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ÚVOD 
 

Pracovníci jsou klí�ovým faktorem v organizaci, jelikož disponují znalostmi a tv�r�ím 

potenciálem. O výsledku organizace rozhodují nejen znalosti a dovednosti zam�stnanc�, 

ale také jejich ochota ke spolupráci a spokojenost v zam�stnání. Pokud jsou zam�stnanci 

spokojeni zvyšuje se produktivita práce a organizace dosahuje lepších výsledk�. 

 

Hodnocení pracovník� je d�ležité nejen pro zam�stnavatele, ale i pro hodnoceného 

zam�stnance, protože umož
�
uje zam�stnanci získat zp�tnou vazbu o výsledcích své práce 

a m�že díky n�mu porovnat své p�edstavy s požadavky organizace. Sytém hodnocení 

pracovník� je úzce propojen se systémem odm��ování, jelikož umož
�
uje vytvo�it rámec, 

který je podkladem pro rozhodnutí o tarifním za�azení pracovníka, o výši jeho mzdy 

(platu), o odm�nách a poskytnutých zam�stnaneckých výhodách. 

 

Cílem bakalá�ské práce je ov��ení následujících hypotéz: 

 

1. V organizaci je zaveden funk�ní systém hodnocení a odm��ování 

zam�stnanc�. 

2. Oba systémy jsou vzájemn� provázané. 

 

Pro ov��ení t�chto hypotéz bylo t�eba provést  analýzu sou�asného stavu systému 

hodnocení a odm��ování zam�stnanc�. Provedla jsem rozhovory s vedoucími zam�stnanci 

SŠOS a prostudovala p�íslušnou dokumentaci organizace 

 

Práce je rozd�lena na 4 �ásti: teoreticko-metodologickou, charakteristiku organizace, �ást 

aplika�ní a �ást návrhy a doporu�ení. 

 

Teoreticko-metodologická �ást p�edkládá obecné poznatky z oblasti �ízení lidských zdroj� 

se zam��ením na hodnocení pracovník� a jejich odm��ování.  

 

V �ásti nazvané „charakteristika organizace“ jsem se zam��ila na popis mnou vybrané 

organizace, což je St�ední škola odborná a speciální, p�ísp�vková organizace 

v Klimkovicích. Nalezneme zde základní údaje o organizaci, jako je p�edm�t �innosti, 
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profil školy, základní ekonomické údaje a informace o lidských zdrojích. Organiza�ní 

struktura je sou�ástí p�íloh. 

 

Aplika�ní �ást navazuje na teoretickou a zam��uje se na analýzu a posouzení funk�nosti 

a provázanosti systému hodnocení a systému odm��ování v organizaci.  

 

V poslední �ásti jsou uvedeny návrhy a doporu�ení, které by m�ly vést ke zlepšení 

v oblasti hodnocení a odm��ování zam�stnanc�, zefektivn�ní systému hodnocení 

a odm��ování a tím také ke zvýšení spokojenosti zam�stnanc�. 
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1. TEORETICKO-METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA 

 

1.1. 
�

ízení lidských zdroj� 
 �

ízení lidských zdroj� je nejnov�jší koncepcí personální práce. Je charakteristické 

strategickým p�ístupem k personální práci, orientací na vn�jší faktory formování 

a fungování pracovní síly organizace a také tím, že personální práce p�estává být záležitostí 

odborných personalist� a stává se sou�ástí každodenní práce všech vedoucích pracovník�. 

[7]  Armstrong definuje �ízení lidských zdroj� jako: „Strategický a logicky promyšlený 

p
�
ístup k 

�
ízení nejcenn�jšího statku organizace, tj. v ní pracujících lidí.“  [1] 

 �
ízení lidských zdroj� se týká pln�ní cíl� v následujících oblastech  [1]: 

a) zabezpe�ování a rozvoj pracovník�, 

b) ocen�ní pracovník�, 

c) vztahy. 

 

a) Zabezpe�ování a rozvoj pracovník� 

Je t�eba zabezpe�it, aby organizace získala a udržela si kvalifikované, oddané, angažované 

a dob�e motivované pracovníky. Organizace musí tedy um�t p�edvídat a uspokojovat 

budoucí pot�eby pracovník� a rozvíjet jejich schopnosti. 

 

b) Ocen�ní pracovník� 

Organizace by m�la zvyšovat motivaci a oddanost pracovník� zavád�ním politiky 

a postup�, které zajiš�ují oce
�
ování a odm��ování lidí za všechno, co všechno d�lají 

a �eho dosahují, také za jejich dovednosti a schopnosti. 

 

c) Vztahy 

D�ležité je také udržovat produktivní a harmonické vztahy mezi managementem 

a pracovníky a rozvíjet týmovou práci. Z toho d�vodu je nutno zavést vysoce motivující 

zp�soby �ízení, které napomáhají vytvá�ení ovzduší spolupráce a vzájemné d�v�ry. Je 

t�eba vyvažovat pot�eby všech zainteresovaných stran v organizaci. 
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1.1.1. Personální útvar 
 

Personální útvar je pracovišt� specializované na �ízení lidských zdroj�, zajiš�uje odbornou, 

tj. koncep�ní, metodologickou, poradenskou, usm�r�ovací, organiza�ní a kontrolní stránku 

personální práce a poskytuje v této oblasti speciální služby vedoucím pracovník�m všech 

úrovní i jednotlivým pracovník�m.  [7] 

 

Vnit�ní uspo�ádání personálního útvaru závisí na velikosti organizace a na škále 

personálních �inností, které organizace zajiš�uje vlastními silami. [7] Malé organizace 

zpravidla personální útvar nemají, jelikož to není ekonomicky možné. Personální �innosti 

zde zajiš�uje majitel nebo nejvyšší vedoucí pracovník. Ve st�ední organizaci (100 – 150 

zam�stnanc�) bývá z�ízen personální útvar, v n�mž se nachází funkce personálního 

managera a personalist�. Ve velkých organizacích mívají velké personální útvary �len�né 

na �adu odd�lení.  [2] 

 

Novým trendem v provád�ní personální práce je outsourcing personální práce. Jedná se 

o využívání externích služeb, které vede ke zmenšování personálních útvar�. Neznamená 

však p�esun pravomocí a rozhodování na dodavatele, ale m�že znamenat snížení náklad� 

personální práce. [7] 

 

1.1.2. Personální �innosti 
 

Personální �innosti p�edstavují výkonnou �ást práce personálního útvaru. Tyto �innosti 

nej�ast�ji zahrnují následující oblasti [7]: 

 

a) Vytvá�ení a analýza pracovních míst  

Jde o definování pracovních úkol� a s nimi spojených pravomocí a odpov�dnosti 

a spojování t�chto úkol�, pravomocí a odpov�dností do pracovních míst. Po�izování popisu 

pracovních míst, specifikace pracovních míst a aktualizace t�chto materiál�. 

 

b) Personální plánování  

Plánování pot�eby pracovník� z hlediska po�tu a struktury, plánování proces� k jejímu 

pokrytí, plánování personálního rozvoje pracovník�. 
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c) Získávání a výb�r pracovník�  

P�íprava a zve�ej
�
ování informaci o volných pracovních místech, p�íprava dokument� 

požadovaných od uchaze�� o zam�stnání, shromaž�ování materiál� o uchaze�ích, 

organizace výb�ru, atd. 

 

d) Hodnocení pracovník�  

P�íprava pot�ebných formulá��, �asového plánu hodnocení, obsahu a metody hodnocení, 

po�izování, vyhodnocování a uchovávání dokument�, navrhování a kontrola opat�ení. 

 

e) Rozmis�ování pracovník� a ukon�ování pracovního pom�ru  

P�ijímání a uvád�ní pracovník� do práce, povyšování, p�evedení na jinou práci, p�e�azení 

na nižší funkci, penzionování a propoušt�ní pracovník�. 

 

f) Odm��ování a zam�stnanecké výhody  

Jde o to, zabezpe�it, aby odm��ování a poskytované zam�stnanecké výhody byly 

spravedlivé a konzistentní. 

 

g) Vzd�lávání pracovník�  

Identifikace pot�eb vzd�lávání, plánování vzd�lávání a hodnocení výsledk� vzd�lávání, 

p�ípadn� vlastní organizace vzd�lávání. 

 

h) Pracovní vztahy  

Organizace jednání mezi vedením podniku a p�edstaviteli zam�stnanc� (odbory), 

po�izování a uchovávání zápis� z jednání, zpracování informací o tarifních jednáních, 

dohodách, zákonných ustanoveních, sledování agendy stížností, disciplinárních jednání, 

otázky komunikace v podniku atd. 

 

i) Pé�e o pracovníky  

Do této oblasti pat�í bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci, vedení dokumentace, 

organizování kontroly, záležitosti sociálních služeb (stravování, sociáln� hygienické 

podmínky práce, kulturní aktivity, životní podmínky pracovník� atd.). 

 

 

 



 6 

j) Personální informa�ní systém  

Jedná se o zjiš�ování, uchovávání, zpracovávání a analýza dat týkajících se pracovník�, 

práce, mezd a sociálních záležitostí, poskytování odpovídajících informací p�íslušným 

zájemc�m (vedoucím pracovník�m, ú�ad�m práce, orgán�m státní správy a dalším). 

 

Dalšími �innosti, které jsou vykonávány personálními útvary jsou také: 

 

• Pr�zkum trhu práce, vedoucí k odhalení zdroj� pracovních sil pro podnik. 

• Zdravotní pé�e o pracovníky, která zahrnuje pravidelnou kontrolu zdravotního stavu 

pracovník�, lé�bu, první pomoc �i rehabilitaci. 

• �innosti zam��ené na metodiku pr�zkum�, zjiš�ování a zpracování informací, 

vytvá�ení harmonogramu personálních prací a systém� zam��ených na využívání 

matematických a statistických metod v personální práci. 

• Dodržování zákon� v oblasti práce a zam�stnávání pracovník�. Úkolem je ochránit 

zam�stnance i podnik p�ed d�sledky nedodržení zákonných p�edpis�. 

 

1.2. Hodnocení pracovník� 
 

Úsp�šné pln�ní personálních �inností je závislé na dobrém fungování systému hodnocení 

pracovníka. V p�ípad� nefunk�ního systému hodnocení není možno realizovat kvalitní 

systém rozmís�ování pracovník�, povyšování, vzd�lávání, rozvoj pracovník� 

a samoz�ejm� také odm��ování. Proto je t�eba dodržovat zásady organizace hodnocení 

pracovníka, které lze shrnout do následujících bod� [4]: 

 

• Hodnocení pracovníka provádí vždy jeho p�ímý nad�ízený. 

