Ta mezi kritérii hodnocení škol 

v oblasti podpory rozvoje osobnosti dětí a žáků uvádí: 

                                                 
6
 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management Press,  

2001, s. 194-195, 200. ISBN 80-7261-033-3. 

7
 JIŘIČKA, Miroslav. Hospitační činnost v praxi ředitele základní a střední školy. Vyd. 1. Praha: Národní 

institut pro další vzdělávání, 2007, s. 22-25. ISBN 978-80-86956-10-7. 

8
 ŠIKÝŘ, Martin, David BOROVEC a Irena LHOTKOVÁ. Personalistika v řízení školy. 1. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer Česká republika, 2012, s. 110. Řízení školy. ISBN 978-80-7357-901-2. 
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 Formy vzdělávání umožňují zdokonalování procesu vzdělávání na základě 

výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji. 

 V průběhu vzdělávání jsou uplatňovány účinné moderní pedagogické metody 

a přístupy. 

 Aktivity při vzdělávání podporují rozvoj klíčových kompetencí dětí a žáků podle 

požadavků RVP. 

 Pedagogičtí pracovníci motivují děti a žáky k využívání různých vzdělávacích 

a zájmových aktivit včetně odborných soutěží a přehlídek apod. 

 Pedagogičtí pracovníci diferencují nároky a požadavky podle schopností 

a možností dětí nebo žáků. 

 Pedagogičtí pracovníci uplatňují při výuce pravidla stanovená školním řádem. 

 Pedagogičtí pracovníci vedou děti nebo žáky k samostatné práci a uplatňují 

individualizovanou výuku. 

 Pedagogičtí pracovníci provádějí pedagogickou diagnostiku v hodnocení dětí 

a žáků. 

 Pedagogičtí pracovníci poskytují dětem a žákům a získávají od dětí a žáků zpětnou 

vazbu (rozvoj sebehodnocení, osvojování vhodných strategií učení, podpora 

celoživotního učení).
9
 

Další a podrobnější kritéria můžeme nalézt v dokumentu České školní inspekce 

pojmenovaném „Vlastní hodnocení škol“. Přestože je tento pomocný dokument zaměřen 

na hodnocení kvality základního vzdělávání, lze většinu kritérií využít (a případně 

modifikovat) k hodnocení na všech druzích škol. Mezi kritérii vztahujícími se k hodnocení 

průběhu vzdělávání (viz příloha č. 1) můžeme podle tohoto manuálu nalézt například: 

 učitel navazuje na předchozí učivo v souladu se vzdělávacím programem školy,  

 učitel účelně strukturuje vzdělávací obsah vzhledem ke zvoleným cílům,  

 učitel prezentuje učivo věcně správně,  

                                                 
9
 Kritéria hodnocení, podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školních služeb na školní rok 2014/2015 

(2014). [online]. Praha. ČŠI. [cit. 2014-10-12]. Dostupné z: http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Kriteria-

hodnoceni/Kriteria-hodnoceni-podminek,-prubehu-a-vysledk-%284%29 
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 učitel klade otevřené otázky, zadává problémové úkoly či úkoly rozvíjející 

tvořivost.  

 učitel zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují,  

 hodina obsahuje aktivity, pro které si žáci mohou vybrat práci ve skupinách, 

dvojicích nebo samostatně.
10

 

 

Pokud jde o hodnocení pracovního chování, můžeme například hodnotit včasnost 

příchodů pracovníka, vynakládané úsilí, samostatnost při plnění úkolů, dodržování pravidel 

apod. Při hodnocení sociálního chování můžeme brát v úvahu například ochotu 

ke spolupráci, vztahy s kolegy, chování vůči ostatním, spolupráci apod.
11

  

Dalšími kritérii pro hodnocení pracovníků jsou míra osvojení potřebných znalostí 

a dovedností nebo vybavenost žádoucími vlastnostmi. V této oblasti může být v závislosti 

na vykonávané profesi kladně hodnocena například cílevědomost, vytrvalost, spolehlivost, 

komunikační dovednosti, organizační schopnosti, tvořivost apod.
12

  

Pracovní výkon je však také podmíněn pracovními a organizačními podmínkami v dané 

společnosti.
13

 To znamená, že výkon pracovníka je ovlivněn například tím, jaké pracovní 

pomůcky má k dispozici. Rozhodující vliv na výkon pedagoga tak může mít kupříkladu 

volný přístup k počítači a tiskárně. Také vybavení učeben technikou a i samotné prostorové 

uspořádání učebny mají značný vliv na kvalitu výukového procesu. 

 

                                                 
10

 Vlastní hodnocení škol – Hodnocení kvality základního vzdělávání (pomůcka pro vlastní hodnocení škol). 

[online]. Praha. ČŠI. [cit. 2014-10-12]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-

cr/skolskareforma/autoevaluace 

11
 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management 

Press, 2001, s. 200. ISBN 80-7261-033-3. 

12
 Tamtéž 

13
 TURECKIOVÁ, Michaela. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004, s. 51-52.  

ISBN 80-247-0405-6. 
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2.3 Hodnotitelé 

Pracovní výkon zaměstnance může posuzovat celá řada hodnotitelů. Kromě nadřízeného 

mohou hodnocení provádět také spolupracovníci, podřízení, třetí osoby, psychologové 

nebo i sám hodnocený pracovník (tzv. sebehodnocení). Hodnocení mohou však provádět 

i celé skupiny pracovníků při uplatňování 360° zpětné vazby nebo při použití metody 

development centre.
14

 (Development centre - viz následující kapitola.) 

Hodnocení nadřízeným je nejužívanějším způsobem hodnocení. Právě vedoucí nejlépe 

zná pracovníka, jeho pracovní úkoly a povinnosti, a může tedy nejlépe posuzovat dosažený 

pracovní výkon.
15

 Na druhou stranu může být tento přístup k hodnocení nevýhodný, 

zejména pokud nadřízený nesleduje chování pracovníka dostatečně často.
16

 

Dalšími možnými hodnotiteli jsou spolupracovníci hodnoceného. Stejně jako nadřízený 

znají kolegové jak pracovníka, tak i jeho výkon. Dle Šikýře, Borovce a Lhotkové patří 

hodnocení prováděné spolupracovníky mezi méně časté způsoby hodnocení.
17

  

Hodnocení prováděné podřízenými je využívané zřídka.
18

 Ve školském prostředí by takto 

mohl být hodnocen pedagog, který v organizační struktuře zastává vedoucí pozici 

(například vedoucí předmětové komise nebo zástupce ředitele, případně ředitel).  

K hodnocení pracovníků mohou být přizvány i třetí osoby. Může se jednat například 

o pracovníka personálního úseku nebo psychologa. Dalším typem hodnotitele může být 

                                                 
14

 KOCIANOVÁ, Renata. Metody personální práce. Vyd. 1. Praha: Mowshe pro Katedru andragogiky 

a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2007, s. 67-68. Edice celoživotního 

vzdělávání. ISBN 978-80-239-9327-1. 

15
 CONDREY, Stephen E a James L PERRY. Handbook of human resource management in government. 

2nd ed. San Francisco, CA: Jossey-Bass, c2005, s. 504. ISBN 0-7879-7258-4. 

16
 WAGNEROVÁ, Irena. Hodnocení a řízení výkonnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008, s. 74. Vedení lidí 

v praxi. ISBN 978-80-247-2361-7. 

17
 ŠIKÝŘ, Martin, David BOROVEC a Irena LHOTKOVÁ. Personalistika v řízení školy. 1. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer Česká republika, 2012, s. 119. Řízení školy. ISBN 978-80-7357-901-2. 

18
 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management 

Press, 2001, s. 204. ISBN 80-7261-033-3. 
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zákazník, který hodnotí pracovníka, u kterého zboží nebo službu nakoupil. Ve školském 

prostředí jsou hlavními zákazníky především žáci a jejich rodiče. I ti mohou hodnotit 

výkon pedagoga (například formou dotazníku), i když nemohou objektivně posoudit 

všechny stránky hodnocení.
19

 

Hodnocení způsobem tzv. 360° zpětné vazby je založeno na kombinaci různých zdrojů 

hodnocení. Podle Arthura se vhodný počet zdrojů zpětné vazby liší od organizace 

k organizaci.
20

 Obvykle se však podílejí jak vedoucí zaměstnanci, tak kolegové, podřízení 

i třetí osoby. Důležitou součástí tohoto přístupu je také sebehodnocení pracovníka. 

„Účelem sebehodnocení je zamyšlení se nad svou prací a svým výkonem, vytvoření 

podkladů pro pracovní hodnocení a srovnání rozdílů v hodnocení nadřízeného 

a podřízeného.“
21

  

V případě hodnocení pedagoga 360° zpětnou vazbou může být kromě zmíněného 

sebehodnocení využito hodnocení ředitelem školy, vedoucím předmětové komise, 

ostatními pedagogy i žáky a jejich rodiči.  

Dle Wágnerové se pro hodnocení 360° zpětnou vazbou obvykle používají strukturované 

dotazníky, které jsou zpravidla anonymní.
22

 V případě, že jsou dotazníky zaměřeny 

na kritéria, která lze u pracovníka snadno rozpoznat a tedy i ohodnotit, je v přístupu 

360° zpětné vazby při posuzování výkonu pracovníka zajištěna vysoká objektivita.  

Výhodou 360° zpětné vazby je dle Stredwicka především její vysoká kvalita díky využití 

mnoha zdrojů hodnocení a pracovníci díky nim lépe akceptují výsledky svého hodnocení 

a snáze mění své chování. Díky používání 360° zpětné vazby získávají pracovníci pocit, 

                                                 
19

 ŠIKÝŘ, Martin, David BOROVEC a Irena LHOTKOVÁ. Personalistika v řízení školy. 1. vyd. Praha: 

Wolters Kluwer Česká republika, 2012, s. 119. Řízení školy. ISBN 978-80-7357-901-2. 

20
 ARTHUR, Diane. 70 tipů pro hodnocení pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, s. 51. Management 

(Grada). ISBN 978-80-247-2937-4. 

21
 WAGNEROVÁ, Irena. Pracovní hodnocení. 1. vyd. Brno: Marek Konečný, 2005, s. 28.  

ISBN 80-903516-4-6. 

22
 Tamtéž, s. 29. 
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že vedoucí bere vážně posuzování jejich pracovního výkonu a také závěrečný hodnotící 

rozhovor mezi vedoucím a pracovníkem bývá více na partnerské úrovni.  

Naopak nevýhodou 360° zpětné vazby je skutečnost, že se jedná o časově velmi náročnou 

metodu a v případě velkých pracovních skupin mohou být jednotliví pracovníci „přetíženi“ 

z poskytování mnoha zpětných vazeb. Další úskalí této metody spočívá v tom, že se 

v hodnotících formulářích mohou objevovat otázky, na které spolupracovníci nebudou 

schopni odpovědět. Navíc je kvůli této metodě obtížnější propojit odměňování pracovníka 

s výsledky hodnocení, protože hodnotitelé mohou být zdrženlivější v odpovědích, které by 

mohly vést ke snížení platu hodnoceného pracovníka.
23

 

 

2.4 Metody hodnocení 

Pro hodnocení pracovníků je možno využít celé řady metod hodnocení.  Každá z metod 

přináší své výhody, ale i nevýhody, které je potřeba podrobně zvážit. Aby organizace 

minimalizovaly negativa jednotlivých metod, často volí pro svůj systém hodnocení 

kombinaci několika metod tak, aby používané metody co nejvíce odpovídaly jejich 

potřebám. Díky mísení jednotlivých způsobů hodnocení tak vzniká mnoho různých variant. 

Základními metodami hodnocení pracovníků v oblasti řízení lidských zdrojů jsou 

dle Koubka následující:  

 Hodnocení podle stanovených cílů (podle výsledků), 

 Hodnocení na základě plnění norem, 

 Volný popis, 

 Hodnocení na základě kritických případů, 

 Hodnocení pomocí stupnice, 

 Checklist, 

                                                 
23

 STREDWICK, J. Introduction to human resource management. 2nd ed. Oxford: Elsevier, 2005,  

s. 319-320. ISBN 0 7506 6534 3. 
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 Metoda BARS (Behaviourally Anchored Rating Scales), tedy klasifikační stupnice 

pro hodnocení pracovního chování,  

 Metody založené na vytváření pořadí pracovníků podle jejich pracovního výkonu, 

 Assessment centre a development centre.
24

  

 

Jednotlivé metody budou podrobněji popsány v dalších subkapitolách této práce.  

Pokud jde o hodnocení pracovníků ve školství, můžeme za jednu z nejvýznamnějších 

metod hodnocení považovat metodu hospitace, která v odborné literatuře zaměřené 

na obecné personální řízení není uváděna.  

