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ANOTACE 

Bakalářská práce na téma Kritéria finančního odměňování pedagogických pracovníků 

v ZUŠ je zaměřena na zjištění kritérií finančního odměňování u nenárokových složek platu 

pedagogických pracovníků na tomto typu školy. Zabývá se nejprve odměňováním 

v kontextu personálních činností a finančním odměňováním v základní umělecké škole. 

Cílem práce je na základě analýzy Vnitřního platového předpisu zjistit kritéria finančního 

odměňování pedagogických pracovníků a na základě dotazníkového šetření zjistit 

využívání a funkčnost kritérií v praxi z pohledu ředitelů škol i pedagogických pracovníků. 

Praktická část je podložena výsledky z analýzy Vnitřního platového předpisu 

a dotazníkového šetření. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

ZUŠ, pedagogický pracovník, personální činnosti, odměňování, finanční kritéria, 

nenárokové složky platu, motivace 

ANNOTATION 

The thesis about Financial criteria remuneration of teachers in the music school focuses 

on finding the criteria for financial remuneration of bonuses for teachers at these kinds 

of schools. First it deals with the remuneration in the context of personal activities and 

financial salaries in the music school. 

The aim of the work is based on the analysis of internal pay regulation to find the criteria 

of the financial remuneration of teachers and based on the questionnaires to find the use 

and functionality of criteria in practice from the view of school leaders and teaching staff. 

The practical part is based on the results of the analysis of internal wage regulation and 

questionnaires. 

 

 

KEYWORDS 

Music school, teacher, HR activities, remuneration, financial criteria, bonuses, motivation 



Obsah 

1 Úvod .............................................................................................................................. 7 

2 Odměňování v kontextu personálních činností ............................................................. 9 

2.1 Odměňování a související pojmy ............................................................................ 9 

2.2 Odměňování pracovníků ....................................................................................... 10 

2.2.1 Úloha a cíle odměňování ............................................................................... 10 

2.2.2 Strategie a systém odměňování ..................................................................... 12 

2.2.3 Motivace a spravedlivost v odměňování ....................................................... 14 

2.2.4 Hodnocení pracovníků, metody hodnocení práce ......................................... 16 

3 Finanční odměňování v základní umělecké škole ....................................................... 19 

3.1 Vymezení pojmů ................................................................................................... 19 

3.2 Charakteristika a specifika základní umělecké školy ........................................... 20 

3.3 Základní předpisy upravující odměňování ve školství ......................................... 22 

3.4 Plat a jeho složky .................................................................................................. 22 

3.4.1 Nárokové složky platu ................................................................................... 23 

3.4.2 Nenárokové složky platu ............................................................................... 25 

3.4.3 Kritéria finančního odměňování v ZUŠ ........................................................ 28 

4 Výzkumná  část ........................................................................................................... 30 

4.1 Cíl a výzkumné otázky ......................................................................................... 30 

4.2 Vymezení objektu výzkumného šetření ................................................................ 30 

4.3 Předvýzkum .......................................................................................................... 31 

4.4 Techniky sběru dat / metody ................................................................................. 31 

4.5 Časový harmonogram prací .................................................................................. 32 

4.6 Analýza vnitřního platového předpisu a jeho vyhodnocení .................................. 32 

4.6.1 Specifikace základních uměleckých škol ...................................................... 32 



4.6.2 Obsahová analýza vnitřního platového předpisu ........................................... 33 

4.6.3 Osobní příplatek a kritéria ............................................................................. 35 

4.6.4 Odměny a kritéria .......................................................................................... 37 

4.7 Výsledky dotazníkového šetření ........................................................................... 39 

5 Závěr ............................................................................................................................ 56 

6 Seznam použitých informačních zdrojů ...................................................................... 58 

7 Seznam příloh .............................................................................................................. 61 

8 Seznam obrázků ........................................................................................................... 68 

9 Seznam tabulek ............................................................................................................ 68 

10 Seznam grafů ............................................................................................................... 69 

11 Použité zkratky ............................................................................................................ 69 

 

 



7 

 

1 Úvod 

Odměňování je jednou z nejkomplikovanějších a nejsložitějších personálních činností, 

která je důležitá jak pro zaměstnavatele, tak pro samotné pracovníky. Jedním z cílů je 

spravedlivě posuzovat a oceňovat pracovníky za jejich vykonanou práci a to na základě 

vhodně zvolených nástrojů, které jako celek přispívají ke spokojenosti pracovníků. 

Odměňování je tedy jakousi kompenzací za odvedenou práci a zároveň motivací do další 

práce. Důležitým faktorem při uplatňování systému odměňování jsou vhodně stanovená 

kritéria finančního odměňování, která jsou tématem této práce.  

Název bakalářské práce je „ Kritéria finančního odměňování pedagogických pracovníků 

v základní umělecké škole.“ Cílem práce je zjistit kritéria finančního odměňování  

pedagogických pracovníků v rámci nenárokových složek platu – osobního příplatku 

a odměny a sestavit  důležitost jednotlivých kritérií při  odměňování z hlediska ředitelů 

škol a samotných pedagogických pracovníků. Stanoveny byly tři výzkumné otázky: Jaká 

jsou kritéria finančního odměňování v rámci nenárokových složek / osobního příplatku 

a odměn/  na základní umělecké škole? Jaká kritéria finančního odměňování považují za 

důležitá při odměňování pedagogických pracovníků ředitelé škol? Jaká kritéria jsou 

důležitá při odměňování pro pedagogické pracovníky? 

Teoretická část vychází z informací získaných na základě studia odborné literatury. 

V první části se zabývá odměňováním z obecného hlediska, jeho úlohou a cíli, strategií 

a systémem odměňování, ale také motivací a hodnocením pracovního výkonu, které úzce 

souvisí s odměňováním. Další část se věnuje finančnímu odměňování v základní umělecké 

škole. Vymezuje a specifikuje pojem základní umělecká škola a základní právní předpisy, 

vztahující se k odměňování ve školství. Závěr teoretické části se zabývá platem a jeho 

složkami, se zaměřením na nenárokové složky platu a především kritéria finančního 

odměňování, která vychází z činností základních uměleckých škol. 

Kapitola čtvrtá – výzkumná část je založena na výsledcích dvou výzkumných metod. 

Upřednostněna je analýza dokumentu -  vnitřních platových předpisů pěti základních 

uměleckých škol z Ústeckého kraje. Cílem je zjistit kritéria finančního odměňování 

v rámci nenárokových složek platu na základě analýzy těchto dokumentů, protože nedošlo 

ke zjištění kritérií z odborné  literatury. Mimo hlavní cíl se tato práce také zabývá i jejich 
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obsahovou analýzou. Jako doplňková metoda je zvolen dotazník, který směřuje k ředitelům 

škol i pedagogickým pracovníkům, se záměrem poskytnout jim výčet zjištěných kritérií 

finančního odměňování a na základě jejich odpovědí vyhodnotit, která kritéria považují při 

odměňování za nejdůležitější ředitelé škol, a která jsou nejdůležitější pro pedagogické 

pracovníky. Dotazníky byly rozeslány na pět totožných škol, u kterých došlo k analýze 

vnitřního platového předpisu. 

Do průzkumu nebyly zařazeny všechny základní umělecké školy z Ústeckého kraje, přesto 

je smyslem výzkumu vytvořit seznam nejdůležitějších kritérií finančního odměňování pro 

management základních uměleckých škol. 
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2 Odměňování v kontextu personálních činností 

Personální činnosti zastávají funkci výkonné složky, jejichž prostřednictvím dochází 

v organizacích k zajišťování úkolů personalistiky. Hlavním cílem je zajistit dostatek  

motivovaných a schopných pracovníků, kteří se podílejí na dosahování strategických cílů 

školy. Základem systému personálních činností je výběr, hodnocení, odměňování 

a vzdělávání. Personální činnosti ve škole zajišťuje ředitel školy nebo ostatní vedoucí 

pracovníci, pověřeni řízením a je nutné, aby byly uplatňovány jako systém, který umožňuje 

zlepšovat podmínky k práci, zvyšovat produktivitu a spokojenost pracovníků, zabývat 

se jejich rozvojem, připraveností na změny a směrovat je k dosažení požadovaného 

výkonu. Jednotlivé personální činnosti na sebe navazují, jsou provázány a odrážejí 

se v odměňování pracovníků. (Koubek, 2015, s. 19, Šikýř, Borovec, Trojanová, 2016, 

s. 18). 

Průcha a Veteška definují odměňování jako „ souhrn nástrojů a opatření využívaných 

zaměstnavatelem ke kompenzaci pracovního úsilí a k řízení motivace“, a Koubek jej 

popisuje jako „oboustranně přijatelný a efektivní systém“, který je prostředkem 

k dosahování požadovaných výsledků. Vychází jak z  potřeb zaměstnavatele, tak 

pracovníků. Je nástrojem zabezpečujícím pozitivní klima v organizaci za dodržení 

podmínek spravedlnosti. (Průcha a Veteška, 2012, s. 187, Koubek, 2011, s. 156) 

 

2.1 Odměňování a související pojmy 

Strategie odměňování je dlouhodobý proces, kterým organizace stanovuje způsob 

realizace odměňování, jež je v souladu s jejími cíli, podporuje její rozvoj a vychází 

z potřeby jak organizace, tak i pracovníků.  (Armstrong, 2009, s. 59) 

Systém odměňování je stanovení a propojení určitých zásad a pravidel, které povedou 

k uplatňování konkrétních postupů s cílem, aby odměňování fungovalo ke spokojenosti 

obou stran - pracovníků i samotných zaměstnavatelů.(Armstrong, 2015, s. 421) 

Motivace - „Motivace je síla, která aktivuje, směřuje a udržuje chování“. Ovlivňuje 

chování jedinců, jejichž snahou je získat určitou hodnotnou odměnu nebo dosáhnout cíle, 

jež upokojí jejich přání a potřeby. (Armstrong, 2015, s. 217-218). Beneš specifikuje 
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motivaci jako „dynamický proces, který má složky psychické i filosofické, vědomé 

i nevědomé“. Jsou to faktory, ovlivňující chování jedinců, v důsledku nichž dochází 

k tomu, jak se zachováme v určitých situacích a jakou energii vynaložíme pro dosažení 

cíle. (Beneš, 2012, s. 61) 

Hodnocení pracovníků je „ personální činnost, zabývající se jistotou zjišťování, 

posuzování a korigování (úsilím a žádoucí změny) pracovního výkonu zaměstnanců podle 

stanovených cílů“. (Kolektiv autorů, 2016, s. 13). Šikýř uvádí, že vedení školy umožňuje 

hodnocení „kontrolovat, usměrňovat a podněcovat“, své pracovníky v rámci vykonávané 

práce.  (Šikýř, Borovec, Trojanová, 2016, s. 105) 

Metoda je způsob nebo postup, který nám umožňuje dosáhnout stanoveného 

požadovaného výsledku a usnadňuje rozhodování, jak dosáhnout spravedlivého 

a objektivního pohledu na věc.  (Kraus, 2006, s. 517) 

Kritérium je „měřítko, hledisko pro srovnávání, posuzování více jevů, určovací, 

rozlišovací znak.“ (Kraus, 2006, s. 308) 

 

2.2 Odměňování pracovníků 

2.2.1 Úloha a cíle odměňování 

Odměňování patří k nejdůležitější a nesložitější personální činnosti, jejímž úkolem 

je získat a udržet si kvalitní pracovníky, přispívat k růstu jejich výkonu, za předpokladu 

pravidla spravedlnosti a pozitivní motivace. Samotní pracovníci získávají prostřednictvím 

odměňování možnost vlastního finančního zabezpečení, směřující k uspokojení svých 

vlastních potřeb. Základními nástroji zajišťující odměňování jsou: 

• Základní, tarifní plat, zajišťující zaručenou část individuálního platu. 

• Složky platu, vázané na hodnocení dlouhodobých pracovních výsledků, schopností 

nebo kvalifikace, jsou přiznávány ve formě nadtarifní složky platu nebo osobního 

ohodnocení. 

• Motivační, neboli výkonová složka platu, která je vyplácena formou odměn. 
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• Mzdové příplatky – jsou přiznávány za mimořádné pracovní podmínky nebo 

pracovní pozice, jež kladou na pracovníky zvýšené nároky. 

• Zaměstnanecké výhody, které jsou vázané na zaměstnanecký vztah k organizaci 

a představují určitá zvýhodnění pro jednotlivé pracovníky s cílem zvýšit jejich 

spokojenost i pracovní jistotu. (Urban, 2013, s. 123-124, Šikýř, 2014, s. 116) 

Je založeno na vhodně zformulované filozofii, zaměřující se na dlouhodobější strategické 

cíle s vědomím, za co, a jak by měli být lidé odměňováni. Netýká se ale jen peněžních 

odměn, ale také nepeněžního a nehmotného odměňování, jako jsou pochvaly, uznání, 

příležitost ke vzdělávání. Stěžejní zásadou je rovnost v odměňování, slušnost, 

spravedlnost, průhlednost a důslednost. (Armstrong, 2009, s. 20 -22).  Za zásadní je 

považován také etický rozměr, především vzájemné respektování svých potřeb, zájmů 

i obav, a také respektování jedince, kterého není možné vnímat jako „prostředek 

k dosažení jiných cílů.“ (Armstrong, 2011, s. 88). Z hlediska pracovníků je třeba počítat 

v rámci řízení odměňování i s uspokojováním jejich potřeb a požadavků. Nutné je brát 

v úvahu i jejich očekávání a potřebou zabezpečovat vhodné pracovní klima pro práci 

včetně motivujících kritérií podporující odměňování. (Armstrong, 2011, s. 230, 239) 

„Odměňování je řízený proces, který zajišťuje, aby zaměstnanci byli jak finančně, tak 

nefinančně oceněni za to, čím přispívají organizaci. Každá firma, která si chce udržet své 

kvalitní zaměstnance, pravidelně přehodnocuje, zda její systém odměňování, ale i její 

kultura a způsob, jak projevuje zaměstnancům uznání a ocenění, vedou ke spokojenosti 

zaměstnanců“. (Janišová, Křivánek, 2013, s. 231) 

Za hlavní cíle řízení odměňování je považováno: 

• odměňovat lidi podle hodnoty, kterou vytvářejí (do jaké míry naplňují určitá 

očekávání); 

• podporovat dosahování cílů organizace (zajišťovat pracovníky, kteří se chtějí 

vzdělávat); 

• podporovat dosahování vysokého výkonu (systém odměňování, který motivuje 

a podněcuje); 

• podporovat a rozvíjet kulturu organizace (propojení odměn s chováním, které je 

v souladu se základními hodnotami organizace); 
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• definovat správné chování a výsledky (vymezit odpovídající očekávání s využitím 

procesu řízení pracovního výkonu v návaznosti na systém odměňování).  

