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Resumé:

Závěrečná bakalářská práce se zabývá problematikou hodnocení pedagogů volného 

času v podmínkách školského zařízení.

V úvodní části je uveden přehled teoretických východisek. Podstatou praktické části je 

zmapování a vyhodnocení současného stavu v hodnocení pedagogických pracovníků, a 

to jak řídících, tak řadových zaměstnanců. V závěru práce je navržen model hodnocení 

interních pedagogů volného času.

Práce vychází z poznatků a zdrojů získaných v rámci bakalářského studia, odborné 

literatury, dotazníkového šetření a vlastních zkušeností autorky.

V práci není záměrně rozvedena problematika správních zaměstnanců, standardů a 

norem výchovně-vzdělávacího procesu ani ekonomické podmínky školských zařízení. 

Tato problematika je natolik široká, že si zaslouží samostatné zpracování.

Su ni m ary:

My disertation works at the problems o f free-time-activity-pedagogues'assessment 

at school institutions.

The overview of the theoretic starting point is written in the preface part. The heart of 

the matter is to assess and to monitor present difficulties in the pedagogues' rating 

methods, both directing/managing mentors and ordinary educators. The methodology of 

intemal pedagogues'assessment is suggested in the conclusion.

The disertation draws on informations from bachelor's study, expert literatuře, 

questionnaire survey and my own experiences.

In the disertation is not worked at the administrativě employees' problems, standards, 

pedagogicaly-educational regulations and the economic circumstances o f the school 

facilities. This topič is so detailed, that it requires a separate research.

Klíčová slova:
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1. ÚVOD

Proces transformace české společnosti v závěru 20.století přinesl zásadní změny také 

do oblasti školství. Reforma vzdělávacího systému probíhala v několika etapách, 

průběžně mapovala a vyhodnocovala v rámci kurikulámí politiky i v oblasti řízení 

a vedení lidí vývojové tendence, trendy a požadavky na výchovně-vzdělávací proces. 

Nová koncepce vzdělávání, která je v současné době realizována prostřednictvím 

zákona č.561/2004 Sb., ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dává naději skutečnému rozvoji 

a pokroku ve výchovně-vzdělávacích institucích s důrazem na aspekt vzniku znalostní 

společnosti.

Tento zákon podtrhuje značnou míru pedagogické autonomie, ale současně vysokou 

míru odpovědnosti managementu škol a školských zařízení.

Školské instituce plní nejen funkci výchovně-vzdělávací, ale i socializační, informační, 

integrační a personalizační. Tyto funkce vzdělávacích institucí předpokládají změnu 

profesního chování pedagogických pracovníků a zejména nové role pro řídící 

pracovníky. Model profesního chování řídících pracovníků zahrnuje mimo pedagogické 

a odborné znalosti rovněž širokou paletu interdisciplinárních znalostí z práva, 

ekonomie, psychologie, sociologie, filozofie, marketingu a managementu s důrazem 

na řízení lidských zdrojů.

Mezi významné manažerské prvky v oblasti řízení lidských zdrojů patří hodnocení 

práce zaměstnanců. Kvalitní systém hodnocení poskytuje řídícím pracovníkům 

zpětnovazební pohled na výkon zaměstnanců a současně informace o kvalitě řízení. Je 

účinným nástrojem pro dosahování vyššího výkonu, vyšší kvality všech činností a 

rozvoje schopností zaměstnanců, motivátorem, základem pro objektivní odměňování 

a plánování lidských zdrojů organizace.

Hodnocení zaměstnanců je rovněž povinností, kterou vymezuje náš právní řád.

V zákoníku práce zákon č.65/1965 Sb., v platném znění je v § 74 uvedeno:

„Vedoucí zaměstnanci jsou dále povinni zejména:

a) řídit a kontrolovat práci a pravidelně hodnotit poměr zaměstnanců k práci 

a k pracovnímu kolektivu a jejich pracovní výsledky .. .“

Současně je však dobré si uvědomit, že není nutné, aby řídící pracovník měl absolutní 

vědomosti. Efektivní manažerský přístup se nepozná ani tolik podle odborných,



obchodních, ekonomických či dalších znalostí řídícího pracovníka, ale podle toho, jak 

umí práci rozdělit a předat jiným , jak  umí pomoci druhým dojít co nejkratší cestou 

k cíli, tedy hlavně podle toho, jak umí lidi vést.
Hodnocení by mělo pomoci určit přesněji nejen kvalitu a dynamiku práce zaměstnanců, 

podnítit rozvoj zaměstnanců, ale také rozpoznat kvalitu řídících schopností a dovedností 

managementu organizace.

Posuzovat pracovní výkon a pracovní chování zaměstnanců je vhodné v rámci systému
-  modelu hodnocení.

Hodnocení pracovního výkonu je zároveň jedním  z nej silnějších motivačních nástrojů
v rukou manažerů. Je-li systém hodnocení dobře připraven, může být velm i efektivní

metodou řízení pracovního výkonu.1

' Bělohlávek, F. Jak fidit a vést lidi, Brno: CP Books, a.s., 2005, str. 59



2. CIL PRAČE

Cílem práce je vytvoření hodnotícího modelu jako metodické pomůcky pro řídící 

pracovníky ve školských zařízeních v podmínkách středisek volného času s důrazem 

na pedagogy volného času. Školským zařízením v rámci této práce je myšleno středisko 

volného času -  dům dětí a mládeže.

Prostředkem ke splnění tohoto cíle je poskytnutí přehledu teoretických východisek 

k problematice hodnocení a analýza průzkumu k této problematice v rámci sítě domů 

dětí a mládeže v České republice s důrazem na pražský region.

Východiskem je porovnání teoretických a praktických poznatků a porovnání vnímaní 

hodnocení ze strany hodnocených i hodnotitelů.

3. FORMULACE HYPOTÉZ

1. Ředitelé sledovaných školských zařízení mají zpracován systém hodnocení 

zaměstnanců.

2. Použité formy a metody hodnocení ve sledovaných školských zařízeních jsou 

v souladu s teoretickými východisky.

3. Důležitou fází hodnocení jsou ve sledovaných školských zařízeních hodnotící 

pohovory.

4. Zaměstnance sledovaných školských zařízení hodnocení motivuje k vlastnímu 

profesnímu rozvoji i rozvoji a prosperitě organizace.

5. Hodnocení má vliv na efektivitu práce zaměstnanců.



4. HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Potřeba hodnotit práci jednotlivých aktérů pracovního procesuje zřejmá a nezbytná. 

Zaměstnavatel hodnocením sleduje, jak zaměstnanci svým pracovním výkonem  

přispívají k celkové úspěšnosti organizace -  k obsahovým i ekonomickým výsledkům, 

dobré pověsti a celkovém u klimatu. Zaměstnanci jsou zároveň informováni o tom, jak 

zaměstnavatel pohlíží na jejich práci a jak je spokojen s výsledky jejich práce.

Pracovní hodnocení lze tedy chápat jako duální proces, při kterém je posuzována míra 

plnění strategických cílů i dílčích úkolů z pohledu možností a dovedností obou 

zúčastněných stran. Má zásadní motivující hodnotu.

Kvalitní, objektivní a spravedlivé hodnocení je zpravidla sumarizováno do systému

-  modelu hodnocení, základem kterého jsou teoretická východiska.

4.1. Teoretická východiska -  základní pojmy

Hodnocení

Hodnocení práce zaměstnanců je významný manažerský prvek, důležitá personální 

činnost, účinný nástroj kontroly a usměrňování pracovníků, který se zabývá: 

a/ zjišťováním, jak pracovník vykonává svou práci, jak plní úkoly a požadavky 

svého pracovního místa, jaké je jeho pracovní chování a vztahy 

ke spolupracovníkům, zákazníkům či dalším osobám, s nimiž v souvislosti 

s prací přichází do styku, 

b/ sdělováním zjištěných výsledků jednotlivým pracovníkům a projednáním těchto 

výsledků s nimi,

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

mají napomoci.1

Hodnocení práce například podle Armstronga2 představuje systematický proces 

stanovování hodnoty prací v organizaci, jehož účelem je vytvoření opory pro rozhodnutí

o mzdách a platech.

' Koubck.J. Personální práce v malých podnicích, 2 . ,  přepracované a doplnéné vydán í,, Praha: Grada Publishing, 2003 , str.120

2 Armstrong, M. Řízení lidských zdrojů, Praha: Grada Publishing, 2002, str. 567



Veber3 definuje hodnocení práce jako vysoce specializovanou činnost spočívající 

v určení nároku pracovních činností na jednotlivé aspekty práce, kvalifikace 

a schopnosti pracovníků pro potřebu řízení pracovního procesu, kvalifikačních aktivit a 

odměňování.

Jiní autoři4 definují hodnocení obecně jako součást poznávané skutečnosti. Je to 

v podstatě posouzení závažnosti určitého předmětu, jevu, plánované nebo 

uskutečňované činnosti, zda posuzovaná skutečnost je či není ve shodě s předem 

vytýčeným cílem.

Práce

Práce je účelové vynakládání úsilí a aplikace znalostí a dovedností.5 Práce umožňuje 

lidem zajistit si základní existenční podmínky, ale také uspokojuje další lidské potřeby

-  pocit prospěchu, úspěchu, prestiže, uznání, zařazení do společnosti apod.

Teorie práce se postupně vyvíjela. Pracovní teorie hodnoty byla původně zformulována 

Karlem Marxem. Později vytvořil určitou verzi pracovní teorie hodnoty Braverman 

(1974), která byla značně kritizována Litllerem a Salmanem (1982). Soudobá moderní 

teorie, např. Newtona a Findlaye (1996), věří, že pracovní teorie hodnoty vysvětluje, 

jakou má management k dispozici řadu mechanizmů, pomocí nichž řídí a kontroluje. 

Pracovní výkon a jeho hodnocení uvádějí jako srdce pracovního procesu a cestu 

k vytváření nadhodnoty vidí ve zlepšování efektivnosti kontrolních mechanizmů.

Výše uvedená teoretická vymezení pojmu hodnocení a práce platí v obecné rovině 

ve všech oblastech pracovní činnosti. Pro pojetí závěrečné bakalářské práce je potřeba 

zúžit pojem hodnocení na hodnocení pedagogických zaměstnanců školských zařízení, 

a to pedagogů volného času.

Mach6 ve své závěrečné bakalářské práci uvádí, že pro potřeby školství lze zformulovat 

hodnocení jako proces srovnávaného stavu se stavem žádoucím a pedagogickou práci 

jako vynakládané úsilí učitele a aplikace jeho znalostí a dovedností ve výchovně

- vzdělávacím procesu.

3 Veber, J. a kol.. Management základy, prosperita, globalizace, Praha: Management Press, 2003, str. 177
4 Mayerová,M., Růžička, J. Modemi personální management, Praha: H&H Vyšehradská., 2000, str. 83
5 Armstrong, M. Řízení lidských zdrojů, Praha: Grada Publishing, 2002, str. 213 - 214
6 Mach,V., Hodnoceni práce zaměstnanců základních škol, 2003



Podstatou hodnocení práce pedagogů volného času jsou dvě hlediska:

1. Hodnocení výsledků práce při přímém i nepřímém pedagogickém působení 

(aplikace znalostí a dovedností) ve výchovně - vzdělávacích činnostech, 

uskutečňovaných zejména formou zážitkové pedagogiky s principy kooperativního 

učení.

2. Hledisko posuzování a hodnocení manažérského a marketingového potenciálu 

pedagogů volného času při realizaci zájmového vzdělávání formálního i spontánního 

charakteru.

4.2. Formy hodnocení

• 7 •V odborné literatuře jsou uváděny dvě základní formy hodnocení, a to formální 

a neformální.

Neformální hodnocení je charakterizováno jako průběžné hodnocení pracovníka jeho 

nadřízeným během vykonávané práce. Má příležitostnou povahu a je spíše 

determinováno situací daného okamžiku, pocitem hodnotícího, jeho dojmem 

i momentální náladou, než nějakou faktickou jistotou výsledku nebo úrovně práce 

pracovníka. Je to v podstatě součást každodenního vztahu mezi nadřízeným 

a podřízeným, součást běžné kontroly plnění úkolů a pracovního chování, poskytování 

okamžité zpětné vazby. Jeho podstatou je průběžná, dílčí kontrola plnění dlouhodobých 

úkolů s rysy shadowing (stínování). Má motivační charakter. Nejčastěji užívanou 

neformální formou je pochvala. Jen výjimečně bývá příčinou důležitého personálního 

rozhodnutí.

Podstatou formálního hodnocení je racionalita, stanovené standardy, pravidelnost 

a jeho charakteristickými rysy jsou plánovitost a systematičnost. Tato forma hodnocení 

má písemnou podobu, která je součástí osobního spisu zaměstnance. Hodnotící 

dokumenty slouží jako podklad pro další personální činnost týkající se jednotlivců

i skupin pracovníků. Ve školství jsou součástí těchto hodnotících dokumentů obvykle 

hospitační záznamy. V podmínkách školského zařízení to může být i hodnotící zpráva 

o programově-organizačním zabezpečení akce nebo projektu, statistika činnosti 

organizační jednotky apod.

7 Koubek,J. Personální práce v malých podnicích, 2. , přepracované a doplnéné vydání, , Praha: Grada Publishing, 2003, 

str.120 -121



Neformální hodnocení je užívané zejména při operativním řešení problémů a situací. 

Jeho hlavním negativním znakem je často používaný faktor náhody a subjektivního 

názoru hodnotitele, který je snadno napadnutelný, proto se doporučuje v hodnocení 

používat formálních technik s jasným vymezením kritérií hodnocení.

Výhody pravidelného formálního hodnocení pracovníků jsou:

• poznávání a hodnocení pracovníků z hlediska komplexu znalostí, dovedností a kvalit 

potřebných k tomu, aby práce byla odvedená dobře

• lepší rozpoznání, ocenění a rozvíjení silných stránek pracovníků

• lepší rozpoznání slabých stránek pracovníků a jejich efektivnější odstranění

• rozpoznání potřeb vzdělávání a rozvojového potenciálu pracovníků, jeho vhodnost 

pro vykonávání náročnějších prací

• možnost předem rozpoznat případné stížnosti a disciplinární problémy

• soustavnější orientace pracovníků na výkon

• zvyšování pracovní morálky v podniku

Zvláštním případem je tzv. příležitostné hodnocení, které vychází z potřeby 

zpracování okamžitého posudku. Praktikuje se například při pracovním postupu nebo 

ukončení pracovního poměru.