 

Hospitace 

Dle pedagogického slovníku je hospitace „návštěva vyučovací hodiny, přednášky apod. 

s cílem poznání stavu a úrovně výchovné a vzdělávací práce. Za účelem kontrolním ji 

vykonávají škol. inspektoři a ředitelé škol, za účelem studijním a poznávacím učitelé, 

studující aj.“
25

  

Pro účely této práce bude na hospitaci nahlíženo pouze jako na návštěvu či kontrolu 

vyučovací hodiny ředitelem či jiným pracovníkem dané školy. 

Hospitace tedy slouží především ke kontrole a hodnocení průběhu výchovně vzdělávacího 

procesu. Dle Jiřičky je jejím cílem poznat, jakým způsobem jsou naplňovány cíle a obsahy 

vzdělávání, jakými formami a metodami učitelé k těmto cílům směřují a jaké jsou 

podmínky pro realizaci výchovně vzdělávacího procesu. Kontrola a hodnocení pracovního 

                                                 
24

 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management 

Press, 2001, s. 206-211. ISBN 80-7261-033-3. 

25
 PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 4., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 

2003, s. 75. ISBN 80-7178-772-8. 
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výkonu učitelů jsou přitom až na druhém místě.
26

 Mnoho ředitelů (i samotných pedagogů) 

však hospitaci chápe primárně jako nástroj kontroly práce učitelů, protože během ní mohou 

být zaznamenávány konkrétní informace o tom, „jak pedagog učí“.  

Konkrétní kritéria hodnocení si může každý ředitel stanovit sám. Hospitace se může 

zaměřit na konkrétní oblast (např. na práci s talentovanými žáky), nebo sledovat práci 

učitelů komplexně. Příklady některých kritérií hodnocení byly zmíněny v kapitole Kritéria 

hodnocení (příklad hospitačního archu jedné z navštívených škol viz příloha č. 2). 

Hospitace však není pouze návštěvou či kontrolou vyučovací hodiny. Jde o celý proces, 

který musí být dopředu naplánován. Plán hospitační činnosti musí zahrnovat záměry, 

priority a konkrétní termíny hospitací jednotlivých pedagogů. Před samotnou hospitací je 

nutné s pedagogem provést předhospitační rozhovor. Díky němu má hospitující možnost 

seznámit se s tematickým plánem, cílem vyučovací hodiny, s učebnicemi a jinými 

materiály, které budou v hodině použity, a s dalšími okolnostmi, které mohou být 

pro samotný průběh vyučovací hodiny důležité (například přítomnost talentovaných 

nebo naopak velmi slabých žáků). Všechny tyto informace pomohou hospitujícímu se 

na samotnou hospitaci připravit. Po každé hospitaci je třeba provést rozhovor, během 

kterého jak vyučující, tak hospitující společně zhodnotí průběh vyučovací hodiny. Hlavním 

smyslem a účelem pohospitačních rozhovorů je učiteli napomoci lépe si uvědomovat 

případné nedostatky vlastní práce, nalézat příčiny a vhodná opatření.
27

 Pohospitační 

rozhovory jsou velmi vhodným okamžikem pro poskytování zpětné vazby, ocenění práce 

učitelů či případně nasměrování jejich práce vhodným směrem.   

Průcha a Veteška však uvádějí, že hospitování je velmi nepřesným nástrojem hodnocení 

výkonu učitelů, protože je založeno na subjektivním hodnocení a není obvykle prováděno 

                                                 
26

 JIŘIČKA, Miroslav. Hospitační činnost v praxi ředitele základní a střední školy. Vyd. 1. Praha: Národní 

institut pro další vzdělávání, 2007, s. 7, 9. ISBN 978-80-86956-10-7. 

27
 JIŘIČKA, Miroslav. Hospitační činnost v praxi ředitele základní a střední školy. Vyd. 1. Praha: Národní 

institut pro další vzdělávání, 2007, s. 8-14. ISBN 978-80-86956-10-7. 
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dost často na to, aby z něj mohly být vyvozeny konkrétní závěry o pracovním výkonu 

pozorovaných pracovníků.
28

  

Hodnocení podle stanovených cílů (podle výsledků) 

Hodnocení podle stanovených cílů vychází z koncepce MbO (Management by Objectives), 

kterou podrobně popsal Peter F. Drucker. Dle něj přispívá k cílům organizace úsilí všech 

jejích členů. Každý sice přispívá něčím jiným, avšak společně tvoří jednotný celek, který 

směřuje ke společnému cíli. Výkon, který se od jednotlivých pracovníků očekává, musí být 

navázán na cíle celé organizace a jejich výsledky jsou měřeny podle individuálního 

přispění k těmto cílům.
29

   

MbO je založen na postupném rozpracovávání strategických cílů do nižších a nižších 

organizačních složek až po jednotlivé řadové pracovníky. Vyšší management se 

za spolupráce středního managementu na počátku hodnotícího období dohodne na cílech 

pro období nadcházející. Dále se jednotlivé cíle dělí postupně přes střední a nižší 

management až na jednotlivé pracovníky.  

Předpokladem úspěšnosti systému hodnocení podle stanovených cílů je přesné 

formulování jednotlivých cílů, například pomocí techniky SMART. Toto slovo (v překladu 

„chytrý“) je akronymem počátečních písmen anglických slov, které pomáhají formulovat 

cíl, který by měl být specifický, měřitelný, ambiciózní (náročný), realistický 

a termínovaný.
30

  

Na konci hodnotícího období se posuzuje plnění cílů a tedy přispění pracovníka vyššímu 

celku, jehož je součástí. V případě, že jsou jednotliví pracovníci na počátku seznámeni 

                                                 
28

 PRŮCHA, Jan a Jaroslav VETEŠKA. Andragogický slovník. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, s. 120. 

ISBN 9788024739601. 

29
 DRUCKER, Peter F., Joseph A. Maciariello. Management: Tasks, Responsibilities, Practices. Rev. ed. 

Pymble, NSW: HarperCollins e-books, 2008, p 258, 263-265. ISBN 978-0-06-168687-0. 

30
 FAERBER, Yvonne a Christian STÖWE. Vedení lidí v praxi: zlepšete své manažerské dovednosti. 1. vyd. 

Praha: Grada, 2007, s. 72. Praxe & kariéra. ISBN 9788024720098. 
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alespoň rámcově se strategickými cíli, ke kterým mají vlastní činností přispět, cítí mnohem 

větší odpovědnost k plnění osobních cílů a jsou více motivováni.  

Nevýhodou tohoto systému je skutečnost, že je veškerá pozornost soustředěna 

na dosahování jednotlivých cílů a není zohledněno, jak jich bylo dosaženo. Navíc se 

v tomto systému opomíjí chování pracovníků, například jejich schopnost spolupráce, úsilí 

nebo samostatnost.
31

  

 

Hodnocení na základě plnění norem 

Tento způsob hodnocení se obvykle používá pro hodnocení dělníků či jiných pracovníků, 

jejichž práci lze snadno kvantifikovat. Příkladem může být například počet smontovaných 

součástek, počet zmetků apod. Výkon pracovníků je poté porovnáván s předem 

stanovenými normami. Tento způsob hodnocení však u pedagogů nelze využít, protože 

jejich práci normovat nelze.  

 

Volný popis 

Volný popis, nebo také esej, je metoda, při které hodnotitel písemně hodnotí pracovníka, 

obvykle podle předem stanoveného seznamu bodů. Tento způsob hodnocení pracovníků je 

velmi subjektivní a i kvalita posudků se může u jednotlivých hodnotitelů lišit, protože zde 

velmi záleží na vyjadřovacích schopnostech jednotlivých hodnotitelů a na jejich 

sympatiích či antipatiích k hodnocenému pracovníkovi. Navíc není příliš možné jednotlivé 

posudky vzájemně porovnávat a vyvodit z nich souhrnné závěry. Často se však tato metoda 

používá jako doplněk k jiným metodám, například škálám či stupnicím (viz dále), protože 

pomůže přiblížit jednotlivé charakteristiky výkonu pracovníka.  

 

                                                 
31

 WAGNEROVÁ, Irena. Hodnocení a řízení výkonnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008, s. 74. Vedení lidí 

v praxi. ISBN 978-80-247-2361-7. 
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Hodnocení na základě kritických případů 

Použití této metody předpokládá dlouhodobé pozorování pracovníka a jeho výkonu. 

Podstatou hodnocení na základě kritických případů je vedení písemných záznamů 

o výkonu pracovníka v určitém časovém období. Zaznamenávají se případy, které 

dokládají výrazně dobrý nebo naopak špatný pracovní výkon. Vágnerová, která 

pojmenovává tuto metodu hodnocení jako „techniku kritického incidentu“, k tomu dodává, 

že „zaměstnanci jsou hodnoceni podle toho, jak často demonstrují úspěšné pracovní 

chování“.
32

  Nevýhodou této metody je skutečnost, že hodnotitel musí sledovat pracovníka 

dlouhodobě a pravidelně, což vyžaduje mnoho času. Další nevýhodou je, že přítomnost 

hodnotitele může ovlivňovat přirozené chování pracovníka. Dále může přítomnost 

hodnotitele na pracovníka působit nepříjemně, především když si dělá poznámky. Tato 

metoda tak může zvyšovat napětí mezi hodnotitelem a pracovníkem.
33

  

 

Hodnocení pomocí stupnice 

Hodnocení pomocí stupnice má obvykle podobu tabulky, ve které jsou předepsána 

jednotlivá kritéria hodnocení pracovníka. Úkolem hodnotitele potom je, aby k jednotlivým 

kritériím uvedl, nakolik jsou tato kritéria naplněna. Rozpětí stupnice pro zaznamenání 

dosaženého výsledku se může v každé organizaci lišit a i způsob zaznamenání může být 

různý. Je možné použít číselnou, slovní nebo grafickou stupnici.  

Při použití číselné stupnice jsou kritéria odstupňována pomocí čísel (např. 1–4). Ve slovní 

stupnici jsou stupně hodnocení vyjádřeny popisy od neuspokojivého k vynikajícímu. 

U těchto stupnic je též možné použít pro jednotlivé stupně bližší charakteristiky, které 

popisují odpovídající jednání. Např. u kritéria spolupráce je stanovena škála se slovním 

                                                 
32

 WAGNEROVÁ, Irena. Hodnocení a řízení výkonnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008, s. 69. Vedení lidí 

v praxi. ISBN 978-80-247-2361-7. 

33
 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management 

Press, 2001, s. 207. ISBN 80-7261-033-3. 
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popisem od „není ochoten spolupracovat“ až po „velmi dobrá spolupráce“
34

 V praxi se 

často číselné a slovní stupnice kombinují. Díky tomu je možné dosažený výkon snadno 

kvantifikovat, sčítat dosažený počet bodů či používat různé matematicko–statistické 

metody výpočtu. Dle Koubka se u grafických stupnic podobně jako u slovních a číselných 

zaznamená dosažený výkon, avšak ten je zakreslen v libovolném bodě na lince, která 

znázorňuje rozpětí od minimálního po maximální výkon. Souhrnné výsledky je v takovém 

případě možné graficky zobrazit křivkou, která spojuje jednotlivá kritéria hodnocení.
35

  

Nespornou výhodou této metody je její snadná použitelnost. Problémem však bývá 

subjektivní hodnocení jednotlivých kritérií, protože každý z hodnotitelů může vnímat 

rozložení škály různě. Tomu lze částečně zamezit tím, že jednotlivá kritéria i stupně budou 

přesně definovaná, budou obsahovat nějaký snadno pozorovatelný fakt a nebudou se 

objevovat pojmy, které si může každý z hodnotitelů vyložit dle svého vlastního uvážení, 

např. „kvalita práce“. Dalším problémem z hlediska vyhodnocování stupnic je, že obvykle 

ne všechna kritéria pracovního výkonu mají stejnou důležitost. Proto je třeba tento fakt 

při vyhodnocení zohlednit a důležitým kritériím přidělit vyšší váhu.
36

 „Je-li však formulář 

používající hodnotící stupnice pečlivě připraven, jde o metodu, která bývá považována 

za nejvhodnější.“
37

 

 

 

                                                 
34

 KOCIANOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 

2010, s. 151. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2497-3. 

35
 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management 

Press, 2001, s. 208. ISBN 80-7261-033-3. 

36
 WAGNEROVÁ, Irena. Hodnocení a řízení výkonnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008, s. 68. Vedení lidí 

v praxi. ISBN 978-80-247-2361-7. 