Odměňování vychází ze stanovených zásad a principů, které musí být v souladu 

s hodnotami organizace, a které tvoří základ filozofie odměňování. Jejich dodržování 

a uplatňování v praxi je rozhodující pro samotné pracovníky. Ti musí mít možnost 

pochopit a ztotožnit se s nimi a získat představu, na jaké finanční ohodnocení mohou 

dosáhnout. (Armstrong, 2015, s. 414,428). Je na každé organizaci, jak bude odměňovat své 

pracovníky, zda bude odměna vázána na výkon pracovníka nebo jeho schopnosti, na 

odvedenou práci, na vzdělávání a rozvoj pracovníků, zdokonalování pracovních 

a mezilidských vztahů. (Koubek, 2015, s. 284).  Kociánová dále uvádí, že je na každé 

organizaci, jaké možnosti a formy odměňování využije, jaká si určí pravidla, nástroje 

a postupy.  (Kociánová, 2010, s. 160) 

2.2.2 Strategie a systém odměňování 

Každá organizace je unikátní celek, který se vyznačuje specifickou povahou práce, 

specifickými finančními i lidskými zdroji, ale také specifickými podmínkami. Proto by měl 

systém odměňování vycházet z potřeb konkrétní organizace. (Koubek 2015, s. 285) 

Ten považuje Žufan za nejdůležitější nástroj personálního řízení v organizaci. „Z pohledu 

zaměstnavatele se jedná o nástroj, kterým prosazuje svoji personální strategii a vyjadřuje 

jím hmotně svoji organizační kulturu. Z pohledu zaměstnance je to pak zpravidla 

nejdůležitější nástroj jeho motivace“. (Žufan, 2012, s. 95). Koubek říká, že systém 

odměňování není nic jiného než způsob stanovování mezd a platů, nebo také 

zaměstnaneckých výhod. (Koubek, 2011, s. 158).  A Armstrong popisuje systém 

odměňování jako celek, který se skládá ze vzájemně propojených a souvisejících postupů 

a procesů, které jsou v souladu s cíli organizace. (Armstrong, 2015, s. 421).  

Koubek, Srpová i Řehoř se shodují na hlavních úkolech systému odměňování. Efektivní 

systém by měl: 

• přilákat potřebný počet kvalitních uchazečů o zaměstnání; 

• stabilizovat potřebné a žádoucí pracovníky; 

• odměňovat pracovníky za jejich pracovní úsilí, schopnosti, dosažené výsledky 

i loajalitu; 
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• napomáhat k doplňování a zvyšování kvalifikace pracovníků; 

• hrát pozitivní roli v motivování pracovníků; 

• být v souladu s právními normami; 

• odpovídat možnostem organizace; 

• být pracovníky akceptován.  (Koubek, 2015 s. 285, Srpová, Řehoř, 2010, s. 277) 

„Strategie odměňování musí zabezpečit spravedlivé a efektivní odměňování zaměstnanců 

v souladu s pracovněprávními předpisy a hospodářskými výsledky. Spravedlivé a efektivní 

odměňování zaměstnanců umožňuje: 

• získat a stabilizovat schopné a motivované zaměstnance, 

• poskytovat zaměstnancům odpovídající kompenzaci za vykonanou práci, ocenit 

skutečný výkon zaměstnanců a stimulovat zaměstnance k vykonávání sjednané 

práce a dosahování požadovaného výkonu, 

• nastavit zákonné a konkurenceschopné rozdíly v odměnách zaměstnanců,  

• zajistit efektivní řízení nákladů práce a financování systému odměňování.“ (Šikýř, 

Borovec, Trojanová, 2016, s. 117) 

Podle Žufana má personální strategie odměňování vyjadřovat o jaké pracovníky má 

organizace zájem s ohledem na trh práce a lokalitu, ve které působí. Dále jakým způsobem 

chce ohodnocovat nadstandardní  a případně sankcionovat  podprůměrný  výkon 

pracovníka, zda považuje všechny pracovníky za stejně potřebné pro rozvoj organizace 

a nebo některé z pracovníků i pracovních míst považuje za prioritní. (Žufan, 2012, s. 95). 

Armstrong naproti tomu uvádí že: „Strategie odměňování vystihuje rozmanitost 

a podmiňuje ji jak dědictví minulosti, tak vývoj v budoucnosti“. (Armstrong a Murlisová in 

Armstrong, 2015, s. 416).   Strategie odměňování jednotlivých organizací se liší, a to 

v závislosti na podmínkách, ve kterých fungují a také na samotné kultuře organizace. 

Neustále se vyvíjí, mění a často musí reagovat na okolní podněty. Její devízou musí být 

konkurenceschopnost, ale zároveň spravedlivost, které musí zohledňovat konkrétní znalosti 

a dovednosti lidí, ale i specifický přínos a dosažené výsledky. (Armstrong 2015, s. 416). 

Při odměňování pracovníků vedoucí pracovníci přihlížejí i k nejrůznějším faktorům. Jsou 

rozlišeny na vnitřní mzdotvorné, související s požadavky na pracovní místo a jeho 

postavením ve struktuře organizace. Také na výsledky a pracovní chování jednotlivce, 
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kvalitu vykonávané práce a pracovní podmínky. Do této kategorie patří např.: bystrost, 

iniciativa, obratnost, schopnost spolupráce a diplomacie, dělání chyb a jejich dopad na 

výsledky práce, přesnost, rizikovost práce, rozhodování, řešení problémů, tvořivost, 

vzdělání, znalost práce, sociální dovednosti. Neopomenutelné jsou také mzdotvorné 

faktory vnější, které souvisejí se situací na trhu práce (možnost výběru kvalifikovaných 

pracovníků, konkurenceschopnost v oblasti odměňování ve srovnání s ostatními 

organizacemi) a platnými zákony, předpisy a výsledky kolektivního vyjednávání.  (Koubek 

2015, s. 288 - 290, Srpová Řehoř, 2010, s. 278) 

Odměňování je jednou z nejstarších personálních činností, která je důležitá jak pro 

zaměstnavatele, tak pro samotné pracovníky. Všechna nastavená pravidla, formy i nástroje 

odměňování musí směřovat ke spravedlivému a motivujícímu systému odměňování, který 

bude podněcovat k žádoucím výkonům i kvalitě, zabezpečí uspokojování potřeb i možnost 

seberealizace pracovníků. (Koubek, 2015, s. 286- 287) 

2.2.3 Motivace a spravedlivost v odměňování 

Úkolem vedoucích pracovníků je správně motivovat a povzbuzovat pracovníky. Efektivní 

motivace posiluje sebevědomí pracovníků, jejich iniciativu, pracovní nasazení i ochotu 

vycházet vstříc požadavkům organizace. Trojanová uvádí že: „ Motivace je vnitřním 

procesem, který vyjadřuje touhu a vůli (ochotu) člověka vyvinout určité úsilí vedoucí 

k dosažení subjektivně významného cíle nebo výsledku.“(Bedrnová, Nový in Trojanová, 

2014, s. 40) 

V každodenní praxi působí na pracovníky mnoho faktorů. Vedoucí zaměstnanci mají 

k dispozici řadu motivačních nástrojů, které vychází z vnitřních nebo vnějších faktorů 

motivace. Vnější motivace se zaměřuje na finanční odměny a zaměstnanecké výhody, 

charakterizuje ji zvýšený zájem i očekávání pracovníků, jaká bude jejich výše odměny za 

odvedenou práci nebo zadaný úkol. Vhodné je využít následující faktory k posílení této 

finanční motivace: 

• stanovit jasná očekávání výsledků práce,  

• určit a jasně sdělit, jaké odměny za dosažené výsledky práce nebo vyšší pracovní 

úsilí zaměstnanci získají,     

• zvýšit možnost pracovníka nebo jeho pracovní skupiny ovlivnit výsledky své práce, 
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• posílit podíl výkonového odměňování na celkové odměně zaměstnanců,  

•  zavést nepeněžní odměny, o které zaměstnanci mohou usilovat. 

Vnitřní motivace souvisí s osobním profesním zájmem a potřebou pozitivního 

sebehodnocení. Mezi faktory patří: 

• získat uznání a být respektován, 

• vykonávat zajímavou a smysluplnou nebo společensky významnou práci,  

•  uplatnit své vlastní schopnosti a překonávat překážky, 

•  být na své pracovní výsledky i svého zaměstnavatele hrdý, 

•  získávat nové zkušenosti, 

• udržovat přátelské vztahy s dalšími osobami na pracovišti.  

       (Urban, 2013, s. 106 - 108) 

V literatuře je popsáno mnoho motivačních teorií. Na průběh motivačního procesu se 

soustřeďují Vroomova teorie očekávání, Porterův a Lawlerův rozšířený model teorie 

očekávání, Skinnerova teorie zesílených vjemů a Adamsova teorie spravedlivé odměny. 

(Vodáček, Vodáčková, 2013, s. 132).  Spravedlivé odměňování motivuje především 

k většímu pracovnímu nasazení. Jeho základem jsou jasně stanovená kritéria. Adamsova 

teorie spravedlnosti definuje, do jaké míry pracovníci vnímají, jak je s nimi na pracovišti 

zacházeno v porovnání s ostatními a nakolik je pro motivování lidí důležité spravedlivé 

odměňování. Pojem spravedlnost obsahuje především pocity a vnímání s cílem 

porovnávání. Adamsova teorie je založena na principu „ cítit se spravedlivě.“ (Armstrong, 

2015, s. 225, Armstrong, 2009, s. 114)). Blažek dále uvádí, že významnou myšlenkou této 

teorie je: „Sklon lidí k sociálnímu srovnávání, spojený s tendencí k rovnováze. Člověk 

srovnává s jinými lidmi to, co do práce vkládá (čas, námahu, schopnosti aj.) a co za to 

získává (plat, uznání apod.)  (Blažek, 2014, s. 167). 

 „Tato teorie poukazuje na skutečnost, že každý pracovník srovnává své úsilí s úsilím 

ostatních a v těchto dimenzích posuzuje svou odměnu. Odměna tak může být spravedlivá  

(za stejné pracovní úsilí dostávají všichni stejnou odměnu), nespravedlivá (pracovník 

obdrží menší odměnu než ostatní), nebo více než spravedlivá (pracovník obdrží za stejnou 

práci vyšší odměnu než ostatní). Není bez zajímavosti, že odměna nespravedlivá, ale také 

odměna více než spravedlivá vedou k demotivaci. Základem pro spravedlivou odměnu jsou 
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jasně stanovená kritéria, podle kterých se posuzuje výsledek určité činnosti. Tato kritéria 

musí být předem daná a ještě lépe stanovená v rámci diskuse se samotnými pracovníky.“ 

(Trojanová, 2014, s. s. 44). 

Urban uvádí, že motivování pracovníků patří k nejdůležitějšímu manažerskému úkolu. 

Považuje jej za: „Do určité míry individuální: co motivuje jednoho zaměstnance, nemusí 

vždy motivovat i zaměstnance ostatní…Motivace zaměstnanců totiž ovlivňuje prostá, 

dlouhou zkušeností ověřená skutečnost: lidé se k podniku chovají tak, jak vnímají, že se 

podnik chová vůči nim.“(Urban, 2008, s. 48, 52) 

Správně cílená a vhodně zvolená motivace ovlivňuje pozitivně pracovní chování 

pracovníků. Jejich úsilí, ochotu, dobrovolnost a zaangažovanost na vykonávání 

jednotlivých úkolů. Důležité je správně identifikovat, co je pro ně nejvíce motivující, aby 

mohli uplatnit veškeré své schopnosti, dosáhnout co nejlepších výsledků a očekávaného 

ohodnocení. (Armstrong, 2015, s. 217-218). 

2.2.4 Hodnocení pracovníků, metody hodnocení práce 

Odměňování pracovníků má významné vazby na všechny personální činnosti. Je propojeno 

především s hodnocením pracovníků, a jak uvádí Armstrong: „Poskytuje základnu pro to, 

aby byla peněžní odměna spravedlivá, a hraje významnou roli jako nástroj naplňování 

zásady, že za stejnou práci má být i stejná odměna.“ (Armstrong, 2009, s. 136). Obě 

personální činnosti „stojí vedle sebe“ a sehrávají důležitou úlohu v motivačním systému 

organizace. (Průcha, Veteška, 2012, s. 187). 

Hodnocení patří k základním nástrojům pro personální rozvoj organizace. Vedoucím 

pracovníkům slouží k rozhodování v otázkách souvisejících s řízením pracovního výkonu 

podřízených pracovníků. (Šikýř, 2014, s. 116) Zaměřuje se také na pracovní chování, 

vztahy ke spolupracovníkům nebo dalším osobám, se kterými přichází do styku 

v souvislosti s jeho pracovní pozicí. Zacíleno je tedy jak na pracovní výkon, tak na 

schopnosti pracovníka a jeho rozvojový potenciál. (Srpová, Řehoř, 2010, s. 268) 

Důležitým aspektem hodnocení pracovníků jsou vhodně stanovená kritéria. Kociánová 

říká, že „zaměřuje-li se (v praxi) hodnocení na pracovní výkon, je zpravidla podkladem 

pro odměňování. Jsou-li cílem hodnocení hlavně rozvoj pracovníků a jejich motivace, 

je zaměřeno ve velké míře na pracovní chování a na schopnosti pracovníků“. Uvádí dále, 
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že kritéria musí být srozumitelná, jednoznačná, musí odpovídat nárokům pracovní pozice 

hodnoceného pracovníka a jejich počet nemá být příliš velký. (Kociánová, 2010, s. 149). 

Koubek uvádí výčet vybraných kritérií hodnocení pracovního výkonu, která umožňují 

subjektivní přístup k hodnocení, jsou neměřitelná, ale také kritéria výsledků práce, která 

umožňují měření. Členění kritérií hodnocení je zaměřeno na výsledky - konkrétní výsledky 

práce, kvalitu a množství vykonané práce, spokojenost zákazníků a úrazovost, chování 

pracovní - ochota přijímat úkoly, dodržování zadání úkolu, vedení potřebných záznamů, 

dodržování pravidel, chování sociální - ochota ke spolupráci, vztahy se spolupracovníky, 

jednání s lidmi, chování k nadřízeným / podřízeným. Dále je dělí na: Dovednosti 

a znalosti, potřeby, vlastnosti - samostatnost, spolehlivost, přizpůsobivost, loajalitu, 

schopnost koordinace činnosti, vzdělání, znalost jazyků (Koubek, 2015, s. 213 - 214). 