Klíčovou roli u všech forem hodnocení hraje bezprostřední nadřízený zaměstnance, 

který zaměstnance hodnotí. V podmínkách školského zařízení je role bezprostředního 

hodnotitele většinou delegována na liniové manažery organizace -  vedoucí oddělení 

nebo úseků, kteří hodnotí buď sami, nebo působí jako ověřovatelé a schvalovatelé 

hodnocení, které provádí ředitel. Práce zaměstnanců může být hodnocena také 

z pohledu spolupracovníků, klientů -  dětí, žáků, studentů a ostatní veřejnosti. 

Hodnocení lze provádět nezávislým externím pracovníkem nebo jej provádí 

kontrolní nadřízený orgán -  školní inspekce, zřizovatel, psycholog. Moderní trendy 

uvádějí, že k překonání subjektivnosti je nejvíce vhodné hodnocení týmem. Hodnocení 

mohou být prováděna také v rámci diagnosticko-výcvikového programu Assesment 

centre, který je vhodný zejména pro vyhodnocování rozvojového potenciálu vedoucích 

pracovníků. Významnou součástí hodnocení je sebereflexe -  sebehodnocení, která 

napomáhá, zdokonaluje a rozvíjí osobnost samotného zaměstnance. Organizace by 

zpravidla měly používat takové postupy, formy a metody hodnocení, které zaměstnanci 

akceptují, s kterými se do určité míry ztotožňují, hodnotící programy nevnímají jako



hrozbu, ale jako šanci, motiv pro sebe sama i organizaci. Tento koncept hodnocení je 

možné považovat za progresivní i pro potřeby školských zařízení.

r

4.3. Úkoly a funkce hodnocení

Pracovní hodnocení kontinuálně posuzuje výsledky zaměstnanců, na základě kterých 

lze provádět řadu personálních úkonů. Má především za úkol:

• rozpoznat současnou úroveň pracovního výkonu jednotlivých pracovníků

• rozpoznat silné a slabé stránky jednotlivých pracovníků

• umožnit každému pracovníkovi zlepšit jeho výkon

• vytvořit základnu pro odměňování každého pracovníka podle jeho přispění 

k dosažení cílů

• motivovat pracovníky

• rozpoznat potřeby v oblasti vzdělávání a rozvoje u jednotlivých pracovníků

• rozpoznat potenciál (rezervy, hranice) pracovního výkonu každého pracovníka

• vytvořit podklady pro efektivnější přidělování pracovních úkolů jednotlivým 

pracovníkům

• vytvořit podklady pro plánování následnictví ve funkcích a pro plánování 

personálního rozvoje každého pracovníka

• vytvořit podklady pro posuzování efektivnosti výběru pracovníků a vhodnosti metod 

výběru

• vytvořit podklady pro hodnocení efektivnosti vzdělávání pracovníků a účinnosti 

vzdělávacích programů

• vytvořit podklady pro plánování pracovníků (plánování potřeby, ale i plánování 

zdrojů pracovních sil, v tomto případě vnitřních)

• vytvořit podklady pro stanovování budoucích pracovních úkolů organizací

Systematicky prováděné hodnocení poskytuje řídícím pracovníkům nejen důležité 

personální informace, ale zejména průběžně monitoruje celkovou atmosféru 

v organizaci, přičemž plní následující funkce:



• je prostředkem otevřené komunikace mezi nadřízeným a dalšími spolupracovníky

• poslouží ke komunikaci vizí a cílů organizace

• poslouží k pochopení vzájemných očekávání organizace a pracovníků

• podporuje pracovní výkon zaměstnance

• ovlivňuje potřebnou korekci pracovního chování zaměstnanců

• je prostředkem ke zvýšení motivace zaměstnance

• slouží ke zhodnocení plnění stanovených cílů za uplynulé období a určení cílů 

nových

• stanovuje vzdělávací potřeby a pomoc při tvorbě kariérových plánů a k identifikaci 

talentů

• je podkladem ke stanovení platu a odměny8

Je na vedoucím pracovníkovi každé organizace, tedy i školského zařízení, jakým 

způsobem funkce a úkoly hodnocení vysvětlí a přesvědčí zaměstnance o jeho 

pozitivních hodnotách ve prospěch hodnocených i hodnotitelů. V praxi školských 

zařízení je častým jevem skutečnost, že hodnocení je neformální a jeho hlavním úkolem 

je získání podkladů pro stanovení výše nenárokových složek platu.

4.4. Pracovní výkon a kritéria hodnocení

Pracovní výkon

Tradiční pojetí pracovního výkonu se zabývá kvantitou a kvalitou vykonané práce. 

Moderní pojetí je  však mnohem komplexnější a za součást pracovního výkonu 

považuje i pracovní chování v nejširším slova smyslu (přístup k práci, ochotu přijímat 

a plnit úkoly, kreativnost, fluktuaci, absenci, dodržování pracovní morálky včetně 

dodržování vnitřních norem, vztahy s lidmi apod.) a další charakteristiky jedince 

považované za významné v souvislosti s vykonávanou prací, především však jeho 

schopnosti, a to jak odborné, tak schopnost chovat se žádoucím způsobem a dobře hrát 

svou roli.9

Pracovní výkon je tedy limitován úsilím zaměstnance, jeho schopnostmi a dovednostmi 

a určitou harmonií mezi těmito složkami.

• Koubek,J. Řízeni lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky, 2.v ydán í,, Praha: Management Press, 1997 , str. 166
9 Koubek,J. Personální práce v malých podnicích, 2. , přepracované a doplněné vydání, , Praha: Grada Publishing, 2003,

str. 124 -125



Hodnocení pracovního výkonu a pracovního chování může být funkční jen 

za předpokladu, že má organizace stanoveny zásady hodnocení a vhodná kritéria. 

Mayreová10 uvádí, že kritéria hodnocení jsou výkonnostní, např. kvantita, kvalita, 

odborná erudice, úroveň pracovní iniciativy a samostatnosti, pracovní kázeň 

a spolehlivost, společenská vyjadřovací obratnost apod., a kritéria týkající se profilu 

osobnosti, a to zejména rozumová vyspělost a úroveň intelektu, celková životní zralost 

a vyrovnanost, morální profil, společenská aktivita, temperament, smysl 

pro odpovědnost.

Profesor Koubek11 dělí kritéria do čtyř skupin:

1. výsledky práce, neboli měřitelná či alespoň relativně snadno klasifikovatelná 

kritéria

• množství a kvalita práce

• odpovědnost a úrazovost

• množství obsloužených zákazníků a jejich spokojenost

• množství reklamací

2. pracovní chování

• ochota přijímat úkoly

• úsilí při plnění úkolů

• dodržování instrukcí

• ohlašování problémů

• hospodárnost

• zacházení se zařízením

• vedení potřebných záznamů

• dodržování pravidel

• řádná docházka

• podávání návrhů

• kouření, požívání alkoholu a omamných látek na pracovišti

“ Mayerová.M , Růžička, J. Modemi personální management Praha. ^ j ^ p ^ ^ M a n a g e m e n t  Press, 
Koubek,J. Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personahst.ky, 2 .v idám ,, Praha.

1997, str. 166
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3. sociální chování

• ochota ke spolupráci

• jednání s lidmi

• vztahy ke spolupracovníkům

• vztahy k zákazníkům

• chování k nadřízeným / podřízeným

• styl a vedení lidí

4. dovednosti a znalosti, potřeby, vlastnosti

• znalost práce, dovednosti, fyzická síla

• schopnost koordinace činnosti

• vzdělání

• diplomy a osvědčení

• podnikavost, cílevědomost, ctižádost

• sociální potřeby

• samostatnost, vytrvalost, spolehlivost

• přizpůsobivost, organizační schopnosti

• verbální schopnosti, znalost jazyků

• loajalita, čestnost

• tvořivost

• schopnost vést lidi

• smysl pro osobní odpovědnost

• odolnost vůči zatížení a stresu



Pro volbu kritérií platí několik zásad12:

• počet kritérií nemá být příliš velký, doporučuje se 5 -  10

• kritéria musí být objektivní -  různí hodnotitelé by měli při použití jednoho kritéria 

u stejného zaměstnance dojít ke stejnému výsledku

• nezávislost kritérií -  jedno kritérium nesmí vycházet z druhého

• relevantnost -  určitá schopnost se hodnotí ve vztahu k vykonávané pozici 

Stanovení kritérií k hodnocení zaměstnance samo o sobě nestačí. Je zároveň třeba 

definovat, jaký výkon je žádoucí, přijatelný a nepřijatelný, tj. stanovení určité morální 

hodnoty výkonu, a to slovně i písemně.

Kritéria hodnocení zaměřená na pracovní výkon a chování pedagogů volného času 

mohou plně vycházet z výše uvedených obecných kritérií. Vzhledem k všestrannému 

obsahu práce pedagogů středisek volného času je vhodné kritéria hodnocení stanovit 

s důrazem na:

• přímou pedagogickou činnost

• nepřímou pedagogickou činnost

• ostatní činnost

Předmětem hodnocení prvního okruhu je zejména kvalita vzdělávací a výchovné práce, 

úroveň odborných znalostí a dovedností, motivační působení, reprezentace a pozitivní 

propagace školského zařízení při přímém pedagogickém působení -  vedení zájmového 

útvaru (kroužku), kurzu, lektorské a metodické činnosti.

Obsahem hodnocení nepřímé pedagogické činnosti je příprava a realizace zájmového 

vzdělávání a relaxačních činností prostřednictvím jiných osob nebo subjektů.

Ve střediscích volného času je zájmové vzdělávání poskytováno za úplatu, kvalita 

přímé i nepřímé pedagogické činnosti může být porovnávána s kvantitou -  kupní sílou 

zákazníků (účastníků činností). Např. kurzovné uhradil v rámci stanovených norem 

nadstandardní počet účastníků = výborné výchovně-vzdělávací výsledky, velký zájem 

o tábory, akce, klubovou činnost = kvalitní program, který je vnímán jako výchovně- 

vzdělávací cíl.

Toto hledisko nemusí vždy odpovídat skutečnosti, může být ovlivněno změnou 

vnitřních i vnějších determinantů. Vyžaduje individuální, nadčasový přístup hodnotitele.

12 Hladký,J„ Vedení školy v praxi: Hodnocení zaměstnanců, Praha: Raabe,2003, A2.1., str. 9



Ostatní činnosti zahrnují široký okruh manažerských prací, ekonomické aspekty 

požadované práce a další pracovní úkony spojené s tržními mechanizmy (poptávka x 

nabídka).

Stanovit vhodná a výstižná kritéria pro hodnocení pracovního výkonu v rámci těchto 

okruhů je značně náročné a těžké. Významnou roli zde hraje nejenom přesné vymezení, 

jaký výkon je žádoucí, jaké jsou požadavky na kvalitu, ale i na normy - počet členů 

kroužků, počet kurzů, různé obsahové úrovně, ale také stanovení významného 

hodnoceného období.

Přesnějším vymezením těchto kritérií se tato práce zabývá v Návrhu modelu hodnocení 

pedagogů volného času na straně 53.

4.5. Proces hodnocení

Postup při hodnocení pracovníků lze rozdělit do tří etap, z nichž každá má několik fází. 

Podle Koubka13 tento proces probíhá následovně:

1. přípravné období -  čtyři fáze

-  rozpoznání a stanovení předmětu hodnocení, stanovení zásad, pravidel a postupů 

hodnocení a vytvoření formulářů používaných k hodnocení

-  analýza pracovních míst, popřípadě revize existujících popisů a specifikace 

pracovních míst

-  formulování kritérií výkonu a jeho hodnocení, jejich výběr, stanovení norem 

pracovního výkonu, volba metod hodnocení a klasifikací pro rozlišování různé 

úrovně pracovního výkonu, určení rozhodného období pro zjišťování informací 

o pracovním výkonu

-  informování pracovníka o připravovaném hodnocení a jeho účelu, zejména

o kritériích hodnocení a normách pracovního výkonu, o tom jaký výkon se od nich 

očekává

13 Koubek,J. Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky, 2 .vydán í,, Praha: Management Press, 1997 , str. 126
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2. období získávání informací a podkladů -  dvě fáze

-  zjišťování informací (např. pozorováním pracovníka při práci, nebo zkoumáním 

výsledků jeho práce), je to rozhodující fáze hodnocení, přičemž klíčovou otázkou je, 

kdo je oprávněn tyto informace zajišťovat a hodnocení následně provádět

-  pořízení dokumentace o pracovním výkonu, a to jednotným způsobem formou 

písemného záznamu (možnost získat retrospektivní informace)

3. období vyhodnocení informací -  tři fáze

-  vyhodnocování pracovních výsledků, pracovního chování, schopností a dalších 

vlastností pracovníků, které hodnotitelé provádějí v souladu se standardními 

postupy, výstup má písemný záznam

-  pohovor s hodnoceným pracovníkem o výsledcích hodnocení, o rozhodnutích 

plynoucích z hodnocení a možných cestách řešení problému souvisejících 

s pracovním výkonem -  je to důležitá fáze, na ní záleží, zda hodnocení pracovníka 

bude mít motivující efekt a pozitivní vliv na zlepšení pracovního výkonu

-  následné pozorování pracovního výkonu pracovníka, poskytování pomoci 

při zlepšení a zkoumání efektivnosti hodnocení

4.6. Metody hodnocení

Metody hodnocení pracovníků jsou různé. Specializované nebo univerzální. Dělí 

se na tyto typy14:

Neanalytické (sumární) metody - porovnávají práci jako celek navzájem, aniž by se 

snažily rozlišovat mezi faktory obsaženými v jednotlivých činnostech, které práce 

navzájem odlišují. Patří sem metoda pořadí prací, párového porovnávání a klasifikační 

(katalogové) metody. Nově se zde objevuje „metoda“ vnitřního proměňování 

(benchmarking).

Analytické metody - metoda faktorového porovnávání, bodovací metoda.

Tržní oceňování -  ve školách se nepraktikuje, ve školských zařízeních za určitých 

podmínek je možné uplatnit některé její prvky.

Metody založené na dovednostech -  podle úrovně dovedností nebo zkušeností 

vyžadovaných k jejich vykonávání. Je určena řada faktorů dovedností, každá se svou

14 Armstrong, M. Řízení lidských zdrojů, Praha: Grada Publishing, 2002, str. 569 -  577
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hodnotící stupnicí. Tyto metody se zaměřují na vstupy, které je schopen jedinec 

poskytnout. Důraz na vstupy vytváří dojem, že se odměňují dovednosti, i když se 

nedosahuje výsledků. Dovednosti však musí být oceňovány jen tehdy, jsou-li 

produktivně využívány.