37
 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management 

Press, 2001, s. 209. ISBN 80-7261-033-3. 
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Checklist 

Checklist je v podstatě dotazník, do kterého hodnotitel zaznamenává, zda sledované 

kritérium pracovník naplňuje či nikoliv. Checklist je stejně jako formulář pro hodnotící 

stupnice obvykle zpracován do tabulky, ve které má posuzovatel na výběr z možností 

ANO – NE. Úskalím této metody je skutečnost, že hodnotiteli neumožňuje postihnout 

drobné nuance ve výkonu pracovníka a je tedy nucen svou volbu omezit na extrémní 

výpovědi.
38

   

 

Metoda BARS  

BARS (Behaviourally Anchored Rating Scales), tedy klasifikační stupnice pro hodnocení 

pracovního chování, je kombinací hodnocení na základě kritických případů a hodnotících 

stupnic.  Jedná se v podstatě o hodnotící škály s ilustrativními příklady chování, které 

pomáhají hodnotitelům zařadit chování pracovníka do určitého stupně. Metoda „není ani 

tak zaměřena na výsledky práce jako na přístup k práci, dodržování určitého postupu 

při práci a účelnosti výkonu, tedy na pracovní chování. Vychází se z toho, že žádoucí 

pracovní chování má za následek i efektivní vykonávání práce.“
39

  

Vytvoření této metody je velmi obtížné a časově náročné, protože je potřeba pro každou 

pracovní pozici definovat (obvykle za spolupráce hodnotitelů a pracovníků) příklady 

konkrétního jednání, a to od neuspokojivého po excelentní. Na druhou stranu se jedná 

o poměrně objektivní způsob hodnocení, protože se zakládá na konkrétním pozorovaném 

chování.
40

 

 

                                                 
38

 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management 

Press, 2001, s. 209. ISBN 80-7261-033-3. 

39
 Tamtéž 

40
 Tamtéž, s. 209 – 210 
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Metody založené na vytváření pořadí pracovníků podle jejich pracovního výkonu 

Tyto metody hodnocení spočívají ve vzájemném srovnávání jednotlivých pracovníků 

a vytváření pořadí dle jejich celkového pracovního výkonu nebo dle konkrétního kritéria 

(např. týmové spolupráce). Úskalím těchto srovnávacích metod je, že pokud se srovnávají 

jednotlivé pracovní skupiny zvlášť, jsou pracovníci z lepšího týmu v nevýhodě oproti týmu 

horšímu. Nejlepší pracovník z horšího týmu nemusí zdaleka dosahovat kvalit ani několika 

prvních pracovníku z týmu lepšího.
41

 „Metody tedy nejsou příliš vhodné např. pro účely 

odměňování. Spíše jich lze využít pro účely vytváření soutěživého prostředí, motivování 

pracovníků a zlepšování výkonu uvnitř pracovní skupiny.“
42

 

Nejčastěji používanými technikami porovnání pracovníků je střídané porovnávání, párové 

porovnávání a povinné rozdělení. Střídavé porovnání spočívá v  postupném vybírání 

pracovníků. Hodnotitel nejdříve vybere a zapíše do seznamu nejlepšího pracovníka, poté 

nejhoršího, druhého nejlepšího, druhého nejhoršího atd. Párové porovnání je při větším 

množstvím pracovníků velmi zdlouhavé, protože se při této technice porovnává každý 

pracovník s každým. Lepší z dvojice pracovníků je vždy označen (je mu udělen bod). Ten, 

kdo dosáhl největšího množství označení, je považován za nejlepšího, ten s nejnižším 

počtem za nejhoršího.
43

 Hroník kromě výše popsaného způsobu popisuje jako jemu 

osvědčenou techniku takovou, která se podobá bodování „jako ve fotbale“. Lepší 

pracovník získává 3 body, horší 0 bodů. Při srovnatelném výkonu může být každému 

udělen 1 bod.
44

 Při povinném rozdělení hodnotitel přiřazuje pracovníky do skupin 

nejhorších, průměrných a nejlepších. Každé skupině může být přiřazeno pouze určité 

procento pracovníků tak, aby toto rozdělení vyhovovalo křivce normálního rozdělení, 

                                                 
41

 BĚLOHLÁVEK, František; Pavel Košťan, Oldřich Šuleř: Management. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2001, 

s. 375. ISBN 80-85839-45-8. 

42
 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management 

Press, 2001, s. 211. ISBN 80-7261-033-3. 

43
 KOCIANOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 

2010, s. 151. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2497-3. 

44
 HRONÍK, František. Hodnocení pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006, s. 49. ISBN 80-247-1458-2. 
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např. 10 % nevyhovujících, 80 % průměrných, 10 % vynikajících. Tuto techniku však 

nelze smysluplně využít u malých skupin pracovníků.
45

  

 

Assessment centre a development centre 

Dle Koubka může metodika assessment centre (AC) sloužit i k hodnocení pracovního 

výkonu
46

, avšak běžně se užívá především pro výběr pracovníků na uvolněné pracovní 

místo. Na základě série psychodiagnostických testů a různých individuálních, párových 

či skupinových úkolů se v AC předvídají budoucí předpoklady pro výkon určité profese.  

Na podobné bázi stojí i development centra (DC), jejichž cílem je „pomoci účastníkům, 

aby si uvědomili schopnosti, které jejich práce vyžaduje, a aby si vytvořili své vlastní plány 

osobního rozvoje, směřující ke zlepšení jejich výkonu na současném pracovním místě 

a k pokroku v jejich kariéře.“
47

 Rozdíl mezi AC a DC je tedy pouze v tom, že AC posuzuje 

aktuální schopnosti a dovednosti jednotlivců, zatímco DC pomáhá identifikovat budoucí 

potřeby rozvoje. Pro obě metody je však shodné, že se vykonávají za přítomnosti několika 

účastníků a hodnotitelů zároveň. Doporučený počet účastníků se pohybuje mezi 6 – 10, 

počet hodnotitelů by neměl dvojnásobně přesáhnout počet účastníků. Úkoly, které 

účastníci během AC nebo DC plní vždy musí souviset s konkrétním pracovním místem 

a s úkoly na nich vykonávanými. Aktivity mohou mít podobu případové studie, 

modelových situací, hraní rolí apod. Obvyklé trvání AC nebo DC se pohybuje mezi jedním 

až třemi dny.  

                                                 
45

 KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management 

Press, 2001, s. 210. ISBN 80-7261-033-3. 

46
 Tamtéž, s. 211. 

47
 ARMSTRONG, Michael. Řízení pracovního výkonu v podnikové praxi: cesta k efektivitě a výkonnosti. 

1. vyd. Praha: Fragment, 2011, s. 496. ISBN 978-80-253-1198-1. 
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2.5 Hodnotící rozhovor 

Hodnocení se může stát důležitým komunikačním nástrojem mezi vedoucím a podřízeným. 

Díky hodnotícím rozhovorům (které jsou obvykle součástí a vyústěním procesu hodnocení) 

se mohou obě strany setkat a diskutovat společně nejen o minulém i současném pracovním 

působení, ale také o směřování daného pracovníka v budoucnosti a o možnosti jeho dalšího 

využití v organizaci. Neopominutelným záměrem hodnocení je také poskytovat 

pracovníkům zpětnou vazbu a projevit tak uznání za dobrý pracovní výkon, podpořit je 

v dalším působení či případně nasměrovat jejich činnost žádoucím směrem a ovlivnit jejich 

budoucí výkon. Znalost silných i slabých stránek pracovníka současně vedoucímu umožní 

naplánovat potřebné vzdělávací aktivity či stanovit odpovídající ohodnocení.  

Dle Bělohlávka je možno nalézt přínosy i pro samotného pracovníka, který si z hodnocení 

může odnést ocenění vlastní práce a podnět k dalšímu úsilí, pohled a názor vedoucího 

na svou práci, možnost prezentovat své potřeby a osobní cíle, příležitost k vyjádření svých 

představ o osobním rozvoji.
48

 

Efektivní zpětná vazba hraje významnou roli v úspěšném řízení pracovníků. „Lidé 

potřebují vědět, zda jsou nebo nejsou úspěšní a co si o nich jejich okolí myslí.“
49

 Zpětnou 

vazbu pochopitelně potřebují pracovníci dostávat pravidelně, nejen v době formálních 

pracovních hodnocení. Díky zpětné vazbě vedoucí může pracovníkům dát najevo svůj 

zájem, chválit je a v případě, že nepracují podle očekávání, usměrnit jejich pracovní výkon 

a chování. Obdržení zpětné vazby je pro pracovníky také silným motivačním prvkem, 

protože „nikdo nebude ochoten pracovat dlouhodobě s vysokým pracovním nasazením, 

                                                 
48

 BĚLOHLÁVEK, František. Jak řídit a vést lidi: testy, případové studie, styly řízení, motivace a hodnocení. 

2. dopl. vyd. Praha: Computer Press, 2000, s. 56-58. ISBN 80-7226-308-0. 

49
 PLAMÍNEK, Jiří. Synergický management: vedení, spolepráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. 

Vyd. 1. Praha: Argo, 2000, s. 58. ISBN 80-7203-258-5. 
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když to nikdo neocení“
50

, nebo se naopak potřebuje dozvědět, jaké rezervy a nedostatky 

se v jeho pracovním výkonu a chování projevují.   

Kromě reakce vedoucího na pracovní výkon a chování mají pracovníci při hodnocení také 

možnost vyjádřit se ke svému hodnocení a objasnit případný neúspěch. Určitý prostor je 

pracovníkům také věnován k rozpravě o přáních a představách týkajících se jejich rozvoje, 

které může vedoucí zohlednit při plánování vzdělávacích aktivit.  

Autoři odborných publikací se shodují v názoru, že by formální hodnotící rozhovory měly 

být ideálně provedeny alespoň jedenkrát za hodnotící období, které odpovídá zpravidla 

jednomu roku
51,52

. Avšak Vágnerová poukazuje i na studie, z nichž vyplývá, že podřízení 

mají zájem o zpětnou vazbu o své výkonnosti častěji než pouze jednou za rok.  

 

                                                 
50

 KHELEROVÁ, Vladimíra. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. 1.vyd. Praha: Grada 

Publishing, 1999, s. 112. ISBN 80-7169-375-8. 

51
 ARMSTRONG, Michael. Řízení pracovního výkonu v podnikové praxi: cesta k efektivitě a výkonnosti. 

1. vyd. Praha: Fragment, 2011, s. 423. ISBN 978-80-253-1198-1.  

52
 BĚLOHLÁVEK, František; Pavel Košťan, Oldřich Šuleř: Management. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2001, 

s. 373. ISBN 80-85839-45-8. 
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3 Odměňování pracovníků  

Odměňování je v oblasti řízení lidských zdrojů jednou z nejdůležitějších personálních 

činností. Přímo navazuje na proces hodnocení a stimuluje pracovníky k dosahování 

požadovaného výkonu. Odměna za práci, především pak její nenároková složka a různé 

druhy nepeněžních odměn, je pro pracovníky silným motivačním faktorem. Na rozdíl 

od pracovního hodnocení, které je zaměřeno především na sledování pracovního výkonu 

a plnění pracovních povinností, je odměňování, především nenárokovými složkami platu, 

určitým oceněním za práci navíc.  

Odměňování pracovníků má dvě základní formy: peněžní (finanční) a nepeněžní 

(nefinanční). Za peněžní odměnu je považována základní mzda, plat, odměna a další 

nárokové a nenárokové složky vyplácené pracovníkům v penězích (či v naturálních 

hodnotách). Za nepeněžní odměny pak mohou být považovány např. různé pochovaly, 

uznání, ocenění, ale i příležitosti k rozvoji, povyšování, přidělování přitažlivých 

pracovních úkolů, vyšší odpovědnost za práci či vyšší autonomie. Tyto nepeněžní odměny 

doplňují podmínky pro spokojenost pracovníků v organizaci (tato práce se bude zabývat 

především peněžním odměňováním). 

Hlavní zásady odměňování společné všem zaměstnancům jsou zakotveny v zákoně 

č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“).  

Dle tohoto zákona (§ 109) má každý pracovník za odvedenou práci nárok na mzdu, plat 

nebo odměnu z dohod vykonávaných mimo pracovní poměr. Výše mzdy nebo platu se 

poskytuje „podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle obtížnosti 

pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků.“
53

  

Zároveň je zákoníkem práce ustanoveno (§ 110), že zaměstnavatel přizná všem 

zaměstnancům za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty stejnou mzdu, plat nebo 

odměnu. Tato povinnost je zakotvena také např. v § 5 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném 
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 § 109 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů 
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zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých 

zákonů (antidiskriminační zákon), nebo v § 4 zákona č. 435/2004, Sb., o zaměstnanosti.  