Zaměstnavatelé používají v rámci hodnocení svých podřízených nejrůznější metody 

hodnocení jejich práce, na základě nichž jsou pracovníci odměňováni. Je možné je 

rozlišovat podle kritérií hodnoceného časového úseku nebo počtu hodnotitelů. V praxi 

dochází ke kombinaci těchto metod tak, aby byly uplatňovány jejich výhody a současně 

docházelo k efektivnímu hodnocení pracovníků. / Průcha, Veteška, 2012, s. 115). 

Janišová a Křivánek uvádějí čtyři základní metody hodnocení práce pracovníků: 

Odstupňování, klasifikaci, srovnávání a bodovací metodu. (Janišová, Křivánek, 2013, 

s. 232) 

Armstrong uvádí dvě kategorie hodnocení práce – analytickou a neanalytickou, které 

se zabývají vnitřním porovnáváním se zaměřením na samotný obsah vykonávané práce, 

nikoli na pracovníka. Analytické hodnocení považuje za nejobvyklejší hodnocení práce. 

Je založeno na zjišťování určitých prvků nebo faktorů, které jsou součástí vykonávané 

práce. Za nejvýznamnější považuje především metodu bodovací (je založena na 

stanovených požadavcích, které jsou kladeny na pracovníka v souvislosti s vykonávanou 

prací – metoda bodových stupňů) a metodu porovnávání (například odměňování za stejnou 

práci). Neanalytický přístup se zaměřuje na „práci jako celek…kdy je určitá práce 

porovnávána s jinou prací, aby se rozhodlo o tom, zda je její hodnota větší, menší nebo 

stejná“. Nejvyužívanější je metoda klasifikační (zařazování do stanovených stupňů, jemuž 

nejvíce odpovídá vykonávaná práce) a za nejprimitivnější považuje Armstrong metodu 

pořadí prací, kdy dochází k porovnávání práce vzhledem k potřebám organizace. Uvádí, že 
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každá organizace musí mít vytvořenu metodu hodnocení práce, která zajišťuje spravedlnost 

a průhlednost v odměňování a podílí se na naplňování cílů organizace. (Armstrong, 2009, 

s. 139-147). 
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3 Finanční odměňování v základní umělecké škole 

3.1 Vymezení pojmů 

Základní umělecká škola -  „Základní umělecké vzdělávání poskytuje základy vzdělání 

v jednotlivých uměleckých oborech. Základní umělecké vzdělávání se uskutečňuje 

v základní umělecké škole. Základní umělecká škola připravuje také pro vzdělávání ve 

středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích, popřípadě pro studium na 

vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Základní umělecká škola 

organizuje přípravné studium, základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným 

počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé.“ (zákon č.561/2004 Sb., školský zákon, 

§ 109)  

Pedagogický pracovník – Průcha a Veteška vymezují pojem pedagogického pracovníka 

jako vyučujícího, který může působit na kterémkoli stupni i druhu školy. (Průcha, Veteška, 

2012, s. 194) 

„Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, 

přímou speciálněpedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým 

působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě 

zvláštního právního předpisu (dále jen „přímá pedagogická činnost“); je zaměstnancem 

právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem 

školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo 

není-li zaměstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který 

vykonává přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociálních služeb.“(zákon č. 563/2004 

Sb., zákon o pedagogických pracovnících, § 2.) 

Na základní umělecké škole může vykonávat přímou pedagogickou činnost, tedy mít status 

pedagogického pracovníka, i aktivní umělec -  profesionální hudebník, výtvarný umělec, 

tanečník nebo herec, kterému může ředitel školy uznat písemně odbornou kvalifikaci, 

pokud vyučované předměty odpovídají charakteru jeho uměleckého zaměření. Tato 

výjimka „ výkonného umělce“, se ale vztahuje pouze pro danou školu. (zákon č.563/2004 

Sb., zákon o pedagogických pracovnících, §10, odst. 2.) 
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„Finanční odměňování slouží k výkonové motivaci osob, je však důležité i pro jejich 

získání a udržení. Neslouží tedy jen k podpoře výkonu zaměstnanců, ale i jejich 

spokojenosti a stabilitě.“ (Urban, 2013, s. 106) 

Plat je peněžité plnění poskytované pracovníkům, (kteří jsou v pracovním poměru), za 

jejich práci v souladu s platnými právními předpisy. Určuje jej zaměstnavatel v souladu se 

zákoníkem práce a prováděcími nařízeními vlády. (Kolektiv autorů, 2016, s. 188) 

Nenárokové složky platu jsou takové složky platu, jejichž přiznání si zaměstnanec 

nemůže nárokovat. Jejich stanovování je plně v kompetenci zaměstnavatele a dle 

charakteru mohou být rozděleny na pravidelné (osobní příplatek) a na nepravidelné  

 (odměny). (Valenta 2016, s. 19). 

 

3.2 Charakteristika a specifika základní umělecké školy 

Umělecké vzdělávání má v českých zemích dlouholetou tradici. Počátky hudebního 

vzdělávání můžeme vysledovat již v 17. století. V 18. a 19. století dochází k postupnému 

rozšiřování městských hudebních škol. Zde můžeme spatřovat základy tradice 

organizovaného hudebního vzdělávání. Po druhé světové válce se zavádí jednotný typ 

hudebních škol a po roce 1989 se mění název základního uměleckého vzdělávání na 

základní umělecké školy. Základní umělecké vzdělávání má charakter dlouhodobého, 

systematického a komplexního studia. Neposkytuje stupeň vzdělání, ale základy vzdělání 

v uměleckých oborech. „Ve vzdělávacím systému plní umělecké školství dvě klíčové 

funkce: připravuje experty, výkonné umělce, a podílí se na všeobecném vzdělávání 

populace“. Je zařízením, které může poskytovat vzdělávání ve čtyřech oborech - 

hudebním, tanečním, výtvarném a literárně dramatickém. Prováděcím předpisem je 

vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Vzdělávat se mohou děti od 

pěti let v přípravných odděleních, děti od sedmi let v I. stupni základního studia a děti od 

čtrnácti let ve II. stupni základního studia. Dospělí se mohou vzdělávat ve všech čtyřech 

oborech ve Studiu pro dospělé – délka studia je čtyři roky.  Posláním základní umělecké 

školy je vzdělávat a formovat žáky v oblasti umělecké a estetické a vychovávat z nich 

celistvé harmonické osobnosti, které se budou umět orientovat v oblasti umění nejen jako 

posluchači, ale hlavně jako aktivní členové amatérských souborů hudebních, tanečních 
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a divadelních. Nadaní a talentovaní žáci jsou připravováni na nejrůznější střední nebo 

vysoké školy uměleckého směru. Hlavním cílem je vychovávat vnímavého a citově 

bohatého jedince se širokým kulturním rozhledem, jemuž se „umění“ stane běžnou 

součástí života. Naučí se zodpovědnosti, trpělivosti, samostatné práci, logickému myšlení, 

a to vše v přátelské atmosféře a kulturním prostředí.  

„ Umělecká tvorba je jedním z nejznámějších produktů naší země a většina našich světově 

uznávaných umělců získala základy svého profesionálního vzdělání právě v základních 

uměleckých školách. Jejich struktura, široká síť a provázanost v systému uměleckého 

vzdělávání nemá dnes v evropském ani světovém měřítku obdobu“.(Průcha, 2009, s. 97; 

RVP pro ZUŠ, 2010; Výzkumný ústav pedagogický v Praze, s. 8 – 11, Kolektiv autorů, 

2016, s. 31). 

V základní umělecké škole se setkávají pedagogičtí pracovníci různých uměleckých 

profesí, různého zaměření, s různým vzděláním, různých individuálních schopností 

s odlišnými a více či méně reálnými představami a očekáváními o profesi učitele 

uměleckých předmětů. Přesto musí splňovat předpoklady pro výkon pedagogického 

pracovníka dle zákona č. 563/ 2004 Sb., zákona o pedagogických pracovnících, § 3, – 

způsobilost k právním úkonům, odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, 

bezúhonnost, zdravotní způsobilost a znalost českého jazyka. 

Již při samotném výběru se tyto osobnosti stávají významnou hodnotou pro dané 

organizace. Jejich individuální schopnosti a kreativita se následně projevuje v činnostech, 

na nichž je základní umělecká škola závislá. Specifikum tohoto typu škol je především 

v rozmanitosti činností, které je založeno na týmové práci všech zaměstnanců. V dnešní 

době základní umělecké školy působí ve svých regionech jako malé agentury, zajišťující 

kulturní dění obce, města nebo nejbližšího okolí. Právě zde se uplatní především velká 

rozdílnost a odlišnost jednotlivých osobností. Rozmanitost, nápaditost a smysl pro 

prezentování výsledků své práce umožňuje základním uměleckým školám navazování 

kontaktů i mimo republiku a podporovat spolupráci v rámci soutěží a přehlídek, ale 

především propagovat umělecké školství v zahraničí. (Průcha, 2009, s. 100) 

Pracovníci jsou tedy klíčovým faktorem naplňování cílů organizace a nejen způsob řízení 

lidských zdrojů, ale také kreativita pedagogických pracovníků, má velký vliv na 
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jejich úspěšnost a konkurenceschopnost v regionu. Oba tyto faktory výrazně také ovlivňují 

komunikaci i celkové klima v dané organizaci.  (Žufan, Hán, Klímová, 2013, s. 12, 49).  

3.3 Základní předpisy upravující odměňování ve školství 

• Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce 

• Nařízení vlády č 564/ 2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě 

• Nařízení vlády č.567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních 

zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši 

příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí 

• Nařízení vlády č.222/ 2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách 

a správě 

• Vyhláška č.58/1991 Sb., o vymezení obsahu mzdových prostředků  

Podpůrné předpisy pro řešení otázek souvisejících s odměňováním 

• Zákon č 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů 

• Nařízení vlády č. 328/2013 Sb. O stanovení rozsahu a způsobu poskytování 

údajů do Informačního systému o platech 

• Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé 

výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-

psychologické činnosti pedagogických pracovníků 

• Nařízení vlády č 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných 

důležitých osobních překážek v práci 

• Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

akreditační komisi a kariérním řádu pedagogických pracovníků 

 (Valenta, 2016, s. 7) 

 

3.4 Plat a jeho složky 

Pedagogičtí pracovníci v základních uměleckých  školách získávají plat - peněžité plnění 

poskytované za výkon práce jednostranným opatřením (platový výměr). Ten jim určuje 
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zaměstnavatel, tedy ředitel školy, podle platných právních předpisů s nárokem 

na jednotlivé složky, které určuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, dále nařízení 

vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné správě a případně 

vnitřní předpis vydaný zaměstnavatelem v souladu s § 305 zákoníku práce. (Kolektiv 

autorů, 2016, s. 188, 209, Šikýř, Borovec, Trojanová, 2016, s. 122). Pokud na škole 

funguje odborová organizace, musí být také v souladu s kolektivní smlouvou. 

Základní členění jednotlivých složek platu: 

     Obr. č. 1   (Valenta, 2016, s. 17) 

 

3.4.1 Nárokové složky platu 

Nárokové složky: platový tarif, 

nadtarifní nárokové složky pravidelné :  

• příplatek za vedení; 

• zvláštní příplatek; 

• specializační příplatek; 

• příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí; 

nadtarifní nárokové složky nepravidelné :  

• příplatek za noční práci; 

• příplatek za práci v sobotu a neděli;  

• plat a příplatek za práci přesčas; 
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• příplatek za rozdělenou směnu; 

• příplatek za výkon přímé pedagogické činnosti nad stanovený 

rozsah; 

• plat nebo náhradní volno za práci ve svátek. (Valenta, 2016, s. 18) 

Všechny nárokové složky, které může mít sjednán pedagogický pracovník v základní 

umělecké škole jsou uvedeny v platovém výměru. Nejčastější nadtarifní nárokovou 

složkou je příplatek za vedení, který má přiznán zástupce ředitele nebo vedoucí 

jednotlivých oborů. Výši příplatku stanovuje ředitel podle § 124 zákoníku práce – podle 

stupně řízení a náročnosti řídící práce. Nepravidelné nárokové složky, které ovlivňují výši 

platu v základní umělecké škole jsou především: plat a příplatek za práci přesčas, příplatek 

za výkon přímé pedagogické činnosti nad stanovený rozsah, příplatek za práci v sobotu 

a v neděli, plat nebo náhradní volno za práci ve svátek, méně častěji specializační 

příplatek, zvláštní příplatek nebo příplatek za noční práci. 

 

Platový tarif pedagogických pracovníků určují platová třída, platový stupeň a stupnice 

platových tarifů.   

Platová třída: pro zařazení pedagogického pracovníka je rozhodující druh práce sjednaný 

v pracovní smlouvě. Ředitel školy zařazuje zaměstnance do platové třídy podle 

nejnáročnější práce v rámci sjednaného druhu práce, kterou specifikuje nařízení vlády 

č.222/2010 Sb., katalog prací ve veřejných službách a správě. Dále musí ředitel školy 

respektovat nařízení vlády č. 564/2006Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejné 

správě. Pedagogičtí pracovníci jsou zařazováni do 11. platové třídy: 

2.16.01. 11. 2. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí 

a dovedností ve všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního 

vzdělávacího programu nebo podle individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci 

s dalšími odborníky a dalších metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie. 

nebo 12. platové třídy: 

2.12.01 12.1. 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 
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přímé pedagogické činnosti, nebo spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací 

individuálních vzdělávacích plánů. (nařízení vlády č.222/2010 Sb., katalog prací)  

Pokud pedagogický pracovník nesplňuje kvalifikační předpoklad stanovený nařízením 

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

§ 2 - v případě základních uměleckých škol to jsou všichni absolventi konzervatoří nebo 

středních škol s uměleckým zaměřením, je povinen jim zaměstnavatel odečíst 

započitatelnou dobu o lhůty uvedené v § 4 odstavci 7 tohoto zákona. 

Platový stupeň: pro zařazení pedagogického pracovníka je rozhodující tzv. započitatelná 

praxe. „ Touto dobou se rozumí jednak doba výkonu práce, při které zaměstnanec získával 

zkušenosti, znalosti a odborné vědomosti využitelné pro výkon požadované práce (praxe 

v oboru požadované práce a jiná praxe), a také doby, které jsou době výkonu práce 

postaveny naroveň (doba péče o dítě a doba výkonu vojenské základní či náhradní služby 

nebo civilní služby). (Kolektiv autorů, 2016, s. 199). Praxi v oboru a jeho délku přiznává 

zaměstnanci ředitel školy s ohledem na povahu a charakter vykonávané práce a v závislosti 

na míře jejího využití pro výkon sjednané práce. (zákon č. 564 /2006, o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, § 2 - 9  a zákon č. 262/2006 Sb., 

část VI., hlava 3., § 123 odst. 4). 