• Hodnocení vychází z výsledk� pr�b�žného sledování pracovního výkonu b�hem 

hodnoceného období. 

• Hodnocení pracovníka se realizuje podle jednotlivých metodických zásad. 

• Volba metody hodnocení má odpovídat podmínkách organizace a zvolená kritéria 

struktu�e pracovních �inností. Náklady a nároky spojené se systémem hodnocení by 

m�ly být p�ijatelné. 

• Zam�stnavatel by m�l zpracovat metodický pokyn k hodnocení, v n�mž jsou 

stanoveny cíle a metody hodnocení, specifikována použitá kritéria a práce s nimi. 
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• Hodnocení se nej�ast�ji provádí formou hodnotícího pohovoru na základ� 
p�edcházející p�ípravy hodnotitele.  

• Po skon�ení hodnocení hodnotitel projedná záv�ry z hodnocení pod�ízených 

pracovník� se svým nad�ízeným. 

• Sou�ástí hodnocení je také stanovisko hodnotitele a hodnoceného k doporu�ením 

z p�edcházejících hodnocení. 

 
Hodnocení pracovníka se zabývá t�emi oblastmi hodnocení. Jsou to vstupy, výstupy 

a proces. Mezi vstupy jsou za�azovány kompetence, zkušenosti, tedy vše co zam�stnance 

vkládá do své práce. Za výstupy považujeme m��itelné výkony �i výsledky. P�i hodnocení 

procesu se zam��ujeme na p�ístup pracovníka k úkol�m, tedy jeho pracovní chování.  [6] 

 

Nejd�ležit�jšími cíli hodnocení jsou  [6]: 

 

• Monitorovat výkon v minulosti vzhledem k dohodnutým normám a stanoveným 

cíl�m. 

• Pomáhat �init rozhodnut v oblasti odm��ování. 

• Identifikovat potenciál pracovníka. 

• Poskytovat pracovníkovi zp�tnou vazbu o tom, jak si v práci po�íná. 

• Identifikovat pot�eby v oblasti rozvoje. 

• Poskytovat pracovníkovi p�íležitost projednat své ambice se svým nad�ízeným. 

• Zlepšovat výkon v budoucnosti. 

 

1.2.1. Tvorba systému hodnocení 
 

P�i vytvá�ení systému hodnocení v organizaci je t�eba dbát na provázanost tohoto systému 

p�edevším s  [6]: 

 

• náplní práce, která formuluje základní o�ekávání a smysl dané pozice, 

• motiva�ním systémem a dalšími personálními �innostmi, které tvo�í jeho jádro, 

• kompeten�ním modelem, který vytvá�í základ pro n�kolik personálních �inností, 

• personální strategií, která je odvozena od firemní strategie, 
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• firemní kulturou. 

 

1.2.2. Formy a metody hodnocení zam�stnanc� 
 

Z hlediska formy m�žeme �lenit hodnocení na formální a neformální. Neformální 

hodnocení má p�íležitostnou povahu a je dáno momentální situací, pocitem hodnotícího, 

jeho dojmem i momentální náladou. V�tšinou nebývá zaznamenáváno. Jedná se nap�íklad 

o výtky �i pochvaly. Formální hodnocení je racionáln�jší a standardizované, je periodické, 

má pravidelný interval a vyzna�uje se plánovitostí a systemati�ností. [7] Metody 

formálního hodnocení �leníme dle toho, jaké oblasti hodnocení pokrývají na [2]: 

 

a)    Metody orientované na minulost: 

 �
ízení podle stanovených cíl� (MBO) 

MBO (Management by Objectives) pat�í mezi základní metody hodnocení pracovník�. 

Pracovník uzav�e se svým nad�ízeným dohodu o hlavních cílech své práce na ur�ité 

období. Je stanoven plán, jak a kdy budou cíle pln�ny a jsou vymezena kritéria hodnocení.  

 

Srovnání se standardním pracovním výkonem 

Výkon jednotlivce je porovnáván se standardním pracovním výkonem, který odpovídá 

obvyklé intenzit� práce.  

 

Testování a pozorování pracovního výkonu 

Hodnocení pracovníka je založeno na testování specifických znalostí a dovedností nebo 

na kontrole dodržování pracovn�právních p�edpis�.  

 

Hodnotící dotazník 

Hodnotitel posuzuje pracovní výkon a jednání zaškrtnutím pole v dotazníku, které podle 

jeho názoru nejlépe vystihuje, jak doty�ný zam�stnanec plní p�íslušné kritérium. Existuje 

i jiná varianta hodnotícího dotazníku, v níž jsou jednotlivé charakteristiky jednání 

odstup
�
ovány pomocí slov (nap�. vždy, �asto, nikdy, apod.). Hodnotitel zaškrtne ten 

stupe
�
, který nejlépe vystihuje daného pracovníka. 
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Hodnotící stupnice 

Jedná se o nejvíce uplat
�
ovanou metodu. Hodnotitel oce

�
uje pracovní výkon a jednání 

zaškrtnutím stupn� pln�ní ur�itého kritéria. Každý stupe
�
 je obodován a suma dosažených 

bod� za všechna kritéria udává celkové hodnocení. Výhodou této metody jsou nízké 

administrativní náklady, �asová nenáro�nost vypln�ní dotazníku, stupnice jsou použitelné 

pro velký po�et zam�stnanc�. Tato metoda dává �íselné výsledky, které se hodí 

k porovnání pracovník� a stanovení pobídkové mzdy. 

 

Metoda BARS 

Metoda BARS je založena na vytvo�ení hodnotících stupnic pro jednotlivé aspekty 

pracovního výkonu a na definici žádaného pracovního jednání na daném pracovním míst�. 
Pracovní jednání je za�azeno do n�kolika hodnotících stup

�� a rozmezí od „vynikající“ 

po „nep�ijatelné“. Každý stupe
�
 hodnocení obsahuje také slovní charakteristiku znak� 

pracovního jednání odpovídající danému stupni. 

 

Metoda kritických p�ípad� 

Hodnotitel zaznamenává kritické události, které se pracovníkovi staly p�i pln�ní 

pracovních úkol� v ur�itém období. Jedná se hlavn� o p�ípady vysoce efektivního nebo 

neefektivního jednání. 

 

Hodnotitelské zprávy 

Hodnotitel podává písemnou zprávu o p�ednostech, slabinách a potenciálu pracovníka 

a také návrhy na zlepšení. Zprávy mohou vycházet ze záznam� o kritických p�ípadech 

nebo jsou kombinovány s hodnotícími stupnicemi. Výhodou je, že tato metoda poskytuje 

zp�tnou vazbu. 

 

Srovnání pracovník� 

Hodnotitel posuzuje pracovní výkony pracovníka srovnáním s výkony ostatních koleg� 

ve skupin�. Tato metoda je jednoduchá a praktická. Jelikož je založena na subjektivním 

názoru hodnotitele, hrozí riziko zaujatosti. 

 

Srovnávání m�že mít formu: 

 

• prostého po�adí pracovník� podle jejich pracovního výkonu a jednání, 
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• párového porovnávání, kdy je každý pracovník porovnáván s každým ve skupin�. 
Hodnotitel vybírá u každého páru lepšího a ohodnotí jej známkou +. Sou�et 

kladných znamének ur�uje po�adí zam�stnanc�. 

• nucené distribuce, kdy hodnotitel za�azuje pracovníky do kategorií pracovního 

výkonu, které kopírují k�ivku normálního rozd�lení. P�edpokladem je, že 

ve skupin� je velmi malý po�et vynikajících a nedostate�ných pracovník� a že 

ostatní podávají pracovní výkon mezi t�mito póly. 

 

b)    Metody orientované na budoucnost: 

 

Sebehodnocení 

Pracovník hodnotí sám sebe a jeho názor je konfrontován s úsudkem jiného hodnotitele.  

 

Assessment/development centre 

Metodou Assessment centre (AC) se identifikují sociální charakteristiky a vlastnosti 

pracovníka, nap�. komunikativní dovednosti, spolupráce, kreativita, atd. Charakteristickým 

rysem AC je, že personální rozhodnutí a zp�tná vazba se uskute��uje až po skon�ení 

hodnocení. Charakteristickým rysem metody Development centre je personální rozhodnutí 

již p�ed zahájením hodnocení a zp�tná vazba je pr�b�žná. Tyto metody jsou v sou�asné 

dob� nejrozší�en�jšími metodami výb�ru a hodnocení pracovníka. Jejich nevýhodou je 

však finan�ní náro�nost. 

 

360° zp�tná vazba 

Hodnocený je hodnocen podle stejných kritérií r�znými lidmi. Hodnotiteli m�že být 

libovolný po�et respondent�, kte�í spadají do 7 základních skupin, tj. hodnocený, 

nad�ízený, jeho kolega, pod�ízený, interní zákazník, interní dodavatel a “žolík“. Žolíkem 

jsou lidé vybraní samotným hodnoceným. Výstupy této metody mohou být pln� anonymní, �áste�n� anonymní nebo odkryté.  P�i pln� anonymní form� hodnocený neví kdo jak 

hodnotil. V �áste�n� anonymní form� je ur�itelné, jak hodnotil nad�ízený a zákazník. P�i 
form� odkryté je identifikovatelný každý hodnotitel. 
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1.2.3. Hodnotící rozhovor 
 

Hodnotící rozhor je nejd�ležit�jší fází systému hodnocení. V jeho rámci je nutno ohodnotit 

jednotlivá kritéria výkonu a pracovního jednání zam�stnance, formulovat jak pozitivní 

skute�nosti tak i p�ípadné výhrady. Dále je žádoucí získat vyjád�ení hodnoceného jak 

k hodnocení, tak i pracovním podmínkám, k systému �ízení a organizaci práce s nám�ty 

na zlepšení. Hodnotící rozhovor musí vést k formulaci konkrétních záv�r� v��i 
zam�stnanci, k jeho úrovni a kvalit� pracovního výkonu v zastávané pracovní pozici a další 

perspektiv� �innosti v organizaci. Záv�ry se mohou týkat jak zam�stnance (odstran�ní 

zjišt�ných nedostatk� a zlepšení výkonu, vlastní zvýšení kvalifikace), tak i opat�ení 

ze strany vedení (zabezpe�ení zvýšení kvalifikace, opat�ení v organizaci práce 

a pracovních podmínkách, v systému odm��ování apod.) [16] 

Úsp�šný hodnotící rozhovor vyžaduje [16]:  

1. Pr�b�žné hodnocení pracovníkova výkonu. Mít k dispozici informace a fakta 

a pracovníkov� výkonu a chování b�hem hodnoceného období.  

2. Aktivní spoluú�ast hodnoceného a projev zjevné snahy hodnotitele o konstruktivní 

pomoc a nikoli pouze kritiku. 