Metody založené na schopnostech -  měří náročnost prací ve vztahu k úrovni 

schopností potřebných pro jejich úspěšné vykonávání. Měřítkem relativní hodnoty prací 

je úroveň schopností požadovaná pro efektivní vykonávání těchto prací.

K výše uvedenému je nutno zmínit ještě jednu velmi důležitou metodu, a tou je 

sebehodnocení. Tato metoda napomáhá odstraňovat jednostrannost a subjektivnost 

hodnotitelů s důrazem na skutečnost, že výsledky jsou porovnávány s hodnocením 

přímého nadřízeného a následně upřesňovány s hodnoceným formou motivačního 

rozhovoru. Sebehodnocení vede ke zvyšování sebevědomí zaměstnanců, k posilování 

pocitu zájmů o výsledky jejich práce. Sekundárně podporuje vytváření následného 

vztahu zaměstnance k organizaci. Metoda sebehodnocení formou motivačního nebo 

hodnotícího pohovoru se jeví jako velmi vhodná i pro školská zařízení. Současně 

s ní je vhodné užívat metodu bodovací.

Armstrong15 bodovací metodu charakterizuje jako analytické hodnocení práce 

používající porovnávání práce s určitou stupnicí. Dále uvádí, že je založena 

na rozčlenění prací na faktory, nebo klíčové prvky či požadavky práce. S použitím 

numerických stupnic jsou každému z faktorů přidělovány body podle míry, v jaké je 

tento faktor v hodnocené práci obsažen. Bodové hodnoty jednotlivých faktorů se poté 

sčítají tak, aby vyjádřily celkové skóre, které představuje hodnotu práce.

15 Armstrong, M. Řízení lidských zdrojů, Praha: Grada Publishing, 2002, str. 575-576
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Výhody bodovací metody podle Armstronga:

• hodnotitelé jsou nuceni brát v úvahu řadu faktorů, mohou se tím vyhnout příliš 

zjednodušujícím soudům, k nimž může dojít při použití souhrnných neanalytických 

metod

• existence definovaných měřítek -  pomáhají dosáhnout určitého stupně objektivity 

a důslednosti

• dělá dojem, že je objektivní, poctivá a spravedlivá

• poskytuje základ pro vytváření mzdových struktur

• je použitelná v případech hodnocení prací stejné hodnoty

• je vhodná pro počítačové zpracování

Nevýhody bodovací metody podle Armstronga:

• je složitá při vytváření, zavádění a udržování

• podává poněkud falešný dojem vědecké přesnosti, i když užívá úsudku při výběru 

faktorů, při rozhodování o závažnosti a úrovních faktorů

• předpokládá, že je možné různé stránky prací na téže stupnici hodnot sčítat, i když 

dovednosti nemusejí být nezbytně tímto způsobem sčitatelné

• vychází z předpokladu, že vážení faktoru je možné dělat u všech prací stejným 

způsobem, tedy je možné prokázat, že každá práce bude mít svůj vlastní model vah 

faktorů

Žádná metoda nezaručí plnou objektivnost a absolutní přesnost hodnocení, ani bodovací 

metoda není přesně vymezeným vědeckým postupem. Může však prokazatelně 

poskytnout mapu pracovní úrovně zaměstnanců a odpovídající základnu 

pro spravedlivější odměňování zaměstnanců. Bodovací metoda je poměrně známá 

a populární, zaměstnanci obvykle tuto metodu vnímají jako průhlednou, spravedlivou, 

objektivní a přesnou.

Pro potřeby školství lze však použít i ostatní výše uváděné metody. Jejich výběr je 

odvislý od osobního přístupu řídících pracovníků, obsahu hodnocené práce a podmínek 

organizace.

Při zavádění systému hodnocení v podmínkách školského zařízení, se doporučuje aby 

řídící pracovník nebo tým odpovědných pracovníků postupoval následovně:

-  jasně definoval funkce, úkoly a cíle hodnocení, zajistil jeho plné pochopení 

(ztotožnění se) a podporu systému hodnocení většiny zaměstnanců



-  zabezpečil, aby zvolená metoda hodnocení i celkový systém ladily s koncepcí a cíly 

organizace - školského zařízení

-  zajistil týmovou tvorbu hodnotícího modelu

-  zajistil jasnost a objektivnost hodnotících kritérií i celkového systému hodnocení

-  trvale sledoval, zda zvolený model plní vytýčené cíle, a na základě těchto poznatků 

včas provedl jeho aktualizaci nebo upřesnění.

4.7. Rizika hodnocení

Hodnocení pracovního výkonu a pracovního chování zaměstnanců je velmi náročná 

a odpovědná činnost. Hodnotitelé i hodnocení se nacházejí ve dvojroli (soudce i 

poradce).16 Jsou to dvě kontrastní pozice, jež jsou velmi náročné ke zvládnutí 

a vyžadují, aby hodnotitel i hodnocený posuzovali zjištěný stav nestranně a co nejvíce 

objektivně. Obě skupiny musí nabýt přesvědčení, že hodnocení je sociální 

a komunikační proces, v němž je vždy kladen řetězec otázek: PROČ -  KDO -  KOHO -  

CO -  JAK -  KDY -  KDE hodnotí?

Zvládnutí tohoto procesu nese tedy v sobě množství rizik, které mohou mít řadu 

důvodů.

Chyby hodnocení, které uvádí Urban17 jsou nedostatečná příprava, halo efekt, 

stereotypy, srovnávání, efekt zrcadla a vedoucí pracovník jako „milý člověk44.

Podle Macha18 například není věnována dostatečná pozornost vedoucího pracovníka 

školy přípravě hodnocení. Hodnocení není systematické -  je nahodilé, provádí se jen 

pro to, aby se splnil požadovaný plán kontrol. Další chybou jsou nevhodně volená 

kritéria hodnocení a nevhodně použité metody hodnocení. Hodnotící pohovory se 

mnohdy nedělají vůbec, nebo jen formálně. Vedoucí zaměstnanci se na hodnocení často 

necítí, uvědomují si, že jim k objektivnímu a dobře připravenému hodnocení scházejí 

osobnostní předpoklady nebo čas. Naproti tomu hodnocení zaměstnanci vnímají 

hodnocení spíše negativně, jako kontrolu a následný finanční postih, a proto komunikují 

s nadřízeným velmi opatrně, často berou hodnocení více osobně, chybí jim nadhled a 

porovnání, a to zejména tam, kde je hodnocení závislé na absolutním hodnotitelském

16 Koubek,J Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky, 2 .vydán í,, Praha: Management Press, 1997 , str.144, 136
17 Urban, J., Řízení lidí v o rganizaci,, Praha: ASP1 Publishing, 2003 , str. 146-148
18 Mach,V., Hodnocení práce zaměstnanců základních škol, Závčrečná bakalářská práce, 2003, str. 17



„názoru autorit“, protože týmová práce je opomíjena a styl řízení technikou koučování 

je vedoucím pracovníkům cizí.

Vyvarovat se chyb při hodnocení zaměstnanců neznamená jenom dobře znát teoretická 

východiska, podmínky a možnosti organizace, lidské zdroje, jejich schopnosti a 

dovednosti, ale také motivovat aktéry hodnocení k řešení vzniklých skutečností 

souvisejících s pracovním výkonem a pracovním chováním.

4.8. Motivace

Na úroveň pracovního výkonu a pracovního chování má zásadní vliv motivace. Vebr19 

charakterizuje motivaci jako integritu psychických a fyzických aktivit člověka směrem 

k vytýčenému cíli, která je vázána na vnitřní podněty člověka, jeho představy, tuohy, 

zájmy a hlavně neuspokojené potřeby vyvolávající psychické napětí a jeho impuls 

k určitému chování.
20V našich podmínkách pravděpodobně méně známý autor uvádí, že slovo motivace 

vzniklo od slova motiv, které je odvozeno od latinského slova movare a znamená hýbat, 

pohybovat. Motiv je zcela jednoduše něco, co lidi uvádí do pohybu. Slova motiv, 

motivace naznačují, že něco v nás pracuje a pohání nás kupředu (popřípadě brzdí

-  demotivuje). Může to být potřeba, touha nebo emoce, ale vede nás to k jednání, a to 

určitým způsobem. Tyto vnitřní impulsy, ať jsou jakkoliv silné, nebudou efektivní, 

dokud do tohoto procesu nezapojíme svou vůli, která je rozhodujícím faktorem. Je to 

akt rozhodnutí něco udělat, znamená vědomý záměr iniciovat vybranou akci. Motivace 

je pak zřejmá z toho, jak se chováme.

Armstrong21 uvádí, že teorie motivace zkoumá proces motivování a utváření motivací. 

Motiv charakterizuje jako důvod pro to, abychom něco udělali, motivace je pak 

směrována k faktorům, které nás ovlivňují, abychom se určitým způsobem chovali. Tři 

složky motivace uváděné podle Arnolda a kol. (1991) jsou:

19 Veber, J. a kol., Management základy, prosperita, globalizace, Praha: Management Press, 2003, str. 63
20 Adair, J. Efektivní motivace, Praha: Alfa Publishing, 2004, str. 14
2'Armstrong, M. Řízení lidských zdrojů, Praha: Grada Publishing, 2002, str. 159 - 161



• směr -  co se nějaká osoba pokouší dělat

• úsilí -  s jakou pílí se o to tato osoba pokouší

• vytrvalost -  jak dlouho se o to tato osoba pokouší

Motivování jiných lidí je uvádění těchto lidí do pohybu ve směru, kterým chceme, aby 

se ubírali za účelem dosažení nějakého výsledku. Motivování sebe sama se týká 

nezávislého stanovování směrů a podnikání kroků, které zajistí, abychom se dostali tam, 

kam chceme. Motivaci lze charakterizovat jako cílově orientované chování. Proces 

motivace je založen na motivačních teoriích týkajících se potřeb, cílů a očekávání a lze 

jej schématicky zobrazit takto:

Typy motivace:

Vnitřní motivace -  jsou faktory, které si lidé sami vytvářejí a které je ovlivňují, aby se 

určitým způsobem chovali, nebo aby se vydali určitým směrem. Tyto faktory tvoří 

odpovědnost, autonomie, příležitost využívat a rozvíjet dovednosti a schopnosti, 

zajímavá a podnětná práce a příležitost k funkčnímu postupu.

Vnější motivace -  to, co se dělá pro lidi, abychom je motivovali. Tvoří je  odměny, a to 

finanční i nefinanční plnění - zvýšení platu, pochvala, povýšení, ale také tresty, jako 

např. disciplinární řízení, odepření nenárokových složek platu (osobní ohodnocení, 

odměna) nebo kritika.

Vnější motivátory působí bezprostředně, ale nemusejí mít dlouhodobější účinek, vnitřní 

se týkají „kvality pracovního života11, mají hlubší a dlouhodobější účinek, protože jsou 

součástí jedince, jeho svobodného rozhodnutí, a nikoliv vnucené mu vnějškem.

Teorie motivace

Proces motivace je založen na řadě teorií motivace. Přehled nej vlivnějších teorií uvádí 

následující tabulka.



Tabulka teorie motivace22

Kategorie Typ Teoretik Shrnutí teorie Důsledky

Instrumentality Taylorismus Taylor Jestliže děláme jednu věc, 
vede to k jiné  věci. Lidé 
budou motivovaní k práci, 
jestliže odm ěny a tresty 
budou přímo provázány 
s je jich  výkonem.

Základ prim itivních pokusů 
m otivovat lidi pomocí stimulů. 
Často se používá jako 
zdůvodnění pro odm ěňování 
založené na výkonu, ačkoli to jen  
zřídka představuje efektivní 
motivátor.

Teorie 
zam ěřená na 
obsah (potřeby)

Hierarchie
potřeb

M aslow Existuje hierarchie pěti 
potřeb : fyziologických, 
jis to ty  a bezpečí, sociálních, 
uznání, seberealizace. 
Potřeby vyšší úrovně se 
objeví teprve tehdy, jsou-li 
uspokojeny potřeby nižší 
úrovně.

Orientuje pozornost na různé 
potřeby, které m otivují lidi, a  na 
to, že uspokojená potřeba již  není 
m otivátorem . Pojetí hierarchie 
nem á praktický význam.

Dvoufaktorový
model

Statistické
dissatisfaktory

Herzberg U spokojení z práce ovlivňují 
dvě skupiny faktorů: 1. ty, 
které vnitřně souvisejí 
s prací, vnitřní motivátory 
nebo satisfaktory, jako je  
spěch, uznání, odpovědnost a 
růst, 2. ty, které stojí mimo 
práci, vnější motivátory, jako 
je  plat/m zda nebo pracovní 
podmínky.

Identifikuje řadu základních 
potřeb, tj. úspěch, uznání, funkční 
postup, autonomii a práci samu. 
Silně ovlivňuje přístupy 
k vytváření pracovních úkolů a 
pracovních míst (obohacování 
práce). Orientuje pozornost na 
pojetí vnitřní a vnější m otivace a 
na skutečnost, že vnitřní 
m otivace vyplývající hlavně 
z práce samé má dlouhodobější 
účinek. Je tedy argum entem  pro 
to, aby systém y odm ěňování 
nabízely peněžní i nepeněžní 
odměny.

Teorie 
zam ěřené na 
proces 
(kognitivní)

Expektační
teorie

Vroom, 
Porter a 
Lawler

M otivace a výkon jsou 
ovlivněny : (1) vnímaným 
spojením  mezi úsilím a 
výkonem , (2) vnímaným 
spojením  mezi výkonem a 
výsledky a (3) významem 
(valencí) výsledku pro danou 
osobu. Úsilí (motivace) 
závisí na pravděpodobnosti, 
že po tomto úsilí bude 
následovat odm ěna a že 
odm ěna stojí za to.

Rozhodující teorie pro přístupy 
k odm ěňování, tj. že musí 
existovat vazba mezi úsilím a 
odměnou (viditelná spojnice), 
odm ěna by m ěla být dosažitelná 
a měla by stát za to.

Teorie cíle Latham a 
Locke

M otivace a výkon se zlepší, 
jestliže lidé mají náročné, ale 
přijatelné cíle, a dostává se 
jim  zpětné vazby.

Poskytuje argum enty pro prcesy 
řízení pracovního výkonu, 
stanovování cílů a zpětnou vazbu.

Teorie
spravedlivosti

Adams Lidé jsou  motivovanější, 
když se s nimi zachází slušně 
a spravedlivě.

Potřeba vytvořit spravedlivé 
odm ěňování a spravedlivé 
postupy v oblasti zam ěstnávání 
lidí.