Přísluší mu platový tarif podle stupnice platových tarifů - nařízení vlády č. 564 / 2006 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, § 5 odst. 9, příloha 

č. 9.  

3.4.2 Nenárokové složky platu 

Tato práce se zaměřuje na nenárokové složky platu, respektive na zjištění kritérií pro 

přiznávání odměn a osobního ohodnocení v základních uměleckých školách. Na tyto 

složky platu vzniká nárok pedagogickému pracovníkovi na základě subjektivního 

rozhodnutí zaměstnavatele. Jejich přiznání je plně v kompetenci ředitele školy. 

„Nenárokové složky platu se od nárokových nadtarifních složek liší především tím, 

že zaměstnanec nemůže nárokovat jejich přiznání ze zákona – rozhodnutí o přiznání 

nenárokové složky platu je zcela na zaměstnavateli.  (Valenta, 2016, s. 19). 

Při jejich stanovení je důležité mít jasně formulovaná interní pravidla pro přiznání 

a v případě osobního příplatku i pravidla pro případné odnětí. Borovec dále doporučuje, 
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aby byla zapracována do vnitřního platového předpisu. A to se zřetelem na zásadu rovného 

odměňování a zákazu diskriminace. 

I tyto složky můžeme rozdělit na pravidelné a nepravidelné, a to podle toho, zda jejich 

přiznání lze pravidelně předpokládat v každém měsíci. 

• pravidelné: osobní příplatek  

• nepravidelné: odměna  

  cílová odměna 

Osobní příplatek jako pravidelná nenároková složka umožňuje řediteli školy ocenit 

individuální výsledky práce na základě  dlouhodobě dosahovaných velmi dobrých 

pracovních výsledků nebo plnění většího rozsahu pracovních úkolů. v porovnání 

s ostatními pracovníky. Je přiznáván: „Zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi 

dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní 

zaměstnanci, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 50 % platového 

tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen. 

Zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce 

zařazené do desáté až šestnácté platové třídy, může zaměstnavatel poskytovat osobní 

příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do 

které je zaměstnanec zařazen. - ( Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 131) 

Odměna je přiznávána jako jednorázové finanční ohodnocení na základě 

„nadstandardního“ výkonu práce. Zaměstnavatel ji může poskytnout za splnění 

mimořádného nebo zvlášť významného úkolu.(Šikýř, Borovec, Trojanová, 2016, s. 122-

129, Kolektiv autorů, 2016, s,206-208) 

Tedy za: „Úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu může 

zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci odměnu.“ Cílová odměna: „Za splnění předem 

stanoveného mimořádně náročného úkolu, jehož příprava, postupné zajišťování a konečná 

realizace bude z hlediska působnosti zaměstnavatele zvlášť významná, může zaměstnavatel 

zaměstnanci, který se na jeho splnění bezprostředně nebo významně podílí, poskytnout 

cílovou odměnu. Výši odměny oznámí zaměstnavatel společně s hodnotitelnými nebo 

měřitelnými ukazateli před započetím plnění úkolu. Cílová odměna přísluší zaměstnanci 

ve výši určené zaměstnavatelem v závislosti na plnění ukazatelů, neskončí-li jeho pracovní 
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poměr před splněním stanoveného úkolu.“ (Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, §134, 

§134a )  

Zajímavé je zjištění, že mezi Valentou a Borovcem nedochází ke shodě v zařazení cílové 

odměny jako složky nárokové nebo nenárokové. Valenta uvádí cílovou odměnu jako 

složku nenárokovou. „Možnost jejího přiznání je právním předpisem definována tak, 

že nelze její přiznání opakovat pravidelně každý měsíc a především nelze předem předvídat 

její přiznání, na které je vydán platový výměr“. Borovec uvádí, že „pokud se 

zaměstnavatel rozhodne, motivovat zaměstnance, aby úspěšně takový úkol zvládli, platí, že 

výši odměny musí oznámit již před započetím plnění úkolu. Tím je zajištěn nárok 

zaměstnance, jehož pracovní poměr neskočil před splněním stanoveného úkolu, na cílovou 

odměnu“. (Valenta, 2016, s. 9 -19, Šikýř, Borovec, Trojanová, 2016, s. 122) 

Poskytování odměny i osobního příplatku musí být v souladu s vnitřním platovým 

předpisem, případně kolektivní smlouvou, ale také pracovní smlouvou a s podmínkami, 

které zaměstnavatel sjednává individuálně při přijímání pracovníků do pracovního poměru.  

Z výše uvedeného vyplývá, že obě tyto nenárokové složky platu ohodnocují nadstandardní 

práci, tedy činnosti a aktivity nad rámec pracovních povinností. Jejich přiznání je plně 

v kompetenci zaměstnavatele a je závislé na jeho subjektivním posouzení i jeho 

rozhodnutí, zda pracovníkovi bude přiznáno osobní ohodnocení nebo odměna za jeho 

aktivní přístup a konkrétní finanční částky obdrží ve svém platu. Částky, které může získat, 

mohou být velmi zajímavé, a proto je nutné, aby byla pečlivě stanovena kritéria pro 

získávání odměny a osobního příplatku. Na zvážení zaměstnavatele je, zda bude rozlišovat 

kritéria pro přiznávání odměny, ocenění jednorázové činnosti a kritéria pro osobní 

ohodnocení, činnosti pravidelné a dlouhodobějšího charakteru, kdy pracovník plní větší 

rozsah pracovních úkolů.(Šikýř, Borovec, Trojanová, 2016, s. 129-130, Kolektiv autorů, 

2016, s. 206). 

V obou případech sehrává velkou úlohu motivační složka, která je závislá na výši 

finančních prostředků, se kterými škola disponuje. „ I menší odměna přicházející okamžitě 

poté, kdy pracovník svůj úkol úspěšně dokončil, má na jeho motivaci větší vliv než vyšší 

odměna po delší době…. Odměna za správné plnění úkolů zvyšuje pravděpodobnost, 

že zaměstnanci svou práci provedou správně (s větším nasazením, kvalitně apod.) 
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i v budoucnu“. Finanční motivace přesto nepatří k motivátorům dlouhodobějším, má 

účinnost jen krátkodobého charakteru. (Urban, 2013, s. 111, 115) 

Důležitou roli v této oblasti sehrává motivační program organizace, který stanovuje 

základní pravidla práce s lidmi, s cílem ovlivnit jejich pracovní výkonnost, pracovní 

ochotu i nasazení a jejich spokojenost. Kocianová uvádí, že motivační program je: 

„Konkretizací systému práce s lidmi s relativně vyhraněným zaměřením na pozitivní 

ovlivňování pracovní motivace pracovníků. Určuje základní pravidla uplatňování 

stimulačních prostředků, představuje soubor pravidel, opatření a postupů, jejichž 

primárním posláním je dosažení žádoucí pracovní motivace pracovníků, jejich výkonnosti, 

spokojenosti a stabilizace.“(Kocianová, 2010, s. 39). 

Zásadní úlohu v přiznávání odměn i osobních příplatků sehrává jednak dostatek finančních 

prostředků na nenárokové složky platu, ale také postup při navrhování, schvalování a 

následně určování finančních limitů pro jejich přiznávání, které upravuje vnitřní platový 

předpis školy.(Šikýř, Borovec, Trojanová, 2016, s. 129). 

3.4.3 Kritéria finančního odměňování v ZUŠ 

Z charakteru školy vychází řada aktivit, které se následně promítají právě do nenárokových 

složek platu, jež pedagogičtí pracovníci vykonávají v rámci své nepřímé pedagogické 

činnosti nebo zcela nad rámec svých povinností. Ředitel má tedy možnost specifikovat 

konkrétní kritéria finančního odměňování, která jsou podkladem pro přiznávání osobního 

příplatku (ohodnocení) nebo odměny a vycházet při jejich tvorbě ze specifických činností 

jednotlivých základních uměleckých škol, které jsou pro ně charakteristické. Kritéria 

mohou vycházet z aktivit, při nichž pedagog prezentuje výsledky své práce, ale také to 

mohou být kritéria související s osobností samotného pedagoga a jeho ochotě podílet se na 

rozvoji a prezentaci školy. 

Nejlépe přijímána jsou kritéria, na kterých se mají možnost podílet i samotní pedagogičtí 

pracovníci. Již při jejich tvorbě mohou ovlivnit formulaci tak, aby co nejlépe vystihovala 

podstatu a charakter odměňované práce a aby byla dosažitelná pro všechny pedagogické 

pracovníky. Pokud jsou součástí této práce, v konečném důsledku se s nimi i snadněji 

ztotožňují a lépe je přijímají. Kritéria musí být srozumitelná, jasná, jednoznačná 

a splnitelná pro všechny zaměstnance. Borovec říká, že: „Kritéria musí být konkrétní. 
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S obecnými kritériemi se vystavujete nepochopení ze strany zaměstnanců.“ (Šikýř, 

Borovec, Trojanová, 2016, s. 130).   

Je tedy na každé škole, do jaké míry se na tvorbě kritérií budou podílet samotní 

pedagogičtí pracovníci. Zda budou kritéria rozdělena pro přiznávání odměn a osobního 

příplatku a nakolik se stanou pro samotné pracovníky motivující složkou, která může 

ovlivnit jejich konečnou výši platu, a zároveň zvýšit prestiž a podíl každého z nich na 

veřejných prezentacích školy. Jednotlivé činnosti a aktivity, za které jsou pedagogičtí 

pracovníci v ZUŠ odměňováni v rámci nenárokových složek platu, se tak mohou výrazně 

podílet na rozdílných finančních částkách mezi pedagogickými pracovníky. Borovec uvádí 

například tato obecná kritéria finančního odměňování: osobní příplatek - vedení kabinetů 

a knihovny, vedení dokumentace BOZP a PO, uvádějící učitelé, metodik prevence a pro 

odměny - zapojení se do tvorby ŠVP, aktivní přístup při zabezpečování školních projektů, 

příprava žáků na soutěže a přehlídky, zajištění a aktivní účast na zápisu dětí. (Šikýř, 

Borovec, Trojanová, 2016, s. 131). 

Výuka v ZUŠ probíhá většinou ve čtyřech oborech. Je velmi rozmanitá, a tak i škála 

kritérií, vycházející z nejrůznějších činností jednotlivých oborů, má různorodý charakter. 

Patří mezi ně například pořádání výchovných představení pro základní, mateřské, nebo 

střední školy, účast na vernisážích, pořádání výstav výtvarných oborů, účast žáků 

v soutěžích, příprava žáků na umělecké školy, výzdoba školy, autorská tvorba žáků v rámci 

žákovských veřejných koncertů, správa knihovny a notového materiálu, organizace 

zájezdu nebo víkendového soustředění, získání sponzorských darů, organizace akcí 

ve spolupráci s jinými subjekty, atd.  

Kritéria finančního odměňování pro ZUŠ žádná odborná literatura nespecifikuje, a proto 

je na zvážení každé školy, jak podrobně a jaká kritéria finančního odměňování si stanoví.  

Nejdůležitější je hledisko spravedlivosti a dosažitelnosti pro všechny pedagogické 

pracovníky. 
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4 Výzkumná  část 

Výzkumným problémem této práce je zjištění kritérií finančního odměňování v základních 

uměleckých školách, na základě nichž jsou pedagogičtí pracovníci odměňováni v rámci 

nenárokových složek – odměn a osobního příplatku. 

4.1 Cíl a výzkumné otázky 

Cílem této práce je zjistit kritéria finančního odměňování pedagogických pracovníků 

v ZUŠ, která slouží jako podklad pro přiznávání odměn a osobního příplatku. V žádné 

odborné literatuře nebyla nalezena konkretizace kritérií finančního odměňování pro tento 

typ školy, a proto jsou kritéria zjištěna na základě analýzy vnitřního platového předpisu 

z pěti základních uměleckých škol. Výsledky z této analýzy jsou doplněny dotazníkovým 

šetřením s cílem zodpovědět, která kritéria finančního odměňování považují ředitelé škol 

při odměňování pedagogických pracovníků za nejdůležitější, a která kritéria finančního 

odměňování považují za nejúčinnější sami pedagogičtí pracovníci. Dále na základě těchto 

poznatků vypracovat srovnání důležitosti kritérií z pohledu ředitelů škol a pedagogických 

pracovníků a vytvořit seznam nejdůležitějších kritérií finančního odměňování pro 

management základních uměleckých škol. 

Stanoveny byly tři výzkumné otázky:  

1.  Jaká jsou kritéria finančního odměňování v rámci nenárokových složek / osobního 

příplatku a odměn/  na základní umělecké škole? 

2. Jaká kritéria finančního odměňování považují za důležitá při odměňování 

pedagogických pracovníků ředitelé škol? 

3.    Jaká kritéria jsou důležitá při odměňování pro pedagogické pracovníky? 

       

4.2 Vymezení objektu výzkumného šetření 

Šetření bakalářské práce je zaměřeno na základní umělecké školy v Ústeckém kraji, 

pedagogické pracovníky i ředitele škol.  Celkový počet základních uměleckých škol 

v tomto kraji je třicet. Sedm je zřizováno krajem, dvacet tři je zřizováno obcí. V mém 

výběrovém souboru je pět základních uměleckých škol, u nichž je analyzován vnitřní 

platový předpis z hlediska obsahu, se zaměřením na finanční odměňování a nenárokové 
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složky platu – odměny a osobní příplatek s cílem zjistit kritéria finančního odměňování 

v rámci nenárokových složek platu. Školy byly vybrány s ohledem na jejich rozdílnou 

velikost s počtem žáků od 200 žáků až po školy s  1000 žáky.  K těmto pěti základním 

uměleckým školám je také směřován dotazník, na jehož základě dojde k porovnání kritérií 

finančního odměňování z pohledu ředitele školy a jeho pedagogických pracovníků. 

4.3 Předvýzkum 

Předvýzkum byl realizován na jedné ze základních uměleckých škol v Praze. Připravená 

analýza vnitřního platového předpisu byla předložena paní ředitelce a dotazník byl 

předložen jak paní ředitelce, tak pedagogickým pracovníkům. Cílem bylo odstranit 

nejasnosti ve formulacích a upřesnit otázky v dotazníku. Na základě konzultace byla 

analýza dokumentu (z hlediska finančního odměňování) zobecněna a zjednodušena. Do 

části zabývající se nenárokovými složkami platu byly přidány metody hodnocení výsledků 

práce, které byly také doplněny do teoretické části. Došlo také k úpravě grafické stránky 

dotazníku, která měla za úkol zpřehlednit jej. V dotazníku pro pedagogy bylo v otázce č. 1 

– Máte vytvořena kritéria pro přiznávání osobního příplatku doplněna odpověď nevím a v 

č. 2 -  Máte vytvořena kritéria pro přiznávání odměn také doplněna odpověď nevím. 