Podle § 109 zákoníku práce jsou zaměstnanci rozpočtových organizací (tedy i pedagogové 

veřejných škol) odměňováni za svou práci platem. Základní ustanovení o platu je 

v zákoníku práce uvedeno v § 122–137. Podrobněji jsou však konkrétní pravidla 

a podmínky zařazení vymezeny v nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„nařízení vlády o platových poměrech“). 

 

3.1 Platový tarif pedagogického pracovníka 

Platový tarif se skládá z platové třídy a z platového stupně. Do platového tarifu je 

zaměstnanec zařazován vždy na základě obtížnosti a namáhavosti vykonávané práce a 

na základě počtu let započitatelné praxe. Pro každou skupinu pracovníků je v přílohách 

nařízení vlády o platových poměrech uvedena stupnice platových tarifů. Pedagogickým 

pracovníkům odpovídá příloha č. 8 tohoto nařízení (viz příloha č. 3 této práce). Uvedené 

tarify vyjadřují výši základního hrubého platu při práci na plný pracovní úvazek. 

 

3.2 Platová třída 

Do platové třídy je zaměstnanec zařazen podle nejnáročnější činnosti, kterou vykonává. 

Tyto činnosti jsou podle jednotlivých druhů povolání a podle jednotlivých platových tříd 

definovány nařízením vlády č. 222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách 

a správě (dále jen „katalog prací“). Povolání učitele je uvedeno v dílu 2. 16 Výchova 

a vzdělávání (viz příloha č. 4). Pro zařazení do konkrétní platové třídy musí zaměstnanec 

zároveň splňovat potřebnou kvalifikaci, která je pro danou platovou třídu předepsána 
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nařízením vlády o platových poměrech v § 2 (viz příloha č. 5).
54

 Konkrétní kvalifikační 

předpoklady pro práci pedagoga na jednotlivých druzích a typech škol podrobněji rozvádí 

zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (dále jen „zákon o pedagogických 

pracovnících“).  

 

3.2.1 Odborná kvalifikace pedagogů vyšších odborných škol 

Podle zákona o pedagogických pracovnících, může učitelem všeobecně-vzdělávacích 

nebo odborných předmětů ve vyšší odborné škole být pouze ten, kdo získal odbornou 

kvalifikaci vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu studijního 

oboru souvisejícího s předmětem, který vyučuje. Minimální požadavky na učitele 

praktického vyučování a odborné praxe ve vyšší odborné škole jsou nižší. Tito učitelé 

získají odbornou kvalifikaci buď dokončeným středním vzděláním s maturitní zkouškou, 

vyšším odborným vzděláním či vysokoškolským vzděláním, a to vždy v oboru, který 

odpovídá charakteru vyučovaného předmětu.
55

 Nová úprava zákona o pedagogických 

pracovnících dovoluje, aby pedagog vykonával i jinou přímou pedagogickou činnost, 

než pro kterou má odbornou kvalifikaci. I pro tuto činnost pak bude považován 

za kvalifikovaného, pokud alespoň jednu vyučovací hodinu vykoná v oboru své 

kvalifikace.
56

  

S nejnovější novelizací zákona o pedagogických pracovnících vstoupily v platnost i určité 

výjimky, za kterých je možné vykonávat profesi pedagoga po 31. prosinci 2014 

i přes nedodržení výše popsaných požadavků na potřebnou kvalifikaci. Těmto 

pracovníkům je kvalifikace uznána, jsou považováni za kvalifikované a zařadí se do stejné 

platové třídy, jako by předepsanou kvalifikaci plnili.  

                                                 
54

 § 2 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 

ve znění pozdějších předpisů. 
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56
 § 22 odst. 6, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů 
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Po nabytí účinnosti novelizace 197/2014 Sb. může pedagogickou činnost vykonávat 

i osoba, která ke dni 1. ledna dosáhla věku 55 let a současně vykonávala pedagogickou 

činnost na příslušném druhu školy nejméně po dobu 20 let. Další výjimku mají osoby, 

které do konce kalendářního roku 2014 zahájily studium, jež vede k získání potřebné 

kvalifikace. Novelizace zákona o pedagogických pracovnících připouští možnost dalšího 

pedagogického působení na školách i osobám, které jsou uznávanými odborníky v oboru, 

osobám, které mají odbornou kvalifikaci podle § 21 (trenér) zákona o pedagogických 

pracovnících nebo osobám, které jsou či byly výkonnými nebo výtvarnými umělci. 

Poslední kategorií osob, kterým může ředitel uznat odbornou kvalifikaci, jsou rodilí mluvčí 

nebo osoby, které cizí jazyk ovládají na úrovni rodného jazyka.
57

 Podrobnější úpravu je 

možné nalézt ve zmíněné novelizaci 197/2014 Sb. 

Setrvání jiných osob než výše jmenovaných na pracovním místě pedagogického 

pracovníka je v rozporu se zákonem o pedagogických pracovních.  

 

3.3 Platový stupeň 

Do platového stupně je zaměstnanec zařazován na základě délky započitatelné praxe.  

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro pedagogické 

pracovníky obsahuje 5 platových stupňů. Poslední stupeň odpovídá délce započitatelné 

praxe nad 27 let (viz příloha č. 3) 

V plném rozsahu se započítává praxe v oboru požadované práce. V rozsahu nejvýše dvou 

třetin může ředitel započítat i praxi v jiném oboru. Zde se přihlíží k míře využitelnosti této 

praxe pro požadovanou práci.
58

  

                                                 
57

 § 11 odst. 4 a 5, §22 odst. 5, § 32 odst. 1 písm. d) a § 32 odst. 1 písm. c), zákona č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů 

58
 § 4, odst. 1, 2, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě, ve znění pozdějších předpisů. 
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Pokud se v této době zaměstnanec nepřipravoval na povolání v denním nebo prezenčním 

studiu, tak se v plném rozsahu se započítá i doba výkonu vojenské nebo civilní služby. 

V plné výši, avšak maximálně v rozsahu 6 let, se započte doba čerpání mateřské 

a rodičovské dovolené, trvalé péče o dítě a osobní péče o nezletilé dítě závislé na péči jiné 

osoby.
59

 

Pro zmírnění následků křivd minulého režimu může v plném rozsahu ředitel započítat 

i jinou praxi, pokud zaměstnanec nemohl vykonávat praxi ve svém oboru z politických 

důvodů. Obdobně může zaměstnavatel plně započítat praxi v jiném oboru zaměstnanci, 

který byl z důvodu politické perzekuce nucen přerušit studium a poté ho na základě 

studijní rehabilitace řádně dokončil.
60

 

 

3.4 Nárokové a nenárokové složky platu 

Součástí platu zaměstnance jsou kromě platového tarifu i další nárokové složky platu. 

Do nich spadají různé příplatky, na které mají zaměstnanci nárok a musí je tedy dostat 

vyplaceny. Jedná se o příplatek za vedení, příplatek za noční práci, příplatek za práci 

v sobotu a v neděli, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, zvláštní příplatek, 

příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah či specializační příplatek 

pedagogického pracovníka, cílová odměna nebo plat nebo náhradní volno za práci 

ve svátek. Vzhledem k zaměření práce není na tomto místě prostor pro podrobný popis 

jednotlivých nárokových složek platu. Podrobné znění může čtenář nalézt v § 124–134a, 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.  

Nenárokovými složkami jsou takové složky platu, na které nemá právo úplně každý 

zaměstnanec. Jsou poskytovány jako ocenění práce, kterou zaměstnanec vykonává navíc, 

                                                 
59

 § 4, odst. 4–6, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 

a správě, ve znění pozdějších předpisů. 

60
 § 9, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 

ve znění pozdějších předpisů. 
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nad rámec své pracovní náplně. Konkrétní okruh činností, za který bývá obvykle 

poskytována odměna nebo osobní příplatek, bývá stanoven ve vnitřním platovém předpisu, 

který vydává ředitel školy. Rozdělujeme tedy dva druhy nenárokových složek platu – 

odměny a osobní příplatky. 

Odměnu může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci za úspěšné splnění mimořádného 

nebo zvlášť významného pracovního úkolu.
61

 Má tedy charakter spíše jednorázový. 

V prostředí vyšší odborné školy může být odměna přidělena například za opravování 

přijímacích testů, za vedení absolventských prací nebo za realizaci různých školních akcí.  

Osobní příplatek může zaměstnavatel poskytnout tomu, kdo dlouhodobě dosahuje 

vynikajících pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní 

zaměstnanci. Výše příplatku může být poskytnuta až do výše poloviny platového tarifu 

nejvyššího platového stupně, do kterého je zaměstnanec zařazen. V případě, že je tento 

zaměstnanec vynikajícím a všeobecně uznávaným odborníkem a je současně zařazen 

nejméně do 10. platové třídy, může příplatek dosahovat až 100 %.
62

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61

 § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů   

62
 § 131 odst. 1 a 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů   
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4 Předpoklady a cíl průzkumu 

Předmětem zkoumání bylo porovnání metod hodnocení popisovaných odbornou literaturou 

s metodami, které používají školy. Dále bylo zjišťováno, jakým způsobem je uplatňována 

politika odměňování a jak navazuje na systém hodnocení používaný školami.  

V souvislosti s výše popsaným cílem byly pro kvantitativní průzkum stanoveny následující 

předpoklady: 

1. 80 % pedagogů bylo během tří let hospitováno. 

2. Ředitel školy hospituje pedagogy v 70 % případů. 

3. Pedagogové jsou hodnocení více než jedním hodnotitelem v 70 % případů.  

(Sebehodnocení je považováno jako jeden ze zdrojů hodnocení, pracovník je sám 

sobě hodnotitelem.)  

4. Formální hodnotící pohovory se provádí minimálně jednou ročně u 100 % 

pedagogů.   

 

4.1 Metodika průzkumu 

Průzkum byl rozdělen do dvou částí – do kvantitativního a kvalitativního šetření.  

Jako nástroj kvantitativního průzkumu byl zvolen dotazník. Pro zachování anonymity 

jednotlivých respondentů a pro snadnější distribuci i sběr byl dotazník vytvořen 

skriptovacím programovacím jazykem a nahrán na free hosting. Výsledky dotazníků byly 

po vyplnění odpovědí odesílány do mé poštovní schránky. Odkaz na webovou stránku 

s dotazníkem byl pedagogům zaslán prostřednictvím ředitelů, kteří mi předem telefonicky 

potvrdili spolupráci při průzkumu. 

Před distribucí dotazníků byl proveden pilotní průzkum, pro který bylo osobně osloveno 

5 pedagogů VOŠ. Na základě jejich námětů a připomínek byly některé části dotazníku 

upraveny a zpřesněny. Například otázka týkající se posledního hodnotícího rozhovoru byla 



34 

 

z původního místa na počátku dotazníku vyjmuta a zařazena do tabulky mezi metody 

hodnocení, přestože hodnotící rozhovor není ve skutečnosti metodou hodnocení, ale spíše 

završením celého procesu hodnocení ve smyslu rozpravy nad zjištěnými výsledky. 

Výsledný dotazník se skládá ze dvou třídících otázek týkajících se pracoviště respondenta 

a délky jeho působení v dané škole. Hlavní část dotazníku představuje tabulku s 10 řádky. 

Každý z řádků reprezentuje jednu z metod hodnocení. Sloupce tabulky sloužily 

pro zaznamenávání četnosti hodnocení ve třech školních letech a pro uvedení hodnotitelů. 

(Přepis on-line dotazníku viz příloha č. 6)  

Sledovanými obdobími tedy byly školní roky 2012/2013, 2013/2014 a 2014/2015. Data 

za poslední školní rok se vztahují pouze k prvnímu pololetí, protože dotazník byl 

distribuován na přelomu ledna a února 2015.  

Kvalitativní průzkum byl realizován technikou polostrukturovaného rozhovoru s řediteli 

nebo se zástupci ředitelů vybraných škol. Rozhovory byly uskutečněny po ukončení 

dotazníkového šetření.  

Rozhovor se skládal z následujících bodů: 

 Podle čeho jsou vytvořena kritéria pro hodnocení pedagogů 

 Jakým způsobem jsou pedagogové hodnoceni 

 Podpora vzájemných hospitací pedagogů 

 Četnost formálních hodnotících rozhovorů 

 Znalost kritérií pro přiznání odměn a osobních příplatků 

 Jak se zjišťuje, zda pedagogům náleží osobní příplatek, a jak se zjišťuje, zda 

nepominuly důvody pro jeho přiznání 

 Jak je pedagog informován o přiznání odměny či osobního příplatku. 
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4.2 Popis výběrového vzorku 

Základním souborem pro průzkum k této práci byly veřejné vyšší odborné školy na území 

hl. m. Prahy. Ze 17 vyšších odborných škol jsem náhodně telefonicky oslovila 4 z nich. 