22 Armstrong, M. Řízení lidských zdrojů, Praha: Grada Publishing, 2002, str. 167



Motivační strategie a význam motivace23

Faktory ovlivňující m otivační strategie Příspěvek personálního útvaru ( personální 
práce)

•  Složitost procesu motivace znamená, že 
zjednodušující přístupy založené na teorii 
instumentality nebudou pravděpodobně 
úspěšné.

•  Vyhnout se nebezpečí vytváření nebo 
podporování strategií, které nabízejí 
autoritativní předpisy pro motivaci založené 
na zjednodušeném vidění tohoto procesu, nebo 
chybného neuznávání individuálních rozdílů.

•  Lidé jsou  s větší pravděpodobností m otivováni, 
pracují-li v prostředí, v němž jsou  oceňováni 
za to, co jsou  a co dělají. To znamená věnovat 
pozornost oné základní potřebě uznání.

•  Povzbuzovat vytváření procesů řízení 
pracovního výkonu, které nabízejí příležitosti 
dohodnout očekávání a poskytnout pozitivní 
odezvu na plnění úkolů.

•  Vytvářet systémy odm ěňování, které nacházejí 
příležitosti k uznání plnění úkolů pomocí 
peněžních i nepeněžních odměn. Je však třeba 
mít na paměti, že systém y peněžních odměn 
nem usejí být nutně vhodné či přim ěřené a že 
při jejich vytváření a používání je  třeba vzít
v úvahu poučení vyplývající z expektační 
teorie, teorie cíle a teorie spravedlnosti.

• M ěla by být uznávána potřeba práce, která 
lidem poskytuje prostředky k dosažení jejich  
cílů, rozumný stupeň autonom ie a prostor 
pro využívání jejich  dovedností a schopností.

•  Doporučovat takové procesy vytváření 
pracovních úkolů a pracovních míst, které 
berou v úvahu faktory ovlivňující motivaci 
k práci tím, že nabízejí obohacování práce 
v podobě rozmanité práce, odpovědnosti 
za rozhodování a pokud možno co největší 
míry kontroly poskytnuté pracovníkovi 
při vykonávání práce.

•  Potřeba příležitostí k růstu prostřednictvím 
rozvoje schopností a kariéry.

•  Nabízet zařízení a příležitosti k učení pom ocí 
takových nástrojů, jako  je  plánování 
personálního rozvoje a programy vzdělávání.

•  Vytvářet a rozvíjet procesy plánování kariéry.
•  Kultura organizace v podobě jejich  hodnot a 

norem ovlivňuje účinek jakýchkoliv pokusů 
přímo nebo nepřím o motivovat lidi.

•  Doporučovat vytváření a rozvíjení takové 
kultury, která podporuje procesy oceňování 
a odm ěňování pracovníků.

• M otivaci zvyšuje takové vedení lidí, které 
udává směr, povzbuzuje a stimuluje 
k dosahování cílů a poskytuje podporu 
pracovníkům v je jich  úsilí splnit cíle a vůbec 
zlepšovat pracovní výkon.

•  N avrhnout takový sytém schopností, který se 
orientuje na kvalitu vedení a na chování, jaké 
se očekává od manažerů a vedoucích týmů.

•  Pomocí řízení pracovního výkonu a assessm ent 
center zajistit rozpoznávání schopností vést a 
řídit lidi.

• Radit lidem a vzdělávat je  za účelem 
formování je jich  vůdcovských kvalit.

Motivování pracovníků patří k nedůležitějším atributům, které slouží ke splnění cílů 

organizace. Pouze vhodně motivováni zaměstnanci pracují ke prospěchu celku, a to 

s přirozenou samozřejmostí a vnitřním pocitem vlastního prospěchu. Proto je 

pro každého řídícího pracovníka v jeho zájmu, aby se s různými teoriemi seznámil a 

posléze je aplikoval ve své praxi. Neexistuje žádný ideální návod, neboť faktory, které 

vstupují do tohoto procesu, jsou rozsáhlé. Podstatným je však osobní přístup, zkušenosti 

a schopnosti příslušného manažera, jeho cit pro danou realitu a s ním spojená ta správná

23 Armstrong, M. Řízeni lidských zdrojů, Praha: Grada Publishing, 2002, str. 170



volba modelu. Jestliže lze pracovní výkon a jeho hodnocení podle Newtona a Findlay24 

vnímat jako srdce pracovního procesu, pak z tohoto hlediska lze o motivaci konstatovat, 

že je krví k jeho rozbušení a zajištění toho správného chodu.

4.9. Vliv hodnocení na úspěšnost organizace

Řízení pracovního výkonu

Moderní trendy personální práce zdůrazňují potřebu vytváření pracovních úkolů 

a pracovních míst „na míru“ schopnostem a preferencím každého pracovníka. Tato 

zásada je východiskem k novému přístupu k pracovnímu výkonu a jeho hodnocení, to je 

k tzv. řízení pracovního výkonu.

Řízení pracovního výkonu představuje integrovanější přístup založený na principu 

řízení lidí na základě ústní nebo písemné dohody mezi manažerem - nadřízeným a 

pracovníkem o budoucím pracovním výkonu a osvojování si schopností potřebných 

k tomu pracovnímu výkonu. Na základě zmíněné dohody (písemní nebo ústní) tedy 

dochází k provázání vytváření pracovních úkolů, vzdělávání a rozvoje pracovníka, 

hodnocení pracovníka a jeho odměňování.

Řízení pracovního výkonu, jehož součástí je i hodnocení a odměňování, má tedy 

zásadní vliv na úspěšnost a progresy organizace. Tento moment lze samozřejmě 

pozorovat i v podmínkách školských zařízení.

Mimořádný význam pro efektivní řízení pracovního výkonu má soustavná a cílená 

komunikace mezi pracovníkem a jeho nadřízeným v průběhu celého sledovaného 

období. Vzhledem k teoretickým východiskům i praktickým zkušenostem lze doporučit 

tuto formu komunikace formalizovat do modelu hodnocení.

Hodnocení a úspěšnost organizace

Hodnocení je finálním krokem procesu řízení pracovního výkonu. Mezi jeho 

pozitiva bezesporu patří, že v širší míře umožňuje pracovníkovi spolurozhodovat o své 

práci a možnosti dohodnout se na budoucím pracovním výkonu. Prostřednictvím těchto 

šancí hodnocení motivuje pracovníky vnitřně (uspokojení osobních potřeb) a zároveň 

následně - součinně, ovlivňuje výkonnost, úspěšnost a prosperitu organizace. 

Hodnocení je tedy třeba vnímat jako účelovou konverzaci, cílem které je zejména

24 Armstrong, M. Řízení lidských zdrojů, Praha: Grada Publishing, 2002, str. 170
2,Koubek,J. Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky, 2.vydán i,, Praha: Management Press, 1997 , str. 134
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stimulace k podávání a dosahování vyšších výkonů pracovníků i organizace, 

konverzaci, cílem které je dosažení prosperity obou zúčastněných stran.



5. PRAKTICKÁ ČÁST

5.1. Metoda průzkumu

K získaní potřebných podkladů pro svůj průzkum oslovila autorská práce ředitele a 

zaměstnance pražských domů dětí a frekventanty kurzu celoživotního vzdělávání 

DOTO -  dokážu to. Toto studium se rovněž zabývá otázkami vzdělávání managementu 

školských zařízení na různých řídících úrovních s působností v České republice.

Byly zadány dva dotazníky -  pro ředitele a pro zaměstnance (pedagogy volného času). 

Celkem bylo osloveno 35 ředitelů a po dvou dotaznících dostali k vyplnění

i zaměstnanci stejných školských zařízení, celkem tedy 70 zaměstnanců. Otázky v obou 

dotaznících byly stejného významu, otázky pro zaměstnance vhodně modifikované. 

Návratnost dotazníku pro ředitele byla 25 vyplněných dotazníků, úspěšnost 70%. 

Návratnost dotazníku pro zaměstnance 54 vyplněných dotazníků, úspěšnost 77 %.

V Praze byly dotazníky rozdány na koordinační poradě ředitelů středisek volného času 

pražského regionu, ostatní kolegové obdrželi dotazníky k vyplnění na pravidelné 

studijní stáži DOTA. V obou případech byl součástí dotazníku motivační dopis, který 

vysvětlil korespondentům cíl práce i dotazníkového průzkumu a způsob vyplnění 

dotazníků. Průzkum probíhal anonymně. Šetření se konalo se souhlasem odpovědných 

vedoucích pracovníků obou zmíněných cílových skupin. V průběhu šetření i po jeho 

ukončení byla zaznamenána kladná odezva a podpora ředitelů, kteří se řešenou 

problematikou zabývají, a výstup ve formě metodického materiálu by velmi uvítali. 

Rovněž zaměstnanci projevovali zájem o systém hodnocení jejich práce a otázky 

položené v dotazníku považovali za velmi zajímavé, motivující a inspirující 

pro otevření diskuse ve vlastních školských zařízeních.

Oba dva dotazníky obsahovaly 13 otázek. U každé otázky bylo několik variant možných 

odpovědí. Respondenti mohli vybírat i zvíce možností, popřípadě uvést svůj názor. 

Poslední otázka byla formulována jako dotaz na obtížnost a prospěch hodnocení. 

Smyslem dotazníkového průzkumu bylo zjistit, jaký je systém hodnocení ve školských 

zařízeních, a zjištěné výsledky porovnat z pohledu hodnotitelů a hodnocených.
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5.2. Zpracování a výsledky dotazníku pro ředitele

1. otázka: Zaměstnance ve Vašem školním zařízení hodnotíte?

Znění odpovědi Četnost
odpovědí

= % z celku

pravidelně - 1 x za měsíc, čtvrtletí, půlrok, kalendářní rok 
apod.

19 76

nepravidelně, nahodile, spontánně 10 40

nehodnotím 0 0

2. otázka: Jaké formy hodnocení používáte?

Znění odpovědi Četnost
odpovědí

= % z celku

formální -  písemná forma určená standardy v rámci 
vlastního hodnotícího systému

9 36

neformální -  ústní forma, průběžně, kdykoliv uznám 
za vhodné

20 80

hodnocení přímým nadřízením -  vedoucím zaměstnancem 12 48

hodnocení týmem -  složení týmu např. bezprostřední 
nadřízený, spolupracovník, psycholog, další odborník 
na danou problematiku

3 12

hodnocení zákazníky -  registrovaní i neregistrovaní 
účastníci činností nebo návštěvníci akcí apod.

2 8

hodnocení podřízenými -  při zachování anonymity a 
dobrovolnosti hodnotitelů na základě dotazníkového 
průzkumu

2 8

hodnocení nezávislým externím hodnotitelem 0 0

jiné formy hodnocení 1 4



3. otázka: Jaká kritéria hodnocení máte stanovena?

Znění odpovědi Četnost
odpovědí

= % z celku

kvalita odvedené práce s důrazem na výchovně-vzdělávací 
proces zájmového vzdělávání (např. přímá činnost 
s prokazatelnými dlouhodobými dobrými výsledky)

19 76

kvantita odvedené práce s důrazem na stanovené limity 
(např. počet kroužků a členů kroužků, návštěvnost 
na akcích, táborech apod.)

17 68

ekonomická efektivnost odváděné práce s důrazem 
na stanovené ukazatele

8 32

odbornost, iniciativa, kreativita 13 52

organizační a plánovací schopnosti, práce v týmu 7 28

spolehlivost, přístup ke svěřeným úkolům 9 36

vztah ke spolupracovníkům 6 24

komunikační schopnosti 3 12

jiná kritéria 0 0

4. otázka: Jaké metody hodnocení používáte?

Znění odpovědi Četnost
odpovědí

= % z celku

volný popis pracovní činnosti -  pracovní posudek 2 8

posuzovací stupnice -  hodnocení různých pracovních 
aspektů zvlášť

11 44

dotazník 3 12

metoda BARS - metoda klasifikační stupnice 0 0

srovnávání se stanovenými cíly 19 76

srovnávání s ostatními pracovníky 12 48

hodnocení na základě plnění norem -  normativů 7 28

sebehodnocení 5 20

psychologická hodnocení 0 0

prostřednictvím hodnotícího střediska (assessmen centre) 0 0

jiné metody 0 0



5. otázka: Cílem hodnocení je?

Znění odpovědi Četnost
odpovědí

= % z celku

rozpoznání stávající úrovně i dalšího potenciálu pracovního 
výkonu zaměstnance

7 28

stanovení silných i slabých stránek jednotlivých 
zaměstnanců

13 52

podněcování zájmu zaměstnanců pracovat na svém 
profesním rozvoji včetně zvyšování si kvalifikace

9 36

objektivněji odměnit zaměstnance za dosažený výkon 
a přínos pro organizaci

18 72

prohloubit vzájemnou komunikaci 5 20
zajistit konkurenceschopnost organizace, její prosperitu 
a následnou úspěšnost

4 16

specifikovat úkoly organizace s důrazem na kvalifikační 
aktivity, organizaci práce, zlepšení pracovních podmínek 
a vybavení pracovišť apod.

4 16

získat náměty pro tvorbu a doplňky motivačního systému 
a systému odměňování zaměstnanců

9 36

6. otázka: Pracovní výkon Vašich podřízených zaměstnanců nejvíce ovlivňuje?

Znění odpovědi Četnost
odpovědí

= % z celku

pracovní atmosféra, příjemný kolektiv 18 72

tlak nadřízeného, termíny, plnění norem 4 16

zajímavá práce s jasným určením cíle a prostředků kjeho 
dosažení

17 68

finanční ohodnocení 13 52

prezentace výsledků práce na veřejnosti, uznání a úcta 
k práci

9 36

jasná pravidla při udělování odměn 3 12



7. otázka: Hodnotící pohovor je součástí hodnocení?

Znění odpovědi Četnost
odpovědí

= % z celku

vždy 6 24

občas, podle okolností 16 64

není, považuji jej za zcela zbytečný 2 8

8. otázka: Při hodnotícím pohovoru upozorňujete?

Znění odpovědi Četnost
odpovědí

= % z celku

spíše na pozitiva 2 8

spíše na negativa 7 28

na pozitiva i negativa 15 60

9. otázka: Součástí hodnotícího pohovoru je i sebehodnocení zaměstnance?

Znění odpovědi Četnost
odpovědí

= % z celku

vždy 7 28

občas, podle okolností 14 56

není, považuji jej za zcela zbytečný 2 8

10. otázka: Závěry hodnocení vymezují úkoly pro obě strany, zaměstnance i 
zaměstnavatele?

Znění odpovědi Četnost
odpovědí

= % z celku

ano, a to vždy 16 64

ne, úkoly jsou stanoveny jenom pro zaměstnance 6 24



11. otázka: Váš teoretický základ pro hodnocení pochází?