3. Neza�ínat rozhovor negativními skute�nostmi.  

4. Spole�né úsilí o �ešení problém� jak pracovníka, tak i pracovišt� a celé firmy 

vedoucí k spole�né dohod� o formulaci dalších pracovních cíl� a cíl� osobního 

rozvoje. 

V hodnocení se nemají objevit p�ekvapení pro hodnoceného.  Je špatné a není 

dobrou vizitkou vedoucího pracovníka, pokud se výtky a nedostatky týkající se 

pracovního výkonu dozví pracovník až v pr�b�hu hodnocení. Na závažn�jší 

nedostatky musí být pracovník upozorn�n p�i pr�b�žném hodnocení a b�žném 

operativním �ízení pracovník� (odezva na kvalitu práce).  

5. Snaha zapojit pracovníka do procesu hodnocení a pokusit se realizovat prvky 

sebehodnocení. Nejú�inn�jší je takové hodnocení s jehož záv�ry se pracovník 

ztotožní. Je t�eba snažit se ho p�im�t k tomu, aby vyjád�il sám jak vidí sv�j 

pracovní výkon a chování, v �em se považuje za dobrého a v �em dosáhl úsp�chu, 

kde poci�uje problémy a co je podle jeho názoru jejich p�í�inou. 
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1.2.4. Kritéria hodnocení pracovníka 
 

P�i stanovení kritérií, které budou hodnocena vycházíme z požadavk� kladených 

na vykonávané pracovní �innosti. Kritéria by tedy m�la odrážet pracovní kompetence, 

dovednosti pracovníka, které jsou spojené s výkonem p�íslušné funkce. Mezi nej�ast�ji 
posuzovaná kritéria pat�í  [2]: 

 

• úrove
�
 odborných znalostí, zru�ností, dovedností, 

• kvalita, kvantita a plynulost odvád�ného výkonu, 

• úrove
�
 pracovní disciplíny a spolehlivosti, 

• využití pracovní doby, 

• úrove
�
 pracovní iniciativy a samostatnosti, 

• odolnost v��i fyzické zát�ži, 

• schopnost p�ijímat a nést oprávn�ná rizika, 

• úrove
�
 organizátorské �innosti, 

• schopnost koncep�ních �ešení, 

• schopnost podnikatelského myšlení a podnikatelských p�ístup�, 

• zvládání zm�n a pozitivní p�ístup ke zm�nám, 

• schopnost jednání s lidmi a ochota ke kooperaci, 

• schopnost vést a motivovat pod�ízené, 

• ochota a disponibilita, 

• spole�enské vystupování a vyjad�ovací schopnosti, 

• schopnost práce s informacemi, 

• loajalita k zam�stnavateli a identifikace s cíli spole�nosti, 

• kultura jednání a dodržování etických norem jednání. 

 

1.2.5. Hodnotitelé 
 

Hodnocení pracovníka se ú�astní personální útvar a vedoucí zam�stnanci. Personální útvar 

má na starost zpracování systému hodnocení, jeho zavedení, organizaci procesu hodnocení 

a kontrolu dodržování zásad hodnocení pracovníka. Vedoucí zam�stnanec stanovuje cíle 

pracovního výkonu, pr�b�žn� pracovní výkon hodnotí, vypracovává záv�ry hodnocení, 
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realizuje záv�ry hodnocení a poskytuje personalist�m zp�tnou vazbu o ú�elnosti 

a správnosti používaných kritérií, metod� a form� hodnocení. 

 

P�i hodnocení se hodnotitelé mohou dopoušt�t mnoha chyb. Jedná se o následující  [4]: 

 

• Konstantní chyba – hodnotitel hodnotí své pod�ízené bu� p�íliš tvrd� nebo naopak 

p�íliš mírn�. 
• Centrální tendence – hodnotitel se vyhýbá extrémním hodnotám, tzn. nedostate�n� 

rozlišuje mezi pracovníky a za�azuje je do st�edu nebo blízko st�edu. D�vodem 

m�že být nap�íklad nechu� vedoucího pracovníka zabývat se rozlišováním 

pracovník�, nebo jeho neschopnost srovnávat výkon pod�ízených. 

• Haló efekt – je založen na postoji hodnotitele k hodnocenému, který m�že být bu� 

pozitivní nebo negativní. 

• P�edsudky – hodnotitel hodnotí ur�itou skupinu lidí h��e než ostatní kv�li svým 

negativním postoj�m v��i této skupin�. 
• Kulturní vlivy – vyplývají z norem spole�nosti nebo organizace.  

• Taktika a politika�ení – hodnotitel podhodnocuje nebo nadhodnocuje pracovníka 

s cílem získat tím ur�ité osobní výhody.  

 

1.3. Odm��ování pracovník� 
 

Odm��ování má plní dvojí úlohu  [8]: 

 

1. Podn�covat pracovníky k pracovnímu výkonu a rozvoji, motivovat je k dosažení 

jejich cíl�, zlepšit jejich výkon, rozší�it jejich schopnosti nebo dovednosti. 

2. Oce
�
ovat, odm��ovat pracovníky za dosavadní práci. 

 

1.3.1. Motivace  
 

Motivací �lov�ka rozumíme soubor �initel� p�edstavujících vnit�ní hnací síly jeho �innosti, 

které usm�r�ují lidské jednání a prožívání.  [9] 
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Motiv je prvotním impulsem motivace ur�itého chování. Je to vnit�ní pohnutka podn�cující �lov�ka. Cílem každého motivu je dosažení ur�itého finálního stavu. Motivy d�líme 

na prvotní a druhotné. Motivy prvotní p�edstavují úrove
�
 motivace, která je spojena 

s biologickými procesy v organismu �lov�ka, je vrozená a slouží k zachování a rozvoji 

života �lov�ka. Motivy druhotné tvo�í úrove
�
 motivace, která je spojena se zkušenostmi 

jedince získanými v rámci uspokojování prvotních motiv�, je získaná a nep�ispívá 

bezprost�edn� k zachování života jedince, ale k jeho rozvoji. 

 

Na motivy p�sobí stimuly neboli podn�ty. Stimuly d�líme na vnit�ní (odehrávající se 

uvnit� �lov�ka) a vn�jší (p�sobení prost�edí na �lov�ka). 

 

Motivace k práci 

 

Kvalita práce a intenzita pracovního úsilí je ovlivn�na dv�ma složkami regulace lidského 

jednání. Je to vzájemné p�sobení vnit�ních podn�t� (vnit�ní motivátory pracovních pot�eb) 

a vn�jších bezprost�edních podmínek (stimuly) k �innosti. V organizacích bývají nej�ast�ji 
využívány tyto pracovní stimuly hmotného i nehmotného charakteru  [2]: 

 

• hmotné ocen�ní individuálního pracovního výkonu mzdou, prémií, odm�nou 

bonusem, atd., 

• ú�ast na výsledku organizace, 

• hmotné stimuly p�sobící zprost�edkovan� (studijní pobyty, vzd�lávací akce, 

financování rozvoje kvalifikace), 

• sociální požitky a zam�stnanecké výhody, 

• vytvá�ení pocitu sociálních jistot zam�stnance, 

• delegování vyšší pravomoci a odpov�dnosti, 

• ve�ejné uznání výsledk� práce, 

• oce
�
ování v�rnosti organizaci, 

• vytvá�ení pozitivního klimatu v mezilidských vztazích, 

• a další. 
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1.3.2. Systém odm��ování 
 

Systém odm��ování je jedním z nástroj� managementu lidských zdroj�. Skládá se ze 

vzájemn� propojených politik, proces� a postup� organizace p�i odm��ování pracovník� 

podle jejich p�ínosu, dovedností a schopností a jejich tržní hodnoty. [1] 

 

Systém odm��ování by m�l vyhovovat nejen konkrétním podmínkám podniku a jeho 

požadavk�m, ale také požadavk�m zam�stnanc� a být jimi akceptován. P�i tvorb� systému 

odm��ování vycházíme z filozofie a strategie odm��ování. Filozofie odm��ování �íká, 

jakou mzdovou pozici chce zam�stnavatel zaujmout ve srovnání s konkurenty a jaké 

postupy k tomu bude chtít uplatnit. Strategie odm��ování vychází ze strategie organizace 

a strategie lidských zdroj�. Definuje za co, komu, kolik a jak platit. [2] 

Má-li být systém odm��ování ve firm� úsp�šný a efektivní, je t�eba dodržovat následující 

zásady [15]: 

• Systém musí být stabilní a zajiš�ovat, aby rozdíly v odm�n� za práci byla založeny 

na rozdílech v požadavcích práce a na pracovních podmínkách. 

• Úrove
�
 mezd a plat� by se nem�la odchylovat od úrovn� p�evažující na trhu práce. 

V n�kterých p�ípadech lze místo úrovn� na trhu práce brát úrove
�
 mezd a plat� 

v odv�tví. 

• Systém by m�l d�sledn� rozlišovat mezi prací na pracovním míst�, její hodnotou 

pro firmu a odm��ováním na jedné stran�, a pracovníkem, jeho (tržní) hodnotou, 

schopnostmi, výkonem a odm��ováním na stran� druhé. 

• Stejná práce by m�la být stejn� odm��ována. Jestliže dv� pracovní místa mají stejné 

požadavky, odm�na musí být stejná bez ohledu na to, kdo je na pracovních místech 

za�azen. Tato zásada nebrání mít mzdové/platové rozp�tí umož
�
ující, aby jedinci 

v rámci rozp�tí dostávali rozdílnou odm�nu podle svého pracovního výkonu �i 
jiných zásluh. 

• K rozpoznávání individuálních rozdíl� ve schopnostech a p�isp�ní pracovník� 

k výsledk�m firmy by m�ly být používány stejné nástroje. 

• Pracovníci by m�li být p�im��en� informováni o postupech používaných 

ke stanovování mzdových tarif�, o pravidlech uplat
�
ovaných p�i používání 

jednotlivých mzdových forem, poskytování zam�stnaneckých výhod apod. Každý 
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pracovník by m�l být informován o zp�sobu odm��ování na svém pracovním míst�. 
Utajování plat� by nem�lo být používáno jako zást�rka pro slabiny systému 

odm��ování a porušování zdravých zásad odm��ování. 

 

1.3.3. Mzda a plat 

Pojmy mzda a plat jsou základními pojmy v oblasti odm��ování zam�stnanc� v pracovn� 
právních vztazích. Jejich definice jsou uvedeny v zákoníku práce. 

Mzda je pen�žité pln�ní a pln�ní pen�žité hodnoty (naturální mzda) poskytované 

zam�stnavatelem zam�stnanci za práci. [12] P�i ur�ení výše mzdy, jejich jednotlivých 

složek a podmínek vyplácení je charakteristická ur�itá smluvní volnost.  

Plat je pen�žité pln�ní poskytované za práci zam�stnanci zam�stnavatelem, kterým je [12]: 

 

• stát, 

• územní samosprávný celek, 

• státní fond, 

• p�ísp�vková organizace, jejíž náklady na platy a odm�ny za pracovní pohotovost 

jsou pln� zabezpe�ovány z p�ísp�vku na provoz poskytovaného z rozpo�tu 

z�izovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních p�edpis�, 

• školská právnická osoba z�ízená Ministerstvem školství, mládeže a t�lovýchovy, 

krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona. 

 

Mzdové / platové struktury 

Mzdová / platová struktura poskytuje rámec pro odm��ování. Je tvo�ena tarifními stupni 

a rozp�tím tarif� (minimální a maximální �ástka). Tarifní stupe
�
 zahrnuje mzdovou 

(platovou) t�ídu a mzdový (platový) stupe
�
. Tarif tvo�í základní nárokovou složku platu 

(mzdy) zam�stnance a p�edstavuje hlavní zp�sob rozlišení jednotlivých pracovních pozic. 

V organizaci m�že být zavedena jediná, integrovaná mzdová struktura, nebo r�zné 

struktury na r�zných úrovních. Vrcholové vedení má �asto sv�j specifický mzdový systém. 
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Faktory určující úroveň mezd a platů 

Úrove
�
 mezd a plat� ovliv

�
uje kombinace následujících faktor� [1]: 

• Vn�jší hodnota práce – tržní sazby pro práce ovlivn�né ekonomickými faktory 

p�sobícími na vn�jším trhu práce. Tyto sazby jsou odhadovány pomocí mzdových 

šet�ení. 

• Vnit�ní hodnota práce – relativní hodnota prací na vnitropodnikovém trhu práce, 

která vyplývá z hodnocení práce. 

• Hodnota jedince – hodnota p�iznávaná jednotlivým pracovník�m. Vyplývá 

z formálních nebo neformálních hodnocení nebo z proces� �ízení pracovního 

výkonu. 

• P�ínos jedince nebo týmu – odm�ny jednotlivc� nebo tým� dle výkonu, dovedností �i schopností. 

• Kolektivní vyjednávání – jednání o mzdách a platech s odbory. 

 

Mzdové formy 

 

Smyslem mzdových forem je mzdov� ocenit výsledky práce, pracovní jednání 

a hospoda�ení s v�cnými a finan�ními prost�edky. Rozlišujeme následující formy mezd [2]: 

 

a) �asová mzda, 

b) zásluhová mzda, 

c) dodatkové mzdové formy. 

 

 

a) �asová mzda �asovou mzdu m�žeme uplatnit u jakéhokoliv druhu práce. U této formy odm��ujeme 

pracovníka za skute�n� odpracovaný �as. Výhodou �asové mzdy je její snadná 

zpracovatelnost, srozumitelnost, nízké administrativní náklady. Dává zam�stnanci jistotu 

výd�lku a usnad
�
uje plánovat mzdové náklady. Nevýhodou je však nízká stimulace 

zam�stnanc� ke zvyšování pracovního výkonu. Proto se �asto využívají její modifikace, 

jako nap�íklad: 
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• diferencovaná �asová mzda, 

• dopln�ní �asové mzdy osobním ohodnocením, 

• dopln�ní �asové mzdy prémií, bonusem, provizí, odm�nou nebo ú�astí na výsledku. 

 

b) Úkolová mzda 

Úkolová mzda závisí p�edevším na množství odvedeného výkonu. Tato forma je vhodná 

p�edevším pro odm��ování manuální práce. Tato forma je založena na jednoduchém 

a p�ímém vztahu mezi výd�lkem a skute�ným pracovním výkonem, je tedy považována 

za vysoce pobídkovou mzdu. Úkolová mzda má i svá negativa. Zam�stnanci snažící se 

dosáhnout co nejvyšší mzdu se fyzicky p�epínají, nedodržují technologický postup atd.  

 

c) Dodatkové mzdové formy 

Mezi dodatkové mzdové formy �adíme osobní ohodnocení, prémie, provize, bonusy, 

odm�ny a ú�asti na výsledcích. 

 

• Osobní ohodnocení je zam�stnanci poskytováno s cílem motivovat ho k pracovnímu 

výkonu. Stanoví jej p�ímý nad�ízený v závislosti na množství a kvalit� odvedené 

práce, schopnostech, dovednostech a jednání pracovníka. 

• Prémie jsou poskytovány bu� jednorázov� nebo pravideln�. Jednorázové (nap�. 
v�rnostní prémie a prémie za p�ítomnost) jsou poskytovány za mimo�ádné pln�ní 

pracovních povinností. 

• Provize p�edstavuje vysoce pobídkovou složku mzdy. Hodí se pro hmotnou 

zainteresovanost obchodník�, zam�stnanc� ve službách apod. Je ur�ena bu� 

procentem z pen�žního ukazatele (obratu, tržeb, zisku, atd.), nebo pomocí pevné 

sazby za jednotku prodeje. 

• Bonus je forma poskytovaná za dosažení specifických a mimo�ádných cíl�. M�že 

být individuální nebo kolektivní. 

• Jednorázové a mimo�ádné odm�ny jsou p�iznávány p�i vynaložení mimo�ádného 

pracovního úsilí, za nestandardní pracovní prosp�ch a nebo za ú�elem zvýhodnit 

zam�stnance za délku pracovního pom�ru u organizace.   

• Ú�asti na výsledcích p�edstavují formu mzdy, kterou zam�stnavatel poskytuje 

za p�ínosy k dosažení hospodá�ského výsledku. Cílem je zvýšení produktivity, 

snížení náklad�, stabilizace zam�stnanc�, spolupráce zam�stnanc� na�ízení. 
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1.3.4. Zam�stnanecké výhody 
 

Zam�stnanecké výhody neboli benefity tvo�í sou�ást odm��ování zam�stnanc�. Tyto 

složky jsou poskytovány navíc k r�zným formám pen�žní odm�ny a nejsou vázány 

na výkon. Jejich poskytování má vytvá�et p�ízniv�jší postoje pracovník� k organizaci a tím 

p�ispívat k jejich oddanosti a angažovanosti. Jestliže organizace chce, aby m�ly 

zam�stnanecké výhody p�íznivý dopad na motivaci pracovník�, jejich spokojenost 

a stabilitu a i na dobré vztahy s odbory, m�la by se zajímat o to, které zam�stnanecké 

výhody pracovníci preferují.  [7] 

 

Zam�stnanecké výhody m�žeme rozd�lit do t�í skupin [10]: 

 

1. Zam�stnanecké výhody mající vztah k práci 

- p�ísp�vek na stravování ve form� stravenek nebo závodního stravování, 

- ob�erstvení na pracovišti, 

- nadstandardní pracovní volno, 

- vzd�lávání a rozvoj pracovník� nad rámec bezprost�edních pot�eb organizace placené 

zam�stnavatelem, 

- zajišt�ní dopravy do zam�stnání, 

- p�ísp�vek na hromadnou, místní nebo mezim�stskou dopravu. 

 

2. Hmotné vybavení a pracovní pom�cky pro zam�stnance 

- notebook a další výpo�etní techniku, jiné pracovní pom�cky, 

- bezplatné služby telefonních operátor�, 

- osobní automobil k soukromému použití, benzínové karty, 

- bezplatné nebo zvýhodn�né bydlení. 

 

3. Zam�stnanecké výhody osobní a sociální povahy 

- zdravotní pé�e o zam�stnance a jejich rodinné p�íslušníky, 

- jesle �i školky pro d�ti, 
- p�ísp�vek na dovolenou, na sportovní, rekrea�ní, kulturní aktivity, 

- finan�ní výpomoc, 

- pojišt�ní a p�ipojišt�ní, 

- zvýhodn�né hypote�ní úv�ry, spot�ebitelské úv�ry, 
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- finan�ní, právní a osobní poradenství, 

- p�ísp�vek na stavební spo�ení, 

- atd. 

 

Plošné a pružné výhody 

 

Plošné poskytování benefit� znamená, že zam�stnavatel poskytuje stejné zam�stnanecké 

výhody všem zam�stnanc�m, bez ohledu na to, zda o n� mají �i nemají zájem. Jsou 

nahraditelné cafeteria systémem, což je flexibilní systém zam�stnaneckých výhod. 

Zam�stnanec si podle svých p�ání a v rozsahu p�edem stanoveného rozpo�tu m�že vybrat, 

jaké požitky mu má zam�stnavatel poskytnout.  [2] 

 

Výhodou systému je jeho flexibilita, transparentnost, spravedlnost, možnost svobodné 

volby a jistá konkuren�ní výhoda. Nevýhodou je náro�nost na administrativu, na náklady 

spojené s pravidelnou aktualizací pot�eb zam�stnanc�, jeho implementace je nákladná 

a systém vyžaduje intenzívní komunikaci. Na druhou stranu organizace m�že ušet�it 
na nákladech na benefity, protože namísto zvyšování objem� prost�edk� na n� se bude 

snažit optimalizovat jejich rozd�lení.  [7] 
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2. CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE 
 

St�ední škola odborná a speciální (dále jen SŠOS) je 

p�ísp�vkovou organizací se sídlem v Klimkovicích. Jejím 

z�izovatelem je Moravskoslezský kraj. Statutárním orgánem 

školy je �editel jmenovaný radou kraje. Hlavním ú�elem školy je 

uskute��ovat vzd�lání a výchovu žák�. 

 

2.1. Historie 

 
Dnešní podoba školy vznikla v roce 2002 slou�ením dvou škol, SOU a OU Klimkovice 

(tzv. zahradnické u�ilišt�), SOU zem�d�lské a OU Klimkovice. 1. zá�í 2004 se stalo 

sou�ástí školy také Odborné u�ilišt� a Praktická škola v Ostrav� - Porub�. P�ejímající 

organizací vždy bylo SOU a OU, Klimkovice, Komenského 112. Od 1. ledna 2006 má 

škola nový název: St�ední škola odborná a speciální, Klimkovice, p�ísp�vková organizace. 

SŠOS sídlí na ulici Komenského 215 v Klimkovicích. 

 

D�vodem t�chto zm�n byl zám�r kraje p�ehodnotit vzd�lávací nabídku zem�d�lských 

obor� z d�vodu útlumu v tomto odv�tví a redukce nezam�stnanosti v zem�d�lství. 