Náhodnost výběru těchto škol jsem zajistila použitím generátoru náhodných čísel 

(http://randomnumbergenerator.intemodino.com/cz/). V případě, že některý z ředitelů 

odmítl spolupráci, opětovně jsem vyhledávala další náhodné číslo školy ze seznamu škol.  

Subjekty pro rozhovor se stali ředitelé (popř. zástupci) těchto 4 vybraných škol 

a respondenty pro dotazníkový průzkum jejich pedagogové.  

Celkový počet oslovených pedagogů na těchto 4 školách byl 171.
63

 Odpovědělo celkem 

57 pedagogů. Návratnost tedy činí 33,33 %. Pro neúplnost některých údajů byly 

3 dotazníky z detailní analýzy vyloučeny. Zpracovávaná data se tedy týkají 

54 respondentů.  

Vzhledem k velmi nízké návratnosti a malému počtu přijatých dotazníků jsem se rozhodla 

netřídit výsledky podle jednotlivých škol.  

Skladba respondentů z hlediska délky působení v dané škole: 

Jak je zřejmé z grafu č. 1 (str. 36), největší skupinu respondentů tvoří pedagogové, kteří do 

školy svého současného působení nastoupili ve školním roce 2011/2012 a dříve. Počet 

41 pedagogů odpovídá více než třem čtvrtinám (75,93 %) z celkového počtu. Zbylou část 

respondentů tvoří pedagogové, kteří nastoupili v roce 2012/2013 (3 pedagogové, 5,56 %), 

v roce 2013/2014 (3 pedagogové, 5,56 %) a v roce 2014/2015 (7 pedagogů, 12,96 %). 

 

 

 

                                                 
63

 Informace o celkovém počtu pedagogů byly zjišťovány během rozhovorů s řediteli a/nebo zástupci 

sledovaných škol.  
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Graf č. 1: Skladba respondentů dle jejich nástupu do školy současného působení 

 

 

4.3 Interpretace dat zjištěných z dotazníku 

V následujícím textu jsou popsány výsledky dotazníkového šetření ve vztahu 

k jednotlivým předpokladům stanoveným na počátku průzkumu. 

 

4.3.1 Předpoklad číslo 1 

80 % pedagogů bylo během tří let hospitováno. 

V rámci vyhodnocení prvního předpokladu jsem se snažila zodpovědět otázku, kolik 

pedagogů bylo během sledovaného období hospitováno. Zaměřila jsem se tedy 

na jednotlivé respondenty a na jejich odpovědi týkající se četnosti hospitací v jejich 

hodinách. Kvantifikované údaje jsou uspořádány v tabulce č. 1, str. 37.  

Jako pozitivní se ukazuje, že všech 13 pedagogů, kteří uvedli za svůj nástup do školy, kde 

v současnosti působí, rok 2012/2013 či pozdější (dále „nově nastupující“), jsou v prvním 

roce svého působení hospitováni. Je zde tedy patrná snaha managementu škol o kontrolu 

7

12,96%

3

5,56%

3

5,56%

41

75,93%

Skladba respondentů dle nástupu do školy

2014/2015

2013/1014

2012/2013

Dříve
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práce nově nastupujících učitelů, u kterých nemá vedení školy dosud žádné podklady 

o pracovních výsledcích a pracovním chování. V dalších letech však tento pozitivní trend 

nepokračoval a ve skupině nově nastupujících byl v následujícím roce hospitován již pouze 

jeden z nich.  

Ve skupině respondentů, kteří nastoupili v roce 2011/2012 nebo dříve (dále jen „nastoupili 

dříve“), byli během sledovaného období hospitováni třikrát nebo vícekrát pouze 

2 pedagogové (3,70 %). Dvě hospitace byly provedeny u 5 pedagogů (9,26 %). Téměř 

čtvrtina všech respondentů (24,07 %) byla v posledních třech školních rocích hospitována 

pouze jedenkrát. Nejvyšší zastoupení (38,89 %) má však skupina pedagogů, která nebyla 

hospitována během sledovaného období ani jednou. 

Tvrzení číslo 1 se tedy nepotvrdilo, protože celkový počet hospitovaných pedagogů 

dosáhl pouze 61,11 %. Zbylých 38,89 % pedagogů nebylo během sledovaného období 

hospitováno.  

Tabulka č. 1: Počet hospitovaných pedagogů 

Nástup Hospitace 
Počet 

hospitovaných 

% 

hospitovaných 

2012/2013 

- 2014/1015 

v roce nástupu 12 22,22 

v roce nástupu i v dalším roce 1 1,85 

Dříve 

třikrát a vícekrát během 3 let 2 3,70 

alespoň dvakrát během 3 let 5 9,26 

alespoň jedenkrát během 3 let 13 24,07 

žádná provedená hospitace 21 38,89 

Celkem respondentů 54 100,00 

 

Vzhledem k velmi vysokému počtu pedagogů, kteří nebyli hospitováni vůbec, jsem se 

blíže zaměřila na další metody hodnocení. Sledovala jsem, zda se u nehospitovaných 

pedagogů objevily jiné metody hodnocení, kterými bylo možné sledovat jejich výkon 

(viz tabulka č. 2, str. 38). 
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Tabulka č. 2: Četnost použitých metod hodnocení seřazená podle hospitovaných pedagogů 

(spodní tabulka je vodorovným pokračováním horní) 

Nástup Další metody hodnocení 

H
o
sp

it
a
ce

 

H
o
d

n
o
ce

n
í 

p
o
d

le
 

p
ře

d
em

 

st
a
n

o
v
en

ý
ch

 c
íl

ů
 

V
o
ln

ý
 p

o
p

is
/ 

es
ej

 

S
tu

p
n

ic
e/

 š
k

á
la

 

C
h

ec
k

li
st

/ 

d
o
ta

zn
ík

 

2
0
1
2
/2

0
1
3
 -

 

2
0
1
4
/1

0
1
5

 Hospitováno v roce nástupu 12         

 - z toho v roce nástupu 1 x 7         

 - z toho v roce nástupu 2 x 4         

 - z toho v roce nástupu 3 x 1         

Hospitováno v roce nástupu i dalším roce 1         

D
ří

v
e
 

Hospitováno třikrát a vícekrát během 3 let 2         

Hospitováno alespoň dvakrát během 3 let 5   2 2   

Hospitováno alespoň jedenkrát během 3 let 13       1 

Žádná provedená hospitace 21   1 1   

Celkem respondentů 54 54 54 54 54 

 

      

Nástup Další metody hodnocení 

V
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á
ře

n
í 

p
o
řa

d
í 

M
et
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d
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R
S

 

A
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J
in
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2
0
1

2
/2

0
1
3
 -

 

2
0
1
4
/1

0
1
5

 Hospitováno v roce nástupu           

 - z toho v roce nástupu 1 x           

 - z toho v roce nástupu 2 x           

 - z toho v roce nástupu 3 x           

Hospitováno v roce nástupu i dalším roce           

D
ří

v
e
 

Hospitováno třikrát a vícekrát během 3 let         2 

Hospitováno alespoň dvakrát během 3 let           

Hospitováno alespoň jedenkrát během 3 let           

Žádná provedená hospitace           

Celkem respondentů 54 54 54 54 54 
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Z odpovědí získaných z dotazníků vyplývá, že se příliš mnoho jiných metod hodnocení 

na sledovaných školách neuskutečňuje. Ze skupiny pedagogů, u kterých bylo zjištěno, 

že nebyli za poslední 3 roky hospitováni, byl pouze jeden z nich hodnocen jinou metodou. 

Konkrétně šlo o volný popis (esej) a stupnici (nebo škálu) provedenou jím samým v rámci 

sebehodnocení. Z dotazníku není možno zjistit, zda šlo o 2 různá sebehodnocení vytvořená 

v různém čase, avšak spíše usuzuji, že se jednalo o jedno sebehodnocení o dvou částech, 

protože tento způsob hodnocení byl vyznačen v jediném školním roce.  

Podobně tomu bylo i u dvou dalších pedagogů (hospitovaných dvakrát), kteří provedli 

sebehodnocení metodou volného popisu a stupnice (nebo škály).  

Množství pedagogů, kteří provádějí sebehodnocení je statisticky zanedbatelné – pouze 

3 z celkového počtu 54 respondentů (5,55 %), avšak i přesto se po hospitaci jedná se 

o druhý nejčetnější způsob hodnocení.   

Jeden z pedagogů také uvedl za jeden ze zdrojů svého hodnocení checklist (či dotazník). 

Uvedl, že se jednalo o formální hodnocení prováděné studenty.  

Přestože tuto metodu hodnocení uvedl pouze jeden pedagog, z následného rozhovoru 

s ředitelem školy jsem se dozvěděla, že jde o pravidelně (v tříletém intervalu) 

organizované hodnocení pedagogů ze strany studentů. Ovšem poslední takto prováděné 

hodnocení proběhlo v době předcházející školním rokům z mého dotazníku a další 

proběhlo po odevzdání dotazníků.  

Poslední zjištěnou metodou hodnocení, kterou 2 pedagogové v dotazníku uvedli do 

kolonky „jiné“, je kontrola třídních knih.  Přestože tuto odpověď uvedli pouze 

2 pedagogové, je možno usuzovat, že takováto kontrola byla provedena u všech pedagogů. 

Z hlediska metod hodnocení popisovaných odbornou literaturou se pravděpodobně jedná 

o způsob jednokriteriálního hodnocení pomoci checklistu či stupnice nebo škály.  
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4.3.2 Předpoklad číslo 2 

Ředitel školy hospituje pedagogy v 70 % případů. 

V rámci vyhodnocení druhého předpokladu jsem hledala odpověď na otázku, jak často 

ředitelé škol hospitují pedagogy.  

Díky odpovědím zjištěným pomocí dotazníkového šetřením bylo zjištěno, že za poslední 

3 školní roky bylo u 54 respondentů provedeno celkem 51 hospitací. Z tohoto počtu 

ředitelé škol hospitovali své pedagogy v 16 případech (31,37 %). Viz graf č. 2, str. 41. 

Tvrzení číslo 2 se tedy nepotvrdilo, protože ředitelé hospitují pouze v 31,37 % případů 

a zbylou část hospitací delegují na své zástupce (z 33,33 %) nebo na předsedy 

předmětových komisí (z 27,45 %).  

Zajímavým zjištěním je, že za celé sledované období byly pouze 4 hospitace provedeny 

pedagogem, který učí stejný předmět.  Otázkou zůstává, do jaké míry a zda-li vůbec se 

vzájemné hospitace promítnou do pracovního hodnocení jednotlivých pedagogů. Faktem 

však je, že vzájemné hospitace mohou být určitým obohacením práce obou pedagogů 

(hospitovaného i hospitujícího) a nástrojem ke sdílení znalostí, schopností a dovedností 

mezi jednotlivými pedagogy. Nízký počet vzájemně se hospitujících pedagogů může 

nasvědčovat tomu, že management škol nepodporuje pedagogy ke vzájemným hospitacím 

nebo neoceňuje pedagogy, kteří hodiny svých kolegů navštěvují.   

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Graf č. 2: Hospitující 

 

 

4.3.3 Předpoklad číslo 3 

Pedagogové jsou hodnoceni více než jedním hodnotitelem v 70 % případů.  

(Sebehodnocení je považováno jako jeden ze zdrojů hodnocení, pracovník je sám sobě 

hodnotitelem.) 

Zkoumáním tohoto předpokladu jsem sledovala, zda je hodnocení pedagogů prováděno 

pouze jedním stejným hodnotitelem nebo zda se na hodnocení pedagogů podílí více 

různých hodnotitelů, a tím je možné zajistit vyšší objektivitu hodnocení.  

Pro potvrzení či vyvrácení tohoto předpokladu mohly být pro analyzování použity pouze 

odpovědi od respondentů, kteří byli hodnoceni více než jedenkrát bez ohledu na použité 

metody hodnocení.  Těchto pedagogů můžeme nalézt celkem 14 (viz tabulka č. 2, str. 38). 

Z této tabulky je patrné, že vícekrát než jednou bylo hodnoceno 6 nově nastupujících 

pedagogů (pomocí hospitace) a dalších 7 pedagogů, kteří nastoupili dříve (opět pomocí 

hospitace; navíc 2 z nich byli hodnoceni pomocí volného popisu a stupnice či škály). 

Čtrnáctým zkoumaným respondentem je pedagog, který byl hospitován jedenkrát, avšak 

označil i další metodu hodnocení, a to checklist.  
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Ukazuje se, že se toto tvrzení potvrzuje, protože 13 ze 14 sledovaných respondentů 

(92,86 %) bylo skutečně hodnoceno více než jedním hodnotitelem. Pouze jednoho 

pedagoga (7,14 %) hodnotil opakovaně stejný hodnotitel. V 71,43 % se na hodnocení 

pedagoga podíleli hodnotitelé dva a ve 3 případech (31,43 %) dokonce 3 hodnotitelé 

(viz graf č. 3) 

Graf č. 3: Počet hodnotitelů podílejících se na hodnocení jednoho pedagoga 

 

 

4.3.4 Předpoklad číslo 4 

Formální hodnotící pohovory se provádí minimálně jednou ročně u 100 % pedagogů. 

Pro ověření čtvrtého předpokladu jsem hledala odpověď na otázku, zda jsou formální 

hodnotící rozhovory s pedagogy uskutečňovány každoročně.  

Protože předpokládám, že jsou hodnotící rozhovory realizovány spíše v závěru období, 

v závěru školního roku, posuzovala jsem provedené (či neprovedené hodnotící rozhovory) 

u jednotlivých respondentů pouze za školní rok 2012/2013 a 2013/2014.  Data pro rok 

2014/2015 nevyhodnocuji, protože se tato data vztahují se pouze k prvnímu pololetí.  
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Počet respondentů vstupujících do tohoto zkoumání je 47 (po odečtení 7 nově 

nastoupivších pedagogů v roce 2014/2015). 

Z dat tabulky č. 3 vyplývá, že se všemi nově nastupujícími pedagogy byly hodnotící 

rozhovory v roce jejich nástupu provedeny. V případě skupiny 3 pedagogů, kteří nastoupili 

v roce 2012/2013, byl však v následujícím školním roce rozhovor proveden jen s jedním 

z nich. 

Ze 41 pedagogů, kteří nastoupili dříve, byly v obou sledovaných letech provedeny 

rozhovory jen se 2 pedagogy (4,26 %). Alespoň jedenkrát během sledovaných 2 let byly 

rozhovory realizovány se 23 pedagogy (48,94%). Ani jednou během této doby nebyl 

proveden hodnotící rozhovor se 16 pedagogy (34,04 %).  

Toto tvrzení se tedy nepotvrdilo, protože minimálně jednou ročně byl hodnotící rozhovor 

uskutečněn pouze s 6 pedagogy (12,77 %). Konkrétně se jedná o 1 pedagoga, který 

nastoupil v roce 2012/2013 a který byl hodnocen v roce nástupu i v roce následujícím. 

Dále se jedná o 3 pedagogy, kteří nastoupili v roce 2013/2014 a v tom roce byli také 

hodnoceni. Poslední 2 pedagogové splňující předpoklad každoročně uskutečněných 

hodnotících rozhovorů jsou z kategorie respondentů, kteří nastoupili dříve.  

Tabulka č. 3: Formální hodnotící rozhovory za školní roky 2012/2013 až 2013/2014 

Nástup Formální hodnotící rozhovory 
Počet 

respondentů 

% 

respondentů 

Počet 

rozhovorů 

2012/2013 v roce nástupu 2 4,26 2 

2012/2013 v roce nástupu i dalším roce 1 2,13 2 

2013/1014 v roce nástupu 3 6,38 3 

Dříve 

dvakrát během 2 let 2 4,26 4 

alespoň jedenkrát během 2 let 23 48,94 23 

žádné během 2 let 16 34,04 0 

Celkem respondentů 47 100 34 
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4.4 Interpretace rozhovorů 

Po ukončení dotazníkového šetření jsem na stejných školách uskutečnila čtyři 

polostrukturované rozhovory s řediteli a/nebo se zástupci ředitele. Pro zachování 

anonymity jsou jednotlivé školy označeny písmeny A, B, C a D.  

Na škole A byl rozhovor veden s ředitelem školy, rozhovor na škole B se uskutečnil se 

zástupcem ředitele, na škole C byl rozhovor veden s ředitelem školy za přítomnosti 

zástupce ředitele a na škole D byl rozhovor též veden s ředitelem za účasti obou jeho 

zástupců.  

Body rozhovoru:  

 Podle čeho jsou vytvořena kritéria pro hodnocení pedagogů 

Škola A: Kritéria vznikla v dohadovacím řízení s pedagogy tak, aby byla co nejvíce 

objektivní. Kritéria jsou součástí kolektivní smlouvy, ke které mají všichni pedagogové 

přístup.  

Škola B: Kritéria vytvořilo vedení školy dle vlastních zkušeností. 

Škola C: Kritéria byla vypracována dle materiálů z různých organizací, dle vlastních 

zkušeností a představ.  

Škola D: Kritéria jsou vypracována podle charakteru a specializace školy.  

 Jakým způsobem jsou pedagogové hodnoceni 

Škola A: Jedním ze způsobů hodnocení pedagogů jsou hospitace, a to hlášené i nehlášené. 

U hospitací se sleduje především soulad s tematickým plánem, práce se třídou, vzbuzení 

zájmu apod. Během školního roku však není možné navštívit hodiny všech vyučujících, 

proto jsou dalšími kritérii pro hodnocení pedagogů především spolupráce s vedením 

a s ostatními kolegy, činnost v rámci předmětové komise, hodnocení pedagogů od studentů 

při zasedání studentského parlamentu nebo srovnávací testy studentů (k tomuto kritériu je 

však třeba přistupovat velmi opatrně, protože složení žáků v jednotlivých třídách je různé).  
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Škola B: Prostřednictvím hospitací, které provádí ředitel školy, jeho zástupci, vedoucí 

předmětových komisí. Dalším ukazatelem pro hodnocení pedagogů jsou ohlasy studentů, 

které jsou následně ověřovány hospitací nebo rozhovorem s daným vyučujícím. Jedná se 

však spíše o extrémní situace, pochvala od studentů obvykle nezaznívá. Do hodnocení 

se kladně promítá účast na různých kurzech, seminářích či školení. Samozřejmé je poté 

předání takto získaných poznatků a znalostí kolegům v rámci předmětové komise.  

Škola C: Hospitace pedagogů od vedení školy a předsedů předmětových komisí 

(s důrazem na hospitace u nových pedagogů), pravidelný kontakt vedení školy s pedagogy, 

jedenkrát za tři roky formální hodnocení pedagogů studenty (tak aby měl každý student 

jednou za své studium možnost poskytnout pedagogům zpětnou vazbu), včasnost příchodu 

na hodiny, pořádek ve třídách, zpětná vazba od studentů (studentský parlament), 

samostatné stížnosti studentů (chodí spíše s problémy). Pozitivní zpětná vazba od studentů 

obvykle přichází až na konci studia. U pedagogů se hodnotí přínos pro školu v oblasti 

organizace zájezdů, akcí, externích přednášek. Současně vždy na poradě zazní pochvala 

vedení pedagogům za zorganizované akce.     

Škola D: Hlavním kritériem hodnocení jsou hospitace pedagogů vedením školy. Během 

školního roku navštíví ředitel nebo zástupci každého z pedagogů. Dalším kritériem 

pro posuzování pracovního výkonu je vedení dokumentace.  

 Podpora vzájemných hospitací pedagogů 

Škola A: Silná podpora vzájemných hospitací před dvěma lety. Bohužel se nepodařilo 

vybudovat vzájemnou důvěru u všech pedagogů. Velmi záleží nejen na důvěře, ale 

i profesionalitě pedagogů, a ne všichni jsou toho schopni. V takovém případě je lepší, když 

hodinu navštíví ředitel či zástupce sám. Vzájemné hospitace nejsou součástí formálního 

hodnocení. 

Škola B: Učitelé chodí na vzájemné hospitace jen pro inspiraci. Hospitace nemá formální 

podobu.  
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Škola C: Vzájemné hospitace vedení pedagogům doporučuje. Hlavním důvodem je osobní 

růst jednotlivých pedagogů.  

Škola D: Vzájemných hospitace jsou povinností u nově nastupujících pedagogů. Ostatní 

pedagogové se v hodinách navštěvují.  

 Četnost formálních hodnotících rozhovorů 

Škola A: Každoročně – část o pololetí, část na konci školního roku. Provádí se i na úrovni 

předmětových komisí, u některých rozhovorů je přítomen někdo z vedení školy.  

Škola B: Po každé hospitaci se vedou pohospitační rozhovory (zda jsou uskutečňovány 

i nějaké periodické hodnotící rozhovory není paní zástupkyni, se kterou byl rozhovor 

veden, známo). 

Škola C: 12 – 30minutový hodnotící rozhovor ředitele školy s každým pedagogickým 

i provozním zaměstnancem je uskutečňován každé 3 roky v rámci autoevaluace. Ředitel 

školy navíc vede s novými pedagogy rozhovory i v průběhu a na konci školního roku. 

Zástupci ředitele každoročně hovoří s každým učitelem.  

Škola D: Průběžně dle potřeby.  

 Znalost pedagogů kritérií pro přiznání odměn a osobních příplatků 

Škola A: Kritéria pro přiznání odměn i osobních příplatků jsou součástí kolektivní 

smlouvy, ke které mají pedagogové přístup, a je na nich, zda a jak podrobně se s kritérii 

seznámí. Odměny si pedagogové navrhují sami na škále 1 – 10 dle pracnosti jednotlivých 

úkolů, které vykonají navíc nad rámec svých povinností. Odměny se přidělují každý měsíc. 

Osobní příplatky jsou přidělovány ročně za tzv. „role pracovníků“, mezi které patří 

např. role vedoucího předmětové komise, uvádějícího učitele, učitele připravujícího žáky 

a studenty v posledním ročníku ke státní zkoušce, koordinátora školního vzdělávacího 

programu, správce učebny, laboratoře, chodby, šatny, skladu, kanceláře či kabinetu 

a v neposlední řadě role nástěnkáře.  
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Škola B: Kritéria jsou uveřejněna na intranetu, v případě, že jsou nějaké změny, 

upozorňuje na ně ředitel školy na pedagogické poradě. Odměny jsou přidělovány 

na základě pololetně nebo ročně předávaných informací řediteli školy. Každý pedagog 

uvádí činnosti, které vykonával nad rámec svých povinností (organizování soutěží, 

exkurzí, spolupráce s praxí, vytváření studijních materiálů apod.), a na základě toho ředitel 

školy rozhodne, zda a jak budou jednotliví pedagogové odměněni.  

Škola C: Kritéria jsou součástí platového řádu a jsou zveřejněna na intranetu pro všechny 

pracovníky školy. Tuto směrnici pedagogové i podepisují, že se s ní seznámili. Odměny 

a osobní příplatky jsou přidělovány pololetně. Pro každé kritérium je stanovena bodová 

škála. Ze součtu bodů poté vedení školy vypočítává celkovou výši odměn a osobních 

příplatků.  

Škola D: Kritéria jsou uveřejněna na intranetu. Současně jsou pedagogové na každou 

případnou změnu upozorňováni na poradě.   

 Jak se zjišťuje, zda pedagogům náleží osobní příplatky a jak se zjišťuje, 

zda nepominuly důvody pro jeho přiznání. 

Škola A: Není možné hospitovat pořád – pedagog se pak domnívá, že v něj vedení nemá 

důvěru. Proto se sleduje především, jak se třída vyvíjí, jaké opatření dokáže navrhnout 

v případě slabších studentů, zda realizuje semináře nebo konzultace, jak dokáže pedagog 

studenty pro svůj předmět zaujmout. Dále se sleduje jeho iniciativa při řešení pracovních 

úkolů, samostatnost, spolehlivost, přesnost, důslednost aj. Dalším ukazatelem je 

spokojenost studentů s daným pedagogem (to se vedení školy dozvídá obvykle na zasedání 

studentského parlamentu). V případě, že se objeví nějaká stížnost, vedení školy ji řádně 

prošetří a učiní patřičné kroky, kromě jiného může osobní příplatek snížit či úplně odebrat.  

Škola B: Pokud je přiznán osobní příplatek za činnost nad rámec pracovních povinností, 

tak trvá do té doby, dokud ji pedagog vykonává. Jen pokud by nastal nějaký problém 

v práci pedagoga, vedení školy tuto skutečnost prošetří a na základě toho je příplatek buď 

odejmut, nebo nadále pedagogovi zůstane.  



48 

 

Škola C: Osobní příplatky jsou přidělovány ročně za činnosti nad rámec pracovních 

povinností – např. za správcovství učebny, za uvádějícího učitele, za výuku ve sloučených 

studijních skupinách apod. Tyto příplatky jsou přiznány vždy na celé pololetí. Pokud 

nastanou změny v těchto funkcí, je osobní příplatek upraven či odebrán.  

Škola D: Odměny dle pokynů zřizovatele. Osobní příplatky jsou přidělovány na 4 měsíce 

za práci nad rámec pracovní náplně (např. za správcovství kabinetu) a poté jsou případně 

opětovně přiznány opět na další 4 měsíce. Díky tomu se nemusí zdůvodňovat, proč 

pedagogové nedostali osobní příplatek, i když pracují pořád stejně.  

 Jak je pedagog informován o přiznání odměny či osobní příplatek. 

Škola A: Pedagogové si sami píší návrh na odměnu, takže jsou o své odměně informováni. 

Pokud je přiznáno osobní hodnocení, podepisují změnu platového výměru.  

Škola B: V případě osobního příplatku podepisuje pedagog nový platový výměr, odměnu 

mohou pedagogové zjistit ze své výplatní pásky.  

Škola C: U osobního příplatku dostane písemně rozhodnutí s uvedenou částkou, která 

odpovídá nějaké bodové hranici. Pokud si pedagog není jist, za jaké činnosti částku dostal, 

může požádat zástupce ředitele o zdůvodnění.  

Škola D: V případě osobního příplatku podepisují pedagogové platový výměr. Když je jim 

přiznána odměna, tak to vidí na výplatní pásce. Pedagogové se mohou informovat 

na ekonomickém úseku, za co jim je odměna vyplacena.  

4.5 Vyhodnocení průzkumu 

Před započetím dotazníkového průzkumu jsem si stanovila 4 předpoklady, z nichž se 

potvrdil pouze jeden.  

První předpoklad (viz str. 36) týkající se četnosti hospitací se nepotvrdil. Ukázalo se, 

že hospitace nejsou na sledovaných školách zdaleka tak četné, jak bylo původně 

předpokládáno. Téměř 39 % pedagogů nebylo ve sledovaných školách během dvou a půl 
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let hospitováno vůbec. Ze získaných odpovědí však vyplývá, že se vedení škol zaměřuje 

spíše na nově nastupující pedagogy, kteří jsou v roce nástupu hospitováni i několikrát. 

Přesto procento hospitovaných pedagogů dosahuje během sledované doby hodnoty 61,11 

a předpoklad 80 % nebyl naplněn.  

Z dotazníků nevyplývá, že by na školách byly v širším měřítku využívány jiné metody 

hodnocení. Pouze ojediněle (u 3 pedagogů) se objevilo hodnocení pomocí volného popisu 

a stupnice nebo škály. Ve všech případech se jednalo o sebehodnocení učitele. 

V dotazníkovém šetření byla jedním z respondentů označena i metoda checklistu 

uskutečněná studenty. (Později jsem se z rozhovoru s ředitelem dané školy dozvěděla, 

že pravidelně každé tři roky provádějí studenti formální hodnocení výuky a vyučujících.) 

V druhém předpokladu (viz str. 40) jsem se domnívala, že nejvíce hospitují pedagogy 

ředitelé škol, a to ze 70 % případů. Ani toto tvrzení se nepotvrdilo. Ukázalo se, že se o tuto 

povinnost dělí téměř rovným dílem se svými zástupci a s předsedy předmětových komisí. 

Zlomek hospitací byl uskutečněn mezi pedagogy navzájem.  

Třetím předpokladem (viz str. 41) jsem ověřovala, zda hodnocení jednotlivých pedagogů 

přichází od různých hodnotitelů. Předpokládala jsem, že 70 % pedagogů je hodnoceno více 

než jedním hodnotitelem. Toto tvrzení se potvrdilo. Pouze jeden pedagog byl hodnocen 

opakovaně stejnou osobou. Na hodnocení ostatních pedagogů se podíleli vždy 

2 nebo i 3 různí hodnotitelé.  

Čtvrtý předpoklad (str. 42) týkající se četnosti formálních hodnotících pohovorů se 

nepotvrdil. Z dotazníkového šetření mezi pedagogy bylo zjištěno, že v obou sledovaných 

letech byly uskutečněny formální hodnotící rozhovory pouze se 6 pedagogy. Tento počet 

odpovídá 12,77 % oproti původně očekávaným 100 %.  

Po uzavření dotazníkového šetření byly na stejných školách realizovány rozhovory 

s řediteli (a/nebo zástupci) škol. Na základě těchto rozhovorů bylo zjištěno: 

 Kritéria pro hodnocení vycházejí obvykle ze zkušeností managementu škol.  
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 Pedagogové jsou hodnoceni jednak formou hospitací (jejich četnost závisí 

na velikosti školy), dle úplnosti a správnosti vedené dokumentace, ale také pomocí 

projevů pracovního chování, které má vedení školy možnost zjišťovat každodenním 

kontaktem s učiteli – např. na základě kvality spolupráce s vedením a s ostatními 

pedagogy v rámci činnosti předmětové komise, dle včasnosti příchodů do hodin 

nebo péče o pořádek v učebnách.  

 Dalším ukazatelem kvality práce učitele je ústně podávaná zpětná vazba 

od studentů (především stížnosti), ale také pochvaly, které studenti nejčastěji 

vyjadřují na konci svého studia. Na jedné ze zkoumaných škol pravidelně jednou 

za 3 roky realizují formální hodnocení prováděné studenty, které sestává 

z otevřených i uzavřených otázek týkajících se výuky a jednotlivých pedagogů. 

Tato skutečnost se však v dotaznících neprojevila, protože se toto studentské 

hodnocení provádělo před zkoumaným obdobím a poté až ve 2. pololetí školního 

roku 2014/2015. 

 Různé pohledy mají ředitelé škol na účast pedagogů na vzdělávacích aktivitách 

a na práci na svém seberozvoji. Na některých ze zkoumaných škol k tomu vedení 

škol přistupuje tak, že se jedná o povinnost pedagogů, a proto není tato skutečnost 

kladně zohledňována v pracovních hodnoceních. Na druhou stranu jsou ředitelé, 

kteří tuto skutečnost oceňují a přiznávají za sebevzdělávání i odměny. 

 Vzájemné hospitace pedagogů nebývají součástí formálního hodnocení, slouží 

pouze pro osobní růst a pro předávání znalostí a dovedností mezi pedagogy. Vedení 

zkoumaných škol vzájemné návštěvy v hodinách doporučují a podporují, avšak jak 

je zřejmé z dotazníkového průzkumu, nejsou příliš četné. Pouze 4 z 54 pedagogů 

uvedlo, že jejich výuku v uplynulých 2 a půl letech navštívil někdo z kolegů 

(viz graf č. 2, str. 41).  

 Formální hodnotící rozhovory se pravidelně provádějí pouze na 2 ze 4 sledovaných 

škol. Rozhovory jsou vedeny každoročně a to buď řediteli škol, nebo jejich 

zástupci, popřípadě i předsedy předmětových komisí.  

 Všechny sledované školy mají vytvořenou směrnici (či platový předpis 

nebo kolektivní smlouvu), ve které jsou uvedena kritéria pro přiznávání odměn 
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a osobních příplatků. Všichni pedagogové k tomuto dokumentu mají přístup 

a mohou se samostatně s kritérii podrobně seznámit.  

 Odměny jsou na školách přidělovány s různou frekvencí. Na jedné ze sledovaných 

škol se přidělují každý měsíc, na jiných školách jsou přidělovány pololetně nebo 

ročně. O odměny si ve dvou sledovaných školách pedagogové žádají sami – 

uvádějí seznam činností, za které, jak se domnívají, by měli být ohodnoceni. 

Ředitel školy na základě těchto žádostí posuzuje výši odměny. Vedení třetí školy 

nevyžaduje od pedagogů žádné žádosti, odměny přiděluje ředitel školy sám 

dle průběžně zjišťovaných informací. Čtvrtá škola odmítla tyto informace 

poskytnout.  

 Osobní příplatky jsou ve 3 sledovaných školách přidělovány za větší rozsah 

pracovních úkolů (za funkci předsedy předmětové komise, za uvádějícího učitele, 

za správcovství místností, za péči o prostředí školy a aktualizování nástěnek apod.). 

Tyto osobní příplatky trvají do té doby, dokud mají pedagogové takovouto činnost 

navíc přidělenu, zpravidla na období jednoho roku. Jedna ze sledovaných škol však 

osobní příplatky přiděluje pouze na období 4 měsíců.  

 Pouze v jediné škole z rozhovoru vyplynulo, že jsou osobní příplatky přiznávány 

i za dlouhodobé dosahování dobrých pracovních výsledků, kterými se rozumí 

především iniciativa pedagoga, jeho samostatnost a přizpůsobivost, spolehlivost, 

přesnost a důslednost, týmová spolupráce, schopnost vkládat svou osobnost 

dopracovních činností tak, aby z nich byl zřejmý pozitivní vztah ke studentům, 

přizpůsobování výuky individuálním schopnostem studentů apod. Informace 

o úrovni plnění těchto kritérií se vedení školy dozvídá z každodenního kontaktu 

s pedagogem nebo z pochval či stížností studentů. V případě problému je 

skutečnost prošetřena a dále jsou případně učiněny další kroky a může dojít 

i ke snížení či odebrání osobního příplatku.  

 V případě osobního příplatku pedagogové podepisují změnu platového výměru. 

O odměně se zpravidla dozvídají pouze z výplatní pásky a v případě zájmu se 

mohou informovat, za jaké činnosti jim byla odměna přiznána (u zástupce VOŠ, 

na ekonomickém úseku apod.) 
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5 Závěr 

Cílem mé práce bylo porovnat metody hodnocení popisovaných odbornou literaturou 

s metodami a přístupy, které využívají školy. Dále bylo mapováno, jakým způsobem je 

uplatňována politika odměňování a jak navazuje na systém hodnocení používaný školami.   

V teoretické části jsem se zabývala vymezením základní terminologie související 

s hodnocením a odměňováním. Na základě prostudované odborné literatury jsem vymezila 

různá kritéria a metody hodnocení. Metody hodnocení jsem poté v praktické části pomocí 

dotazníkového šetření mezi pedagogy vyšších odborných škol porovnávala s metodami, 

které jsou využívány na těchto školách.  

Hlavním zjištěním bylo, že kromě hospitací žádné jiné metody hodnocení popisované 

v odborné literatuře na školách příliš využívány nejsou. Ani hospitace nejsou 

ve skutečnosti tak četné, jak jsem původně předpokládala. Z rozhovorů s řediteli jsem se 

dozvěděla, že hodnocení pedagogů spočívá spíše v každodenním kontaktu s nimi. 

Hodnocení je tedy spíše zaměřeno na pracovní chování než na výkon a kvalitu práce 

ve smyslu jejich pedagogické činnosti ve studijních skupinách. 

Je evidentní, že potenciál dalších metod hodnocení mezi řediteli škol buď není doceněn, 

nebo takové další metody hodnocení nejsou natolik (dostatečně) známy, aby byly v praxi 

využívány. 

V zájmu zkvalitnění vzdělávacího procesu či udržení jeho dobré úrovně v jednotlivých 

školách je přitom pravidelné ověřování kvality práce pedagogů a jejich přístupu 

k pedagogické práci nanejvýš žádoucí.  

Zároveň musím konstatovat, že v praxi často dochází ke směšování pojmů hodnocení 

a odměňování. Během rozhovorů se několikrát přihodilo, že ředitelé jmenovali mezi 

kritérii pro hodnocení pedagogů skutečnosti, které jsou záležitostí spíše odměn nebo 

osobních příplatků. Uváděli, že pedagogy hodnotí dle kvality práce, kterou vykonávají 

navíc, nad rámec svých pracovních povinností.  
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Když jsem se v rozhovorech zaměřila na způsob přiznávání osobních příplatků, jakožto 

na hlavní možnost provázání hodnocení práce pedagogů s jejich odměňováním, dozvěděla 

jsem se, že na třech ze čtyř škol jsou osobní příplatky přiznávány za větší rozsah 

pracovních úkolů, a nikoli za dlouhodobé dosahování dobrých pracovních výsledků. Pouze 

na jedné ze sledovaných škol jsou osobní příplatky přiznávány za dlouhodobé dobré 

pracovní výsledky zjišťované pomocí kritérií pro hodnocení.  

Tato práce může sloužit řídícím pracovníkům ve školství k pochopení problematiky 

hodnocení, významu jeho pravidelného provádění a potřeby důslednějšího provázání 

hodnocení a odměňování pedagogických pracovníků ku prospěchu školy, studentů 

i pedagogů samotných.  

Dle mého přesvědčení by kapitoly teoretické části mohly sloužit i k obohacení hodnotících 

kritérií a rozšíření používaných metod hodnocení. 

Moje doporučení na závěr této práce jsou pro jednotlivé účastníky vzdělávacího procesu 

následující: 

- pro zřizovatele škol – motivovat vedení škol k pravidelnému hodnocení 

pedagogických pracovníků; 

- pro ředitele a vedení škol - program vzdělávání a sebevzdělávání rozšířit o moderní 

trendy a modely hodnocení a jejich využití v praxi; 

- pro jednotlivé pedagogické pracovníky – rozvíjet možnost porovnání svých 

učebních postupů s postupy kolegů na stejné škole, případně (s podporou vedení 

škol) na jiných školách; výsledky takového porovnání využívat v rámci 

sebehodnocení s cílem sebereflexe a aplikace toho nejlepšího ve vlastní práci. 
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Příloha č. 1: Příklad baterií výroků – průběh vzdělávání 

Vlastní hodnocení škol – Hodnocení kvality základního vzdělávání  

(pomůcka pro vlastní hodnocení škol) 
Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 

 

učitel navazuje na předchozí učivo v souladu se vzdělávacím programem školy  

učitel podporuje vnímání souvislostí  

učitel dbá na to, aby žáci rozuměli nebo pochopili, čemu se mají naučit  

učitel vyžaduje, aby žáci sdělovali, co se naučili  

učitel stanovuje dílčí cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu  

učitel stanovuje vzdělávací obsah v souladu se specifickými cíli předmětu (oboru)  

učitel účelně strukturuje vzdělávací obsah vzhledem ke zvoleným cílům  

učitel směřuje činnosti žáků ke zvolenému cíli  

učitel prezentuje učivo věcně správně  

učitel vede žáky k plánování úkolů, postupů  

učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami  

učitel zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů  

učitel se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků  

učitel vede žáky k prozkoumávání názorů a pohledů, lišících se od jejich vlastních  

učitel připouští chyby (pracuje s nimi jako s příležitostmi, jak ukázat cestu k cíli)  

učitel klade otevřené otázky, zadává problémové úkoly či úkoly rozvíjející tvořivost  

učitel zadává úkoly, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace z různých 
informačních zdrojů  

studijní materiály a zdroje jsou ve výuce dostupné a v potřebném počtu  

učitel umožňuje žákům pracovat s materiály, v nichž si mohou ověřit správnost svého 
řešení  

žáci si v hodině mohou vybírat pomůcky, které jim skutečně pomáhají  

učitel zadává úkoly, při kterých žáci uplatňují znalosti z více předmětů současně  

učitel umožňuje, aby žáci v hodině pracovali s odbornou literaturou, encyklopediemi, 
internetem apod.  

učitel zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují  

učitel skupině zadává úkoly tak, aby se zapojil každý žák  

učitel vytváří příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu  

hodina obsahuje aktivity, pro které si žáci mohou vybrat práci ve skupinách, dvojicích 
nebo samostatně  

učitel žáky upozorní, když svým chováním někoho omezují nebo si neuvědomují, že by 
mu měli  
pomoci  

učitel žáky vede k tomu, aby se dokázali zastat druhého  

učitel žáky učí, jak při vyučování co nejlépe spolupracovat  

učitel dbá na to, aby žáci rozuměli nebo pochopili, čemu se mají naučit pro lepší 
komunikaci a  
spolupráci ve skupině  

učitel vyžaduje, aby žáci sdělovali, co se naučili pro lepší komunikaci a spolupráci  
ve skupině  

žáci se učí zastávat se sami sebe - ohradit se proti nespravedlnosti  

učitel ve výuce reflektuje společenské či přírodní dění  

učitel vede žáky ke správným způsobům užití materiálu, nástrojů, vybavení, techniky  

učitel vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti včetně používání 
ochranných prostředků  

učitel vyžaduje dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech  

učitel je důsledný ve vyžadování dohodnutých zásad a pravidel  



Příloha č. 1: Příklad baterií výroků – průběh vzdělávání 

Vlastní hodnocení škol – Hodnocení kvality základního vzdělávání  

(pomůcka pro vlastní hodnocení škol) 
Česká školní inspekce, Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 

 

učitel umožňuje žákům používat vhodné učební (i kompenzační) pomůcky  

učitel žákům umožňuje prezentovat výsledky jejich práce  

učitel hodnotí žáky způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok  

učitel má zájem, aby každý žák zažil úspěch (hodnotí i dílčí výkon, respektuje 
individuální možnosti)  

učitel projevuje očekávání úspěchu (např. čeká dostatečně dlouho na odpověď)  

učitel volbou organizace, forem a metod zohledňuje rozdíly ve znalostech a pracovním 
tempu jednotlivých žáků  

učitel vnímá i aktivně zjišťuje aktuální potřeby jednotlivých žáků (flexibilně na ně 
reaguje, vyrovnává se s nečekanými situacemi)  

učitel vede žáky k sebehodnocení  

učitel se zajímá, jak žákům vyhovuje jeho způsob výuky  

učitel zajišťuje, aby žáci ve škole zažívali pocit úspěchu  

 



Příloha č. 2: Hospitační záznam jedné ze sledovaných škol 

 

HOSPITAČNÍ  ZÁZNAM 

Předmět:………………………………………   Třída: ……………………………………………… 

Vyučující: ……………………………………..   Obor: ………………………………………….…… 

Datum: ………………………………………..   Forma vzdělávání: …………………………… 

Číslo hodiny: …….       Celková dotace: …….       Počet přítomných: …..…       Počet žáků celkem: …..… 

Téma hodiny: ………………………………………………………….. 

Časový průběh výuky: 

 

Soulad tematického plánu s osnovou:               ano – ne  

rozpory:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Soulad probíraného učiva s tematickým plánem:  ano – ne 

rozpory:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Samostatná činnost žáků:………………………………………………………………………………………………………………. 

Aktivizace žáků:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Účinná technická podpora výuky: ………………………………………………………………………………………………… 

Komunikace:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Klady: 

 

Zápory: 

 

Doporučení: 

 

Hospitační pohovor se uskutečnil dne: ……………………………………….. 

………………………………………………….    ………………………………………………. 

podpis hospitujícího       podpis vyučujícího 

Stanovisko vyučujícího:



Příloha č. 3: Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro 

pedagogické pracovníky s platností od 1. ledna 2015 (v Kč měsíčně) 

 

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

a správě, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

 



Příloha č. 4: Rozpětí platových tříd 

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

DÍL 2.16 VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 

2.16.01 UČITEL 

 

8. platová třída 

1. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků 

dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu. 

9. platová třída 

1. Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích 

a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

2. Vzdělávací a výchovná činnost v odborném výcviku při přípravě žáků v oborech 

středního vzdělání s výučním listem. 

3. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v předmětech, jejichž 

obsahovou náplní je řízení silničních motorových vozidel, zaměřená na přípravu žáků 

a studentů k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel. 

10. platová třída 

1. Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba 

vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních 

vzdělávacích programů. 

2. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v oborech středního vzdělání 

s maturitní zkouškou nebo v odborném výcviku v náročných oborech středního vzdělání 

s výučním listem. 

11. platová třída 

1. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol včetně jejich 

koordinace v regionu. 

2. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností 

ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího 



Příloha č. 4: Rozpětí platových tříd 

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

programu, podle vzdělávacího programu vyšší odborné školy nebo podle individuálních 

vzdělávacích plánů ve spolupráci s dalšími odborníky a dalších metodických 

doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie. 

3. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v náročných oborech středního 

vzdělání s maturitní zkouškou a v oborech vyššího odborného vzdělání. 

4. Komplexní koordinace vzdělávání v praktickém vyučování nebo v odborném výcviku 

střední školy nebo v praktické přípravě vyšší odborné školy se znalostmi a dovednostmi 

z jiných oborů vzdělání a s teoretickým vyučováním. 

5. Vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřená 

na oblasti pedagogiky, psychologie, teorie výchovy a didaktiky aj. oblasti podle 

vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků. 

12. platová třída 

1. Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných 

předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, 

kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž postupuje při výkonu své přímé 

pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních 

vzdělávacích plánů. 

2. Tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s výučním listem nebo skupiny 

příbuzných oborů. 

3. Komplexní vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

spojená s tvorbou vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků a jejich evaluací. 

4. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol pro děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami a jejich koordinace v rámci kraje. 

13. platová třída 

1. Tvorba koncepce rozvoje oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo oboru 

vzdělání ukončeného absolutoriem nebo rámcových vzdělávacích programů. 



Příloha č. 4: Rozpětí platových tříd 

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

2. Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž 

výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem. 

3. Tvorba a koordinace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání a výchovu 

a projektů dalšího vzdělávání přesahujících rámec škol, tvorba a koordinace 

vzdělávacích programů vyšších odborných škol. 

14. platová třída 

1. Tvorba koncepcí celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání. 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5: Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých platových třídách 

 

 

 

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

právě, ve znění pozdějších předpisů. 

(1) Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých platových třídách (dále jen 

„potřebné vzdělání“) jsou  

 

1. platová třída: základní vzdělání nebo základy vzdělání  

2. platová třída: základní vzdělání nebo základy vzdělání  

3. platová třída: střední vzdělání  

4. platová třída: střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání  

5. platová třída: střední vzdělání s výučním listem  

6. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem  

7. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou  

8. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou  

9. platová třída: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou  

10. platová třída: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné 

vzdělání  

11. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo 

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu  

12. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo 

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu  

13. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu  

14. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu  

15. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu  

16. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.  

 

 



 

 

DOTAZNÍK PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY VOŠ 

Název vyšší odborné školy……………………………………………………………… 

1. Kdy jste nastoupil/a do školy, kde v současnost působíte? 

 2014/2015 

 2013/2014 

 2012/2013 

 Dříve 
 

2. Jakým způsobem jste byl/a v posledních třech letech hodnocen/a za Váš 

pracovní výkon?  

Do tabulky prosím vyplňte všechny možnosti, kterými jste byl/a hodnocen/a, a doplňte, 

kolikrát a kým to bylo. V případě, že jste některým ze způsobů hodnocena nebyla, řádek 

nevyplňujte.  

 

Do sloupců „KOLIKRÁT?“ vepište počet provedených hodnocení v jednotlivých školních 

rocích.  

 

Do sloupce „KÝM?“ vepište, kdo prováděl hodnocení. Např. ředitel; zástupce; předseda 

předmětové komise; kolega, který učí stejný předmět; kolega, který učí jiný předmět; 

formální hodnocení provedené studenty; formální hodnocení provedené rodiči; formální 

hodnocení provedené kolegy; sebehodnocení; apod.  

 

Příklad: V letošním školním jsem doposud byl/a hospitována 1 x, a to ředitelem školy. 

V minulém školním roce jsem hospitována nebyla. V roce 2012/2013 jsem byl/a 

hospitován/a  2 x, a to ředitelem a kolegou, který vyučuje stejný předmět.  

 

Vyplnění řádku HOSPITACE bude v tomto případě vypadat jako na příkladu níže. Obdobně 

postupujte i u dalších metod hodnocení.  

 

Příklad vyplněné tabulky: 

Metoda hodnocení Kolikrát?  Kým? 

2014/2015 2013/2014 2012/2013 

Hospitace 1 x 0 x  2 x  2 x Ředitel 

1 x Kolega vyučující 

stejný předmět 



 

 

Prostor pro Vaše odpovědi: 

Metoda hodnocení Kolikrát? Kým? 

2014/2015 2013/2014 2012/2013 

Hospitace 

 

    

Formální hodnotící rozhovor 

(periodické hodnocení prováděné 

např. 1 x za rok, 1 x za půl 

roku…) 

    

Hodnocení podle předem 

stanovených cílů (plnění plánu a 

dosahování cílů formulovaných 

při posledním hodnotícím 

rozhovoru) 

    

Volný popis / esej (písemný 

posudek) 

 

    

Hodnocení jednotlivých kritérií 

výkonu pomocí stupnice či škály 

 

    

Checklist / dotazník 

 

    

Vytvoření pořadí (seznam od 

nejlepšího po nejhoršího 

pracovníka) 

    

Metoda kritických případů 
(průběžné zaznamenávání 

příkladů dokládající dobrý, 

průměrný a/nebo špatný výkon) 

    

BARS (kombinace hodnotící 

škály a metody kritických 

případů: na základě 

pozorovaného pracovního výkonu 

je jednání pracovníka zaneseno na 

hodnotící stupnici s předem 

uvedenými ilustrativními 

příklady, které tomuto bodu na 

škále odpovídají) 

 

    



 

 

Assessment centre (hodnocení 

prováděné více hodnotiteli na 

základě plnění modelových 

situací – individuálních, párových 

a skupinových) 

    

Jiné (doplňte):      

 

Prostor pro doplnění a další sdělení 

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 