Znění odpovědi Četnost
odpovědí

-  % z celku

odborný seminář, školení 2 8

studium školského managementu nebo program 
celoživotního vzdělávání DOTO

18 72

samostudium odborné literatury 4 16

vzájemná výměna zkušeností s kolegy 12 48

12. otázka: Hodnocení, které je aplikováno v naší organizaci považuji za:

Znění odpovědi Četnost
odpovědí

= % z celku

objektivní, měřitelné a motivující s jasným stanovením cílů 15 60

hodnocení jako systém v současné době nepraktikuji 7 28

neformální diskusi s příklonem k teoriím, že systém není 
nutný

1 4

13. otázka: Co považujete v hodnocení za nejobtížnější?

Na tuto otázku odpovědělo pouze 12 respondentů.

Za nej obtížnější považují:

• stanovení kritérií hodnocení

• dosžení maximální možné míry objektivity

• motivaci kritikou

• sebehodnocení zaměstnanců

• časovou náročnost, dodržení systematičnosti



5.3. Zpracování a výsledky dotazníku pro zaměstnance

1. otázka: Vaše práce je hodnocena?

Znění odpovědi Četnost
odpovědí

= % z celku

pravidelně - 1 x za měsíc, čtvrtletí, půlrok, kalendářní rok 
apod.

43 80

nepravidelně, nahodile, spontánně 12 22

není hodnocena téměř vůbec 3 6

2. otázka: Způsob hodnocení Vaší práce je?

Znění odpovědi Četnost
odpovědí

= % z celku

formální -  písemná forma určená standardy v rámci 
vlastního hodnotícího systému

11 20

neformální -  ústní forma, průběžně, kdykoliv nadřízený uzná 
za vhodné

43 80

jiná forma hodnocení 4 7

3. otázka: Vaše práce je obvykle hodnocena?

Znění odpovědi Četnost
odpovědí

= % z celku

nadřízeným -  vedoucím úseku, oddělení, popřípadě ředitelem 
organizace

50 92

týmem hodnotitelů -  např.bezprostřední nadřízený, 
spolupracovník, psycholog, další odborník na danou 
problematiku

1 2

zákazníky formou ankety -  členové kroužků a kurzů, 
návštěvníci akcí, táborů, klubů apod.

3 6

spolupracovníky formou dotazníku nebo ankety (anonymně, 
dobrovolně)

0 0

nezávislým externím hodnotitelem 0 0

jiný způsob hodnocení 5 9



4. otázka: Podle jakých kritérií jste hodnoceni?

Znění odpovědi Četnost
odpovědí

= % z celku

dle kvality odvedené práce s důrazem na výchovně-vzdělávací 
proces zájmového vzdělávání (např. přímá činnost 
s prokazatelnými dlouhodobými dobrými výsledky)

27 50

dle kvantity odvedené práce s důrazem na stanovené limity 
(např. počet kroužků a členů kroužků, návštěvnost na akcích, 
táborech apod.)

28 52

na základě ekonomické efektivnosti odváděné práce s důrazem 
na výnosy, obrat apod.

7 13

dle odbornosti, iniciativy, kreativity 26 48

dle organizačních a plánovacích schopnosti, práce v týmu 11 20

dle spolehlivosti, přístupu ke svěřeným úkolům 23 43

dle vztahu ke spolupracovníkům 1 2

dle komunikačních schopnosti 2 4

dle jiných kritérií 0 0

5. otázka: Jakou metodou jste hodnocení?

Znění odpovědi Četnost
odpovědí

= % z celku

volným popisem pracovní činnosti -  pracovním posudkem 11 20

posuzovací stupnicí -  hodnocení různých pracovních aspektů 
zvlášť

7 13

dotazníkem 3 6

metodou BARS - metoda klasifikační stupnice 1 2
srovnáváním se stanovenými cíly 30 56
srovnáváním s ostatními pracovníky 16 30
hodnocením na základě plnění norem -  normativů 6 11

sebehodnocením 7 13
psychologickým hodnocením 1 2
prostřednictvím hodnotícího střediska (assessmen centre) 0 0

jinou metodou 0 0



6. otázka: Hodnocení Vaší práce:

Znění odpovědi Četnost
odpovědí

= % z celku

vás podněcuje a motivuje k zlepšování vlastního profesního 
rozvoje včetně zvyšování si kvalifikace

26 48

charakterizuje Váš pracovní výkon, jeho silné i slabé stránky 18 33

prohlubuje vzájemnou komunikaci s nadřízeným 19 35

umožňuje lépe specifikovat úkoly pro Vás i organizaci 16 30

určuje Vaši pozici v týmu nebo v organizaci 6 11

mě k ničemu nemotivuje, spíše opačně 1 2

7. otázka: Váš pracovní výkon nejvíce zvyšuje?

Znění odpovědi Četnost
odpovědí

= % z celku

pracovní atmosféra, příjemný kolektiv 38 70

tlak nadřízeného, termíny, normy 13 24

zajímavá práce sjasným určením cíle a prostředků kjeho 
dosažení

29 54

finanční ohodnocení mé práce 15 28

prezentace výsledků mé práce na veřejnosti, uznání a úcta k mé 
práci

12 22

jasná pravidla při udělování odměn 5 9

8. otázka: Součástí hodnocení je hodnotící pohovor, který je veden ?

Znění odpovědi Četnost
odpovědí

= % z celku

vždy 3 6
občas, podle okolností 33 61
hodnotící pohovor není součástí mého hodnocení 14 26

9. otázka: Hodnotící pohovor je zaměřen?

Znění odpovědi Četnost
odpovědí

= % z celku

spíše k silným stránkám mé práce 2 4

spíše k slabým stránkám mé práce 17 31
na silné i slabé stránky mé práce 30 56



10. otázka: Závěry hodnocení vymezují úkoly pro obě strany?

Znění odpovědi Četnost
odpovědí

= % z celku

ano, a to vždy 24 44

ne, úkoly jsou stanoveny jenom pro zaměstnance 15 28

ll.otázka:K  hodnocení mé práce se při pohovoru mohu vyjádřit formou 
sebehodnocení?

Znění odpovědi Četnost
odpovědí

= % z celku

vždy 19 35

občas, podle okolností 19 35

nemohou, hodnotí pouze můj hodnotitel 11 20

12. otázka: Hodnocení, které je aplikováno v naší organizaci považuji za:

Znění odpovědi Četnost
odpovědí

= % z celku

....
objektivní, měřitelné a motivující s jasným stanovením cílů 15 28

za hodnocení, kterému chybí systém 14 26

spíše neformální diskusi 17 31

13. otázka: Co považujete při hodnocení pro Vás za nejdůležitější?

Na tuto otázku odpovědělo pouze 28 respondentů.

Za nej obtížnější považují:
• jasná kritéria hodnocení pro všechny, objektivnost, systematičnost
• motivaci, určení nejenom slabých, ale i silných stránek
• finanční ohodnocení
• komunikaci se zaměstnavatelem
• pochvala



6. ANALÝZA ZÍSKANÝCH ÚDAJŮ

ó.l.Interpretace a porovnání názorů ředitelů a zaměstnanců

Otázka číslo jedna
zjišťovala pravidelnost hodnocení. Respondenti mohli vybírat ze třech nabízených 
možností. Hodnocení na oslovených školských zařízeních je prováděno pravidelně, 
celkem tuto skutečnost uvedlo 76% ředitelů. Ve 40% je prováděno i hodnocení 
nepravidelné. 80 % zaměstnanců v oslovených školských zařízeních uvádí, že jsou 
hodnocení pravidelně, nepravidelně 22%. Naproti skupině ředitelů uvádějí zaměstnanci, 
že v 6% nejsou hodnoceni vůbec. Porovnáním zjištěných výsledků lze konstatovat, že 
hodnocení je ve školských zařízeních prováděno pravidelně, v rámci operativního řízení 
je  částečně užíváno i nepravidelných forem hodnocení.

1. otázka: Zaměstnance ve Vašem školním zařízení hodnotíte: / Vaše práce je hodnocena:

22,00%
4 0 ,0 0 %

6,00%
0,00%

80 ,0 0 %

76 ,0 0 %

0% 10% 20% 3 0% 4 0 % 50% 60 % 7 0 % 80 %

□  Ředitelé □  Zaměstnanci

legenda:

1) pravidelně -  1 x za měsíc, čtvrtletí, půlrok, kalendářní rok apod.

2) nepravidelně, nahodile, spontánně

3) není hodnocení téměř vůbec

9 0 %



Otázka číslo dvě
zjišťovala, jaké formy hodnocení pracovníků jsou v oslovených školských zařízeních 
používány. Obě oslovené skupiny respondentů měly možnost vybírat z osmi možností. 
Formální hodnocení, které má písemnou podobu určenou standardy v rámci hodnotícího 
systému příslušného školského zařízení, praktikuje 36% ředitelů. Neformální 
hodnocení, které je prováděno ústní formou, realizuje 80% ředitelů. Zaměstnanci 
uvádějí, že formální hodnocení je prováděno ve 20%, neformální ve shodě s řediteli 
v 80%. Práci zaměstnanců z pohledu ředitelů hodnotí přímý nadřízený ve 48%, 
z pohledu zaměstnanců v 92%. Zajímavé jsou rovněž výsledky hodnocení týmem. 
Ředitelé uvádějí, že tato forma je užívána ve 12%, zaměstnanci pouze ve 2%. Jako jiné 
formy uvádějí respondenti platové otázky. Výsledky šetření prokázaly, že ředitelé sice 
podle zjištění vyhodnocených v otázce číslo jedna provádějí hodnocení zaměstnanců 
pravidelně, ale v rozporu s teoretickými východisky (strana 10), tento systém není 
formalizován do písemně definovaného modelu hodnocení. Tento fakt prokazatelně 
potvrzují i výsledky zjištění u skupiny zaměstnanců.

2. otázka: Jaké formy hodnoceni používáte? / Jakou formou jste hodnoceni?

120,00%
I 36,00%

80,00%
80,00%

_____________________________________ _____________  92,00%
J 48.00% ‘

f~l 2,00%
I 12,00%

[6,00% 
i l  8,00%

8,00%

0,00%
0,00%

17,00%
4,00%

------ 1----------- 1----------- 1----------- 1----------- 1----------- 1----------- 1----------- r

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

□  Ředitelé □Zaměstnanci

legenda:

1) formální -  písemná forma určena standardy v rámci vlastního hodnotícího systému organizace

2) neformální -  ústní forma, prúbéžné, kdykoliv nadřízený uzná za vhodné

3) hodnocení přímým nadřízeným

4) hodnocení týmem hodnotitelů

5) hodnocení zákazníky -  členové kroužků a  kurzů, návštěvníci akcí, táborů, klubů apod.

6) hodnocení spolupracovníky formou dotazníku (anonym ní, dobrovolné)

7) nezávislým externím hodnotitelem

8) jiné formy hodnocení



Otázka číslo tři
zjišťovala, podle jakých kritérií jsou zaměstnanci hodnoceni. Respondentům bylo 
nabídnuto devět základních kritérii a jedna možnost k vyjádření jiných -  vlastních 
kritérií. Obě skupiny respondentů (ředitelé i zaměstnanci) uvádějí jako zásadní kritéria: 
kvalitu v poměru ředitelé 70% : zaměstnanci 50%, kvantitu v poměru 68% : 52%, 
odbornost, iniciativu, kreativitu v poměru 52% : 48% a spolehlivý přístup k plnění 
požadovaných úkolů v poměru 36% : 43%. Jako poměrně důležité kritérium je 
považováno ze strany ředitelů i kritérium ekonomické efektivnosti, 36%. Další kritéria 
jsou zastoupena menším procentem, ale pro objektivní posouzení je třeba brát z pohledu 
respondentů v úvahu všechna nabídnuta kritéria. Je důležité také tento výsledek 
porovnat s výsledky předchozích otázek. Charakteristika dosud zjištěného stavu 
ukazuje: hodnocení je prováděno u většiny respondentů pravidelně, není praktikováno 
jako formální systém hodnocení, a tudíž hodnocení podle uváděných kritérií nemusí být 
vnímáno jednoznačné. Tvrzením i obhajobou ze strany řídících pracovníků je 
poukazování na rozmanitou práci pedagogů volného času, pro kterou je těžké najít 
objektivní vše vyjadřující hodnotící kritéria. Oproti tomu ale zaměstnanci ve třinácté 
otázce Co považujete při hodnocení pro Vás za nej důležitější? nej častěji uvádějí 
objektivitu a jasná písemná kritéria.

3. otázka: Jaká kritéria hodnocení máte stanovena?/ Podle jakých kritérií jste hodnoceni?

□  Ředitelé □  Zaměstnanci

legenda:

1) kvalita odvedené práce s důrazem na výchovné-vzdélávací proces zájmového vzdělávání (např. přímá činnost 

s dlouhodobými dobrými výsledky)

2) kvantita odvedené práce s důrazem na stanovené limity (např. počet ZÚ, členů ZÚ, návštěvnost na akcích, táborech 

apod.)

3) ekonomická efektivnost odvádčné práce s důrazem na stanovené ukazatele

4) odbornost, iniciativa, kreativita

5) organizační a plánovací schopnosti, práce v týmu

6) spolehlivost, přístup ke svéřeným úkolům

7) vztah ke spolupracovníkům

8) komunikační schopnost

9) jin á  kritéria

-  40 -



Otázka číslo čtyři
zjišťovala, jaké jsou metody hodnocení prostřednictvím jedenácti nabízených možností 
formulovaných v dotazníku. Stěžejní metodou hodnocení z pohledu respondentů je 
srovnávání se stanovenými cíly v poměru ředitelé 76% : zaměstnanci 56%, srovnávání 
s ostatními zaměstnanci v poměru 48% : 30%, hodnocení na základě plnění norem 
v poměru 28% : 11%. Ředitelé ve 40% hodnotí práci zaměstnanců metodou posuzovací 
stupnice. Zaměstnanci uvádějí používání této metody ve 13%. Vzhledem k faktu, že 
80% respondentů uvádí hodnocení práce neformální formou (otázka č.2), lze 
konstatovat, že s touto metodou a s kritérií, které s ní souvisejí, nebyli zaměstnanci 
prokazatelně seznámeni. Důležitou metodou je sebehodnocení, která je zaměstnanci 
uváděna pouze v 13%. Vezmeme-li v potaz rozmanitost práce vykonávané pedagogy 
volného času, při praktickém užívání by tato metoda určitě spolehlivě, cíleně a přesněji 
specifikovala úkoly a následně umožnila jejich objektivnější hodnocení. Vzor 
písemného zdokumentování hodnocení prostřednictvím této metody je součástí 
záznamového archu uvedeného v příloze č.l této práce.