 

2.2. Sou�asnost 

 
Školní výuka probíhá jak ve vlastních, tak i ve smluvních za�ízeních. Mezi vlastní pat�í 
objekty v  Klimkovicích, konkrétn� na adresách Komenského 215 (teoretická výuka), 

Komenského 112 (teoretická výuka) a �s. legií 42 (praktická výuka u�ebního oboru 

cukrá�). Další objekt se nachází v Ostrav� - Porub�, na ulici K. Pokorného 1742 (teoretická 

výuka a praktická výuka pro ostatní u�ební obory OU). Pronajaté objekty se nacházejí 

v Klimkovicích, na ulici Tyršova 276 (t�locvi�na), v Ostrav� - Porub�, na adrese 

Spartakovc� 1153 (t�locvi�na) a v Ostrav� - Nové Vsi, U Hr�bk� 115 a 125 (praktická 

výuka u�ebního oboru zahradník). Smluvním za�ízením pro praktickou výuku u�ebního 

oboru peka� je firma Penam, s. r. o., v Ostrav� - Porub�. 
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Škola nabízí svým žák�m následující studijní obory: 

 

St�ední odborné u�ilišt�: 
• peka�, 
• cukrá� - výroba, 

• zahradník, 

• prodava�-kv�tiny, 

• prodava�  a výroba lah�dek. 

 

Odborné u�ilišt�: 
• peka�ské práce, 

• cukrá�ské práce, 

• zahradnické práce, 

• šití od�v�, 

• kv�tiná�ské práce – kv�tiná�ské a aranžerské práce, 

• kucha�ské práce, 

• práce ve zdravotnictví a sociálních službách. 

 

Praktická škola: 

• praktická škola dvouletá. 

 

P�ehled po�tu žák� studujících na SŠOS za poslední t�i školní roky udává tabulka �. 1. 

Kapacita školy �iní 722 žák�, avšak jak je patrno, za poslední t�i roky nebyla napln�na. 

Z tabulky také vyplývá, že v posledních letech žák� ubývá, což je negativním trendem 

poslední doby. Z d�vodu úbytku žák� musí škola snižovat stavy pedagogických 

pracovník�.  

 

Tabulka �. 1 – Po�ty žák� 

 

Školní rok Počet žáků 
2004/2005 585 
2005/2006 558 
2006/2007 464 

 

Pramen: Výro�ní zprávy školy 
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Škola poskytuje svým žák�m ubytování v Domov� mládeže (kapacita je 50 l�žek). Rovn�ž 

zabezpe�uje stravování ve vlastní školní jídeln�, jak pro své žáky a pro zam�stnance, tak 

i pro cizí strávníky. Dalšími dopl
�
kovými �innostmi školy jsou správa nemovitostí, prodej 

zahradnických výrobk� a výp�stk�, zahradnické služby, prodej cukrá�ských a peka�ských 

výrobk�, hostinská �innost, závodní stravování zam�stnanc�. 

 

Vývoj základních ekonomických údaj� tohoto školního za�ízení je zachycen 

v následující tabulce. 

 

                                         Tabulka �. 2 – Ekonomická tabulka 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Pramen: Zprávy o �innosti školy  

                                    

Nejv�tší podíl výnos�, tvo�í p�ísp�vek na provoz ze státního rozpo�tu. Dalšími výnosy 

školy jsou p�ísp�vek na provoz z rozpo�tu ÚSC, výnosy z produktivní práce žák�, výnosy 

z rekvalifikací pro ú�ad práce, tržby za stravování a ubytování žák�, a další. 

 

Nejvyšší podíl náklad� tvo�í náklady na mzdy a odvody na sociální a zdravotní pojišt�ní, 

jak je patrné z dalšího grafu. Dalšími složkami náklad� jsou spot�eba materiálu, náklady 

na energii, náklady na služby, odpisy, cestové, ostatní osobní náklady a další mén� 
významné složky náklad�. Nár�st náklad� v roce 2006 byl zap�í�in�n modernizací školy, 

prost�edky byly vynaloženy na opravy a údržbu školních budov a vnit�ního vybavení, 

na modernizaci sociálního za�ízení školy. Domov mládeže a šatny žák� byly vybaveny 

novým vybavením. 

 

 

Ukazatel/Rok 2004 2005 2006 
Výnosy celkem 28 771 520 37 445 870 39 239 880 
z hlavní činnosti 28 688 180 37 349 380 39 167 210 
z doplňkové činnosti 83 340 96 490 72 670 
Náklady celkem 28 709 840 37 386 820 39 201 900 
z hlavní činnosti 28 665 460 37 309 360 39 165 100 
z doplňkové činnosti 44 380 77 460 36 800 
Hospodá �ský 
výsledek 61 680 59 050 37 980 
z hlavní činnosti 22 720 40 020 2 110 
z doplňkové činnosti 38 960 19 030 35 870 



 24 

 

                               Graf �. 1 – Vývoj mzdových a celkových náklad� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Pramen: Zprávy o �innosti školy 

 

2.2.1. Struktura zam�stnanc� 
 

Struktura zam�stnanc� za poslední t�i roky je uvedena v tabulce �. 3. 
 
 
                                   Tabulka �. 3 – Struktura zam�stnanc� 
 

Školní rok 2004/2005 2005/2006 2006/2007 
Nepedagogi �tí pracovníci: 26 21 22 
technicko-hospodářští pracovníci 9 7 7 
dělnické profese 17 14 15 
Pedagogi �tí pracovníci: 74 71 73 
učitelé teoretické výuky 37 33 33 
učitelé odborného výcviku 34 35 37 
vychovatelé 3 3 3 

Celkem 100 92 95 
 
                                              Zdroj: Výro�ní zprávy školy 
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3. APLIKA
�

NÍ 
�

ÁST 
 

V úvodu této práce byly stanoveny následující hypotézy: 

 

1. V organizaci je zaveden funk�ní systém hodnocení a odm��ování 

zam�stnanc�. 

2. Oba systémy jsou vzájemn� provázané. 

 

Pro ov��ení t�chto hypotéz jsem provedla analýzu personálních �inností, v níž jsem se  

zam��ila hlavn� na analýzu systému hodnocení a odm��ování.  Pro analýzu jsem využila 

metodu nestandardizovaného rozhovoru s vedoucími pracovníky. Dotazováni byli dva 

vedoucí pracovníci v prosinci roku 2007. Otázky pokládané p�i rozhovoru jsou obsaženy 

v p�íloze �. 2. Také jsem prostudovala p�íslušnou dokumentaci organizace, tj. kolektivní 

smlouvu a sm�rnice �editele školy. Získané poznatky jsem srovnala s teoretickými 

východisky uvedenými v teoreticko-metodologické �ásti a  navrhla jsem p�íslušná 

opat�ení.  

 

3.1. Personální práce v organizaci 
 

V rámci provád�né analýzy jsem zjistila, že SŠOS nemá personální odd�lení. V�tšinu 

personálních �inností vykonává ekonom spolu se mzdovou ú�etní. Z rozhovoru 

s ekonomem jsem zjistila, že v organizaci se v rámci personálních �inností vykonává 

následující: 

 

Personální plánování: 

V organizaci není vypracován personální plán, plánování po�tu zam�stnanc� se tedy �ídí 

momentální pot�ebou. Ekonom sleduje stav pedagogických pracovník� v závislosti na 

po�tu žák�, hlídá blížící se ukon�ení pracovních pom�r� sjednaných na dobu ur�itou, nebo 

ukon�ení pracovních pom�r� z d�vodu odchodu do starobního d�chodu, na mate�skou 

dovolenou, apod. 
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Získávání a výb�r pracovník�: 

Z�ídí-li se nové pracovní místo, nebo uvolní-li se pracovní místo již z�ízené, nabídne je 

zam�stnavatel p�ednostn� stávajícím zam�stnanc�m, nebo zam�stnanc�m, se kterými má 

být rozvázán pracovní pom�r z organiza�ních d�vod�. Je-li uvoln�né místo pracovním 

místem na dobu neur�itou, nabídne je zam�stnavatel p�ednostn� zam�stnanc�m, se kterými 

má uzav�en pracovní pom�r na dobu ur�itou. Zam�stnavatel se také zavazuje nabídnout 

plný pracovní úvazek p�ednostn� t�m zam�stnanc�m, kte�í doposud pracují na snížený 

pracovní úvazek. Tato ustanovení vyplývají z kolektivní smlouvy. 

 

Ze zákona organizace informuje o volných místech Ú�ad práce. Nabídka volných míst se  

rovn�ž zve�ejní na webových stránkách organizace. V nabídce pracovního místa jsou 

uvedeny požadavky na vzd�lání, odborné znalosti a schopnosti. Uchaze�i musí projít 

výb�rovým �ízením, jehož sou�ástí je pohovor. U výb�rového �ízení uchaze�i p�edloží 

doklady o vzd�lání. O p�ijetí zam�stnance na danou pozici rozhoduje �editel s ekonomem 

a p�íslušným vedoucím pracovníkem. 

 

Po p�ijetí na pracovní místo zam�stnanec vyplní osobní dotazník, v n�mž uvede osobní 

údaje, vzd�lání, odborné znalosti a dovednosti a informace o svém zdravotním stavu. 

Zam�stnanec musí doru�it novému zam�stnavateli potvrzení o zam�stnání (d�íve 

zápo�tový list), potvrzení o zdravotním stavu, potvrzení o bezúhonnosti a �estné prohlášení 

k za�azení pracovníka do platového stupn�. 
 

Osobní údaje zam�stnance jsou vloženy ekonomem do programu Personalistika firmy 

RESK, což je software pro zpracování personální agendy. Program na základ� osobních 

údaj� za�adí pracovníka do platového tarifu a vytvo�í pot�ebné dokumenty (pracovní 

smlouva, platový vým�r, dohoda o hmotné odpov�dnosti, soupis p�id�lených p�edm�t�, 

souhlas se zpracováním osobních dat).  

 

Pracovní smlouva obsahuje podstatné informace týkající se dne nástupu do práce, druhu 

práce, místo výkonu práce a délky pracovního pom�ru. K pracovní smlouv� je uzav�en 

také dodatek zahrnující ujednání o pracovní cest�, pracovní dob�, splatnosti platu, délce 

dovolené na zotavenou a výpov�dní dob�. Výše platu je stanovena samostatným platovým 

vým�rem. Veškerá dokumentace je následn� p�edána mzdové ú�etní, pro zadání 
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pot�ebných informací do mzdového programu VEMA. Ú�etní p�ihlásí zam�stnance 

k nemocenskému a zdravotnímu pojišt�ní. 

 

Uvedení na pracovní místo má na starost p�ímý nad�ízený. Nad�ízený vysv�tlí zam�stnanci 

jeho práva a povinnosti, seznámí jej se spolupracovníky, p�edá mu za�ízení pot�ebné 

pro výkon jeho práce. Jsou mu p�id�leny pracovní úkoly. Proškolení o BOZP a PO provede 

bezpe�nostní technik. 

 

Hodnocení pracovník�: 

Tato oblast je podrobn� analyzována v kapitole 3.2. 

 

Rozmís�ování pracovník�: 

Zde pat�í záležitosti spojené s povyšováním, p�evedením pracovníka na jinou práci, �i 
na nižší funkci. Tyto úkony má na starosti ekonom. 

 

Ukon�ování pracovního pom�ru: 

P�i ukon�ení pracovního pom�ru vydá mzdová ú�etní zam�stnanci vydány tyto doklady: 

 

• potvrzení o zam�stnání, 

• potvrzení k dani z p�íjm� ze závislé �innosti, 

• kopie eviden�ního listu d�chodového zabezpe�ení za poslední rok, 

• z osobního spisu se mu p�edají zp�t osobní doklady (nap�. vysv�d�ení). 

 

Následn� jej mzdová ú�etní odhlásí z nemocenského a zdravotního pojišt�ní.  

 

Odm��ování a zam�stnanecké výhody: 

Tato problematika je podrobn� analyzována v kapitole 3.3. 

 

Vzd�lávání pracovník�: 

V organizaci je kladen velký d�raz na vzd�lávání pracovník�. Zam�stnanci si zvyšují 

kvalifikaci: 
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• studiem na vysoké škole - týká se hlavn� pedagogických pracovník� z d�vodu 

rozší�ení jejich aprobace, 

• ú�astí na odborných seminá�ích a školeních, 

• ú�astí na výstavách, exkurzích a sout�žích – nap�íklad Flora Olomouc, Flora 

Bratislava, Gastrofestival Ostrava, atd. 

 

Vedoucí pracovníci každoro�n� vypracují vzd�lávací plán na základ� žádosti zam�stnanc� 

o povolení studia, návšt�vu seminá�� �i vzd�lávacích kurz�. Vzd�lávací plán schvaluje �editel školy. Po absolvování školení podávají zam�stnanci vedoucímu pracovníkovi ústní 

zprávy týkající se obsahu seminá�e a získaných znalostí. 

 

Pé�e o pracovníky: 

V rámci pé�e o pracovníky jsou zam�stnanc�m SŠOS poskytováno mnoho 

zam�stnaneckých výhod, které jsou popsány v kapitole 3.3.4. Krom� t�chto výhod 

organizace zajiš�uje také: 

 

• možnost stravovat se ve školní jídeln�, 
• provoz školní posilovny , 

• školení BOZP a PO, 

• zdravotní prohlídky u smluvního léka�e, 

• pravidelnou kontrolu pracoviš�. 
 

Stravování zam�stnanc� probíhá ve školní jídeln�. P�estávka na ob�d je stanovena 

v rozmezí od 12:00 do 14:30 h. Zam�stnanec má nárok na p�lhodinovou p�estávku, což 

vyplývá ze zákona. Zam�stnavatel poskytuje p�ísp�vek z FKSP na stravné ve výši 10 K�. 
Zam�stnanci mohou také zdarma navšt�vovat posilovnu nacházející se ve školní budov�. 
 

Školení zam�stnanc� v oblasti BOZP a PO se provádí každoro�n� v zá�í. Na školení je 

p�izván externí bezpe�nostní technik, který �eší i pracovní úrazy zam�stnanc� a žák� školy 

a provádí hlášení na p�íslušná místa (pojiš�ovna, �eský ú�ad bezpe�nosti práce). 

Po proškolení zam�stnanci vypracují písemný test, kterým doloží získané znalosti z této 

oblasti. 
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Zam�stnanci se také ú�astní každé dva roky zdravotních prohlídek a pracovišt� jsou 

pravideln� kontrolována a upravována tak, aby spl
�
ovaly p�edepsané podmínky.  

 

Personální informa�ní systém: 

Ekonom používá program Personalistika, který obsahuje veškeré informace 

o zam�stnancích, informace o pracovních místech a informace o personálních �innostech. 

Pro zpracování mezd slouží program VEMA, který poskytuje informace také 

pro Informa�ní systém o platech. 

 

3.2. Hodnocení pracovník� 
 

Posuzované aspekty: 

 

V rámci analýzy systému hodnocení jsem posuzovala následující aspekty: 

 

• existence metodického pokynu pro hodnocení, 

• pravidelnost hodnocení, 

• hodnotitelé, 

• metodika a kritéria pro hodnocení, 

• existence písemného výstupu z hodnocení, 

• archivace písemných výstup� z hodnocení, 

• zp�tná vazba. 

 

Zjištěné informace: 

 

V organizaci není vypracován metodický pokyn pro hodnocení. Jelikož hodnocení slouží 

pouze pro stanovení výše odm�n a osobních p�íplatk�, hodnotitelé se �ídí dle kritérií pro 

stanovení výše t�chto odm�n a p�íplatk�. Tyto kritéria jsou vyjmenována v kapitole 3.3.3.  

Hodnocení je provád�no nepravideln�, a to v�tšinou �tvrtletn� nebo pololetn� p�ímým 

nad�ízeným. Hodnotitelé však nejsou pro hodnocení �ádn� proškoleni. 

 

Jelikož není stanovena jednotná metoda hodnocení, záleží výhradn� na hodnotitelích, jakou 

metodu hodnocení pracovník� zvolí. Vedoucí pracovníci nej�ast�ji provádí srovnávání 
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pracovník� se standardním pracovním výkonem. Standardní pracovní výkon je uveden 

v pracovní smlouv�. Zam�stnanci jsou hodnoceni podle množství odvedené práce 

nad limit, za nadstandardn� odvedenou práci, za aktivitu a za p�ístup k pln�ní úkol�. 

P�i hodnocení je také p�ihlíženo k bezchybnosti pln�ní úkol�, úrovni odpov�dnosti 

pracovníka, jeho odbornosti a vzd�lání.  

 

V organizaci se provádí také sebehodnocení, které však vypracovávají pouze u�itelé 

odborného výcviku, teoretické výuky, vychovatelé a jejich vedoucí. V sebehodnocení je 

uvedeno, které �innosti pracovník vykonal nad rámec svých povinností za uplynulé 

období. Pracovník zde také nastíní další �innosti, které budou provád�ny, tj. zda zpracují 

projekty vyhlašované krajským ú�adem nebo Evropskou unií a další.  

 

Z hodnocení se po�izuje písemný výstup, který má standardizovanou formu. Zde se uvede 

p�ehled spln�ných úkol� daného pracovníka a zárove
�
 návrh na výši odm�ny a osobního 

p�íplatku. Tento výstup se p�edá ke schválení �editeli školy a následn� se eviduje 

ve mzdové evidenci. 

 

O výsledcích hodnocení jsou informováni pouze pedagogi�tí pracovníci, a to ústní formou.  

 

3.2.1. Díl�í zhodnocení systému hodnocení 
 

V oblasti hodnocení jsem zjistila následující:  

 

• neexistuje metodický pokyn pro hodnocení, 

• hodnocení je provád�no nepravideln�, 
• hodnocení provádí p�ímý nad�ízený, 

• vedoucí pracovníci nejsou proškoleni pro hodnocení, 

• sebehodnocení neprovádí všichni pracovníci, 

• informace o výsledcích hodnocení nejsou podávány všem zam�stnanc�m, 

• výstup z hodnocení se eviduje ve mzdové evidenci. 
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3.3. Odm��ování zam�stnanc�  
 

Zam�stnanci náleží za vykonanou práci plat, který obsahuje složku nárokovou 

a nenárokovou. Složku nárokovou tvo�í platový tarif a nadtarifní nárokové složky. Složku 

nenárokovou tvo�í osobní p�íplatek a odm�na. 

 

3.3.1. Platový tarif 
 

Tarif je konstruován tak, že každý ze zam�stnanc� je za�azen do jedné ze 16 platových t�íd 

a do jednoho z 12 platových stup
��. Zam�stnanci jsou za�azování do platových t�íd dle 

katalogu prací, uve�ejn�ného v p�íloze k na�ízení vlády �. 469/2002 Sb. Do platového 

stupn� jsou zam�stnanci za�azováni dle délky praxe. Kombinací platové t�ídy a platového 

tarifu vznikne zam�stnanci nárok na pevn� stanovený tarif. Stupnice platových tarif� jsou 

uvedeny v p�íloze �. 3 a 4. 

 

Zam�stnanci jsou odm��ováni pevným m�sí�ním platem. Jeho konkrétní výše je ur�ena 

v platovém vým�ru. Ten obsahuje informace o platové t�íd�, výši platového tarifu a všech 

pravidelných složkách platu (nárokových i nenárokových), které zam�stnavatel 

zam�stnanci p�iznal. 

 

3.3.2. Nadtarifní nárokové složky platu 

 
Pravidelnými nadtarifními složkami platu realizovanými u zam�stnanc� SŠOS jsou: 

 

• p�íplatek za vedení, 

• p�íplatek za p�ímou pedagogickou �innost s d�tmi, žáky, studenty se speciálními 

vzd�lávacími pot�ebami ve školách, t�ídách, odd�leních nebo studijních skupinách 

pro n� samostatn� z�ízených, 

• p�íplatek za výkon práce t�ídního u�itele, 

• p�íplatek za výkon práce u�itele odborného výcviku. 
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Nepravidelnými nárokovými složkami platu jsou: 

 

• p�íplatek za no�ní práci, 

• p�íplatek za práci v sobotu a v ned�li, 
• plata p�ísp�vek za práci p�es�as, 

• p�íplatek za rozd�lenou sm�nu, 

• p�íplatek za výkon p�ímé pedagogické �innosti nad stanovený rozsah, 

• doplatek do výše pr�m�rného výd�lku. 

 

3.3.3. Nenárokové složky platu 

 
Pravidelnou nenárokovou složkou platu jsou osobní p�íplatky. Osobní p�íplatky 

pedagogických pracovník� jsou p�iznávány na základ� stanovených kritérií, kterými jsou: 

 

• výsledky výchovn� vzd�lávací práce, uplat
�
ování nových forem výuky, vedení 

pedagogické dokumentace, 

• další vzd�lávání – kurzy, 

• metodická �innost, 

• nadstandardní aktivity - pé�e o odborné u�ebny, kabinety, vedení sbírek, vedení 

zájmových kroužk� atd., 

• individuální pé�e o žáky, 

• výsledky �ídící práce zástupce �editele, vedoucího u�itele odborného výcviku 

a vedoucího DM, 

• další kritéria - spolupráce s DM a OV, spolupráce s externími organizacemi atd. 

 

Pro každou kategorii jsou stanoveny maximální limity. Maximální osobní p�íplatek 

pro vedoucí pracovníky je 5.000 K� a pro ostatní je 3.500 K�. 
 