 

4.4 Techniky sběru dat / metody 

Vzhledem k tématu byly zvoleny dvě metody výzkumu. Upřednostněna byla analýza 

vnitřního platového předpisu, na jejímž základě došlo ke zjištění obsahové stránky 

dokumentu  - finančního odměňování a stanovení kritérií finančního odměňování pro 

přiznávání nenárokových složek platu – odměny a osobního příplatku. Jako doplňující 

metoda byl zvolen dotazník, který je uznávanou metodou vhodnou pro získávání 

hromadných údajů. Ten je sestaven ve spolupráci se dvěma kolegyněmi SMG, které 

zpracovávají stejné téma, ale na jiném typu školy. Dvě otázky vychází z poznatků 

z teoretické části a ostatní jsou zaměřeny již na konkrétní kritéria nenárokových složek, 

tedy cíl této bakalářské práce. Použity byly dvě otázky škálové, osm uzavřených a dvě 

otázky polouzavřené s možností doplnit výčet kritérií osobního příplatku i odměn. 

Dotazník je směřován jak na ředitele škol, tak také na pedagogické pracovníky. 
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4.5 Časový harmonogram prací 

4.6 Analýza vnitřního platového předpisu a jeho vyhodnocení 

Výběrovým souborem pro analýzu vnitřního platového předpisu je 5 základních 

uměleckých škol z Ústeckého kraje. Kritériem výběru je velikost školy - počet žáků od 200 

– 1000. Analýza se zaměřuje na hodnocení obsahu dokumentu a zjištění kritérií finančního 

odměňování pedagogických pracovníků v rámci nenárokových složek platu – osobního 

příplatku a odměny. 

4.6.1 Specifikace základních uměleckých škol 
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4.6.2 Obsahová analýza vnitřního platového předpisu 

Na začátku všech analyzovaných vnitřních platových předpisů jsou uvedeny úvodní 

ustanovení a zásady dokumentu. Uvedeny jsou právní předpisy, na jejichž základě byly 

dokumenty zpracovány, platnost dokumentu a způsob seznámení pracovníků s tímto 

dokumentem. 

Určení platu: Všechny základní umělecké školy (dále jen ZUŠ) mají uvedeno, kdo určuje 

pracovníkům plat a jakými právními předpisy se přiznávání platu řídí – zákon 

č. 262/2006Sb., zákoník práce a nařízení vlády č.564/2006Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 

Kvalifikační předpoklady: Dvě z pěti ZUŠ neuvádějí potřebné kvalifikační předpoklady 

pro výkon sjednaných prací v pracovní smlouvě. Ostatní uvádí právní předpisy -  nařízení 

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

§2, zákon č.563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících, hlava II. a vyhláška 

č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních komisí 

a kariérním systému pedagogických pracovníků. 

Zařazování do platových tříd a pravidla pro zařazování do platových tříd:  Jedna 

ze ZUŠ neuvádí, jak zařazuje své pedagogické pracovníky do platové třídy. Ostatní uvádí 

právní předpisy, kterými se řídí zařazování do platových tříd - zákon č. 262/2006Sb., 

zákoník práce, § 123, odst. 2 a nařízení vlády č.222/2010 Sb., katalog prací. Uvedeno je, 

že zaměstnanec je zařazen v rámci druhu práce sjednané v pracovní smlouvě a na základě 

nejnáročnějších požadovaných prací. Uvedeny jsou také zásady pro zařazení zaměstnance, 

který nesplňuje potřebné kvalifikační předpoklady. 

Zařazování do platového stupně a pravidla pro zařazování do platového stupně: 

Jedna ze ZUŠ neuvádí, jak jsou zařazováni pedagogičtí pracovníci do platového stupně. 

Ostatní uvádí zákon č. 262/2006Sb., zákoník práce, § 123, odst. 4 a nařízení vlády 

č.564/2006Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, § 4 – 

započitatelná praxe. 

Postup při zařazování nově přijatých pracovníků do platových tříd a stupňů: Tento 

bod neuvádí ve svých dokumentech dvě z pěti ZUŠ. Ostatní uvádí tyto náležitosti, které 
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musí nový uchazeč o zaměstnání předložit: doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

doložení předcházející pedagogické praxe v oboru – případně zápočet praxe z let 

minulých. 

Odměna z dohod: Neuvádí dvě ZUŠ, ostatní shodně uvádí zákon č. 262/2006Sb., 

zákoník práce, § 138 -výše odměny z dohody a podmínky pro její poskytování 

se sjednávají v dohodě o provedení práce nebo v dohodě o pracovní činnosti. 

Příplatek za vedení: Tento příplatek uvádí všechny ZUŠ a specifikují, kteří pracovníci jej 

mohou v jejich organizaci pobírat. Řídí se zákonem č. 262/2006Sb., zákoník práce, § 124 

s přihlédnutím k organizační struktuře školy. V případě pedagogických pracovníků je to 

zástupce ředitele a vedoucí jednotlivých oborů. 

Příplatek za noční práci: Tento příplatek uvádí pouze jedna ze škol, řídí se podle 

zákona č. 262/2006Sb., zákoník práce, § 125 a je uvedeno, že noční práci musí 

pedagogickému pracovníkovi nařídit ředitel školy. 

Příplatek za práci v sobotu a neděli: Uváděn je pouze ve třech případech 

s odvoláním na zákon č. 262/2006Sb., zákoník práce, § 126 a je uvedeno, že tuto práci 

musí pedagogickému pracovníkovi nařídit ředitel školy. 

Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek: Příplatek neuvádí jen ZUŠ č. 5, řídí 

se zákonem č. 262/2006Sb., zákoník práce, § 135. 

Plat nebo náhradní volno za práci přesčas: Je specifikován ve všech pěti platových 

předpisem s odkazy na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 127. 

Příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah: Tento příplatek 

neuvádí ZUŠ č. 5, ostatní uvádí poskytování příplatku v souladu se zákonem 

č. 262/2006Sb., zákoník práce, § 132, zákon č.563/2004 Sb., zákon o pedagogických 

pracovnících § 23 a nařízení vlády č.75/2005, o ustanovení rozsahu přímé vyučovací 

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

psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění. 

Specializační příplatek: Příplatek není uváděn ve dvou dokumentech ZUŠ, jedna 

ze ZUŠ ho zmiňuje, ale uvádí, že není v jejich organizaci uplatňován.  ZUŠ č. 2 a č. 3 jej 

uvádí s odkazem na zákon č. 262/2006Sb., zákoník práce, § 133 a vyhlášku č. 317/2005 



35 

 

Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, v platném znění.  Specifikují -

koordinátor  školních vzdělávacích programů, koordinátor ICT. 

Zvláštní příplatek: Jedna ze ZUŠ jej neuvádí, dvě uvádí náležitosti pro přiznání tohoto 

příplatku, ale s poznámkou, že v jejich organizaci jej neuplatňují a dvě ZUŠ – č. 2 a 3 jej 

uvádí dle zákona č. 262/2006Sb., zákoník práce, § 129 a nařízení vlády č.564/2006Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, § 8, příloha č. 10. 

V platovém předpisu  ZUŠ č. 2 tento příplatek přiznává za: „ Činnost spojená s výkonem 

práce třídního učitele“, a ZUŠ č. 3. „ činnost spojená s výkonem práce vedoucího 

oddělení“. 

Náležitosti platového výměru: Tyto údaje uvádí tři ZUŠ s odkazem na zákon 

č. 262/2006Sb., zákoník práce, § 136. 

Splatnost a výplata platu: Je realizována v souladu se zákonem č. 262/2006Sb., zákoník 

práce, § 141 -144. Uváděny jsou ve třech platových předpisech, z nichž ve dvou je uveden 

přesný termín výplaty platu.  

4.6.3 Osobní příplatek a kritéria                                                              

Zjištěná kritéria osobního příplatku 

ZUŠ 1: Organizace veřejných koncertů, příprava žáka na odbornou školu, vedení 

souborů, doprovody, sebevzdělávání a zvyšování kvalifikace, člen umělecké rady, 

vytváření pozitivních vztahů na pracovišti, přístup k žákům a k rodičům, pracovní aktivita, 

nahrávání CD a práce s počítačem, prezentace školy na veřejnosti a spolupráce s rodiči, 

stabilita třídy – 11 kritérií 
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ZUŠ 2: Organizace veřejných koncertů, příprava na odbornou školu, příprava žáka 

na soutěž, zavádění nového učitele, vedení souborů, člen umělecké rady, vytváření 

pozitivních vztahů na pracovišti, přístup k žákům a rodičům, správa knihovny a notového 

archivu, skladu kostýmů a výtvarného fondu, kvalita pracovních výsledků (kontrolní 

činnost, hospitace, výsledky žáků), koordinátor aktivit školy, dlouhodobá příprava 

vzdělávacího projektu pro veřejnost - 11 kritérií 

ZUŠ 3: Příprava žáků na odbornou školu, příprava žáka na soutěž, vytváření 

pozitivních vztahů na pracovišti a přístup k žákům a rodičům, prezentace školy na 

veřejnosti a spolupráce s rodiči, kvalita pracovních výsledků (kontrolní činnost, hospitace, 

výsledky žáků), stabilita třídy – 6 kritérií 

ZUŠ 4: Organizace veřejných koncertů, vedení souborů, sebevzdělávání 

a zvyšování kvalifikace, vytváření pozitivních vztahů na pracovišti a přístup k žákům 

a rodičům, pracovní aktivita, kvalita pracovních výsledků (kontrolní činnost, hospitace, 

výsledky žáků), vedení povinné dokumentace – 8 kritérií 

ZUŠ 5: Prezentace na veřejnosti a spolupráce s rodiči, metodická práce na úrovni 

školy, sebevzdělávání a zvyšování kvalifikace, vytváření pozitivních vztahů na pracovišti 

a přístup k žákům a rodičům, podíl na vzdělávací nabídky školy, pozitivní závěry z kontrol 

ČŠI, kvalita pracovních výsledků (kontrolní činnost, hospitace, výsledky žáků) - 7 kritérií 

Všechny ZUŠ uvádí, že osobní příplatek (dále OP) je poskytován v souladu se zákonem 

č. 262/2006Sb., zákoník práce, § 131. ZUŠ č. 1 – č. 4 uvádí, že „ředitel může rozhodnout 

o zvýšení nebo snížení OP v závislosti na plnění podmínek, pro které byl přiznán, odebere 

jej, pokud pominou důvody, pro které byl přiznán, úpravy jsou prováděny výhradně 

písemně“. ZUŠ č. 2 dále uvádí, že „ OP je přiznáván na dobu neurčitou“ a společně se 

ZUŠ č. 1 uvádí, že „výše OP může být ovlivněna přidělenými finančními prostředky na 

platy a je plně v kompetenci ředitele školy“. Žádná ze ZUŠ nemá stanoveny konkrétní 

částky pro jednotlivá kritéria, ZUŠ č. 2 má stanoveno finanční rozpětí od 100 – 3000Kč za 

uvedená kritéria odměňování a ZUŠ č. 4 využívá k hodnocení stanovených kritérií 

bodovací metodu – ke každému kritérii je přidělen počet bodů od 50 – 200, není však 

uvedeno, jakou finanční hodnotu mají takto hodnocena kritéria. Celkem bylo zjištěno, na 

základě vnitřních platových předpisů 21 kritérií finančního odměňování. Všechny ZUŠ 
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uvádí kritérium OP – vytváření pozitivních vztahů na pracovišti, čtyři ZUŠ uvádí přístup 

k žákům, rodičům, kvalita pracovních výsledků, tři ZUŠ uvádí organizace veřejných 

koncertů, příprava na odbornou školu, vedení souborů, sebevzdělávání, zvyšování 

kvalifikace, prezentace školy na veřejnosti a spolupráce s rodiči, ve dvou platových 

předpisech jsou uvedeny – příprava žáků na soutěž, člen umělecké rady, pracovní aktivita, 

stabilita třídy a jednotlivě se v platovém předpise objevuje – metodická práce na úrovni 

školy, pozitivní závěry z kontrol ČŠI, nahrávání CD + práce na PC, vedení povinné 

dokumentace, podíl na vytváření vzdělávací nabídky školy, dlouhodobá příprava 

vzdělávacího projektu pro veřejnost, koordinátor aktivit školy, správa knihovny a notového 

archivu, skladu kostýmů a výtvarného fondu, doprovody, zavádění začínajícího učitele. 

4.6.4 Odměny a kritéria 

Zjištěná kritéria odměn: 

ZUŠ 1: Přijetí žáka na odbornou školu, umístění žáků v krajských a vyšších kolech 

soutěží, úspěšná reprezentace školy na okresní a vyšší úrovni (koncerty, přehlídky, 

výstavy), nábor žáků, podíl na tvorbě školního časopisu, pozitivní závěry z kontroly ČŠI, 

organizace soustředění, organizace školních a okresních kol, podíl na výzdobě školy, 

realizace zájezdu pro žáky školy (divadlo, koncert, výstava) - 10 kritérií 

ZUŠ 2: Přijetí žáka na odbornou školu, realizace projektu na úrovni několika oborů, 

účast na přehlídkách a soutěžích v zahraničí, nábor žáků, realizace výchovného pořadu pro 

ZŠ a MŠ, finanční přínos škole – sponzorský dar, aktualizace www stránek, autorská 

tvorba žáků, podíl na tvorbě školního časopisu, organizace soustředění, organizace 

školních a okresních kol, podíl na výzdobě školy – 12 kritérií 
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ZUŠ 3: Přijetí žáka na odbornou školu, pozitivní závěry z kontroly ČŠI, realizace 

uměleckého projektu na úrovni několika oborů, úspěšná reprezentace školy na okresní 

a vyšší úrovni (koncerty, výstavy, přehlídky) 

ZUŠ 4: Organizace soustředění, podíl na zlepšení hospodářského výsledku- 

doplňková činnost, umístění žáků v krajských a vyšších kolech soutěží 

ZUŠ 5: Kritéria neuvedena 

Všechny ZUŠ uvádí, že odměna je poskytována v souladu se zákonem č. 262/2006Sb., 

zákoník práce, § 134 a nestanovují konkrétní částky kritérií finančního odměňování. ZUŠ 

č. 2 uvádí finanční rozpětí u jednotlivých kritérií 200 – 3000Kč a ZUŠ č. 4 uvádí bodovací 

metodu jednotlivých kritérií v rozpětí 100 – 300 bodů, není však uvedeno, jakou finanční 

hodnotu mají takto hodnocená kritéria. Celkem bylo zjištěno 19 kritérií finančního 

odměňování. ZUŠ č. 5 neuvádí ve svém vnitřním platovém předpise žádná kritéria pro 

přiznávání odměn. Ostatní čtyři ZUŠ se neshodly na žádném kritériu, ve třech případech je 

uváděno přijetí žáka na odbornou školu, organizace soustředění, ve dvou ZUŠ je uvedeno 

kritérium pozitivní závěry z kontroly ČŠI, podíl na tvorbě školního časopisu, realizace 

výchovného pořadu pro ZŠ a MŠ, nábor žáků, úspěšná reprezentace školy na okresní 

a vyšší úrovni, umístění v krajských a vyšších kolech soutěží ZUŠ a ostatních, realizace 

uměleckého projektu na úrovni několika oborů, organizace školních a okresních kol, podíl 

na výzdobě školy. Jednotlivě jsou uváděna kritéria - účast na přehlídkách a soutěžích 

v zahraničí, uveřejnění odborného článku v tisku, finanční přínos škole – sponzorský dar, 

podílení se na zlepšení hospodářského výsledku – DČ, aktualizace www stránek školy, 

autorská tvorba žáků, vypracování podkladů pro vznik učebních dokumentů, realizace 

zájezdů pro žáky školy. 

Zpracování vnitřního platového předpisu se řídí zákonem č. 262/ 2006 Sb., zákoníkem 

práce, hlava III. §305, odst. 1 – 5, který hovoří o obecných zásadách při zpracování 

vnitřních předpisů. Při zpracování vnitřního platového předpisu vycházejí ředitelé  

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

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

a správě a dalších právních předpisů. Z uvedených údajů vyplývá, že zpracování platového 

předpisu je v kompetenci ředitele školy. Jeho jednotlivé body, konkrétnost a rozsah 
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zpracování vychází z pravidel, která jsou v souladu s požadavky zřizovatelů a samotný 

obsah je závislý na tom, do jaké míry chce mít ředitel propracovány jednotlivé části, 

jejichž specifikace a přehlednost může sehrávat důležitou roli při pracovních 

nedorozuměních a problémech. Stanovená kritéria vystihují aktivity dané školy.  Kritérium 

„ pozitivní závěry z kontrol ČŠI“ se objevuje jak v kritériích pro přiznávání osobního 

příplatku, tak v kritériích pro přiznávání odměn.  

4.7 Výsledky dotazníkového šetření 

Dotazníky byly směřovány na ředitele i pedagogické pracovníky pěti základních 

uměleckých škol v Ústeckém kraji. Na školách, které byly zařazeny do výzkumu, pracuje 

133 pedagogických pracovníků. Dotazník vyplnilo 5 ředitelů základních uměleckých škol 

a 72 pedagogických pracovníků. Možnost vyplnění byla jak v papírové formě, tak 

i elektronicky. Návratnost vyplněných dotazníků byla u ředitelů 100% a u pedagogických 

pracovníků 54%. Všechna získaná data byla zpracována s využitím programu Excel 

a následně vyhodnocena. Výsledky jsou vyznačeny v grafech a tabulkách s doplňujícími 

komentáři. Z odpovědí na otázky, které vycházely z analýzy vnitřních platových předpisů 

poskytnutých řediteli pro tento výzkum, bylo zjištěno, která kritéria považují za 

nejdůležitější při odměňování pedagogických pracovníků ředitelé škol, a která pedagogičtí 

pracovníci.  

 

Otázka č. 1 

Varianta pro ředitele: Máte vytvořena kritéria pro přiznávání osobního příplatku? 

a) Ano 

b) Ne 

Varianta pro PP: Jsou na Vaší škole vytvořena kritéria pro přiznávání osobního příplatku? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím     
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Z grafů je patrné, že na tuto otázku zvolilo odpověď ano všech pět ředitelů. Pedagogové ve 

38 případech odpověděli ano, 10 zvolilo odpověď ne a zbývajících 24 pedagogů vybralo 

variantu odpovědi nevím. Z uvedených výsledků vyplývá, že pouze těsná nadpoloviční 

většina pedagogických pracovníků má povědomí o tom, že na jejich škole jsou vytvořena 

kritéria pro přiznávání osobního příplatku. 

Otázka č. 2 

Varianta pro ředitele: Máte vytvořena kritéria pro přiznávání odměn? 

a) Ano 

b) Ne 

Varianta pro PP: Jsou na Vaší škole vytvořena kritéria pro přiznávání odměn? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Nevím 
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Již při analýze vnitřních platových předpisů bylo zjištěno, že jedna ze škol nemá 

zpracována kritéria pro přiznávání odměn pedagogických pracovníků, což bylo potvrzeno 

odpověďmi ředitelů na výše uvedenou otázku a vyplývá to i z grafického znázornění. Čtyři 

ředitelé uvedli, že na jejich škole jsou tato kritéria zpracována. Pedagogičtí pracovníci 

vybrali ve 41 případech variantu ano, 24 označilo možnost nevím a 7 respondentů zvolilo 

možnost ne. Z uvedených výsledků vyplývá, že pedagogičtí pracovníci v nadpoloviční 

většině ví, zda má jejich škola zpracována kritéria pro přiznávání odměn. 

Otázka č. 3 

Varianta pro ředitele: Podíleli se Vaši pedagogičtí pracovníci na jejich formulování? 

a) Ano 

b) Ne 

Varianta pro PP: Podíleli jste se na jejich formulování? 

a) Ano 

b) Ne 

 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda měli pedagogičtí pracovníci možnost ovlivnit tvorbu 

samotných kritérií. Z grafů je patrné, že dva ředitelé potvrdili zapojení svých pedagogů do 

procesu formulování kritérií, tři ředitelé označili odpověď ne. Celkem 67 pedagogických 

pracovníků odpovědělo, že se podíleli na formulování kritérií finančního odměňování 

a pouze 5 pedagogů označilo odpověď ne. Z výsledků vyplývá, že pedagogičtí pracovníci 

mohli ovlivnit formulování kritérií tak, aby vystihovala podstatu jejich práce, kterou 
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vykonávají nad rámec pracovních povinností, ale se svými řediteli se v odpovědích 

neshodli. 

Otázka č. 4 

Varianta pro ředitele: Upřednostňujete dlouhodobější přidělení finančních prostředků 

v rámci osobního příplatku? 

a) Ano 

b) Ne 

Varianta pro PP: Upřednostňujete dlouhodobější přidělení finančních prostředků v rámci 

osobního příplatku? 

a) Ano 

b) Ne 

 

Z grafů vyplývá, že pouze jeden z dotazovaných ředitelů odpověděl ano, ostatní zvolili 

odpověď ne. Pedagogičtí pracovníci odpovídali na rozdíl od svých ředitelů v 62 případech 

ano a 10 pedagogů zvolilo odpověď ne. Je zřejmé, že ředitelé neupřednostňují přidělování 

finančních prostředků v rámci osobního příplatku, raději odměňují své pracovníky 

za jednorázově vykonanou práci. Naproti tomu většina pedagogických pracovníků má 

v rámci osobního příplatku raději jistotu dlouhodobého přidělení finančních prostředků. 
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Otázka č. 5  

Varianta pro ředitele: Upřednostňujete jednorázové přidělení finančních prostředků 

v rámci odměn? 

a) Ano 

b) Ne 

Varianta pro PP: Upřednostňujete jednorázové přidělení finančních prostředků v rámci 

odměn? 

a) Ano 

b) Ne 

Čtyři z dotazovaných ředitelů uvedli na tuto otázku odpověď ano, jeden z ředitelů označil 

variantu ne. Celkem 47 pedagogických pracovníků vybralo jako odpověď možnost ano     

a 25 pedagogů odpovědělo ne. Z uvedených výsledků vyplývá, že mezi řediteli a jejich 

pedagogickým pracovníky došlo ke shodě. Obě skupiny upřednostňují přidělování 

finančních prostředků v rámci odměny, tedy jednorázové vyplácení finančních prostředků 

za přidělenou práci, i když odpovědi u pedagogických pracovníků nebyly tak jednoznačné 

jako v případě ředitelů škol. 

Otázka č. 6 

Varianta pro ředitele: Jaká kritéria pro přiznávání osobního příplatku považujete 

za nejdůležitější při odměňování Vašich pedagogických pracovníků? 

Varianta pro PP: Jaká kritéria pro přiznávání osobního příplatku považujete 

za nejdůležitější? 
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V tomto typu otázky byla použita pro obě skupiny respondentů čtyřbodová škála 

hodnocení. 1- rozhodně důležité, 2 – spíše důležité, 3 – méně důležité, 4 – nedůležité. 

Zjištěno bylo těchto 21 kritérií finančního odměňování pro přiznávání osobního příplatku: 

organizace veřejných koncertů, příprava žáků na odbornou školu, příprava žáků na soutěž, 

zavádění začínajícího učitele, vedení souborů, doprovody, sebevzdělávání a zvyšování 

kvalifikace, člen umělecké rady, vytváření pozitivních vztahů na pracovišti a přístup 

k žákům a rodičům, pracovní aktivita, kvalita pracovních výsledků, správa knihovny 

a notového archivu, skladu kostýmů nebo výtvarného fondu, koordinátor školních aktivit, 

dlouhodobá příprava vzdělávacího projektu pro veřejnost, prezentace školy na veřejnosti 

a spolupráce s rodiči, podíl na vytváření vzdělávací nabídky školy, vedení povinné 

dokumentace, stabilita třídy, nahrávání CD a práce na PC, pozitivní závěry z kontrol ČŠI, 

metodická práce na úrovni školy. 

Graf č. 6 

Jak je patrné z grafu, při poskytování osobního příplatku považuje všech pět ředitelů za 

rozhodně nebo spíše důležité těchto osm kritérií: příprava žáků na soutěž, vedení souborů, 

kvalita pracovních výsledků (kontrolní činnost, hospitace, výsledky žáků), pracovní 
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aktivita, příprava žáka na odbornou školu, doprovody, prezentace školy na veřejnosti 

a spolupráce s rodiči, pozitivní závěry z kontrol ČŠI.  

Čtyři ředitelé hodnotili jako důležitá i další čtyři kritéria: sebevzdělávání, zvyšování 

kvalifikace, stabilita třídy, organizace veřejných koncertů a nahrávání CD a práce na PC. 

Kritéria vytváření pozitivních vztahů a koordinátor aktivit školy považují dva ředitelé za 

rozhodně důležitá, ostatní tři ředitelé rozložili své odpovědi mezi spíše důležité až po 

nedůležité. Zavádění začínajícího učitele a podíl na vytváření vzdělávací nabídky považuje 

jeden ředitel za rozhodně důležité, dva ředitelé za spíše důležité, zbylí dva jej považují za 

méně důležité a nedůležité. Podobný charakter rozložení odpovědí mají i zbylá kritéria 

s výjimkou člen umělecké rady, kde je největší názorová neshoda. Dva ředitelé považují 

toto kritérium za spíše důležité, ale tři ho považují za nedůležité. Z výše uvedeného 

vyplývá, že většinová shoda ředitelů je u dvanácti kritérií, u zbylých devíti je jejich názor 

různorodý. 

 

Graf č. 7 

Na rozdíl od ředitelů se pedagogičtí pracovníci neshodli stoprocentně na žádném kritériu, 

které by považovali za rozhodně důležité. Jako rozhodně a spíše důležité považuje 56 
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pedagogů kritérium kvalita pracovních výsledků (kontrolní činnost, hospitace, výsledky 

žáků). Celkem 55 respondentů označilo stejnou odpovědí kritérium pracovní aktivita a pro 

50 pedagogů je rozhodně a spíše důležité kritérium prezentace školy na veřejnosti 

a spolupráce s rodiči. U následujících kritérií stále výrazně převládají odpovědi rozhodně 

důležité nebo spíše důležité: sebevzdělávání, zvyšování kvalifikace, vytváření pozitivních 

vztahů na pracovišti, přístup k žákům a rodičům, příprava žáků na soutěž, dlouhodobá 

příprava vzdělávacího projektu pro veřejnost, vedení souborů, doprovody, příprava žáka 

na odbornou školu, organizace veřejných koncertů, zavádění začínajícího učitele, 

koordinátor aktivit školy, správa knihovny a notového archivu, skladu kostýmů, výtvarného 

fondu, stabilita třídy, podíl na vytváření vzdělávací nabídky školy a pozitivní závěry z ČŠI. 

Počet pedagogů, kteří takto odpověděli, se pohyboval nad 70%. Zbývající kritéria označili 

pedagogičtí pracovníci jako méně důležitá nebo nedůležitá. Za zcela nedůležité 

je pedagogy považováno kritérium metodická práce na úrovni školy. Z výše uvedených 

údajů vyplývá, že u 17 kritérií finančního odměňování se pedagogičtí pracovníci shodli na 

hodnocení rozhodně důležité a spíše důležité. Výsledek hodnocení kritérií se shoduje 

i s odpovědí na otázku č. 4, že pedagogičtí pracovníci spíše upřednostňují přidělování 

finančních prostředků v rámci osobního ohodnocení. 
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Pro vyhodnocení dotazníků byl vypočítán vážený průměr, který zohledňuje různou váhu 

jednotlivých odpovědí (v tabulkách a v textu zkráceně průměr). Čím nižší je jeho hodnota, 

tím důležitější jsou hodnocená kriteria pro respondenty. Zároveň byla také vypočítána 

směrodatná odchylka (v tabulkách směr. odchylka), která vypovídá o tom, jak moc se od 

sebe navzájem liší odpovědi respondentů na každé kritérium. Čím nižší je její hodnota, tím 

více byly odpovědi respondentů podobné a čím je hodnota směrodatné odchylky vyšší, tím 

více se odpovědi lišily. Ředitelé i pedagogičtí pracovníci se shodli na těchto devíti 

rozhodně důležitých nebo spíše důležitých kritériích: příprava žáka na soutěž, vedení 

souborů, kvalita pracovních výsledků (kontrolní činnost, hospitace, výsledky žáků), 

pracovní aktivita, doprovody, prezentace školy na veřejnosti a spolupráce s rodiči, 

příprava žáka na odbornou školu, sebevzdělávání a zvyšování kvalifikace a organizace 

veřejných koncertů. Za nejméně důležitá označili ředitelé kritéria dlouhodobá příprava 

projektu (průměr 3,000; směrodatná odchylka 1,095) a člen umělecké rady (průměr 3,200; 

směrodatná odchylka 0,980). Naproti tomu pedagogové považují za nejméně důležitá 

kritéria vedení povinné dokumentace (průměr 2,708; směrodatná odchylka 1,160) 

a metodická práce na úrovni školy (průměr 3,806; směrodatná odchylka 0,461). 

 

Otázka č. 7   

Varianta pro ředitele: Jaká jiná kritéria finančního odměňování / neuvedená v tabulce/ 

uplatňujete ještě pro přiznávání osobního příplatku u Vašich pedagogických pracovníků?  

 / uveďte/ 

Varianta pro PP: Jaká jiná kritéria finančního odměňování / neuvedená v tabulce/ v rámci 

osobního příplatku jsou pro Vás důležitá?  / uveďte/ 

Na tuto otázku odpověděli čtyři z pěti ředitelů. Dva se shodli na podobné odpovědi: „Výčet 

kritérií je dostačující, nenapadá mě jiné kritérium a dva připsali následující kritéria: 

„Výuka na pobočkách školy, materiální a finanční příspěvek (sponzoři, úpravy ve škole), 

časová flexibilita, organizační pomoc v nepřítomnosti ředitele nebo jeho zástupce, 

dlouhodobá a pravidelná aktivita – pořádání akcí mimo školu, spolupráce s ostatními typy 

škol, víkendová soustředění pěveckých sborů a dlouhodobá spolehlivost v pedagogické 

práci.“ 
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Také pedagogové uvedli další kritéria, která považují za vhodná pro přiznávání osobního 

příplatku. 13 pedagogických pracovníků napsalo tato kritéria: „Mezioborová spolupráce, 

četnost akcí pro veřejnost, ocenění aktivity nad rámec výuky – pořádání mimořádných 

tréninků, příprava kostýmů apod., příprava notového materiálu a aranže pro komorní 

a souborovou hru, aktivita učitele se žáky v rámci koncertů a vystupování během školního 

roku, práce s handicapovanými žáky, fotografování na akcích školy, příprava a stěhování 

výstav, vedení pobočky, profesionalita v oboru a ochota se vzdělávat.“ Vyznačen byl 

i názor jednoho z pedagogů: „ Objektivní posouzení práce vedením školy, nikoli 

„nahrávání“ a odměňování svým příznivcům.“ Dopsány byly i odpovědi, které měly 

obecný charakter: „Vše již bylo řečeno, kritéria jsou dostačující a vystihují práci učitele 

ZUŠ, nevidím jinou možnost, nabídka byla dostačující, jiná nevím.“ 

 

Otázka č. 8 

Varianta pro ředitele: Jaká kritéria pro přiznávání odměn považujete za nejdůležitější při 

odměňování Vašich pedagogických pracovníků? 

Varianta pro PP: Jaká kritéria pro přiznávání odměn považujete za nejdůležitější? 

Také v  tomto typu otázky byla použita pro obě strany čtyřbodová škála hodnocení. 1 -

 rozhodně důležité, 2 - spíše důležité, 3 - méně důležité, 4 - nedůležité. Zjištěno bylo těchto 

19 kritérií finančního odměňování pro přiznávání odměn: přijetí žáka na odbornou školu, 

realizace uměleckého projektu na úrovni několika oborů, účast na přehlídkách a soutěžích 

v zahraničí, umístění žáků v krajských a vyšších kolech soutěží ZUŠ nebo jiných v rámci 

ČR, úspěšná reprezentace školy na okresní a vyšší úrovni (koncerty, výstavy, přehlídky),  

nábor žáků, realizace výchovného pořadu pro MŠ a ZŠ, uveřejnění odborného článku 

v tisku, finanční přínos škole – sponzorský dar, podílení se na zlepšení hospodářského 

výsledku – DČ, aktualizace www stránek školy, autorská tvorba žáků, vypracování 

podkladů pro vznik učebních dokumentů, podíl na tvorbě školního časopisu, pozitivní 

závěry z kontroly ČŠI, organizace soustředění, organizace školních a okresních kol, podíl 

na výzdobě školy, realizace zájezdu pro žáky (divadlo, koncert, výstava). 
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Graf č. 8 

 

Z grafu vyplývá, že všichni ředitelé ve stoprocentní shodě považují jako rozhodně důležité 

pouze kritérium umístění žáků v krajských a vyšších kolech soutěží v rámci ČR. Jako 

rozhodně důležité a spíše důležité bylo označeno také jenom jedno kritérium: realizace 

výchovného pořadu pro MŠ a ZŠ. Převahu odpovědí rozhodně důležité nebo spíše důležité 

mají tato kritéria: úspěšná reprezentace školy na okresní a vyšší úrovni (koncerty, výstavy, 

přehlídky), přijetí žáka na odbornou školu, pozitivní závěry z kontrol ČŠI, vypracování 

podkladů pro vznik učebních plánů, realizace zájezdů pro žáky školy (divadlo, koncert, 

výstava), účast na přehlídkách a soutěžích v zahraničí, organizace školních a okresních 

kol, realizace uměleckého projektu na úrovni několika oborů, a aktualizace www stránek 

školy. U ostatních kritérií převažují v různých poměrech, které lze vyčíst z grafu, odpovědi 

spíše důležité, méně důležité nebo nedůležité. Výrazná převaha odpovědí nedůležitá 

a méně důležitá kritéria byla označena u: podíl na tvorbě školního časopisu, podílení se na 

hospodářském výsledku- DČ, uveřejnění odborného článku v tisku a autorská tvorba. 
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Graf č. 9 

Stejně jako u kritérií pro přiznávání osobního příplatku se pedagogičtí pracovníci a ředitelé 

stoprocentně neshodli na žádném kritériu finančního odměňování pro přiznávání  odměn, 

u kterého by v dotaznících zvolili pouze odpověď rozhodně důležité. Celkem 51 pedagogů 

považuje za rozhodně důležité kritérium úspěšná reprezentace školy na okresní a vyšší 

úrovni (koncerty, výstavy, přehlídky), 48 respondentů označilo stejnou odpověď - umístění 

žáků v krajských a vyšších kolech soutěží ZUŠ nebo jiných v rámci ČR a 40 pedagogů 

považuje za rozhodně důležité kritérium organizace školních a okresních kol. 

U následujících kritérií převládají odpovědi rozhodně důležité nebo spíše důležité: 

realizace uměleckého projektu na úrovni několika oborů, organizace soustředění, realizace 

výchovného pořadu pro ZŠ a MŠ, účast na přehlídkách a soutěžích v zahraničí, přijetí žáka 

na odbornou školu, vypracování podkladů pro vznik učebních dokumentů, realizace 

zájezdů pro žáky školy (divadlo, koncert, výstava) a podíl na výzdobě školy. Počet 

pedagogů, kteří takto odpověděli, se pohyboval nad 70%. Zbývající kritéria označili 

pedagogičtí pracovníci jako méně důležitá nebo nedůležitá. Ve výjimečné stoprocentní 

shodě označili pedagogové jako nedůležité kritérium podílení se na hospodářském 
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výsledku – DČ.   Z výše uvedených údajů vyplývá, že u 11 kritérií finančního odměňování 

se pedagogičtí pracovníci shodli na hodnocení rozhodně důležité a spíše důležité. Výsledek 

hodnocení kritérií se shoduje i s odpovědí, že pedagogičtí pracovníci méně upřednostňují 

přidělování finančních prostředků v rámci odměn. 

 

V tabulce č. 6 jsou uvedeny hodnoty průměru a směrodatné odchylky vypočítané stejným 

postupem jako v tabulce č. 5. Ředitelé i pedagogičtí pracovníci se shodli na těchto osmi 

rozhodně důležitých nebo spíše důležitých kritériích: umístění žáků v krajských a vyšších 

kolech soutěží ZUŠ nebo jiných v rámci ČR, úspěšná reprezentace školy na okresní a vyšší 

úrovni (koncerty, výstavy, přehlídky), realizace zájezdů pro žáky školy (divadlo, koncert, 

výstava), přijetí žáka na odbornou školu, účast na přehlídkách a soutěžích v zahraničí, 

realizace výchovného pořadu pro MŠ a ZŠ, vypracování podkladů pro vznik učebních 

dokumentů a organizace školních a okresních kol. Za nejméně důležitá označili ředitelé 

kritéria uveřejnění odborného článku v tisku (průměr 3,000; směrodatná odchylka 1,095) 

a autorská tvorba žáků (průměr 3,200; směrodatná odchylka 0,748). Naproti tomu 

pedagogové považují za nejméně důležitá kritéria finanční přínos škole – sponzorský dar 

(průměr 2,847; směrodatná odchylka 0,908) a podílení se na hospodářském výsledku – DČ 

(průměr 4,000; směrodatná odchylka 0,000). 
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Otázka č. 9 

Varianta pro ředitele: Jaká jiná kritéria finančního odměňování / neuvedená v tabulce/ 

uplatňujete ještě pro přiznávání odměn u Vašich pedagogických pracovníků?  / uveďte/ 

Varianta pro PP: Jaká jiná kritéria finančního odměňování / neuvedená v tabulce/ v rámci 

odměn jsou pro Vás důležitá?  / uveďte/ 

Na tuto otázku odpověděl jeden z ředitelů a uvedl jako další možné kritérium přiznávání 

odměn pro pedagogické pracovníky: „Větší aktivitu v zapojení do akcí školy.“ Více 

sdílnější byli pedagogičtí pracovníci. Na níže uvedených kritériích se podílelo 

22 z celkového počtu 72 pedagogů. Uvedli tato další možná kritéria, která by mohli 

ředitelé škol uplatňovat při přiznávání odměn.: „Vlastní nové nápady a jejich možnost 

realizace, intenzita vzdělávání, jakákoliv práce nad rámec, ale aby ji vedení nebralo jako 

samozřejmost, spolehlivost pedagoga, spokojenost rodičů, vzájemná komunikace, všechna 

nadstandardní práce, kterou věnujeme našim žákům a studentům zdarma, možnost 

sebevzdělávání v širších souvislostech a ne jen v rámci oboru, individuální přístup 

k žákům, neposuzovat pedagoga jen podle šikovných žáků, ale vnímat jeho práci jako 

celek.“ Vepsána dvěma respondenty byla i následující sdělení:  „Některá zmiňovaná 

kritéria beru jako samozřejmost a nepociťuji, že bych za ni měla pobírat nějakou odměnu. 

Vždy dostávám odměny za korepetice nad rámec výuky, každý rok se stejným popiskem, 

takže bych ocenila jiné kritérium, které by ohodnotilo moji práci. Více než finanční 

odměnu, bych ocenila pochvalu od ředitele, že si všímá mé práce. Myslím si, že přidělení 

peněz není spravedlivé.“ Posledním typem odpovědí na otázku č. 9 byly: „Nic mě 

nenapadá, vše bylo řečeno.“ 

 

Otázka č. 10 

Varianta pro ředitele: Jaký je Váš věk? 

Varianta pro PP: Jaký je Váš věk?         
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Do dotazníkového šetření se zapojili ředitelé, ale i pedagogičtí pracovníci všech věkových 

kategorií.  Z uvedených dat v grafu vyplývá, že na otázky odpovídali 3 ředitelé ve věkové 

kategorii 51 – 60 let a 2 ředitelé ve věkové kategorii 31 – 40 let. Věkový rozptyl 

pedagogických pracovníků je daleko širší – v kategorii méně než 30 let dotazník vyplnilo 

9 pedagogických pracovníků, v kategorii 31 – 40 let to je 21 pedagogů, v kategorii 41 – 50 

let se zúčastnilo také 21 pedagogických pracovníků, v kategorii 51 – 60 let vyplnilo 

dotazník 11 pracovníků a v nejstarší kategorii 61 a více let své názory zaznamenalo 

10 pracovníků z celkového počtu. Nejpočetnější zastoupení u pedagogických pracovníků 

bylo ve věkovém rozmezí 31 – 50let, ale ředitelé byli ve většině ve věkové kategorii 51 – 

60 let. 

Otázka č. 11 

Varianta pro ředitele: Jaká je Vaše délka pedagogické praxe 

Varianta pro PP: Jaká je Vaše délka pedagogické praxe? 
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Do dotazníkového šetření se zapojil jeden ředitel, jehož délka pedagogické praxe je 

v rozmezí 4 – 10 let, jeden ředitel s praxí 11 – 20 let, jeden ředitel s praxí 21 – 30 let a dva 

ředitelé s délkou praxe více než 31 let. Z celkového počtu 72 pedagogických pracovníků 

jsou 3 v rozmezí 1 – 3 roky pedagogické praxe a 12 v rozmezí 4 – 10 let. V dalších dvou 

věkových kategoriích 11 – 20 let a 21 – 30 let vyplnilo dotazník stejný počet respondentů, 

a to 21 respondentů. V nejstarší věkové kategorii s  praxí 31 a více let dotazník vyplnilo 15 

pedagogických pracovníků. Z výsledků je patrné, že nejpočetnější zastoupení 

pedagogických pracovníků bylo s délkou pedagogické práce v rozmezí 11 – 30let 

a ředitelů s délkou 21 a více let. 

Otázka č. 12 

Varianta pouze pro ředitele: Jaká je Vaše délka praxe ve vedoucí funkci? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vybraných školách, kde výzkum probíhal, působí ředitelé ve vedoucí funkci od 1 roku 

do 30 let. Dva ředitelé jsou v rozmezí 1 – 3 roky, dva v rozmezí 4 – 10 let a jeden ředitel 

v rozmezí 21 – 30let. Z grafu vyplývá, že většina ředitelů, kteří byli osloveni o pomoc při 

dotazníkovém šetření, vykonává funkci ředitele od 1 -10 let.  

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 5 ředitelů a 72 pedagogických pracovníků. Bylo 

zjištěno, že na všech 5 školách, kde probíhal výzkum, jsou stanovena kritéria finančního 

odměňování pro přiznávání osobního příplatku a jedna ze škol nemá stanovena kritéria pro 
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přiznávání odměn. Přesto pedagogové odpovídali na otázku, zda se podíleli na formulování 

jednotlivých kritérií v 93 % ano, protože nebylo z otázky zřejmé, zda jsou myšlena kritéria 

pro přiznávání odměn nebo osobního příplatku. Dále bylo zjištěno, že pedagogičtí 

pracovníci spíše upřednostňují přidělování finančních prostředků v rámci osobního 

příplatku. Tuto variantu označilo 62 učitelů z celkového počtu 72, a oproti tomu ředitelé 

škol upřednostňují jednorázové přidělování finančních prostředků v rámci odměn.  Pro tuto 

variantu byli 4 z pěti ředitelů. Variantu ano, pro přiznávání osobního příplatku, označil 

pouze jeden ředitel. U samotných kritérií došlo také k zajímavým výsledkům. Nejmenší 

shoda v odpovědích ředitelů se projevila u těchto kritérií osobního příplatku: zavádění 

začínajícího učitele, vytváření pozitivních vztahů na pracovišti a přístup k žákům 

a rodičům, koordinátor školních aktivit, podíl na vytváření vzdělávací nabídky školy, 

vedení povinné dokumentace. U pedagogů: nahrávání CD a práce na PC, vedení povinné 

dokumentace a člen umělecké rady.  Nejmenší shoda v odpovědích ředitelů je patrná také 

u těchto kritérií odměn: finanční přínos škole – sponzorský dar, podílení se na zlepšení 

hospodářského výsledku – DČ, organizace soustředění, nábor žáků, podíl na výzdobě 

školy. U pedagogů: aktualizace www stránek školy, autorská tvorba žáků a uveřejnění 

odborného článku v tisku a pozitivní závěry z kontroly ČŠI. Dále bylo zjištěno, že mezi 

řediteli škol a jejich pedagogickými pracovníky došlo ke shodě při hodnocení následujících 

kritérií. Obě skupiny je považují za rozhodně důležitá, i když v jiném pořadí. Osobní 

příplatek: Příprava žáka na soutěž, vedení souborů, kvalita pracovních výsledků 

(kontrolní činnost, hospitace, výsledky žáků), pracovní aktivita, doprovody, prezentace 

školy na veřejnosti a spolupráce s rodiči, příprava žáka na odbornou školu, sebevzdělávání 

a zvyšování kvalifikace. Odměny: umístění žáků v krajských a vyšších kolech soutěží ZUŠ 

nebo jiných v rámci ČR, úspěšná reprezentace školy na okresní a vyšší úrovni (koncerty, 

výstavy, přehlídky), realizace uměleckého projektu na úrovni několika oborů, přijetí žáka 

na odbornou školu, účast na přehlídkách a soutěžích v zahraničí, realizace výchovného 

pořadu pro MŠ a ZŠ, vypracování podkladů pro vznik učebních dokumentů a organizace 

školních a okresních kol. V rámci dotazníku byla také možnost dopsat kritérium, které 

nebylo uvedeno v nabídce. Výčet doplněných kritérií je četný.  Obě skupiny se shodly na 

jednom kritériu pro přiznávání osobního příplatku – výuka na pobočkách. Ke shodě kritéria 

v rámci odměn mezi respondenty obou skupin nedošlo. 
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5 Závěr 

Tato bakalářská práce na téma Kritéria finančního odměňování v ZUŠ měla za hlavní cíl 

zjistit kritéria finančního odměňování na tomto typu školy v rámci nenárokových složek 

platu. Dílčím cílem bylo vymezit, která kritéria považují při odměňování za rozhodně 

důležitá ředitelé škol, a která jsou nejdůležitější při odměňování pro samotné pedagogické 

pracovníky. V souladu s těmito cíli byly stanoveny tři výzkumné otázky - jaká jsou kritéria 

finančního odměňování v rámci nenárokových složek (osobního příplatku a odměn)  na 

základní umělecké škole, jaká kritéria považují za nejdůležitější ředitelé škol při 

odměňování pedagogických pracovníků, a jaká kritéria jsou nejdůležitější při odměňování 

pro  pedagogické pracovníky. 

Teoretická část byla vypracována na základě odborné literatury. Zabývala se 

odměňováním z obecného hlediska. Především jeho úlohou v systému odměňování, cíli, 

ale také strategií, která má zabezpečovat pro pracovníky spravedlnost a efektivitu 

odměňování. Pro praktickou část byly zvoleny dvě metody výzkumu. Jako první byla 

zvolena analýza obsahu vnitřních platových předpisů z pěti ZUŠ, na jejichž základě byla 

zjištěna kritéria finančního odměňování osobního příplatku a odměn a jako druhá metoda 

byl zvolen dotazník. Ten byl směrován na ředitele škol i pedagogické pracovníky stejných 

ZUŠ, u kterých došlo k obsahové analýze vnitřních platových předpisů. Toto šetření 

proběhlo v lednu 2017 a zúčastnilo se ho 5 ředitelů a 72 pedagogických pracovníků. 

Výzkumná část potvrdila důležitost stanovení kritérií finančního odměňování, na základě 

nichž jsou přiznávány konkrétní finanční částky pedagogickým pracovníkům. Cíl práce byl 

naplněn. Bylo zjištěno 21 kritérií finančního odměňování pro přiznávání osobního 

příplatku a 19 kritérií pro přiznávání odměn. Sestaveno bylo i pořadí důležitosti kritérií, a 

to z pohledu ředitelů školy i pedagogických pracovníků. Stanovena byla také kritéria, na 

kterých se shodli ředitelé škol i jejich pedagogičtí pracovníci. Z odpovědí pedagogických 

pracovníků vyplývá, že nejen důležitost, ale také objektivita a spravedlnost v odměňování 

jsou pro ně zásadní: „Objektivní posouzení práce vedením školy, nikoli „nahrávání“ a 

odměňování svým příznivcům; myslím si, že přidělení peněz není spravedlivé.“ 

Smyslem práce bylo zjistit kritéria, včetně stanovení jejich důležitosti, při odměňování 

pedagogických pracovníků.  Získaná data mohou být materiálem pro ředitele ZUŠ, na 
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jejichž základě mohou stanovit prioritní kritéria při odměňování svých pedagogických 

pracovníků v rámci nenárokových složek platu. Tato práce nabízí také možnost pro další 

zpracování. Nabízí se celorepublikové srovnání, například z pohledu jednotlivých krajů,  

nebo z pohledu zástupců ředitelů škol a vedoucích jednotlivých oddělení základních 

uměleckých škol na tuto problematiku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

6 Seznam použitých informačních zdrojů 

ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů / Moderní pojetí a postupy/.Praha: Grada 

Publishing a.s., 2015, 920 s. ISBN 978-80-247-5258-7 

ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků. Praha: Grada Publishing a.s., 2009, 

442 s.  ISBN 978-80-247-2890-2 

ARMSTRONG, Michael. Řízení pracovního výkonu v podnikové praxi. Cesta k efektivitě 

a výkonnosti. Praha: Fragment, 2011, 400 s. ISBN 978-80-253-1198-1 

BENEŠ, Jaroslav. Slovník moderního manažera. Cheb: HB PRINT, s.r.o., 2012, 

108 s. ISBN 978-80-87252- 01-7 

BLAŽEK, Ladislav. Management. Praha:  Grada Publishing a.s. 2014, 211 s.  ISBN 978-

80-247-4429-2 

JANIŠOVÁ, Dana a KŘIVÁNEK Mirko. Velká kniha o řízení firmy. Praha: Grada 

Publishing a.s., 2013, 394 s. ISNB 978-80-247-4337-0 

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

Publishing a.s., 2010, 215 s. ISBN 978-80-247-2497-3 

KOCIANOVÁ, Renata. Personální řízení: východiska a vývoj. Praha: Grada Publishing 

a.s., 2012, 149 s. ISBN 978-80-247-3269-5 

KOLEKTIV AUTORŮ. Abeceda personalisty. Olomouc: Anag, 2016, 583 s. ISBN 978-

80-7554-003-4 

KOLEKTIV AUTORŮ. Ředitel moderní ZUŠ. Praha: Raabe, 2016, 420 s. ISSN 2533-

462X 

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

Management Press, s.r.o., 2015,399 s. ISBN 978-80-7261-288-8 

KOUBEK, Josef. Personální práce v malých a středních firmách. Praha: Grada Publishing 

a.s., 2011, 279 s. ISBN 978-80-247-3823-9 

KRAUS, Jiří a KOLEKTIV AUTORŮ. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha: 

Academica, 2006, 879 s. ISBN 80-200-1415-2 



59 

 

PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál s.r.o., 2009, 935 s. ISBN 978-80-

7367-546-2 

PRŮCHA, Jan a VETEŠKA Jaroslav. Andragogický slovník. Praha: Grada Publishing a.s., 

2012, 294 s.  ISBN 978-80-247-3960-1 

SRPOVÁ, Jitka a ŘEHOŘ Václav. Základy podnikání. Praha: Grada Publishing a.s., 2010, 

427 s. ISBN 978-80-247-3339-5 

ŠIKÝŘ, Martin. Nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing a.s., 

2014, 188 s.  ISNB 978-80-247-5212-9 

ŠIKÝŘ, Martin a BOROVEC David a TROJANOVÁ Irena. Personalistika v řízení školy. 

Praha: Wolters Kluwer a.s., 2016, 188 s. ISBN 978-80-7552-264-1 

TROJANOVÁ, Irena. Vedení lidí ve školách a školských zařízeních. Praha: Wolters 

Kluwer a.s., 2014,120 s. ISBN 978-80-7478-656-3 

URBAN, Jan. Management lidských zdrojů. Praha: Právo- edice pro právo a management, 

2013, 152 s. ISBN 978-80-905247-4-3 

URBAN, Jan. Řízení lidí v organizaci: personální rozměr managementu. Praha: Wolters 

Kluwer a.s., 2013, 276 s. ISBN 978-80-7357-925-8 

URBAN, Jan. Jak zvládnout 10nejobtížnějších situací manažera. Praha: Grada Publishing 

a.s., 2008, 200 s. ISBN 978-80-247-2465-2 

VALENTA, Jiří. Aplikace platových předpisů ve školství. Olomouc: Anag, 2016, 431 s. 

ISNB 978-80-7554-007-2 

VODÁČEK, Leo a VODÁČKOVÁ Olga. Moderní management v teorii a praxi. Praha: 

Management Press s.r.o., 2013, 359 s. ISBN 978-80-7261-232-1 

ŽUFAN, Jan. Moderní personalistika ve službách. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2012. 164 s. 

ISBN 978-80-7357-947-0 

ŽUFAN, Jan a HÁN Jan a KLÍMOVÁ Monika. Kapitoly z personálního a interkulturního 

managementu. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2013, 138 s.  ISBN 978-80-7478-328-9 

 



60 

 

Další relevantní zdroje 

Manuál pro tvorbu ŠVP v ZUŠ, 2010. Výzkumný ústav pedagogický v Praze, ISBN 978-

80-87000-38-0 

 

Prováděcí právní předpisy 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Zákon č. č.561/2004 Sb., školský zákon 

Zákon č.563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících 

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

a správě 

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

  



61 

 

ne ano 

ano ne 

ano ne 

ano ne 

ano ne 

7 Seznam příloh 

Příloha  1  Dotazník pro ředitele škol 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,  

 

 Jmenuji se Irena Marešová a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia oboru 

školský management na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Obracím se na Vás 

s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku, který využiji jako podklad pro zpracování 

své bakalářské práce na téma „Kritéria finančního odměňování pedagogických pracovníků 

v ZUŠ“. (Zjišťuji, jaká jsou kritéria finančního odměňování v rámci nenárokových složek – 

odměny a osobního příplatku). 

Tento dotazník je zcela anonymní a slouží pouze jako podklad pro mou bakalářskou práci. 

Vyplnění Vám zabere maximálně 5 minut. 

Předem děkuji za Vaši ochotu a spolupráci 

 

 

1. Máte vytvořena kritéria pro přiznávání osobního příplatku?  

             

2. Máte vytvořena kritéria pro přiznávání odměn?  

           

3. Podíleli se Vaši pedagogičtí pracovníci na jejich formulování?  

           

4. Upřednostňujete jednorázové přidělení finančních prostředků v rámci osobního 

příplatku?  

           

5. Upřednostňujete dlouhodobější přidělení finančních prostředků v rámci odměn?  

           

6. Jaká kritéria pro přiznávání osobního příplatku považujete za nejdůležitější při 

odměňování Vašich pedagogických pracovníků? 
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7. Jaká jiná kritéria finančního odměňování / neuvedená v tabulce/ uplatňujete ještě 

pro přiznávání osobního příplatku u Vašich pedagogických pracovníků?  / uveďte/ 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

8. Jaká kritéria pro přiznávání odměn považujete za nejdůležitější při odměňování 

Vašich pedagogických pracovníků? 
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9. Jaká jiná kritéria finančního odměňování / neuvedená v tabulce/ uplatňujete ještě 

pro přiznávání odměn u Vašich pedagogických pracovníků? / napište/ 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

10. Jaký je Váš věk? 

 méně než 30 let      31-40 let      

 41-50  let       51-60 let      

 více než 60 let 

 

11. Jaká je Vaše délka pedagogické praxe?  

 1-3roky      4-10 roky 

 11-20 let       21-30 let 

 více než 31 let  

 

12. Jaká je Vaše délka praxe ve vedoucí funkci?  

 1-3roky      4-10 roky 

 11-20 let       21-30 let 

 více než 31 let  
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Příloha 2  Dotazník pro pedagogické pracovníky 

Vážená kolegyně, vážený kolego,  

Jmenuji se Irena Marešová a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia oboru školský 

management na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Obracím se na Vás s prosbou 

o vyplnění následujícího dotazníku, který využiji jako podklad pro zpracování své 

bakalářské práce na téma „Kritéria finančního odměňování pedagogických pracovníků 

v ZUŠ“. (Zjišťuji, jaká jsou kritéria finančního odměňování v rámci nenárokových složek – 

odměny a osobního příplatku). 

Tento dotazník je zcela anonymní a slouží pouze jako podklad pro mou bakalářskou práci. 

Vyplnění Vám zabere maximálně 5 minut. 

Předem děkuji za Vaši ochotu a spolupráci 

 

1. Jsou na Vaší škole vytvořena kritéria pro přiznávání osobního příplatku? 

          

2. Jsou na Vaší škole vytvořena kritéria pro přiznávání odměn?   

          

3. Podíleli jste se na jejich formulování?  

          

4. Upřednostňujete jednorázové přidělení finančních prostředků v rámci osobního 

příplatku?  

          

5. Upřednostňujete dlouhodobější přidělení finančních prostředků v rámci odměn?  

          

6. Jaká kritéria pro přiznávání osobního příplatku považujete za nejdůležitější? 

 

 

 

 

ano ne neví

m 

ano ne neví

m 

ano ne 

ano ne 

ano ne 
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7. Jaká jiná kritéria finančního odměňování / neuvedená v tabulce/ v rámci osobního 

příplatku jsou pro Vás důležitá?  / uveďte/ 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

8. Jaká kritéria pro přiznávání odměny jsou pro Vás nejdůležitější? 
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9. Jaká jiná kritéria finančního odměňování/ neuvedená v tabulce/ v rámci odměn jsou 

pro Vás ještě důležitá? / napište/ 

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

...................................................................................................................................... 

 

 

10. Jaký je Váš věk? 

 méně než 30 let      31-40 let      

 41-50  let       51-60 let      

 více než 60 let 

 

11. Jaká je Vaše délka pedagogické praxe?  

 1-3roky      4-10 roky 

 11-20 let       21-30 let 

 více než 31 let  

 

8 Seznam obrázků 

Obrázek 1 Členění složek platu 

 

9 Seznam tabulek 

Tabulka 1 Časový harmonogram prací 

Tabulka 2 Specifikace ZUŠ 

Tabulka 3 Osobní příplatek – analýza 

Tabulka 4 Odměny – analýza 

Tabulka 5 Osobní příplatek – vážený průměr + směrodatná odchylka 

Tabulka 6 Odměny – vážený průměr + směrodatná odchylka 
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