3. otázka: Jaké metody hodnocení používáte?/ Jakou metodou jste hodnoceni?

1
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□  Ředitelé □  Zaměstnanci

legenda:

1) volný popis pracovní činnosti -  pracovní posudek

2) posuzovací stupnice -  hodnocení různých pracovních aspektů zvlášť

3) dotazník

4) metoda BARS -  metoda klasifikační stupnice

5) srovnávání se stanovenými cíly

6) srovnávání s ostatními pracovníky

7) hodnocení na základě plnéní norem -  normativů

8) sebehodnocení

9) psychologická hodnocení

10) prostřednictvím hodnotícího střediska (assessmen centre)

11) j in é  m etody



Otázka číslo pět
zjišťovala cíle hodnocení. Obě oslovené skupiny respondentů měly možnost odpovídat 
na významově stejné otázky, které ve formulacích byly modifikovány s přihlédnutím 
k cílovým skupinám respondentů. Autorka sama vnímá toto téma okrajově, přesto si 
uvědomuje, že zvolené metody a formy hodnocení musí vycházet z cílů hodnocení. 
Jako hlavní cíl hodnocení objektivně odměnit zaměstnance za dosažený výkon uvádí 
72% ředitelů a 36% ředitelů pokládá za cíl prostřednictvím hodnocení získat náměty 
pro tvorbu motivačního systému a systému odměňování. Na tyto otázky zaměstnanci 
neodpovídali. Poměrně vysokým procentem je jako cíl hodnocení uváděno respondenty 
rozpoznání silných a slabých stránek zaměstnanců, prohlubování komunikace, 
charakteristika pracovního výkonu v návaznosti na stanovení dalších úkolů a zlepšování 
vlastního profesního rozvoje. 48% zaměstnanců vyjadřuje, že hodnocení má pro ně 
i motivační charakter. Jenom jeden zaměstnanec v dotazníkovém šetření uvedl, že jej 
hodnocení k ničemu nemotivuje a má spíše opačný charakter.

5. otázka: Jaké jsou cíle hodnocení Vaší práce?
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I 33.00%

| 36,00%

I žó.óóVo
35,00%

W

52,00%

48,00%

| 72,00%

| 36,00%
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□  Ředitelé □  Zaměstnanci

legenda:

1) rozpoznání stávající úrovně a dalšího pracovního výkonu zaměstnance/ určuje Vaši pracovní pozici v týmu nebo

v organizaci

2) stanovení silných a slabých stránek jednotlivých zaměstnanců/ charakterizuje Váš pracovní výkon jeho silné i slabé

stránky

3) podněcování zájmu zaměstnanců pracovat na svém profesním rozvoji včetně zvyšování si kvalifikace/ Vás podněcuje a

motivuje k zlepšování vlastního profesního rozvoje včetně zvyšování si kvalifikace

4) objektivněji odměnit zaměstnance za dosažený výkon a pfínos pro organizaci

5) prohloubit vzájemnou komunikaci

6) zajistit konkurenceschopnost organizace, její prosperitu a následnou úspěšnost/ mě k ničemu nemotivuje spíše opačně

7) specifikovat úkoly organizace s důrazem na kvalifikační aktivity, organizaci práce, zlepšení pracovních podmínek a

vybavení pracovišt apod./ umožňuje lépe specifikovat úkoly pro Vás i organizaci

8) získat náměty pro tvorbu a doplňky motivačního systému a systému odměňování zaměstnanců

--1
80%



Otázka číslo šest
zjišťovala, co pracovní výkon nejvíce ovlivňuje, jaké jsou motivátory, které povzbuzují 
zaměstnance podávat lepší pracovní výkon. Respondenti měli možnost vybírat ze šesti 
možností. V obou oslovených skupinách respondenti uvádějí, že téměř ze dvou třetin 
jejich pracovní výkon ovlivňuje celková pracovní atmosféra, příjemný kolektiv. Jako 
druhý podstatný motivátor uvádějí zajímavou práci s jasným určením cílů a prostředků 
k jejich dosažení, a to v poměru ředitelé 68% : zaměstnanci 54%. Důležitost finančního 
ohodnocení více vnímají ředitelé 52%, kdežto zaměstnanci pouze ve 28%.
V součinnosti s těmito zjištěními, sekundárně potvrzenými i v předešlých otázkách 
(cíle, metody, formy hodnocení), je nutné aby ředitelé jasně formulovali cíle organizace 
a v návaznosti na to formulovali cíle a zásady hodnocení. Hodnocení v obecné rovině je 
tedy v souladu s teoretickými východisky podstatným motivátorem a přispívá 
k úspěšnosti organizace.

6. otázka: Výkon podřízených nejvíce ovlivňuje?/ Váš pracovní výkon nejvíce zvyšuje?
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□  Ř e d ite lé  □  Z am ěstn an c i

legenda:

1) pracovní atmosféra, příjemný kolektiv

2) tlak nadřízeného, termíny, normy

3) zajímavá práce s jasným  určením cíle a prostředků k jeho dosažení

4) finanční ohodnoceni práce

5) prezentace výsledků práce na veřejnosti, uznání a úcta k práci

6) jasná pravidla při udělování odměn

80%



Otázka číslo sedm
zjišťovala, jak je pohlíženo ze strany respondentů na hodnotící pohovor. Výběr 
odpovědí byl dán třemi možnostmi. Obě cílové skupiny respondentů se shodují 
v odpovědích, že hodnotící pohovor je součástí hodnocení jenom občas, podle 
okolností, ředitelé i zaměstnanci přibližně v 60%. 24% ředitelů uvádí, že hodnotící 
pohovor je veden ze zaměstnancem vždy, naproti tomu 26% zaměstnanců vyjádřilo, 
že hodnotící pohovor není součástí hodnocení. Ze zjištěných výsledků vyplývá, že 
hodnotící pohovory nejsou pravidelnou součástí hodnocení, nemají formální charakter 
(vyhodnocení výsledků v otázce číslo 2 a 4). Hodnotící pohovory pravděpodobně 
probíhají spíše jako neformální diskuse, která charakterizuje stávající stav a neurčuje 
další cíle. Obecné teorie hodnocení uvádějí, že pro efektivnost hodnocení je hodnotící 
pohovor nutný a nelze ho vynechat.

7. otázka: Hodnotící pohovor je součástí hodnocení:
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□  Ředitelé □Zam ěstnanci

legenda:

1) vždy

2) občas, podle okolností

3) hodnotící pohovor není součástí mého hodnocení



Otázka číslo osm
zjišťovala, na jaké skutečnosti je brán zřetel z pohledu negativ a pozitiv při hodnotících 
pohovorech. I když přihlédneme k výsledkům šetření v otázce číslo dvě, že hodnotící 
pohovory jsou pravděpodobně vedeny v rovině neformální diskuse, jsou respondenty 
obou cílových skupin vnímány jako pohovor, který upozorňuje, jak na pozitiva, tak
i negativa. Druhým ukazatelem, který vyplývá ze šetření, je, že asi třetina oslovených 
respondentů je upozorňována při hodnotícím pohovoru spíše na negativa. V minoritě 
pak zůstává hodnotící pohovor, který upozorňuje na pozitiva. Žádoucím by mělo být ze 
strany řídících pracovníků upozorňovat na negativa i pozitiva současně. Cílem těchto 
pohovorů je zejména dávat zaměstnancům nové šance a společně se zaměstnanci hledat 
individuální cesty k jejich dosažení.

8. otázka: Při hodnotícím pohovoru upozorňuji: / Hodnotící pohovor je  zaměřen:
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□  Ř e d ite lé  □  Z am ěstn an c i

legenda:

1) spíše na pozitiva

2) spíše na negativa

3) na pozitiva i negativa

70%



Otázka číslo devět
zjišťovala, zda jsou závěry hodnocení projednávány se zaměstnancem osobně a zda se 
může zaměstnanec ke své práci vyjádřit formou sebehodnocení. Na základě 
dotazníkového šetření lze konstatovat, že ředitelé i zaměstnanci vnímají sebehodnocení 
jako rozporuplnou metodu. 20% zaměstnanců vyjádřilo, že při hodnocení nemá prostor 
k vyjádření vlastního názoru. 56% ředitelů uvádí, že vyjádření zaměstnanců ke své práci 
sebehodnocením požadují po zaměstnancích jenom občas, podle okolností. Přibližně 
třetina respondentů vnímá sebehodnocení jako pravidelnou součást hodnocení.

9. otázka: Součástí hodnocení zaměstnaců je  i sebehodnocení, a to:

□  Ředitelé □  Zaměstnanci

legenda:

1) vždy

2) občas, podle okolností

3) není/ považuji jej za zcela zbytečné/ nemohu, hodnotí pouze můj hodnotitel



Otázka číslo deset
zjišťovala, zda závěry hodnocení, v souladu s teoretickými základy, vymezují 
povinnosti pro obě skupiny respondentů. Ředitelé a zaměstnanci vnímají tuto skutečnost 
s dvaceti procentním vzájemným rozdílem. Je pravděpodobné, že jsou vysloveny pouze 
úkoly týkající se zaměstnanců a že ředitelé o svých povinnostech spojených 
s naplněním těchto úkolů zaměstnance neinformují ani je jinak (slovně ani písemně) 
nespecifikují. V průměru 26% respondentů uvádí, že úkoly jsou stanovovány pouze pro 
zaměstnance.

10. otázka: Závěry hodnocení vym ezují úkoly pro obě strany:
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□  Ředitelé □Zam ěstnanci

legenda:

1) ano, a to vždy
2) ne, úkoly jsou  stanoveny jenom  pro zaměstnance



Otázka číslo jedenáct
zjišťovala, jaký je teoretický základ řídících zaměstnanců. Tato otázka nebyla součástí 
dotazníkového šetření zaměstnanců. Výsledky šetření jsou patrné z grafu. Ze zjištěného 
šetření jako celku však jasně vyplývá, že jenom výměna zkušeností s kolegy nestačí
- uvádí 48% respondentů. Obsah a náplň programu celoživotního vzdělávání DOTO 
není obecně znám, proto nelze zjištěnou skutečnost, kdy 72% ředitelů uvádí za zdroj 
svého teoretického základu program DOTO, komentovat. Hodnotit práci pedagogů 
volného času je velmi složitá činnost, tato práce je často pokládaná za nedoceněnou a 
neohodnotitelnou. Je časově velmi náročná a prostor pro aplikaci modelu hodnocení 
jako systému, který je součástí této práce, bude značně náročné realizovat.

11. otázka: Váš teoretický základ pro hodnocení pochází:
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48,00%
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□  Ř ed ite lé

legenda:

1) odborný seminář, školeni

2) studium školského managementu nebo program celoživotního vzděláváni DOTO

3) samostudium odborné literatury

4) vzájemná výména zkušeností s kolegy

80%



Otázka číslo dvanáct
zjišťovala, jak je hodnocení jako systém v oslovených školských zařízeních vnímán 
respondenty obou cílových skupin. Ředitelé považují jimi aplikované hodnocení v 60% 
za objektivní, měřitelné a motivující s jasným stanovením cílů, podle zaměstnanců je 
tomu tak jenom ve 28%. Hodnocení, kterému chybí systém, uvádí shodně v průměru 
27% respondentů. Za neformální diskusi považuje hodnocení v oslovených zařízeních 
31 % zaměstnanců.

12. otázka: Hodnocení, které praktikuji - je aplikováno, považuji za?
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□  Ředitelé □Zam ěstnanci

legenda:

1) objektivní, měřitelné s jasným  stanovením cílů

2) hodnocení jako systém v současné době neaplikuji/ za hodnocení, kterému chybí systém

3) neformální diskusi s příklonem k teoriím, že systém není nutný/ spíše za neformální diskusi

—i
70%



Otázka číslo třináct

dávala prostor oběma skupinám respondentů k vyjádření vlastního názoru. Na otázku 

Co považujete v hodnocení za nej obtížnější? odpovědělo celkem 48% ředitelů. Podobná 

otázka Co považujete pří hodnocení pro Vás za nej důležitější? zaujala 51% 

zaměstnanců. Obě skupiny považují za obtížné a důležité výběr jednoznačných, 

objektivních kritérií, uvádí celkem 87% respondentů. Respondenti ve shodě rovněž 

uvádějí požadavek systematičnosti hodnocení s důrazem na jeho časovou i jinou 

náročnost, uvádí 70%. Zajímavá byla odpověď respondenta-ředitele, v níž uvádí, že je 

velmi náročné motivovat zaměstnance kritikou (slabé stránky). Při doplňujícím 

rozhovoru uvedl, že je zejména otázkou taktu hodnotitele, dobré znalosti řešeného 

kritického problému a dobré znalosti osoby hodnoceného zaměstnance odhadnout 

dopady sdělené negativní informací. Je náročné a důležité pro obě strany umět 

nasměrovat myšlení hodnoceného i hodnotitele novým směrem, negativum proměnit 

v šanci. Zároveň je důležité se k problému zbytečně nevracet, nevysvětlovat, ale řešit, 

zaměstnanci pomáhat. 53% zaměstnanců považuje při hodnocení za důležitou 

komunikaci se zaměstnavatelem (hodnotitelem).



6. 2. Ověření hypotéz

V úvodu této práce je formulováno pět hypotéz, které byly ověřeny dotazníkovým 

šetřením. Provedený průzkum nelze považovat za vyčerpávající analýzu, přesto však lze 

dovodit následujíce závěry:

1) Ředitelé sledovaných školských zařízení mají zpracován systém hodnocení 

zaměstnanců.

Vyhodnocením odpovědí oslovených respondentů, ředitelů i zaměstnanců, a vzájemným 

porovnáním těchto odpovědí lze konstatovat, že pro hodnocení práce pedagogů volného 

času není používán model, který lze akceptovat jako systém hodnocení. Kvalita 

a funkčnost neformálního pojetí hodnocení, které je aplikováno řediteli oslovených 

zařízení, neodpovídá potřebě, kterou vyjadřují zaměstnanci, ani doporučením, která jsou 

uvedena v teoretických východiscích.

Tato hypotéza se nepotvrdila.

2) Použité formy a metody hodnocení ve sledovaných školských zařízeních 

jsou v souladu s teoretickými východisky.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že některé použité formy a metody jsou sice 

v souladu s teoretickými východisky, avšak jejich operativní aplikace (negativní znaky 

neformální metody viz str.7) neumožňuje přesvědčivé, jednoznačné a účinné uplatnění 

v plné míře.