Osobní p�íplatky nepedagogických pracovník� se odvíjejí z pln�ní úkol� zadaných 

v pracovní náplni. Výše osobního p�íplatku se odvíjí od množství spln�ných úkol� 

a bezchybnosti jejich pln�ní. Nejsou zde stanovena p�esná kritéria, tak jako 
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u nepedagogických pracovník�. Maximální výše osobního p�íplatku vedoucích pracovník� 

je taktéž 5.000 K� a u ostatních 3.500 K�. 
 

Nepravidelnou nenárokovou složkou platu je odm�na. Odm�ny se vyplácejí �tvrtletn� 
nebo pololetn� dle dostupných zdroj�. Pro vyplácení odm�n jsou taktéž stanovena kritéria 

vyplácení a maximální limity. U�itel�m odborného výcviku se navyšují odm�ny o podíl 

na výkonu. Ten se vypo�ítá z tržeb za prodej výrobk� v daném období, které se vyd�lí 
celkovým po�tem u�itel� odborného výcviku. Každému tedy p�ipadne stejná �ást. 

Organizace také po�ádá rekvalifika�ní kurzy pro ú�ady práce i soukromé osoby, zisk 

z t�chto kurz� se rovnom�rn� rozd�lí mezi konkrétní pracovníky.  

 

Kritéria pro p�iznání odm�n: 

 

• prezentace školy na ve�ejnosti, 

• st�edoškolská odborná �innost, 

• olympiády, sout�že, 

• aktivity s žáky v dob� osobního volna, 

• získávání mimorozpo�tových zdroj�, 

• projekty, 

• další nadstandardní aktivity a mimo�ádné zásluhy. 

 

Organizace vyplácí také odm�ny p�i životních a pracovních výro�ích, a to: 

 

• odm�nu za ocen�ní pracovních zásluh p�i prvním odchodu do starobního nebo 

trvale invalidního d�chodu do výše 6.000 K�, 
• k ocen�ní pracovních zásluh p�i dovršení 50 let v�ku do výše 4.000 K�, 
• k ocen�ní pracovních zásluh p�i dovršení 55 a 60 let v�ku do výše 2.000 K�, 
• p�i pracovním výro�í 20 let a každých 5 let výkonu práce do 2.000 K� (zapo�ítává 

se délka pracovního pom�ru i u jiného zam�stnavatele). 

 

Dokumentace týkající se návrhu na odm�nu a výše osobního p�íplatku se archivuje 

po dobu p�ti let ve mzdové evidenci. 
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3.3.4. Zam�stnanecké výhody 

 
SŠOS vytvá�í fond kulturních a sociálních pot�eb, ze kterého jsou �erpány prost�edky 

na zam�stnanecké výhody. Základní p�íd�l do fondu tvo�í 2 % z ro�ního objemu náklad�, 

zú�tovaných na platy, náhrady plat�, odm�ny a ostatní pln�ní za práci, vykonávanou 

v rámci odborného výcviku a produktivních �innostech žák�m školy. Další p�íjmy fondu 

tvo�í splátky p�j�ek, náhrada škod a pojistná pln�ní, pen�žní a jiné dary ur�ené do fondu. 

 

Organizace poskytuje svým zam�stnanc�m tyto zam�stnanecké výhody: 

 

a) p�ísp�vek na nákup vitamín� a p�ísp�vek na o�kování proti ch�ipce, není-li hrazeno 

ze zdravotního pojišt�ní. U�itel�m t�lesné výchovy p�ispívají nad rámec povinného 

vybavení na pracovní od�v a obuv. 

b) p�ísp�vek na závodní stravování ve výši 10 K� na jedno hlavní jídlo. P�ísp�vek 

7 K� na ve�e�i platí pouze pro vychovatele. P�ísp�vek 6 K� najedno hlavní jídlo je 

poskytován d�chodc�m, kte�í p�i prvém odchodu do starobního nebo pln� 
invalidního d�chodu  pracovali u této organizace. 

c) p�ísp�vek zam�stnanc�m a jejich rodinným p�íslušník�m na rekreace tuzemské 

a zahrani�ní. P�ísp�vek pro zam�stnance �iní 3.000 K� na osobu a kalendá�ní rok 

a pro dít� 500 K� na osobu a kalendá�ní rok. V p�ípad� zájezd� vycházejících 

z pot�eb SŠOS lze tyto hradit až do plné výše náklad�. 

d) p�ísp�vek na vstupenky na kulturní, t�lovýchovné a sportovní akce a dopravu 

na tyto akce. P�ísp�vek na náklady na kulturní, t�lovýchovné a sportovní akce, 

po�ádané p�ísp�vkovou organizací. 

e) lze poskytnout jednorázovou nevratnou výpomoc zam�stnanc�m (p�íp. jejich 

nejbližším poz�stalým) v mimo�ádn� závažných p�ípadech a p�i �ešení tíživých 

nebo neo�ekávaných sociálních situací. Výše p�ísp�vku m�že �init až 15.000 K� 
na osobu a kalendá�ní rok. Dále poskytuje svým zam�stnanc�m bezúro�nou p�j�ku 

ve výši maximáln� 15 000 K� na osobu a kalendá�ní rok. 

f) p�ísp�vek na penzijní p�ipojišt�ní ve výši 200 K� m�sí�n�, 
g) v�cné �i pen�žité dary p�i pracovních a životních výro�ích. 

 

Zam�stnanci také mohou stravovat ve školní jídeln� a zdarma navšt�vovat školní 

posilovnu. 
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3.3.5. Právní p�edpisy vztahující se k odm��ování 
 

Základními p�edpisy, kterými se organizace �ídí v oblasti odm��ování jsou: 

 

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

• Na�ízení vlády �. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifika�ní 

p�edpoklady a kterým se m�ní na�ízení vlády o platových pom�rech zam�stnanc� 

ve ve�ejných službách a správ�, 
• Na�ízení vlády �. 564/2006 Sb., o platových pom�rech zam�stnanc� ve ve�ejných 

službách a správ�, 
• Na�ízení vlády �. 567/2006 Sb., o minimální mzd�, o nejnižších úrovních zaru�ené 

mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prost�edí a o výši p�íplatku ke mzd� 
za práci ve ztíženém pracovním prost�edí. 

 

Podp�rné p�edpisy pro �ešení otázek souvisejících s odm��ováním jsou: 

 

• Zákon �. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zm�n� n�kterých zákon�, 

• Na�ízení vlády �. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a zp�sob poskytování 

údaj� do Informa�ního systému o platech, 

• Na�ízení vlády �. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných d�ležitých 

osobních p�ekážek v práci, 

• Vyhláška �. 317/2005 Sb., o dalším vzd�lávání pedagogických pracovník�, 

akredita�ní komisi a kariérním systému pedagogických pracovník�. 

 

Tyto p�edpisy jsou pro organizaci závazné. V organizaci p�sobí také odbory, s nimiž je 

každoro�n� uzavírána kolektivní smlouva. V kolektivní smlouv� jsou upravena platová 

a ostatní práva v pracovn�právních vztazích. 

 

3.3.6. Díl�í zhodnocení systému odm��ování 
 

Na základ� analýzy systému odm��ování mohu konstatovat, že: 

 

• odm��ování je v souladu s platnými právními p�edpisy, 



 36 

• nejsou stanovena kritéria pro p�iznání osobních p�íplatk� nepedagogických 

pracovník�, 

• existuje pouze malý prostor pro diferenciaci plat�. 

 

3.4. Celkové zhodnocení systému hodnocení a odm��ování 

 

Na  základ�  provedené analýzy systému hodnocení mohu konstatovat následující: 

 

1. Systém hodnocení není v souladu s odbornou literaturou a vykazuje �adu 

nedostatk�: 

 

• neexistence metodického pokynu pro hodnocení, 

• hodnocení je provád�no nepravideln�, 
• hodnotitelé nejsou proškoleni pro hodnocení, 

• sebehodnocení neprovádí všichni pracovníci, 

• informace o výsledcích hodnocení nejsou podávány všem zam�stnanc�m. 

 

2. Systém hodnocení byl shledán jako málo ú�inný. Tento fakt souvisí s výše 

uvedenými nedostatky. 

 

Neexistence metodického pokynu znamená, že vedoucí pracovníci neví, jak p�esn� 
postupovat, jakou váhu p�i�adit jednotlivým kritériím, jakou zvolit metodu hodnocení. 

D�sledkem neexistence jednotných metodických zásad je nemožnost dosáhnout 

porovnatelnosti výsledk� mezi jednotlivými hodnotiteli a vnit�ními organiza�ními 

jednotkami. D�ležitým aspektem je také proškolení hodnotitel�, tak aby hodnocení 

provád�li v souladu s metodickým pokynem a vyvarovali se možných chyb.  Hodnocení by 

se m�lo provád�t pravideln�, nap�íklad v rozmezí 3 m�síc�. Tato hodnocení by m�la díl�í 
a celkové hodnocení by se m�lo provád�t 1x za rok. Všichni pracovníci by také m�li 
provád�t sebehodnocení, jelikož to umož

�
uje pracovníkovi uv�domit si požadavky své 

práce a to, jak je plní. M�že tak být podn�cován ke zlepšení. Informace o výsledcích 

hodnocení jsou podávány pouze pedagogickým pracovník�m. Pracovníci, kterým není 

poskytována zp�tná vazba, neví jestli pracovali dob�e nebo co mají do budoucna zlepšit. 
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Kladn� hodnotím fakt, že hodnocení provád�jí p�ímí nad�ízení, jelikož mají nejlepší 

p�ehled o výkonnosti svých pod�ízených a jejich pracovním chování. 

 

Co se tý�e systému odm��ování zam�stnanc�, ze zjišt�ných fakt� vyplynulo, že: 

 

• odm��ování je v souladu s platnými právními p�edpisy, 

• nejsou stanovena kritéria pro p�iznání osobních p�íplatk� nepedagogických 

pracovník�, 

• existuje pouze malý prostor pro diferenciaci plat�. 

 

Platové nároky zam�stnanc� školy jsou upraveny právními p�edpisy, které jsou uvedeny 

v kapitole 3.3.5. V�tšina složek platu je stanovena p�ímo, u n�kterých jsou stanovena 

rozp�tí, p�ípadn� horní limity. Existuje zde velmi omezený, v p�ípad� n�kterých složek 

platu tém�� žádný, prostor pro vyjednávání o výši platu. Prostor pro diferenciaci plat� tvo�í 
pouze osobní p�íplatky, jejich výše je však vzhledem k tarifní složce mzdy nízká, takže 

postrádá motiva�ní ú�inek. Výši t�chto nenárokových složek ovšem ovliv
�
ují rozpo�tové 

možnosti školy, takže maximální stanovené limity nelze v sou�asné dob� zvýšit. 

 

Vyhodnocení hypotéz:  

 

Cílem této práce bylo ov��it následující hypotézy: 

 

1. V organizaci je zaveden funk�ní systém hodnocení a odm��ování 

zam�stnanc�. 

2. Oba systémy jsou vzájemn� provázané. 

 

Vyhodnocení  h ypo tézy � .  1 : 

Systém hodnocení byl zhodnocen jako nevyhovující, z výše popsaných d�vod�. Bez 

funk�ního systému hodnocení je problematické realizovat kvalitní systém rozmis�ování, 

povyšování, vzd�lávání, rozvoje a odm��ování zam�stnanc�. Systém odm��ování je 

funk�ní a v souladu s právními p�edpisy. Otázkou však je, nakolik je motivující.  
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Vyhodnocení  h ypo tézy � .  2 : 

Na základ� analýzy obou systému mohu �íci, že jsou vzájemn� provázané. Hodnocení má 

vazbu p�edevším na p�iznání a stanovení výše osobních p�íplatk� a odm�n, jelikož 

u dalších složek platu jsou stanovena kritéria p�iznávání a jejich výše zákonem 

a organizace se nem�že p�i jejich p�iznávání od právního p�edpisu odchýlit. 
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4. NÁVRHY A DOPORU
�

ENÍ 

 
Na základ� analýzy systému hodnocení a odm��ování v SŠOS navrhuji: 
 
 

1. Zpracovat metodický pokyn k hodnocení, v n�mž budou stanoveny cíle a metoda 

hodnocení, specifikována použitá kritéria a práce s nimi. V pokynu by m�lo být 

uvedeno, na koho se m�že hodnocený obrátit v p�ípad� nesouhlasu s výsledky 

hodnocení. Tento pokyn pom�že vedoucím zam�stnanc�m p�i hodnocení svých 

pod�ízených. 

 

2. Provád�t hodnocení pracovník� pravideln�, díl�í hodnocení �tvrtletn� a celková 

hodnocení 1x za rok. �tvrtletní hodnocení by sloužily k ur�ení výše odm�� 

a celková pro stanovení výše osobního p�íplatku. 

 

3. Proškolit hodnotitele, aby svou práci provád�li efektivn� a v souladu 

s metodickým pokynem. Nejlepším zp�sobem je proškolení formou kurz�. 

 

4. Sebehodnocení by m�li provád�t všichni pracovníci v organizaci. P�i 
sebehodnocení se odstra

�
ují vlivy interpersonálních vztah� na hodnocení 

a subjektivita v posuzování jinými. Umož
�
uje pracovníkovi uv�domit si požadavky 

své práce a to, jak je plní. M�že tak být podn�cován ke zlepšení. K sebehodnocení 

by m�ly sloužit jednotné formulá�e.   

 

5. Hodnocený by m�l být s výsledky hodnocení seznámen. M�že to být 

uskute�n�no formou hodnotícího rozhovoru, nebo alespo
�
 poskytnutím písemného 

výstupu z hodnocení pracovníkovi. Hodnocený by také m�l mít možnost 

se k hodnocení vyjád�it. Zam�stnanec by m�l být také seznámen s další 

perspektivou jeho pracovní aktivity v organizaci a pomoci k jeho osobnímu rozvoji. 

 

6. Definovat kritéria pro p �iznání osobního p�íplatku nepedagogickým 

pracovník�m. Neexistence t�chto kritérií znamená nepr�hlednost p�i p�iznávání 

t�chto p�íplatk� a ur�ování jejich výše. 
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7. Zjistit zájem pracovník� o jednotlivé zam�stnanecké výhody a dle toho je 

p�izp�sobit požadavk�m pracovník�. Organizace, která poskytuje výhody šité 

na míru je pro potencionální i sou�asné pracovníky p�itažliv�jší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

ZÁV�R 

  
V této bakalá�ské práci jsem se zam��ila na analýzu systému hodnocení a odm��ování 

zam�stnanc� ve SŠOS, jelikož hodnocení pracovník� je ú�inný nástroj kontroly, 

usm�r�ování a motivování pracovník�. Je d�ležité také pro oblast odm��ování, jelikož 

determinuje tarifní za�azení pracovníka, výši jeho mzdy �i platu a odm�n, a �asto 

i poskytování zam�stnaneckých výhod. [7] Odm��ování zam�stnanc� v organizaci by 

m�lo podn�covat pracovníky k pracovnímu výkonu a rozvoji, motivovat je k dosažení 

jejich cíl�, zlepšit jejich výkon a zárove
�
 by je m�lo oce

�
ovat za již vykonanou práci. [8] 

 

Cílem bakalá�ské práce bylo ov��it hypotézy stanovené v úvodu práce. V rámci ov��ování 

hypotéz jsem provedla analýzu personálních �inností s d�razem na analýzu systému 

hodnocení a odm��ování zam�stnanc�. Na základ� výsledk� analýzy a vyhodnocení 

systému hodnocení a systému odm��ování v organizaci a v porovnání s teoretickými 

východisky byla vyvrácena hypotéza, že v organizaci je zaveden funk�ní systém hodnocení 

zam�stnanc�. Systém hodnocení totiž vykazuje mnoho nedostatk�. Zásadním nedostatkem 

v této oblasti je neexistence metodického pokynu k hodnocení. Systém odm��ování byl 

shledán funk�ním a v souladu s právními p�edpisy. Druhá hypotéza, která se týkala 

provázanosti systému hodnocení a odm��ování byla potvrzena. D�vodem je úzká vazba 

hodnocení na p�iznání výše odm�� a osobních p�íplatk�. 

 

Vzhledem k zjišt�ným nedostatk�m jsem navrhla doporu�ení, které by m�ly sloužit 

ke zlepšení a zefektivn�ní systému hodnocení a odm��ování a tím také ke zvýšení 

spokojenosti zam�stnanc�. 
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P íloha . 1 – Organiza ní schéma SŠOS 
 
 
 



P íloha . 2 – Nestandardizovaný rozhovor 
 
 
1. Které personální �innosti jsou provád�ny ve Vaší organizaci, kdo je vykonává a co je 

jejich náplní?  
a) analýza pracovních míst  
b) personální plánování 
c) získávání a výb�r pracovník� 
d) hodnocení pracovník� 
e) rozmis�ování pracovník� 
f) ukon�ování pracovního pom�ru 
g) odm��ování a zam�stnanecké výhody 
h) vzd�lávání pracovník�  
i) pé�e o pracovníky  
j) zjiš�ování, uchovávání, zpracovávání a analýza dat týkajících se pracovník�, práce, 

mezd, atd. 
k) další: _____________________________________________________________ 
 

2. Máte vypracovánu personální strategii?   
 

3. Pokud máte vypracovánu personální strategii, jak �asto ji aktualizujete? 
 
4. Máte vypracován systém hodnocení v organizaci?    

 
5. Máte vypracován systém odm��ování v organizaci?   

 
6. Je v organizaci provád�no hodnocení pracovník�? 
 
7. Kdo provádí hodnocení pracovník�? 
 
8. Existuje ve Vaší organizaci metodický pokyn k hodnocení pracovník�?  

 
9. Je hodnocení provád�no pravideln�? Jak �asto provádíte hodnocení? 
 
10. Sleduje se pracovní výkon pr�b�žn�? Pokud ano, vychází celkové hodnocení 

z výsledk� pr�b�žného sledování pracovního výkonu?  
 

11. Jaké používáte metody p	i hodnocení pracovník�?  
 
12. Co d�láte pro to, aby byla p	i hodnocení odstran�na subjektivita? 
 
13. Školíte vedoucí pracovníky pro hodnocení? 
 
14. Používáte p	i hodnocení jednotné formulá	e pro hodnocení? 
 
 



15. Jaké jsou hlavní cíle hodnocení pracovník�?  
 
16. Jaká kritéria používáte p	i hodnocení pracovník�? 
 
17. Jak informujete pracovníka o úrovni jeho pracovního výkonu? 
 
18. Má zam�stnanec možnost vyjád	it se k výsledk�m hodnocení? 
 
19. Dle jakých kritérií se 	ídíte p	i p	iznávání odm�n?  
 
20. Dle jakých kritérií ur �ujete výši osobních p	íplatk�? 
 
21. Jak �asto jsou vypláceny odm�ny? 
 
22. Považujete sou�asný systém hodnocení a odm��ování za dostate�n� ú�inný 

a motivující ke zvyšování a zkvalit�ování pracovního výkonu?  
      Charakterizujte :  
      Velmi ú�inný, Dostate�n� ú�inný, Nelze jednozna�n� ur�it , Málo ú�inný, Neú�inný. 
 
23. Co byste zm�nili, zlepšili na sou�asném zp�sobu hodnocení pracovník�? 
 
24. Co byste zm�nili, zlepšili na sou�asném zp�sobu odm��ování pracovník�? 



P íloha . 3 – Stupnice platových tarif  pro pedagogické pracovníky 



P íloha . 4 – Stupnice platových tarif  pro nepedagogické pracovníky 



RESUMÉ 
 

Tato bakalá�ská práce se zabývá systémem hodnocení a odm��ování zam�stnanců v organizaci, 

kterou je st�ední škola v Klimkovicích. Cílem bakalá�ské práce je ov��it tyto hypotézy: 

 

1. V organizaci je zaveden funk�ní systém hodnocení a odm��ování zam�stnanců. 

2. Oba systémy jsou vzájemn� provázané. 

 

V první �ásti shrnuji obecné poznatky z oblasti �ízení lidských zdrojů se zam��ením na hodnocení 

a odm��ování pracovníků. V druhé �ást p�edstavuji organizaci. Poté analyzuji a posuzuji 

funk�nost a provázanost systému hodnocení a odm��ování. Nakonec  uvádím návrhy 

a doporu�ení, které by m�ly vést ke zlepšení v oblasti hodnocení a odm��ování zam�stnanců.  

RESUMÉ 
 

This baccalaureate work deals with evaluation and remuneration system of employees 

in a particular organization, which is the secondary school in Klimkovice. The aim of this 

baccalaureate work is to verify these hypotheses: 

 

1. There is functional eveluation and remuneration system in the organization. 

2. Both systems are linked. 

 

In the first part, I summarise general knowledges of human resource management with a view 

on emloyee evaluation and remuneration, in this baccalaureate work. In the second, part I 

introduce the orgaization. Then I analyse and judge functionality and cohesion of evaluation 

and remuneration system. Finally, I mention suggestions and recommendations that would lead to 

improvement in the area of evaluation and remuneration of employees. 

 

 

 

 