Tato hypotéza se potvrdila částečně.

3) Důležitou fází hodnocení jsou ve sledovaných školských zařízeních 

hodnotící pohovory.

Hodnotící pohovory jsou spíše neformálního charakteru, nejsou písemně formalizovány, 

nelze je jednoznačně chápat a dohodnuté skutečnosti následně jednoznačně akceptovat. 

Současně dotazníkové šetření prokazuje rozpory, jak na sebehodnocení, které je 

neoddělitelnou součástí hodnotících pohovorů, nahlížejí ředitelé a jak zaměstnanci.

Tato hypotéza se potvrdila částečně.

-51 -



4) Zaměstnance sledovaných školských zařízení hodnocení motivuje 

k vlastnímu profesnímu rozvoji i rozvoji a prosperitě organizace.

Výsledky šetření prokazují, že model hodnocení aplikovaný v oslovených školských 

zařízeních sice neposkytuje systematickou a úplně jasnou, jednoznačnou zpětnou 

vazbou směrem k zaměstnancům, přesto je toto hodnocení vnímáno jako motivátor, 

který podněcuje zaměstnance k vlastnímu profesnímu rozvoji a následné úspěšnosti

-  prosperitě organizace.

Tato hypotéza se potvrdila.

5) Hodnocení má vliv na efektivitu práce zaměstnanců.

Z komplexu posuzovaných výsledků šetření lze odvodit, že hodnocení je základním 

indikátorem k určení strategií, cílů a úkolů organizace. Její prosperita -  úspěšnost 

je  tedy odvislá i od kvality systému hodnocení. Nezbytnou součástí tohoto posuzování 

je vlastní pracovní proces zaměstnanců, se kterým se mohou více či méně ztotožnit. Lze 

tedy konstatovat, že hodnocení má vliv na efektivitu práce zaměstnanců. Zájem

o problematiku hodnocení byl patrný i z návratnosti dotazníků, který byl určen 

osloveným zaměstnancům. Návratnost činila 77%.

Tato hypotéza se potvrdila.



7. NÁVRH MODELU HODNOCENÍ PEDAGOGŮ

VOLNÉHO ČASU

Návrh modelu hodnocení vychází z poznatků získaných studiem odborné literatury, 

z přednášek, odborných i praktických seminářů v rámci kombinovaného studia v oboru 

školský management i z vlastních praktických dlouholetých zkušeností autorky 

získaných při práci v školských zařízeních, a to v různých pracovních i řídících 

pozicích.

Navržený systém je nutné chápat jako pilotní projekt pro hodnocení interních pedagogů 

volného času, je zpracován jako analytická bodovací metoda, která je běžně používána 

v různých modifikacích ve školách, ale v školských zařízeních není pravděpodobně 

zavedena.

7.1. Charakteristika modelu

Primárním těžištěm modelu je určení počtu bodů, kterých hodnocený zaměstnanec 

dosáhl. Model vychází z předem připraveného vlastního schématu ve vazbě 

na dosahované pracovní výkony a výsledky. Srovnáním dosažené úrovně bodů 

s ostatními pracovníky v rámci jedné kategorie je možné poměrně přesně 

charakterizovat pracovní úroveň zaměstnance a jeho postavení v kolektivu 

spolupracovníků nebo v pracovním týmu.

Sekundární veličinou modelu je určení finanční hodnoty bodu, které souvisí 

s objektivnějším stanovováním nenárokových složek platu, zejména osobního 

ohodnocení.

7.2. Četnost hodnocení

Návrh četnosti hodnocení vychází ze stanovení uceleného významného pracovního 

období, a tím lze v podmínkách školských zařízení chápat jeden školní rok. 

Zaměstnanec tak dostává informaci, jaký byl jeho pracovní výkon v uplynulém školním 

roce a jaké jsou jeho šance z pohledu pozitiv i negativ do dalšího období.



Vlastní hodnocení je administrativně, obsahově i časově velmi náročné, a proto je 

vhodné dodržet následující fáze:

1. přípravná fáze vymezení cílů hodnocení

stanovení kritérií s důrazem na zvolené cíle hodnocení 

určení závažnosti jednotlivých kritérií (koeficient) 

stanovení stupnice pro jednotlivá kritéria (počet bodů)

2. proces vlastního hodnocení vyplnění záznamových formulářů

(prováděné n e jlép e  týmem hodnotitelů)

sumarizace hodnocení v rámci tabulkových procesorů 

pro určení finanční hodnoty bodu

3. vlastní hodnotící pohovor s hodnoceným zaměstnancem

Volba cílů hodnocení školského zařízení musí vycházet z obecných teoretických 

východisek. Mezi cíle při přípravě hodnocení patří:

• rozpoznat stávající úroveň pracovního výkonu jednotlivce

• rozpoznat silné a slabé stránky pracovníka

• umožnit hodnocenému zlepšit svůj výkon

• vytvořit základnu pro odměňování

• motivovat pracovníky

• rozpoznat potřeby v oblasti dalšího vzdělávání zaměstnanců

• rozpoznat potenciál pracovního výkonu jednotlivce

7.3. Kritéria hodnocení, stupnice pro jednotlivá kritéria a určení jejích 

závažnosti

1. Výchovně -  vzdělávací činnost pedagogů volného času

— výchovně-vzdělávací cíle přímé i nepřímé pedagogické činnosti porovnat 

z pohledu standardů stanovených SVP a vnitřních normativů školského zařízení 

koeficient závažnosti: 5 

bodovací stupnice:

0 -  pedagog neplní standardy výchovně-vzdělávací práce stanovené ŠVP ani vnitřní 

normativy školského zařízení



1 -  pedagog plní standardy výchovně-vzdělávací práce stanovené ŠVP, nesplňuje

normativy školského zařízení

2 -  pedagog plní standardy výchovně-vzdělávací práce stanovené ŠVP, splňuje

normativy

3 -  pedagog plní standardy výchovně-vzdělávací práce stanovené ŠVP, normativy

splňuje a v některých oblastech překračuje

4 -  pedagog plní standardy výchovně-vzdělávací práce stanovené ŠVP, překračuje

normativy ve všech oblastech

5 -  pedagog plní standardy výchovně-vzdělávací práce stanovené ŠVP, překračuje

normativy ve všech oblastech, prokazatelně ovlivňuje kladný hospodářský výsledek

2. Udržování a zvyšování kvalifikace

-  vystihuje snahu pedagoga udržovat, rozvíjet a zvyšovat si svou kvalifikaci v souladu 

s trendy celoživotního vzdělávání, sebevzdělávat se a aktivně reagovat na možnosti 

užívání informačních technologií a e-leamingu

koeficient závažnosti: 4 

bodovací stupnice:

0 -  pedagog nemá zájem, který vyjadřuje neúčastí na jakékoliv formě vzdělávání

1 -  pedagog se účastní jednorázových akcí určených k dalšímu vzdělávání v rámci

školského zařízení

2 -  pedagog si prohlubuje své vzdělání systematickým studiem dlouhodobého rázu,

které je organizováno formou kurzů, stáží apod.

3 -  pedagog si prohlubuje své vzdělání formou rozšiřujícího vysokoškolského studia

4 -  pedagog si prohlubuje své vzdělání kombinovanou formovou bakalářského studia

5 -  pedagog si prohlubuje své vzdělání v doktorandském studiu

3. Motivační působení, reprezentace a pozitivní propagace školského zařízení 

prostřednictvím příležitostních a nebo spontánních aktivit

-  prokazatelný zájem o nabízené formy zájmového vzdělávání ze strany veřejnosti 

koeficient závažnosti: 5

bodovací stupnice:

0 -  pedagog nevzbuzuje u veřejnosti zájem ojím  organizované příležitostné nebo

spontánní činnosti, neboje vůbec neorganizuje

1 -  pedagog vzbuzuje u veřejnosti zájem o organizované příležitostní nebo spontánní



aktivity, průměrná prokazatelná návštěvnost je do 20 účastníků na akci

2 -  pedagog vzbuzuje u veřejnosti zájem o organizované příležitostní nebo spontánní

aktivity, průměrná prokazatelná návštěvnost je do 50 účastníků na akci

3 -  pedagog vzbuzuje u veřejnosti zájem o organizované příležitostní nebo spontánní

aktivity, průměrná prokazatelná návštěvnost je do 100 účastníků na akci

4 -  pedagog vzbuzuje u veřejnosti zájem o organizované příležitostní nebo spontánní

aktivity, průměrná prokazatelná návštěvnost je do 500 účastníků na akci

5 -  pedagog vzbuzuje u veřejnosti zájem o organizované příležitostní nebo spontánní

aktivity, průměrná prokazatelná návštěvnost je nad 500 účastníků na akci

4. Vedení předepsané pedagogické a ostatní podpůrné dokumentace

-  se posuzuje na základě legislativních a vnitřních norem a metodických pokynů 

školského zařízení

koeficient závažnosti: 4 

bodovací stupnice:

0 -  pozdě, špatně, s vážnými negativními důsledky

1 -  včas, špatně, chyby bez vážnějších důsledků

2 -  dobře, pozdě, ojedinělé nesplnění bez vážnějších důsledků

3 -  řádně a včas

4 -  řádně, včas, akceptovatelné zlepšovatelské návrhy

5. Ekonomická spolehlivost

-  se posuzuje v souladu s vnitřními rozpočtovými pravidly školského zařízení 

a vnitřní ekonomickou kázní

koeficient závažnosti: 3 

bodovací stupnice:

0 -  pedagog ve všech směrech neplní vnitřní rozpočtová a ekonomická pravidla

1 -  pedagog neplní vnitřní rozpočtová pravidla, dodržuje ekonomickou kázeň

2 -  pedagog plní vnitřní rozpočtová pravidla, dodržuje ekonomickou kázeň

3 -  pedagog je všeobecně ekonomicky ukázněn, je prokazatelně úspěšný v hledání

a následném užívání jiných zdrojů pro zajištění činností -  granty, sponzorství

4 -  pedagog je všeobecně ekonomicky ukázněn, rozpočet podpořil získáním finančního

sponzorského daru ve prospěch celku
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7.4. Konstrukce celkového bodového hodnocení

Do záznamového formuláře hodnotitel nebo tým hodnotitelů podle seznamu kritérií 

a stupnice pro jednotlivá kritéria vyplní dosažený počet bodů násobený příslušným 
koeficientem (stupněm závažnosti).

Například u prvního hodnoceného kritéria hodnocený dosáhl stupně číslo

5 a po vynásobení tohoto stupně příslušným koeficientem (hodnotou závažnosti kritéria) 

získal celkem 5 x 5 = 25 bodů . Tento postup je obdobný i u ostatních kritérií.

Výsledkem je celkové bodové skóre, zaznamenané v hodnotícím formuláři (příloha č.l).

7.5. Komplexní zpracování hodnocení

Celkové hodnocení se doporučuje zpracovat formou tabulkového procesoru v programu

EXCEL (příloha č.2), kde lze vytvořit příslušné vzorce pro usnadnění výpočtu 
zpracovaných dat.

Tabulka obsahuje v řádcích jména hodnocených zaměstnanců, v posledním řádku pak 

sumární součty (bodů a finančního vyjádření bodů). Ve sloupcích jsou uvedena 

jednotlivá kritéria, skóre (součet bodů), finanční vyjádření získaných bodů a částky 

za nadstandardní práce (práce nad rámec běžných povinností). Hodnotitel do tabulky 

zapisuje pouze získané body u jednotlivých kritérií. Vytvořenými vzorci se do sloupce 

skóre (body) automaticky napočítá celkový součet bodů. Vyplnění tabulky je  rychlé a 

jednoduché. Práce navíc, které nelze určit bodovou metodou a jsou ohodnoceny 

taxativně stanovenou částkou, se uvádějí u zaměstnanců za finančním bodovým 

vyjádřením. Do těehto prací je možno zařadit rozsah činností nad stanovené limity 

(např. rozsah přímé pedagogické činnosti podle platné právní nonny je minimálně

6 hodin týdně, skutečnost u hodnoceného zaměstnance je  však 10 hodin), práce 

s talenty, práce provozně-tcchnického charakteru (vedení archivu, knihovny, skladu 

sportovních potřeb, péěe o sklad kostýmů, krojů a rekvizit aj.).

Důležitým údajem je určení finanční hodnoty bodu. Jeho určení není obtížné. 

Od celkové částky, kterou školské zařízení disponuje na osobní ohodnoceni za měsíc, 

se odečte celková částka, která bude jako pevná vyplacená za plnění nadstandardních 

úkolů Zbylá částka se vydělí celkovým součtem bodů získaných všemi hodnocenými 

zaměstnanci Takto získaná finanční hodnota bodu se u příslušného zaměstnance



vynásobí celkovým skórem (počtem získaných bodů). V posledním sloupci dostáváme 

výsledné finanční ohodnocení pro konkrétního zaměstnance.

7.6. Hodnotící pohovor

V souladu s teoretickými východisky by bylo velmi nesprávné hodnotit přínos 

vykonané práce jen formou finančního ocenění zaměstnance. Jak i z dotazníkového 

šetření vyplynulo, pedagogy k podávání lepších výkonů motivuje zejména pestrost 

práce, zajímavé projekty, veřejné uznání a úcta k jejich osobě a pracovnímu výkonu. 

Velmi důležitou a neoddělitelnou součástí tohoto modeluje hodnotící pohovor.

Hlavní zásadou hodnotícího systému je stanovení podrobného časového harmonogramu. 

Hodnotitel musí být na rozhovor zásadně připraven, pro svá tvrzení a konstatování musí 

mít připravené argumenty, které umí beze zbytku zdůvodnit. Hodnocený musí 

po absolvování pohovoru co nejpřesněji vnímat a vědět, proč je v dané oblasti hodnocen 

právě takovým způsobem. Je vhodné, když i hodnocený má možnost se na pohovor 

připravit, promyslet vlastní šance a spolu s hodnotitelem následně stanovit další vize

i jednotlivé postupy.

Druhotnou, ale ne méně podstatnou, zásadou je zajištění vhodných podmínek. Pohovor 

se musí uskutečnit v „upřímné“ a věcné atmosféře bez osobních aspektů. Není vhodné 

v průběhu hodnotícího pohovoru vyřizovat jakékoliv jiné záležitosti (telefonování, 

rušení jinými zaměstnanci ...).

Správně zvolený postup předpokládá, že hodnotitel nejprve projde s hodnoceným 

výsledky jeho hodnocení podle všech uvažovaných kritérií. Poté hodnotitel shrne 

v jasné, věcné a jednoduché charakteristice, co dělá hodnocený obzvlášť dobře, v čem 

vyniká a v čem může změnit vlastní činnost k lepšímu. Následně provede 

sebehodnocení svého pracovního výkonu hodnocený zaměstnanec. V závěru je vhodné 

stanovit další postup a úkoly, a to jak pro hodnoceného, tak i pro hodnotitele.

Všechny konstatované skutečnosti a další postupy, úkoly a cíle musí být zaznamenány 

písemně. Zjištění i navrhnuté skutečnosti autorizují oba aktéři hodnocení svými 

podpisy.



8. ZÁVĚR

Hodnocení práce pedagogů volného času je nesmírně náročné, je stěžejní 

manažerskou činností. Precizní a bezchybné zvládnutí hodnocení má velký vliv 

na správnou funkci celého školského zařízení. Hodnotit práci pedagogů volného času, 

stanovit vhodná kritéria pro objektivní posouzení pracovní činnosti a následně hodnotit 

podle těchto kritérií vyžaduje téměř absolutní disciplínu ze strany ředitelů, ale

i zaměstnanců. Pracovní výkon pedagogů volného času v současné době lépe vyjadřuje 

pojmenování manažer volnočasových aktivit s důrazem na zájmové vzdělávání.

V návaznosti na teoretická východiska a s přihlédnutím ke skutečnostem 

demonstrovanými v praktické části této práce je nutné vyvrátit neoficiální, ale 

všeobecně uznávaný názor, že výkon této pracovní kategorie není možné formálně 

hodnotit v rámci stanoveného systému.

Model hodnocení zpracovaný formou bodovací metody, uvedený v závěru této práce, 

je možné použít jako metodický materiál nebo podklad pro zpracování vlastního 

systému příslušných školských zařízení.

Cílem práce bylo rovněž usnadnit orientaci v problematice hodnocení řídícím 

pracovníkům školských zařízení, případně je inspirovat k zamyšlení nad stávajícím 

stavem.
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Příloha č.l -  Záznamový archu hodnocení s uvedením kritérií a jejich závažnosti. 

STŘEDISKO VOLNÉHO Č A SU .................................................................................

HODNOCENÍ PEDAGOGA VOLNÉHO ČASU

Jméno a příjmení hodnoceného: ....................................................................................

Jméno a příjmení hodnotitele: ....................................................................................
(tým hodnotitelů)

10. PŘÍLOHY

KRITÉRIUM ZÁVAŽNOST STUPEŇ HODNOCENÍ SKÓRE

Výchovně -  vzdělávací činnost 
pedagoga volného času 5

0 1 2 3 4
5 25

Udržování a zvyšování kvalifikace
4

0 1 2 3 4
5 20

Motivační působení, reprezentace 
a pozitivní propagace školského zařízení 
prostřednictvím příležitostních a nebo 
spontánních aktivit 5

0 1 2 3 4

5

25

Vedení předepsané dokumentace 
a ostatní podpůrné dokumentace

4

0 1 2 3

4

5
16

Ekonomická spolehlivost
3

0 1 2 3
4

5
12

Maximální bodové ohodnocení 98

S hodnocení jsem byl seznámen (a) dne:

Podpis hodnoceného: Podpis hodnotitele:

(1. STRANA ZAZNAMOVEHO ARCHU)



DOHODA O DALSIM PRACOVNÍM VÝKONU 
Vyjádření hodnotitele:

Co dělá hodnocený obzvláště dobře:

V čem může hodnocený změnit svou činnost k lepšímu:

Vyjádření hodnoceného:

V čem zlepším svou činnost:

Jaké má hodnocený nároky na materiální pomoc nebo kolegiální spolupráci:

Ostatní náměty, připomínky, poznámky:

(2. STRANA ZÁZNAMOVÉHO ARCHU)



Příloha č. 2 H O D N O C E N Í  Č I N N O S T I  PEDAGOGŮ VOLNÉHO ČASU
sumární tabulka školského zařízení

hodnota bodu

1 2 3 4 5 50,00
Hodnocené období 

Leden 2007
výchovně- vzděl. 

činnost 

pedagoga

udržování 

a zvyšování 

kvalifikace

motivační

působení,

reprezentace

vedeni pedagog, 

a podpůrné 

dokumentace

ekonomická

spolehlivost

pedagoga

body 

(sloupec 1 až 5)

za hodnocení 

celkem v Kč

za práci navíc 

v Kč

C e l k e m

Kč

b o do vac í s tup n ice ( 0 až 5 ) { 0 až 5 ) ( 0 až 5 ) ( 0 až 4 ) ( 0 až 4 )

koe fic ien t 5 4 5 4 3
1 Novák 4 5 2 5 3 79 3 950 400 4 350
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0

10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
17 0 0 0
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0

CELKEM: 79 3 950 400 4 350



DOTAZNÍK Č. 1 -  PRO ŘEDITELE (ZÁSTUPCE ŘEDITELŮ) STŘEDISEK 
VOLNÉHO ČASU

Vyberte a zakroužkujte jednu a nebo i více odpovědí z daných možností.

Otázky:
1. Zaměstnance ve vašem školním zařízení hodnotíte:
A/ pravidelně - 1 x za měsíc, čtvrtletí, půlrok, kalendářní rok apod.
B/ nepravidelně, nahodile, spontánně 
C/ nehodnotím

2. Jaké formy hodnocení používáte:
A/ formální -  písemná forma určená standardy v rámci vlastního hodnotícího 
systému
B/ neformální -  ústní forma, průběžně, kdykoliv uznám za vhodné 
C/ hodnocení přímým nadřízením -  vedoucím zaměstnancem 
D/ hodnocení týmem -  složení týmu např. bezprostřední nadřízený, spolupracovník, 

psycholog, další odborník na danou problematiku 
E/ hodnocení zákazníky -  registrovaní i neregistrovaní účastníci činností nebo 

návštěvníci akcí apod.
F/ hodnocení podřízenými -  při zachování anonymity a dobrovolnosti hodnotitelů 

na základě dotazníkového průzkumu 
G/ hodnocení nezávislým externím hodnotitelem 
H /jiné formy hodnocení

3. Jaká kritéria hodnocení máte stanovena:
A/ kvalita odvedené práce s důrazem na výchovně-vzdělávací proces zájmového 

vzdělávání (např. přímá činnost s prokazatelnými dlouhodobými dobrými 
výsledky)

B/ kvantita odvedené práce s důrazem na stanovené limity (např. počet ZÚ, členů 
ZÚ, návštěvnost na akcích, táborech apod.)

C/ ekonomická efektivnost odváděné práce s důrazem na stanovené ukazatele
D/ odbornost, iniciativa, kreativita
E/ organizační a plánovací schopnosti, práce v týmu
F/ spolehlivost, přístup ke svěřeným úkolům
G/ vztah ke spolupracovníkům
H/ komunikační schopnosti
CH/jiná kritéria

4. Jaké metody hodnocení používáte:
A/ volný popis pracovní činnosti -  pracovní posudek 
B/ posuzovací stupnice -  hodnocení různých pracovních aspektů zvlášť 
C/ dotazník
D/ metoda BARS - metoda klasifikační stupnice 
E/ srovnávání se stanovenými cíly 
F/ srovnávání s ostatními pracovníky 
G/ hodnocení na základě plnění norem - normativů 
H/ sebehodnocení 
CH/psychologická hodnocení
1/ prostřednictvím hodnotícího střediska (assessmen centre)
J/ jiné metody



5. Cílem hodnocení je:
A/ rozpoznání stávající úrovně i dalšího potenciálu pracovního výkonu 
B/ stanovení silných i slabých stránek jednotlivých zaměstnanců 
C/ podněcování zájmu zaměstnanců pracovat na svém profesním rozvoji včetně 

zvyšování si kvalifikace 
D/ objektivněji odměnit zaměstnance za dosažený výkon a přínos pro organizaci 
E/ prohloubit vzájemnou komunikaci
F/ zajistit konkurenceschopnost organizace, její prosperitu a následní úspěšnost 
G/ specifikovat úkoly organizace s důrazem na kvalifikační aktivity, organizaci 

práce, zlepšení pracovních podmínek a vybavení pracovišť apod.
H/ získat náměty pro tvorbu a doplňky motivačního systému a systému odměňování 

zaměstnanců

6. Pracovní výkon Vašich podřízených zaměstnanců nejvíce ovlivňuje:
A/ pracovní atmosféra, příjemný kolektiv 
B/ tlak nadřízeného, termíny, plnění norem
C/ zajímavá práce s jasným určením cíle a prostředků k jeho dosažení 
D/ finanční ohodnocení
E/ prezentace výsledků práce na veřejnosti, uznání a úcta k práci 
F/ jasná pravidla při udělování odměn

7. Hodnotící pohovor je součástí hodnocení:
A/ vždy
B/ občas, podle okolností 
C/ není, považuji jej za zcela zbytečný

8. Při hodnotícím pohovoru upozorňujete:
A/ spíše na pozitiva 
B/ spíše na negativa 
C/ na pozitiva i negativa

9. Součástí hodnotícího pohovoru je i sebehodnocení zaměstnance:
A/ vždy
B/ občas, podle okolností
C/ není, považuji jej za zcela zbytečný

10. Závěry hodnocení vymezují úkoly pro obě strany, zaměstnance i 
zaměstnavatele:

A/ ano, a to vždy
B/ ne, úkoly jsou stanoveny jenom pro zaměstnance

11. Váš teoretický základ pro hodnocení pochází:
A/ odborný seminář, školení
B/ studium školského managementu nebo program celoživotního vzdělávání DOTO 
C/ samostudium odborné literatury 
D/ vzájemná výměna zkušeností s kolegy

12. Hodnocení, které praktikuji považuji za:
A/ objektivní, měřitelné a motivující s jasným stanovením cílů 
B/ hodnocení jako systém v současné době nepraktikuji 
C/ neformální diskusi s příklonem k teoriím, že systém není nutný

13. Co považujete v hodnocení za nejobtížnější:



DOTAZNÍK Č. 2 -  pro zaměstnance středisek volného času

Vyberte a zakroužkujte jednu a nebo i více odpovědí z daných možností.
Otázky:
1. Vaše práce je hodnocena:
A/ pravidelně - 1 x za měsíc, čtvrtletí, půlrok, kalendářní rok apod.
B/ nepravidelně, nahodile, spontánně 
C/ není hodnocena téměř vůbec

2. Způsob hodnocení Vaší práce je:
A/ formální - písemná forma určena standardy v rámci vlastního hodnotícího 

systému organizace 
B/ neformální -  ústní forma, průběžně, kdykoliv nadřízený uzná za vhodné 
C/ jiná forma hodnocení

3. Vaše práce je obvykle hodnocena:
A/ nadřízeným -  vedoucím úseku, oddělení, popřípadě ředitelem organizace 
B/ týmem hodnotitelů -  např. bezprostřední nadřízený, spolupracovník, psycholog, 

další odborník na danou problematiku 
C/ zákazníky formou ankety -  členové kroužků a kurzů, návštěvníci akcí, táborů, 

klubů apod.
D/ spolupracovníky formou dotazníku nebo ankety (anonymně, dobrovolně)
E/ nezávislým externím hodnotitelem 
F / jiný způsob hodnocení

4. Podle jakých kritérií jste hodnoceni:
A/ dle kvality odvedené práce s důrazem na výchovně-vzdělávací proces 

zájmového vzdělávání (např. přímá činnost s prokazatelnými dlouhodobými 
dobrými výsledky)

B/ dle kvantity odvedené práce s důrazem na stanovené limity (např. počet ZÚ, 
členů ZÚ, návštěvnost na akcích, táborech apod.)

C/ na základě ekonomické efektivnosti odváděné práce s důrazem na výnosy, obrat 
apod.
D/ dle odbornosti, iniciativy, kreativity
E/ dle organizačních a plánovacích schopnosti, práce v týmu
F/ dle spolehlivosti, přístupu ke svěřeným úkolům
G/ dle vztahu ke spolupracovníkům
H/ dle komunikační schopnosti
CH/ dle jiných kritérii

5. Jakou metodou jste hodnoceni:
A/ volným popisem pracovní činnosti -  pracovním posudkem 
B/ posuzovací stupnicí -  hodnocení různých pracovních aspektů zvlášť 
C/ dotazníkem
D/ metodou BARS - metoda klasifikační stupnice 
E/ srovnáváním se stanovenými cíly 
F/ srovnáváním s ostatními pracovníky 
G/ hodnocením na základě plnění norem - normativů 
H/ sebehodnocením 
CH/psychologickým hodnocením
1/ prostřednictvím hodnotícího střediska (assessmen centre)
J/ jinou metodou



6. Hodnocení Vaší práce:
A/ Vás podněcuje a motivuje k zlepšování vlastního profesního rozvoje včetně 

zvyšování si kvalifikace 
B/ charakterizuje Váš pracovní výkon, jeho slabé i silné stránky 
C/ prohlubuje vzájemnou komunikaci s nadřízeným 
D/ umožňuje lépe specifikovat úkoly pro Vás i organizaci 
E/ určuje Vaši pozici v týmu nebo v organizaci 
F/ mě k ničemu nemotivuje, spíše opačně

7. Váš pracovní výkon nejvíce zvyšuje:
A/ pracovní atmosféra, příjemný kolektiv 
B/ tlak nadřízeného, termíny, normy
C/ zajímavá práce s jasným určením cíle a prostředků k jeho dosažení 
D/ finanční ohodnocení mé práce
E/ prezentace výsledků mé práce na veřejnosti, uznání a úcta k mé práci 
F/ jasná pravidla při udělování odměn

8. Součástí hodnocení je i hodnotící pohovor, který je se mnou veden:
A/ vždy
B/ občas, podle okolností
C/ hodnotící pohovor není součástí mého hodnocení

9. Hodnotící pohovor je zaměřen:
A/ spíše k silným stránkám mé práce 
B/ spíše k slabým stránkám mé práce 
C/ na silné i slabé stránky mé práce

10. Závěry hodnocení vymezují úkolů pro obě strany, zaměstnance i 
zaměstnavatele:

A/ ano, a to vždy
B/ ne, úkoly jsou stanoveny jenom pro zaměstnance

11. K hodnocení mé práce se při pohovoru mohu vyjádřit formou 
sebehodnocení:

A/ vždy
B/ občas, podle okolností
C/ nemohu, hodnotí pouze můj hodnotitel

12. Hodnocení, které je aplikováno v naši organizaci považuji za:
A/ objektivní, měřitelné a motivující s jasným stanovením cílů 
B/ za hodnocení, kterému chybí systém 
C/ spíše neformální diskusi

13. Co považujete při hodnocení pro Vás za nejdůležitější:


