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ABSTRAKT 

Cílem disertační práce je provést první výzkumnou sondu do oblasti kontinuity předškolního 

a základního vzdělávání z pohledu managementu ve sloučených mateřských a základních 

školách v České republice a zjistit, jaký mají ředitelé škol názor na kontinuitu předškolního 

a základního vzdělávání v kontextu kurikulární reformy a jak tuto kontinuitu zajišťují v praxi 

svých škol. Kontext tématu disertační práce je vymezen managementem školy a kurikulární 

reformou.  

Teoretická část objasňuje triádu pojmů: management, kontinuita, kurikulární reforma 

a následně je propojuje s prostředím sloučených mateřských a základních škol. Zároveň 

reflektuje roli ředitele školy ve specifickém prostředí tohoto typu škol. Východiskem se staly 

teoretické přístupy managementu i pedagogiky. 

Empirická část se podrobněji zaměřuje na zkoumání role jednoho z aktérů zajišťování 

kontinuity předškolního a základního vzdělávání, kterým je ředitel školy. Kvalitativní 

výzkum je proto řešen pomocí deskriptivní případové studie, která reflektuje názory vzorku 

ředitelů škol a přináší jejich pohled na manažerské činnosti a kompetence i na potřeby 

související se zajišťováním kontinuity předškolního a základního vzdělávání. Definovaným 

případem je role ředitele ve specifickém prostředí sloučených mateřských a základních škol.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

kontinuita, management, kurikulární reforma, předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, 

sloučená mateřská a základní škola, ředitel školy, případová studie 

  



ABSTRACT 

The objective of the dissertation thesis are to conduct the first research survey in continuity 

of pre-primary and primary education from the perspective of management in integrated 

kindergartens and primary schools in the Czech Republic. It studies school heads’ opinions 

on continuity of pre-primary and primary education in the context of curricular reform an 

well as how they put this continuity in practice of their schools. The topic of dissertation 

thesis is defined by school management and curricular reform. 

The theoretical part focuses on the triad of the following concepts: management, continuity 

and curricular reform. The concepts are linked to the environment of integrated pre-primary 

and primary schools. At the same time, the head teacher’s role in the specific conditions of 

this type of school is reflected. The theoretical framework builds on theories from 

management and pedagogy.  

The empirical part focuses in more detail on exploring the role of one of the actors in 

ensuring continuity of pre-primary and primary education, the head of the school. Qualitative 

research is conducted as a descriptive case study reflecting the views of a sample of heads 

of schools. It presents their views of managerial activities and competences, as well as their 

needs related to ensuring continuity of pre-primary and primary education. The defined case 

is the role of the head of the school in the specific environment of the integrated 

kindergartens and primary schools. 

KEYWORDS 

continuity, management, curricular reform, pre-primary education, primary education, 

integrated pre-primary and primary school, school head, case study 

 



Obsah 
Úvod ...................................................................................................................................... 9 

1 Cíl disertační práce a strategie jeho dosahování ....................................................... 10 

1.1 Cíl disertační práce ........................................................................................................ 10 

1.2 Metodologie řešení disertační práce ............................................................................ 11 

1.2.1 Metodologie vybraných přístupů v disertační práci ................................................................. 12 
1.2.2 Modely realizace výzkumu v disertační práci .......................................................................... 14 
1.2.3 Sběr a vyhodnocení dat v disertační práci ................................................................................ 17 
1.2.4 Zajištění kvality kvalitativního výzkumu ................................................................................. 18 
1.2.5 Shrnutí ...................................................................................................................................... 19 

2 Kontinuita v managementu a v manažerských činnostech ....................................... 22 

2.1 Kontinuita a její pojetí .................................................................................................. 22 

2.2 Charakteristika managementu jako řídící a vedoucí činnosti ................................... 23 

2.3 Management jako skupina řídících pracovníků ......................................................... 31 

2.4 Management jako specifická aktivita .......................................................................... 33 

2.5 Manažer .......................................................................................................................... 34 

2.6 Manažerské činnosti ...................................................................................................... 37 

2.7 Management změny ....................................................................................................... 41 

3 Kurikulární reforma ................................................................................................... 46 

3.1 Východiska kurikulární reformy ................................................................................. 46 

3.2 Kurikulární reforma jako proces změny ..................................................................... 49 

3.3 Kurikulární reforma a její dopad na praxi ................................................................. 55 

4 Management ve sloučených mateřských a základních školách ............................... 63 

4.1 Předškolní a základní vzdělávání ................................................................................. 63 

4.2 Sloučené mateřské a základní školy ............................................................................. 65 

4.3 Škola jako adaptivní organizace .................................................................................. 69 

4.4 Škola jako kmen ............................................................................................................. 71 



4.5 Role ředitele školy .......................................................................................................... 74 

4.6 Ředitel školy jako kmenový vůdce ............................................................................... 77 

4.7 Kompetence ředitele školy ............................................................................................ 79 

4.8 Shrnutí ............................................................................................................................ 82 

5 Empirická část ............................................................................................................ 84 

5.1 Zaměření a východiska empirické části ....................................................................... 84 

5.2 Případová studie ............................................................................................................ 85 

5.2.1 Plán výzkumu ........................................................................................................................... 85 

5.3 Pilotáž ............................................................................................................................. 91 

5.3.1 Interpretace dat ......................................................................................................................... 92 
5.3.2 Shrnutí ...................................................................................................................................... 95 

5.4 Postup od pilotáže k výzkumu ...................................................................................... 96 

5.5 Výzkum – 1. etapa ......................................................................................................... 97 

5.5.1 Skupinové interview ................................................................................................................. 98 
5.5.2 Focus group ............................................................................................................................ 103 
5.5.3 Vyhodnocení 1. etapy výzkumu ............................................................................................. 106 

5.6 Výzkum – 2. etapa ....................................................................................................... 108 

5.6.1 Příprava individuálních rozhovorů ......................................................................................... 108 
5.6.2 Postup při interpretace dat ...................................................................................................... 110 
5.6.3 Interpretace dat – vzorek I – školy sloučené kratší dobu než 5 let ......................................... 111 
5.6.4 Interpretace dat – vzorek II – školy sloučené po dobu 5 – 10 let. .......................................... 122 
5.6.5 Interpretace dat – vzorek III – školy sloučené po dobu delší než 10 let. ............................... 133 
5.6.6 Interpretace dat – škola A, škola B, škola C ........................................................................... 144 
5.6.7 Vyhodnocení 2. etapy výzkumu ............................................................................................. 159 

5.7 Sumarizace a syntéza dat ............................................................................................ 162 

6 Diskuse ...................................................................................................................... 165 

6.1 Kontinuita ..................................................................................................................... 165 

6.2 Role ředitele školy ........................................................................................................ 171 

Závěr ................................................................................................................................. 184 

Seznam použitých informačních zdrojů .......................................................................... 189 



Seznam schémat ............................................................................................................... 203 

Seznam tabulek ................................................................................................................. 205 

Seznam zkratek ................................................................................................................. 206 



9 
 

Úvod  

V českém školství docházelo od roku 1989 k celé řadě proměn souvisejících s nejrůznějšími 

aspekty. Za jednu ze zásadních změn lze označit přechod na výuku podle školních 

vzdělávacích programů vyplývající ze školského zákona z roku 2005. Další podstatnou 

změnou, s níž se mnohé školy potýkaly již před rokem 2005, je organizační spojování 

různých druhů škol v jeden větší subjekt. Hlavním impulzem se stalo snižování počtu žáků 

základních škol a s tím související klesající počet nastupujících dětí k základnímu 

vzdělávání. Mnohé demografické studie krajů a obcí tak přispěly k návrhům na optimalizaci 

školských příspěvkových organizací. Relativně častým jevem se tak stalo organizační 

spojení předškolního a základního vzdělávání. 

V současné době je v českém školství 2117 sloučených mateřských a základních škol 

(MŠMT, 2018, online), přičemž jejich ředitelé1 nemusí mít vždy přímou zkušenost 

s organizací a vedením předškolního vzdělávání. Přesto zodpovídají za kvalitu vzdělávání 

obou sloučených škol a mají povinnost zajistit jejich vzájemnou provázanost.  

Z celkového počtu základních škol (4206) jde přibližně o polovinu škol – přesně 50,3 % 

základních škol, které jsou ve společném subjektu s mateřskou školou, a z celkového počtu 

mateřských škol (5360) jde o 39,5 % škol, které jsou ve společném subjektu se základní 

školou.  

Jedná se o nezanedbatelný počet škol, jejichž problematikou z pohledu managementu se 

dosud podrobněji nezabývá žádný výzkum, není jim věnována žádná samostatná podpora, 

přesto činnosti a role ředitelů těchto škol jsou v některých ohledech specifické, ba dokonce 

náročnější, než v případě ředitelů samostatných škol  

Disertační práce se proto zaměřuje primárně na prostředí těchto typů škol a objasňuje i dává 

do souvislosti pojmy: kurikulární reforma, kontinuita předškolního a základního vzdělávání 

a management školy. Opírá se o teoretické přístupy managementu i pedagogiky. 

 

 
1 Pokud jsou v disertační práci používány pojmy ředitel, učitel, žák aj., rozumí se tím pedagogická kategorie 
nebo označení profesní skupiny, tj. ředitel i ředitelky, učitel i učitelky, žák i žákyně apod. 
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1 Cíl disertační práce a strategie jeho dosahování 

Disertační práce reflektuje roli ředitele školy v procesu zajišťování kontinuity předškolního 

a základního vzdělávání v prostředí sloučených mateřských a základních škol.  

1.1 Cíl disertační práce 
Cílem disertační práce je provést první výzkumnou sondu do oblasti kontinuity předškolního 

a základního vzdělávání z pohledu managementu ve sloučených mateřských a základních 

školách v České republice a zjistit, jaký mají ředitelé škol názor na kontinuitu předškolního 

a základního vzdělávání v kontextu kurikulární reformy a jak tuto kontinuitu zajišťují v praxi 

svých škol. K naplnění cíle jsou definovány následující výzkumné otázky: 

• Jaké jsou názory ředitelů škol na zajišťování kontinuity předškolního a základního 

vzdělávání? 

• Jak vnímají ředitelé mateřských a základních škol kontinuitu předškolního 

a základního vzdělávání? 

• Jak se kontinuita předškolního a základního vzdělávání dotýká manažerských 

činností ředitele školy? 

• Jaká je role ředitele školy jako manažera ve sloučené mateřské a základní škole? 

Disertační práce se zabývá rolí ředitele sloučené mateřské a základní školy jako manažera 

organizace, jeho manažerskými činnostmi, které se týkají řízení a vedení školy při 

zajišťování návaznosti předškolního a základního vzdělávání.  

K naplnění cílů disertační práce je využita odborná literatura, kurikulární a strategické 

dokumenty školství, názory odborníků z praxe, názory ředitelů mateřských a základních 

škol. 

Obsah teoretické části je zaměřen na objasnění triády pojmů: management, kontinuita, 

kurikulární reforma. Následně jsou tyto pojmy zasazeny do kontextu prostředí sloučených 

mateřských a základních škol, v němž je hlavním zkoumaným fenoménem role ředitele 

školy. 
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Teoretická část disertační práce proto přináší popis manažerských činností a kompetencí 

ředitele školy. Podrobněji jsou popsány rovněž druhy a oblasti managementu související 

s řízením a vedením školy i dovednosti, jimiž má disponovat ředitel školy při vedení a řízení 

organizace. Doloženy jsou výzkumy, které se již problematikou managementu škol 

zabývaly. Dalším pojmem tvořícím základní triádu pojmů disertační práce je kurikulární 

reforma, která je popsána z pohledu její připravenosti a následné implementace do praxe 

škol. Uvedeny jsou i výzkumy a názory odborníků na zdařilost a přijetí reformy ze strany 

škol. 

Pojem kontinuita plynule prochází všemi částmi disertační práce, čímž zdůrazňuje svůj 

význam. Je vymezen v různých oblastech, v nichž se podařilo důkazy o jeho používání 

zjistit. Důraz je kladen na kontinuitu vzdělávání a rovněž na zjištění a popis výsledků 

výzkumů, které se této oblasti ve školství věnují.  

Obsah empirické části je zaměřen na zjištění názorů ředitelů škol na zajišťování kontinuity 

předškolního a základního vzdělávání a s tím související působení jejich osobnosti ve 

sloučené mateřské a základní škole, na realizaci manažerských činností a také na 

poskytovanou či potřebnou podporu.  

Hloubkové rozhovory s řediteli škol přinášejí informace o tom, jak ředitelé škol vnímají 

svoji pozici ve sloučené mateřské a základní škole, jaké jim toto prostředí přináší výhody 

a nevýhody, jaké manažerské činnosti uplatňují, aby zajistili kontinuitu předškolního 

a základního vzdělávání, a jaké dovednosti k tomu potřebují. Následně se výzkum zaměří 

i na definování potřeb v oblasti podpory ředitelů škol. 

1.2 Metodologie řešení disertační práce 
Pro uvažování o procesu a plánování dílčích etap výzkumu je vhodné prostudovat větší 

množství přístupů a v kontextu zaměření a cíle disertační práce poté rozhodnout o jejich 

výběru. 

Cíli disertační práce nejlépe metodologicky odpovídá kvalitativní výzkum, který vychází ze 

skutečnosti, jak jsou různé pojmy a vztahy chápány aktéry sociální reality Švaříček, Šeďová 

(2008, s. 18). V případě disertační práce je sociální realitou kontext tématu – prostředí 
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sloučených mateřských a základních škol v souvislosti s kurikulární reformou 

a managementem škol. 

1.2.1 Metodologie vybraných přístupů v disertační práci 

Termínem kvalitativní výzkum (qualitative research) se označuje výzkum, který je postaven 

na široce rozprostřeném sběru dat bez předchozího formulování hypotéz a teorií. Tento 

přístup zcela jednoznačně vyhovuje záměrům disertační práce, neboť se jedná o první vstup 

do rozsáhlého prostředí sloučených mateřských a základních škol, a to s přihlédnutím 

k širšímu kontextu jejich fungování, kterým se stává management a kurikulární reforma. 

Půjde tak o to, aby byl důkladně prozkoumán předem stanovený jev v jeho realitě a aby bylo 

získáno co největší množství dat, které jev pomůže podrobněji popsat.  

Výstupem se potom může stát právě definování hypotézy, případně teorie. V závěrech 

výzkumu dojde k deskripci zkoumaných jevů neboli „fenoménů“, a to tak, jak jim porozumí 

aktéři výzkumu a jak bude vypozorováno, že se jeví v daném prostředí a za daných 

podmínek. Hendl (2008) tvrdí, že právě v deskripci fenoménů spočívá filozofické poznání, 

což je přesvědčení, které leží v základech fenomenologie.  

Fenomenologii vymezuje Husserl (2015, 2004) jako všeobecnou nauku o podstatách, do níž 

se začleňuje věda o podstatě poznání. V souvislosti s poznáváním daného fenoménu 

zdůrazňuje nutnost provést fenomenologickou redukci jako směřování k jasnosti. 

Fenomenologickou redukci popisuje jako odhlédnutí od daností, např. od předchozích 

vědeckých poznatků, tedy od všeho transcendentního (co není imanentně dáno). Říká, že 

všemi vědami můžeme zacházet pouze jako s fenomény, nikoli jako se systémy pravd. Nejen 

pro tento výzkum to znamená, že při samotném poznávání fenoménů není možné pracovat 

s premisí, s hypotézou ani s teorií, které by mohly být předem dány. 

Zkoumány budou dva fenomény v jejich reálném prostředí (kontinuita předškolního 

a základního vzdělávání; role ředitele školy v procesu zajišťování kontinuity předškolního 

a základního vzdělávání), přičemž budou podrobněji posuzovány vzájemné vztahy mezi 

určenými kategoriemi i jejich širší kontext. Získané poznatky mohou dát podnět k novým 

pohledům a alternativám na zkoumané jevy a přispět k porozumění a objasnění zkoumané 

reality. Tím dojde k naplnění tří základních funkcí fenomenologie:  
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- kritická funkce – problematizuje základní metodologické koncepty v dané 

oblasti; 

- heuristická funkce – dává podněty k novým pohledům a alternativám; 

- popisná funkce – usiluje o hlubší pohled na situace (Hendl, 2008). 

Právě fenomenologie a hermeneutika jsou považovány za alternativy ke kvantitativnímu 

výzkumu. V sociálních vědách se z nich vyvinuly speciální výzkumné metody (Hendl, 2008, 

s. 70). Hermeneutika je založena na předporozumění celku a následné analýze jeho 

jednotlivých částí – následuje důkladnější porozumění celku a opětovná analýza 

jednotlivých částí. Tento cyklicky se opakující proces uplatněný v disertační práci poté 

povede k důkladnému porozumění celku na základě porozumění jeho částí a také 

k porozumění částí na základě porozumění celku. Znamená to, že bude nejprve zkoumán 

kontext, v němž se oba fenomény nacházejí, kterým se stává management, kurikulární 

reforma a prostředí sloučených mateřských a základních škol. Poté budou zkoumány 

fenomény samotné. Následně dojde k propojení získaných dat opět s kontextem. Původní 

porozumění tak bude stále obohacováno o nové skutečnosti a bude neustále docházet k jeho 

revidování. První porozumění (předporozumění) celku tedy není možné považovat za 

konečné. 

Snahou bude popsat skutečnost v podobě, v níž se nachází, tak jak požaduje realistická věda 

– s ohledem na kauzální vztahy, které působí nezávisle na nás (Hendl, 2008, s. 95-97). 

Není však možné zcela odhlédnout od subjektivity způsobené zkušenostmi výzkumníka, 

které jsou tvořeny prekoncepty. V průběhu realizace výzkumu bude docházet k jejich 

obohacování, přehodnocování a rozvíjení. Jsou zde patrné prvky konstruktivistického 

přístupu, které se mohou objevit především ve fázi analýzy a interpretaci dat.  

Východisko konstruktivismu lze spatřovat již v názorech J. Piageta, který zdůrazňuje 

potřebu akceptace prostředí a předchozích zkušeností subjektu na konstruování nových 

znalostí. Pro kvalitativní výzkum je proto důležité mít na zřeteli právě prostředí, v němž se 

zkoumaný subjekt nachází, i jeho předchozí zkušenosti. Lincolnová, Guba (1985, In Hendl, 

2008, s. 93) pak označují konstruktivismus za vědeckou perspektivu, která považuje realitu 

za vykonstruovanou, a tudíž i závislou na určité osobě (subjektu). Zároveň zdůrazňují, že 

tyto konstrukce nejsou pravdivé v absolutním slova smyslu. Je proto třeba s tímto faktem 
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počítat i při interpretaci výsledků kvalitativního výzkumu, které nelze generalizovat, byť se 

při důkladném prozkoumávání vztahů uvnitř zkoumané reality jisté generativní mechanismy 

mohou objevit. Získaná data budou platná pro určité časové období a danou skupinu subjektů 

v konkrétním prostředí, v němž se zkoumaná realita uskuteční.  

Předmětem řešení disertační práce se stala kontinuita předškolního a základního vzdělávání, 

její kontext je vymezen managementem školy a kurikulární reformou. Podrobněji se 

zaměřuje na zkoumání role jednoho z aktérů zajišťování kontinuity předškolního 

a základního vzdělávání, kterým je ředitel školy. Kvalitativní výzkum je proto řešen pomocí 

případové studie, která se zabývá podrobně definovaným případem – jedincem, skupinou 

nebo institucí (Hendl, 2008, s. 141).  

Hendl, 2008 dále rozlišuje různé typy případových studií podle sledovaného případu. Jsou 

jimi: osobní případová studie, studie komunity, studium sociálních skupin, studium 

organizací a institucí, zkoumání programů, událostí, rolí, vztahů.  

Následně uvádí pojetí dalších typů případových studií: intrinsitní – jde o poznání vnitřních 

aspektů zkoumaného fenoménu a jejich popis – jedná se tak o celostní poznání případu; 

instrumentální – jde o volbu jevu a dále pak vyhledání a zkoumání případů, které tento jev 

reprezentují; kolektivní – podrobněji zkoumá více instrumentálních případů (Stake, 1995, 

In Hendl, 2008, s. 105) a případové studie exploratorní – zkoumají neznámou strukturu 

případu a definují teorie či hypotézy; explanatorní – identifikují příčinné v daném případu; 

deskriptivní – kompletně popisují daný jev; a evaluační – zaměřují se primárně na hodnocení 

(Yin, 1994, In Hendl, 2008).  

Pro naplnění cíle disertační práce byla zvolena deskriptivní případová studie, která bude 

popisovat kontinuitu předškolního a základního vzdělávání a roli ředitele sloučené mateřské 

a základní školy při zajišťování kontinuity předškolního a základního vzdělávání. 

1.2.2 Modely realizace výzkumu v disertační práci 

Každý z výše uvedených přístupů ke kvalitativnímu výzkumu má své zásady a specifika, 

která ovlivní samotnou tvorbu plánu realizace výzkumu. Pro naplnění cíle disertační práce 

je možné vycházet z Flickova modelu kvalitativního výzkumu:  
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Tento model ukazuje možnost nebo potřebu v rámci procesu výzkumu se vracet, porovnávat 

data a případně proměňovat nastavený plán tak, aby odpovídal záměrům výzkumné práce. 

Hendl (2008) přichází s modelem vyznačujícím vztahy jednotlivých prvků výzkumného 

projektu, mezi které řadí: účel, konceptuální rámec, výzkumné otázky, metody sběru dat, 

strategie výběru, validitu: 

 

Schéma č. 2 Model vztahu prvků výzkumného projektu Hendl (2008, s. 144) 

účel, cíle konceptuální 
rámec 

metody 
výzkumné 

otázky validita 

výběr 

Sběr, 
interpretace, 

případ 

Sběr, 
interpretace, 

případ 

Teorie Předpoklady 

Sběr, 
interpretace, 

případ 

porovnávání 

porovnávání porovnávání 

Schéma č. 1 Cirkulární model výzkumného procesu (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 52). 
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V modelu jsou znázorněny vztahy modrými šipkami, což je typické pro kvantitativní 

výzkum, pro kvalitativní výzkum je však specifický návrat k jednotlivým prvkům právě na 

základě průběhu celého procesu.  

Obdobným způsobem je vyjádřen vztah jednotlivých fází výzkumného designu v podobě 

Maxwellova interaktivního modelu výzkumného designu. 

 

Schéma č. 3 Maxwellův interaktivní model výzkumného designu (Šveříček, Šeďová, 2014, s. 62) 

Ve všech případech je kladen důraz na ujasnění a vymezení cílů disertační práce, na jejich 

srozumitelnost, ale také významnost. Následně je důležité zasazení cílů do kontextu tématu, 

vymezení výzkumného problému a definování výzkumných otázek. Jak je patrné z výše 

uvedeného schématu, v centru kvalitativního výzkumu stojí výzkumné otázky, které mají 

přímou souvislost s cílem, z něhož vycházejí, tak i s metodami, které budou využity pro sběr 

dat a nacházení odpovědí.  

Z vyhodnocení dat získaných kvalitativním výzkumem je možné dojít k formulování teorií 

nebo hypotéz. Hypotézy či teorie vzniklé na základě kvalitativního výzkumu však není 

možné zobecňovat. Jsou platné právě jen pro vzorek, na kterém byla data získána (Švaříček, 

Šeďová, 2014, s. 25). Při interpretaci dat je však možné sledovat i jejich četnost či 

pravidelnost, což může ovlivnit formulované hypotézy či teorie.  

Pro řešení disertační práce byl vybrán Hendlův model výzkumného projektu, který pomohl 

k přesnějšímu definování konceptuálního rámce výzkumu a na základě toho rovněž 

Cíle 

Metody Validita 

Soustava 
pojmů 

Výzkumné 
otázky 
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k ujasnění výběru vzorku. Jednotlivé prvky výzkumného modelu jsou podrobněji popsány 

v úvodu empirické části disertační práce. 

1.2.3 Sběr a vyhodnocení dat v disertační práci 

Základem kvalitativního výzkumu se tak staly výzkumné otázky, které jsou středobodem 

celého procesu. Vycházejí z cílů výzkumu a přímo ovlivňují mimo jiné také přístup k řešení 

výzkumu i výběr metod sběru dat. 

Metodami využívanými v kvalitativním výzkumu obvykle stávají rozhovory, pozorování, 

skupinové interview, skupinové diskuse, skupinová vyprávění apod. V disertační práci jsou 

použity: focus group, skupinové interview a individuální rozhovory. Prostřednictvím 

vybraných metod jsou získána data, respektive větší množství různých údajů, informací. Pro 

jejich co možná nejobjektivnější a nejpřesnější interpretaci je nutné s nimi dále pracovat – 

třídit je, seskupovat, analyzovat, komparovat.  

Při použití uvedených metod sběru dat je zapotřebí, po sebrání informací a odpovědí na 

otázky, provést jejich transkripci. Využita byla transkripce selektivní, kdy byl záznam 

proveden do selektivního protokolu, i doslovná (Hendl, 2008, s. 208-210) – přihlédnuto bylo 

k cíli výzkumu a k výzkumným otázkám, na něž se hledala odpověď. Následně docházelo 

ke třídění dat, a to podle předem stanovených kritérií, i podle kritérií, která vznikala 

v průběhu výzkumu, resp. analýzy dat. Použity byly tabulky, kognitivní mapy a schémata.  

Poté dochází k další fázi analýzy dat, v níž je použito kódování. Téměř vždy se začíná 

otevřeným kódováním, které je prvním vhledem do sebraných dat – v některých případech 

je možné využít předem připravené kódy, s nimiž se dále pracuje, rozšiřuje se jejich 

platforma, třídí se, seskupují apod. Kódem se v disertační práci stalo slovo, v některých 

případech sekvence slov (Švaříček, Šeďová, 2014, s. 211). Kódy jsou dále seskupovány do 

kategorií, které se stávají jejich společným jmenovatelem. Následně je postupováno dle 

zvoleného výzkumného designu. 

Způsob pokračování v procesu kódování, které začíná otevřeným kódováním, a výběr 

dalších technik záleží vždy na cíli výzkumu, výzkumných otázkách a především na 

zvoleném výzkumném designu.  
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Následuje poslední fáze celého výzkumného procesu, kterou se stává psaní výzkumné 

zprávy, která má danou strukturu, avšak přístup k jejímu zpracování může být různý. Hendl 

(2008) uvádí, že zpráva o kvalitativním výzkumu může být i netradiční, kreativnější, než je 

tomu v kvantitativním výzkumu. Zároveň odkazuje na další autory a jejich doporučení Yin 

(1994), Stake (1995), Miles a Huberman (1994). 

1.2.4 Zajištění kvality kvalitativního výzkumu 

Velmi důležitou součástí kvalitativního výzkumu je zajištění objektivity. Právě přílišná 

subjektivita může být kvalitativnímu výzkumu vytýkána, neboť interpretace dat vždy 

v určité míře závisí na způsobu pochopení zkoumaného jevu ze strany výzkumníka. Je proto 

důležité, aby celý výzkum byl postaven na maximální možné objektivitě.  

Chráska (2007, s. 11) tvrdí, že objektivita je jedním z předpokladů kvalitativního výzkumu. 

V disertační práci bylo proto zapotřebí nejen vybrat vhodné výzkumné metody, ale zajistit 

jejich vhodné pořadí tak, aby poznatky zjištěné jednou výzkumnou metodou mohly být dále 

zkoumány, rozvíjeny či analyzovány v následujících krocích pomocí navazujících metod. 

Spolehlivost je dalším rysem výzkumu, i když v kvantitativním výzkumu je jistě 

dosažitelnější než ve výzkumu kvalitativním. Walker (2013) popisuje v souvislosti se 

spolehlivostí možnosti využití dotazníku, přičemž spolehlivost připisuje trvalému fungování 

dotazníku v jeho stejné podobě. 

Objektivita, pravdivost a spolehlivost je v disertační práci podepřena nálezy (daty), 

argumenty a důkazy (Švaříček a Šeďová, 2014) získanými z reálného prostředí sloučených 

mateřských a základních škol. Důvěryhodnost je podpořena částečným ověřením výsledků 

výzkumu tzv. gatekeepers, především v 1. etapě výzkumu, a triangulací výzkumníků (Hendl, 

2008), která byla zajištěna v pilotáži výzkumu ze strany vědeckých pracovnic. Dále je 

uplatněno větší množství metod sběru dat. Využity byly individuální i skupinové rozhovory 

i diskuse v rámci focus group. Rovněž při analýze dat dochází k zohlednění více perspektiv, 

které umožňují opětovný návrat při kódování i kategorizaci. 

V některých případech také dochází k ověřování výsledků výzkumu samotnými 

respondenty. Je však otázkou, jak velký vliv má vyjádření respondentů k výsledkům 

výzkumu – jak s těmito názory má výzkumník dále pracovat, do jaké míry mohou tyto 

názory ovlivnit interpretaci dat apod. Důležité aspekty, které mohou ovlivnit důvěryhodnost, 
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jsou dále podle Švaříčka a Šeďové (2014): audit nebo reflexe kolegů, deník výzkumníka, 

výběr účastníků výzkumu, přímé citace rozhovorů. Vedle důvěryhodnosti zmiňují ještě 

v souvislosti s pravdivostí a platností přenositelnost neboli aplikovatelnost. Je proto důležité, 

že v závěru disertační práce je uvedeno, zda a případně za jakých podmínek je možné 

výsledky výzkumu přenést do jiného prostředí, případně do kterého. 

1.2.5 Shrnutí 

Disertační práce má charakter kvalitativního výzkumu, sleduje získání odpovědí na 

výzkumné otázky, které se staly středobodem celého výzkumného šetření. Hlavním 

přístupem k řešení výzkumné části se stala případová studie – přináší popis hlavního 

zkoumaného jevu, kterým se stává role ředitele školy v procesu zajišťování kontinuity 

předškolního a základního vzdělávání.  

Toto šetření umožní porozumět názorům ředitelů tohoto typu škol na jejich manažerské 

činnosti a dovednosti i na problematiku sloučených škol, v nichž mají ředitelé zajišťovat 

kontinuitu předškolního a základního vzdělávání. 

Množství sebraných dat ze sloučených subjektů mateřských a základních škol, jejich 

analýza, kódování a kategorizace umožní, prozkoumání a porozumění dvěma fenoménům, 

kterým se stávají: kontinuita předškolního a základního vzdělávání a role ředitele školy 

v procesu zajišťování kontinuity předškolního a základního vzdělávání v kontextu 

kurikulární reformy. 

K vytvoření plánu výzkumu, který je podrobněji vymezen v empirické části a vychází 

z Hendlova modelu (Hendl, 2008, s. 143), bylo potřebné zaznamenat myšlenkový proces 

celé struktury metodologie výzkumu. 
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Schéma č. 4 Struktura metodologie výzkumu 

Disertační práce se rovněž snaží akceptovat Průchovo pojetí rysů metodologie kvalitativního 

výzkumu: 

- „filozofický základ, kterým je fenomenologie – důraz je kladen na výklad jevů 

očima aktérů do těchto jevů začleněných; 

- zdroj dat – jedná se o přirozené prostředí se všemi aktéry a podmínkami, v němž 

probíhá zkoumaná realita; 

- hlavní metody – jsou jimi zejména interview, pozorování, terénní poznámky 

apod.; 

- produkty – jde o popis zkoumaných jevů, jedinečných případů“ (Průcha, 1995). 

V disertační práci se filozofickým základem stává: 

- kontinuita předškolního a základního vzdělávání očima ředitelů sloučených 

mateřských a základních škol; 

- role ředitele školy v procesu zajišťování kontinuity předškolního a základního 

vzdělávání ve sloučených mateřských a základních školách očima ředitelů těchto 

typů škol. 

kvalitativní 
výzkum

případová 
studie pilotáž 1. etapa

výzkumu

2. etapa 
výzkumu

sběr a třídění 
dat

selektivní 
transkripce

kódování a 
kategorizace

analýza a 
interpretace dat 
(vyložení karet)

výzkumná 
zpráva
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Zdroji pro sběr dat jsou: 

- prostředí skupiny ředitelů mateřských a základních škol – národní konference 

„Spolu MŠ a ZŠ“; 

- prostředí ředitelů škol studujících obor školský management; 

- prostředí ředitelů mateřských a základních škol v jednom regionu ČR; 

- reálné prostředí sloučených mateřských a základních škol. 

Hlavními metodami se stávají: 

- focus group; 

- skupinové interview; 

- individuální rozhovor. 

Produktem je případová studie zahrnující: 

- popis názorů ředitelů sloučených mateřských a základních škol na zajišťování 

kontinuity předškolního a základního vzdělávání a na jejich roli v tomto procesu 

a prostředí. 
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2 Kontinuita v managementu a v manažerských činnostech 

2.1 Kontinuita a její pojetí 
Pojem kontinuita je používán v různých kontextech a významech. Tato kapitola je věnována 

vymezení tohoto pojmu pro potřeby disertační práce. Východiskem se staly definice a pojetí 

tohoto pojmu i jeho postavení v různých oborech, oblastech. 

Erik Homburger Erikson (2016, online) říká, člověk cítí kontinuitu vlastního života, jeho 

smysluplnost, účelné duchovně a společensky užitečné prožití života. Význam tohoto pojmu 

udává do souvislosti např. s přijetím smrti či ze strachu z ní (slovník cizích slov, 2016, 

online). 

Na kontinuitu života poukazují členové občanského sdružení Continuum Vitae, 

o. s. Zamýšlejí se nad vnímáním lidských hodnot, podstaty člověka i současným pojetím 

života a dávají je do kontextu historických událostí 20. století s odkazem na skutečné kořeny 

života. V souvislosti s tím poukazují na velmi malý vděk našim předkům za svobodu, v níž 

se nyní lidé nacházejí. Za velmi důležitou považují kontinuitu života, kterou vnímají jako 

propojení lidského života od jeho kořenů po současnost s vnímáním všech historických 

souvislostí, včetně pokory k nim. Obrací se až k řeckým filozofům jako např. k Zenónovi 

z Eleje i k Aristotelovi a zdůrazňují jejich pojetí principu kontinuity jako „zachování stálosti 

celého světového dějství“. Dále připomínají, že za zákon kontinuity považoval Gottfried 

Wilhelm Leibniz „starý princip natura non fecit saltus, „příroda nedělá skoky“ (Continuum 

Vitae, o. s., 2013, online). 

Hypotéza kontinua, označovaná někdy jako CH (z anglického Continuum Hypothesis), je 

matematické tvrzení formulované poprvé Georgem Cantorem v roce 1882. Cantor se zabývá 

vztahy množin reálných a přirozených čísel a jejich souvislostmi. Jedná se o zkoumání 

složitých matematických vztahů, které prokazují známky kontinuity, souvisí spolu, navazují 

na sebe apod. (unionpedia, 2016, online). 

Termín kontinuita můžeme nalézt nejen v matematice a fyzice, ale také v právu. Dostupné 

jsou informace o zachování právní kontinuity při vzniku Československé republiky v roce 

1918, jednalo se o návaznost na rakousko-uherské právo, dále je možné hovořit o právní 

kontinuitě obdobně při vzniku České republiky v roce 1992 (multimediaexpo, 2016, online). 
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V této oblasti je možné hovořit o kontinuitě ve smyslu pokračování ve zvycích a tradicích, 

případně jako o nepřetržitém trvání, plynutí, spojitosti či souvislosti (slovník cizích slov, 

2016, online). 

V souvislosti s řízením kontinuity neboli managementu kontinuity dochází rovněž 

k předávání zkušeností a znalostí mezi zaměstnanci, čímž je možné kontinuitu podporovat. 

Beazley et al., (2002, In Urbancová, 2011) uvádí management kontinuity znalostí jako odnož 

znalostního managementu a tvrdí, že znalostní management se zaměřuje na zachycení 

a sdílení znalostí mezi pracovníky organizace, management kontinuity znalostí se zaměřuje 

na předání kritických znalostí od odcházejících zaměstnanců na jejich nástupce. Je zcela 

zřejmé, že mají-li fungovat procesy kontinuálně, je nutné zaměřit se na jejich realizátory – 

lidské zdroje.  

Pojem kontinuita není v managementu vymezen, je však možné vycházet z uvedených 

zdrojů a jejich analýzy a vyvodit klíčová slova, která kontinuitu v obecné rovině 

managementu definují, a přiklonit se k následujícímu vymezení tohoto pojmu pro potřeby 

disertační práce: 

kontinuita managementu je permanentní cyklicky se opakující proud navzájem propojených, 

souvisejících a navazujících procesů zajišťujících pokračování a plynulost v kontextu 

vzájemných vztahů v organizaci. 

2.2 Charakteristika managementu jako řídící a vedoucí činnosti 
Tématem disertační práce je management sloučených mateřských a základních škol, jehož 

základem jsou obecné principy managementu v organizaci. Organizace je tvořena lidmi, 

kteří se rovněž podílejí na její prosperitě a růstu Je potřeba odlišovat tento termín od pojmu 

instituce, přičemž často dochází k jejich záměně. Instituce je v odborné literatuře 

vymezována spíše jako mechanismy, komplexy norem, které jsou ve společnosti nastaveny 

a uplatňovány pro její potřeby a fungování. Toto pojetí zastával již v 19. století Herbert 

Spencer, resp. na počátku 20. století Charles Horton Cooley. Naproti tomu organizace, za 

níž považujeme i prostředí, v němž se naplňuje cíl disertační práce, „tvoří osu moderní 

společnosti“ (Keller, 2012, s. 175). V pojetí tohoto autora to znamená, že organizace má 

definovaný cíl – jedná se spíše o poslání, které má ve společnosti naplňovat. Uvnitř 
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organizace dochází ke koordinaci činností lidí tak, aby bylo vymezeného cíle dosahováno 

(Keller, 2012). Organizací a vymezením jejich druhů se zabývá již Mullins (1993, srov. 

Mullins, 2010, 2016). Barták (2007) navíc popisuje organizaci uprostřed změn, kterými 

přirozeně při svém rozvoji prochází, dále se zabývá modely řízení lidského kapitálu 

v organizaci (Barták, 2010). Z výčtu přístupů k tomuto tématu je patrné, že základem 

úspěšného chodu každé organizace je funkční management, který se podílí na koordinování 

nastavených procesů a rovněž na jejich proměně ve vztahu k cílům a poslání, které má 

organizace naplňovat. 

Management nejčastěji označuje skupinu lidí, která řídí nebo vede organizaci, dále se 

používá pro označení souboru činností, které tato skupina lidí vykonává a zajišťuje tím řízení 

i vedení celé organizace.  

Podnikový management, z něhož vychází školský management, resp. management školy, 

charakterizuje celá řada autorů již po mnoho desetiletí, a to ve vazbě na teorii řízení. 

Z cizojazyčné literatury lze citovat např. Mullins (1993, 2010, 2016), Clegg (2005), Kotter 

(2008), Covey (2011), Fayol (2013), Collins, Porras (2018). Základní charakteristiky 

managementu v české odborné literatuře jsou hlavně z období po roce 1990. Pravděpodobně 

nejvíce publikací, z nichž lze jako ze zdroje citovat, vyšlo mezi roky 1995 – 2005, např.: 

Veber (2000), Bělohlávek (2001, 2005), Fotr et al. (2003), Veber, Srpová et al. (2005). 

Veber označuje trojí význam pojmu „management“, a to jako: 

- skupinu řídících pracovníků (řídící pracovníci, kteří vykonávají manažerské funkce), 

- specifickou aktivitu (manažerské funkce, činnosti, které tvoří náplň manažerské 

práce), 

- vědní disciplínu (souhrny poznatků, názorů, výsledků výzkumů a ukotvení pojmů) 

(Veber, 2000, s. 18). 

Další pojetí managementu vychází z předpokladu, že management je proces, neboť jde 

o soustavu aktivit a úkolů, které jsou vzájemně provázané. Je to proces systematický, protože 

má vnášet do svých aktivit řád a vykonávat své úkoly způsobem, který je uznáván dalšími 

členy organizace a je v souladu s jejich očekáváním. Je to proces zaměřený na dosažení cílů, 
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to znamená, že úkoly a aktivity jsou odvozovány z cílů stanovených členům organizace 

(Bělohlávek et al., 2006, s. 7). 

Mullins (1997, srov. Mullins, 2016) tvrdí, že management je základním kamenem efektivní 

organizace a dává management do souvislosti s realizací všech procesů i jednotlivých aktivit, 

které se v organizaci uskutečňují. Říká, že management je základní kámen efektivní 

organizace a zaměřuje se na přípravu a provedení organizačních procesů, včetně jejich 

uvedení do praxe. Dále potom navrhuje a popisuje roli managementu jako integrační 

činnosti. Jde o integraci všech procesů od individuálních i skupinových, procesů celé 

organizace až po procesy, které jsou částečně „nadorganizační“, např. ekonomika, sociální 

a kulturní podmínky (Mullins, 1997, s. 9 – 10). 

Druhy managementu 

V odborné literatuře se dále setkáváme s členěním managementu podle zaměření či specifik 

řízení. Jde např. o řízení změny – change management. Kubíčková, Rais (2012, s. 7) považují 

change management za zásadní a vysoce ceněnou dovednost manažerů. Managementu 

změny se věnuje rovněž Kotter (2008).  

Důležitým pro proces řízení a vedení je time management, kterým se mimo jiných autorů 

věnuje také Gruber (2009), Covey (2011) především v souvislosti s vymezováním tzv. 

matice plánování času. Bělohlávek, Košťan, Šuleř (2006) hovoří o time managementu jako 

o jedné z důležitých dovedností potřebných v každé organizaci.  

Bez schopnosti plánování času si v současné době lze jen těžko představit jakékoli konání 

manažerů firem i škol. Práce s časem je důležitá na všech úrovních managementu, ba 

dokonce na úrovni vykonavatele. V případě absence dovednosti pracovat s časem může 

v řadě případů dojít ke stresovým stavům, neboť nedostatek času pro realizaci jakýchkoli 

procesů se stresorem může stát. 

Stress management, vymezuje Clegg (2005). Potvrzuje, že je důležité věnovat se stresu – 

jeho prevenci a porozumění tomu, odkud přichází, jaké jsou jeho projevy a naše reakce na 

něj. To samozřejmě platí zejména o manažerech, kteří chtějí v rámci rozvoje své organizace 

co nejlepší výsledky od lidí, které vedou, řídí. Je proto nezbytné, aby i oni porozuměli 

reakcím druhých lidí, jejich změnám a na základě toho pak vytvářeli podmínky vhodné pro 



26 
 

spokojenost lidí. Tím mohou podporovat rovněž jejich výkonnost a motivovat je k vyšším 

výsledkům. Zdravá míra stresu může totiž naopak působit motivačně a být naší hnací sílou 

k dosahování stanovených cílů.  

Veber (2006) uvádí také pojem krizový management jako krátkodobou aktivitu manažerů 

v souvislosti s krizovou událostí a také jako prevenci krizových stavů (o krizovém 

managementu také Armstrong, 1990, srov. Armstrong, Stephens, 2008). Dalšími pojmy, 

které uvádí, jsou: 

- strategický management, který je možné pojmout šířeji, a to v kontextu analýzy 

podmínek pro naplňování cílů firmy, zjišťování vnitřních i vnějších podmínek 

a stanovení strategických postupů potřebných k zajištění efektivního fungování 

firmy; 

- management rizika, který předpokládá zjištění „úzkých“ míst daného procesu 

a preventivní opatření pro jejich eliminaci; o managementu rizika se zmiňuje rovněž 

Fotr et al. (2003, s. 227), který tvrdí, že posláním rizikového manažera je chránit 

vlastnictví podniku; 

- lean management, který je možné vnímat jako úsporný, neboť je postaven na 

odstranění veškeré zátěže, která by mohla způsobit zpomalení rozvoje, nebo dokonce 

jeho regresi. 

V odborné literatuře existuje mnoho dalších označení souborů řídících činností, jsou to 

např.: provozní management, produktový management, finanční management, management 

výroby, facility management (Veber, Srpová et al., 2005), dále také management znalostí 

nebo interim management (Bělohlávek, Košťan, Šuleř, 2006). 

Všechny druhy managementu mají společnou obecnou rovinu, kterou tvoří jejich poslání, 

zaměření a cíl, dále pak činnosti, které jsou součástí jejich realizace, a dovednosti manažerů, 

kteří v daném oboru všechny aktivity realizují. Tuto provázanost lze znázornit graficky 

takto: 
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Schéma č. 5 Postavení manažerských dovedností a činností v rámci managementu – vlastní zpracování 

Bez potřebných dovedností manažerů by nebylo možné vykonávat manažerské činnosti, 

které tvoří celý proces dané oblasti managementu. Je proto důležité zaměřit se na rozvoj 

zaměstnanců. 

Personální management 

Veber, Srpová et al., (2005) přiřazují managementu typické rysy, jako jsou: zahrnování 

specifických aktivit zaměřených na lidi – rozhodování, plánování, organizování, 

ovlivňování, kontrolu. Dále tvrdí, že tyto a další manažerské aktivity jsou zaměřené na 

klíčové, resp. podstatné záležitosti a na rozvoj dané organizace. Říkají, že tyto aktivity musí 

mít tzv. „tah na branku“ a musí být užitečné a zdravě riskantní. Z toho vyplývá potřeba 

důrazu na to, aby všechny uvedené manažerské aktivity realizovali manažeři s ohledem na 

zaměstnance, kterých se týkají, a s ohledem na firmu, v níž se procesy realizují. Je proto 

důležité, že všechny procesy nastavené prostřednictvím manažerů a jejich manažerských 

činností následně realizují zaměstnanci. Manažeři musí pro úspěšnou práci s lidmi 

akceptovat také různé rysy jejich osobnosti, vycházet z jejich potenciálu a dále ho rozvíjet. 

Jak je patrné, že nejdůležitější činností manažerů, která prolíná jejich dalšími aktivitami, je 

přímá práce s lidmi. Koontz et al. (1984) charakterizuje management jako proces řízení práce 

několika lidí, kteří vykonávají něco, co by jeden člověk sám nezvládl. Problematikou vztahu 

manažerů a zaměstnanců se zabývá široká oblast řízení lidských zdrojů, v posledních 

desetiletí označovaných jako people management (Mužík, 2008, 2017).  

„Důležitou roli začíná hrát právě kolektiv spokojených, zapálených lidí. Kolektiv dobře 

vybraný, sestavený, zformovaný, dobře organizovaný a motivovaný. Z toho vyplývá důraz na 

manažerské 
dovednosti

manažerské 
činnosti 

management
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aktivní roli personální práce, tzn. vznik skutečného personálního řízení“ (Zlámal, 2009, 

s. 8). O řízení lidských zdrojů pojednává mnoho titulů odborné literatury. Veber, Srpová 

et al., (2005, s. 143) považují za kritickou oblast v rámci řízení lidských zdrojů především 

získávání a výběr zaměstnanců, motivaci, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců.  

Právě získávání a výběr zaměstnanců definuje Koubek (2007) jako jednu z personálních 

činností. Personálním činnostem přiřadil jisté pořadí, které má svoji logickou posloupnost:  

1. vytváření a analýza pracovního místa, 

2. personální plánování, 

3. získávání, výběr a následné přijímání pracovníků, 

4. hodnocení pracovníků, 

5. rozmísťování (zařazování) pracovníků a ukončování pracovního poměru, 

6. odměňování, 

7. vzdělávání a rozvoj pracovníků, 

8. pracovní vztahy, 

9. péče o pracovníky, 

10. personální informační systém (Koubek, 2007, s. 17–18, srov. Koubek, 2015). 

Personální činnosti tvoří podle Koubka (2007, 2015) personální práci. Tu je možné 

považovat při všech činnostech manažera a samozřejmě i v roli ředitele školy za 

nejdůležitější, protože bez lidského potenciálu a talentu by se škola jen velmi obtížně 

rozvíjela. Úlohou každého manažera je tento potenciál objevit a dále ho rozvíjet. Tím je 

možné zajistit každému zaměstnanci jeho skutečné místo v organizaci a působit tak více 

motivačně na jeho pracovní výkon. „Hlavním úkolem řízení každé firmy je, aby plnila své 

cíle, byla výkonná, konkurenceschopná a úspěšná na trhu“ (Koubek, 2007, s. 15). 

Totéž platí u škol, které si nacházejí své místo mezi dalšími školami v regionech, mezi 

školami stejného zaměření. Ke své činnosti a k naplňování svého poslání potřebují klienty – 

žáky, a tudíž si vymezují své rozvojové cíle, které naplňují prostřednictvím potenciálu svých 

zaměstnanců. Je proto důležité, aby ředitel školy ve své trojroli (manažer – leader – 

vykonavatel) věnoval zaměstnancům velkou pozornost a inspiroval se i mimo školskou 

oblast. Je samozřejmostí, že způsob realizace jednotlivých personálních činností bude ve 
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školském prostředí obsahově odlišný, přesto je možné hledat jisté paralely. Jednou z nich 

mohou být zásady personálního managementu. 

Zásadám personálního managementu se mimo jiné věnuje také Barták (2007), v rámci nich 

pak vymezuje proces řízení rozvoje zaměstnanců, do kterého integruje rovněž plánování 

rozvoje zaměstnanců. Důraz klade také na osobní orientaci a na soulad záměru (co chci) – 

chování (co si myslím, že dělám) a důsledku (co si myslím, že vidí ostatní).   

Personálnímu managementu se ještě před tím věnuje Bedrnová, Nový et al., (1994, srov. 

Bedrnová et al., 2012), kteří v rámci personálního managementu používají pojem personální 

politika. Tvrdí, že naplňování cílů personální politiky je do značné míry záležitostí 

jednotlivých řídících pracovníků (manažerů), kteří tak činí uplatňováním konkrétních forem 

a způsobů vedení lidí (Bedrnová, Nový et al., 1994, s. 127). Pro naplňování vymezených 

cílů je tak podstatné, aby jednotlivé procesy na sebe navazovaly a byla tím zajištěna jejich 

kontinuita a pokračování. 

Leadership 

Některé z činností zaměřených na práci s lidmi je možné zařadit mezi leadership. Eyal, Roth 

(2011, online), spojují leadership se schopností výběru zaměstnanců, jejich mobilizování 

a motivování k využívání svých schopností a dovedností ve prospěch celku. Otázkou 

zůstává, jaké má postavení vedení lidí v celém procesu řízení firmy. Jaký je rozdíl mezi 

managementem a leadershipem. Mnohé tituly odborné literatury se v přístupu k tomuto 

tématu liší. Kotter (2000, s. 33) tvrdí, že řízení je soubor procesů, které zajišťují hladký chod 

složitého systému, a vedení definuje, jak by měla vypadat budoucnost. Přesněji vymezuje 

leadership Robbins (2002), který kromě řízení skupiny také zmiňuje schopnost leadera 

ovlivnit skupinu ve vztahu k dosahování cíle. V souvislosti s dosahováním cíle je nutné, aby 

leader disponoval určitými schopnostmi, mezi které řadí Ahmad (2012, online) také řízení, 

motivaci, vedení, rozvíjení spolupráce, rozhodování, realizaci vize a rovněž kontrolu plnění 

zadávaných úkolů. Přístupy k efektivnímu leadershipu se věnují také Armstrong a Stephen 

(2008). 
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Současné zahraniční výzkumy přináší různé pohledy na styly leadershipu. Fook et al. (2017) 

zkoumal vliv role ředitele jako leadera na učitele 1. stupně základního vzdělávání. Mimo 

jiné také uvádí tyto pojmy: 

- transakční leadership; 

- transformační leadership; 

- liberální leadership. 

Transformační leadership zmiňují i další autoři, např. Bass (1985, online), Avalio a Bass 

(1997, online, 2004, online), zaměřují se na způsob řízení systému prostřednictvím 

pozorování jeho fungování. Zároveň se shodují, že tento styl leadershipu je založen na 

rozvoji lidí, jejich motivaci k seberozvoji a k inovaci. Transformační leader je podle nich 

tvůrčí, inovativní, proaktivní. Titíž autoři dále spatřují transakční leadership jako více 

technický, zaměřený na definování cílů, úkolů a odměn. Hlavní rozdíl lze spatřovat ve 

způsobu delegování a přístupu k lidem. Je možné říci, že transformační leadership více 

zapojuje lidi do procesu příprav, plánování, je založen na spolupráci a využívání lidského 

potenciálu ve prospěch cílů osobních i firemních, naproti tomu transformační leadership 

pracuje s lidmi více jako s vykonavateli zadaných úkolů, čímž může být do jisté míry 

zapříčiněna také demotivace zaměstnanců k realizaci činností a možná i jejich lhostejnost 

k rozvoji firmy. Za nejméně funkční je považován styl liberální, a to především za absenci 

leadershipu nebo vyhýbání se mu. 

Management v prostředí vzdělávání 

Které činnosti z oblasti managementu a leadershipu budou realizovány a jakým způsobem, 

je záležitostí každé firmy, školy, a především pak jejich ředitelů. Můžeme s jistotou tvrdit, 

že v prostředí školy nezáleží na tom, zda ředitel dokáže přesně pojmenovat, zda se právě 

v daný okamžik nachází v roli manažera nebo leadera – tyto role se většinou velmi prolínají. 

Důležité je, aby jednotlivé činnosti v rámci své role vykonával s jistotou, uvážením 

a s jasným cílem. Rovněž je nesmírně důležité, aby jednotlivé činnosti dokázal analyzovat 

na dílčí kroky v souladu s teoretickými poznatky a s vědomím jasné vize a koncepce rozvoje 

organizace.  
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Mnohé školy, které vznikly sloučením původně samostatných mateřských a základních škol, 

mají ve svém týmu méně než 50 zaměstnanců. Takové „podniky“ označuje Dvořáková et al. 

(2007) jako „malé“ a dále se zabývá specifiky personálního managementu v malém podniku. 

Zároveň tvrdí, že klíčovou roli v takovém podniku zastává vlastník, který je v pozici 

vrcholového manažera. Hlavní výhodu malého podniku a personálního řízení v něm pak 

spatřuje právě v malém počtu zaměstnanců, který může znamenat nastavení neformálních 

vztahů, a ty potom mohou mít pozitivní vliv na rozvoj celého podniku. Další výhodu spatřuje 

v kvalifikaci zaměstnanců, která je mnohdy víceoborová. Zde spatřujeme jistou paralelu 

s prostředím sloučených mateřských a základních škol. Pokud budeme pracovat s výhodami, 

které menší počet zaměstnanců přináší, můžeme směřovat k většímu osobnímu přístupu 

k zaměstnancům, lépe akceptovat jejich silné stránky i zájmy a směřovat tak k posilování 

pozitivního klimatu v organizacích (Dvořáková et al., 2007). 

2.3 Management jako skupina řídících pracovníků 
Pro orientaci v hierarchii pracovních pozic v organizaci se využívá organizační schéma 

neboli organizační struktura, která jasně vymezuje vztahy mezi jednotlivými pracovními 

pozicemi, včetně pracovníků managementu. Organizační struktura je důležitá pro 

komunikaci uvnitř školy, případně také pro zajištění komunikace a vyznačení vztahů 

konkrétní organizace a vnějšího okolí. Můžeme říci, že vychází z přemýšlení manažerů 

o celé firmě, škole apod. – do jisté míry je i obrazem jednání, vztahů a složení v dané 

společnosti lidí. Podle Mullins (1993, srov. Mullins, 2016) je důležité vzít v úvahu při tvorbě 

organizační struktury následující skutečnosti:  

- objasnění záměrů (zejména z důvodu rozdělení zaměstnanců do jednotlivých skupin 

podle jejich povinností a činností);  

- úkoly a základní prvky funkcí (pomáhají vymezit vztahy ve struktuře mezi 

jednotlivými zaměstnanci a jejich pracovními pozicemi);  

- rozdělení práce a skupin lidí (pomáhá udržovat rovnováhu mezi jednotlivými patry 

struktury);  

- centralizace a decentralizace (pomáhá nastavit takové aktivity, které odpovídají 

potřebám organizace s ohledem na termíny a na organizaci jako celek);  
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- principy organizace (např. specializované pozice, koordinace práce, smysl či význam 

jednotlivých funkcí – pozic ve struktuře);  

- časové rozpětí řízení (vymezení, kolik oblastí je kontrolováno, zda je kontrola širší 

či užší); 

- formální organizační vztahy (další vazby ve struktuře);  

- liniová a personální organizace (vymezení manažerů oddělení a specialisty nebo 

další podporu napříč všemi odděleními);  

- projektové týmy a matice organizace (jde o grafické znázornění všech zvažovaných 

oblastí, vazeb a vztahů) (Mullins, 1993, s. 310–335). 

Tento postup a zvažování všech výše uvedených oblastí je nezbytný pro zajištění chodu 

jakékoli organizace, i když ke tvorbě a nastavení organizační struktury je možné přistoupit 

různými způsoby. Z hlediska zaměření disertační práce lze považovat organizační strukturu 

za velmi významnou, zejména z důvodu nastavení všech vazeb v subjektu složeném ze dvou 

různých organizací často původně samostatných s odlišnými potřebami, vizemi a cíli. 

Pro zajištění bezproblémového chodu firmy a jednotlivých činností managementu je důležité 

vytvořit vhodné podmínky, případně vzít v potaz souvislost mezi danými podmínkami 

a fungováním managementu.  

Podmínky, mající vliv na management, a nejen na něj, i na všechny další zaměstnance firmy, 

školy apod. mohou být rozlišovány jako vnitřní a vnější. Vnitřní podmínky školy do jisté 

míry může ovlivnit každý z pracovníků (učitelé i nepedagogičtí pracovníci), podílejí se na 

jejich utváření samotní žáci i jejich zákonní zástupci. Nejčastěji hovoříme o klimatu školy, 

nebo o rychleji se měnící atmosféře, která může ovlivnit veškeré činnosti i samotné bytí 

managementu. Naopak vnější podmínky jsou do jisté míry dané, lze je ovlivňovat pouze 

omezeně. Mezi ně lze zařadit regionální specifika, vztahy se zřizovateli škol i jejich záměry, 

politickou situaci apod. Tyto často neovlivnitelné podmínky mohou působit jako 

determinanty managementu školy velmi silně. Při slučování škol tak mohou ovlivnit 

samotný průběh slučování a následně mohou působit jak negativně, tak i pozitivně při 

nastavování všech manažerských procesů dané školy.  

Veber (2000) rozlišuje v rámci vnitřních podmínek ještě tzv. „tvrdé prvky“ a „měkké prvky“, 

přičemž mezi tvrdé prvky řadí představitelné veličiny, jako jsou např.: finance, materiální 
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zázemí, organizační struktury, zásoby. Naopak mezi „měkké prvky“ řadí neviditelné prvky, 

jako jsou např. chování lidí, jednání se všemi subjekty a partnery. Bylo by tak možné ve 

výčtu podmínek a pojetí managementu pokračovat i dále, naštěstí se oblastí managementu 

věnuje řada dalších autorů. Podstatné však je, vzít na vědomí skutečnost ovlivnitelnosti 

managementu každé organizace i možnost, ba dokonce nutnost, podílet se na utváření 

vhodných podmínek pro fungování managementu jako kontinuálního celku. 

2.4 Management jako specifická aktivita 
Skupina lidí řídících organizaci samozřejmě vykonává řadu konkrétních činností, které jsou 

pro management typické, můžeme tvrdit, že jde o specifické činnosti. Literatura uvádí 

soubory těchto dílčích činností v rámci manažerských funkcí (Veber, 2000, s. 19), případně 

v rámci kompetencí. Veber (2000) rozděluje pohledy na management jako specifickou 

aktivitu do tří skupin, přičemž vychází z odborné literatury:  

- První skupinu podle Vebera zahrnují složky tvořící náplň manažerské profese. Jde 

o manažerské funkce, jakými je např. plánování, rozhodování, organizování.  

- Druhou skupinu tvoří definice zdůrazňující smysluplnost managementu se 

zaměřením na dosahování cílů. 

- Třetí skupinu tvoří názory zaměřené na změny a s tím související riziko a efekty, 

které realizované změny přinášejí. 

Manažerské kompetence vymezují Veteška, Tureckiová (2008a, s. 80) jako schopnosti 

úspěšně vykonávat nějakou funkci nebo soubor funkcí.  

Zároveň třídí manažerské kompetence do několika složek:  

- znalosti, 

- povahové rysy, 

- postoje, 

- dovednosti, 

- zkušenosti, 

- kompetence technické, 

- kompetence v jednání s lidmi (Veteška, Tureckiová, 2008a, s. 81, upraveno, 

In Prokopenko, Kubr, 1996, s. 23–25). 
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Za důležitou schopnost managementu jako specifické aktivity, která prostupuje všemi 

činnostmi manažerů, je možné považovat také kreativitu, bez níž by jen obtížně byly 

definovány rozvojové cíle, odhalovány talenty lidí a realizovány inovativní kroky směřující 

k rozvoji firmy nebo školy. Bez kreativity bychom byli jen obtížně konkurence schopní. 

Potřebujeme ji při plánování aktivit, při jejich propojování a při promýšlení naší 

jedinečnosti, která nám může zajistit specifické místo mezi skupinou obdobných organizací, 

škol, firem. Franková (2011) tvrdí, že k progresivnímu vývoji a ke konkurenceschopnosti 

organizace je důležité využít kreativní potenciál lidí, dále ho v lidech rozvíjet a podporovat. 

Je potom samozřejmostí, že kreativita může napomoci inovaci, a to nejen v rozvoji školy. 

Jako jeden z projevů kreativity označují Veteška, Tureckiová (2008b) také flexibilitu, a to 

v souvislosti s myšlením a jednáním manažera.  

Není to pouze výše uvedený výčet kompetencí a kreativita, kterou je zapotřebí 

u zaměstnanců objevit a rozvíjet, záleží i na dalších schopnostech, které považuje manažer 

konkrétní firmy za podstatné pro její úspěšné fungování. Tyto schopnosti je potřebné popsat 

a počítat s nimi v celém personálním managementu. Armstrong (2007, 2015) v souvislosti 

s rozvojem zaměstnanců hovoří o nezbytnosti rozpoznat lidské schopnosti a popisuje celý 

přístup k řízení lidských zdrojů založený na schopnostech. 

Právě identifikace schopností stávajících zaměstnanců a kladení důrazu na potřebné 

schopnosti nových zaměstnanců jsou pro další práci s nimi pro manažera zásadní. Záleží 

však na tom, jakým způsobem při personálních činnostech bude manažer postupovat. Každý 

manažer má svůj vlastní přístup k řízení a vedení lidí. Tyson, Jackson (1997) hovoří 

o manažerském stylu a uvádějí různé formy chování vůdce, které tento styl přímo ovlivňují. 

2.5 Manažer 
Management a leadership, manažer a leader – to jsou hlavní pojmy, s nimiž se při řízení 

organizace a vedení lidí setkáváme a které jsou odlišné, byť se jejich činnosti velmi prolínají 

a navazují na sebe. „Manažer je ten, kdo určuje, jaké žebříky ke zdi přistavit, jak rychle a kdo 

po nich bude šplhat nahoru, v jakém pořadí. Vůdce, určuje, o jakou zeď budou opřeny“ 

(Hospodářová, 2008, s. 12, In Drucker, 2004).  
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Dále Veber (2000) přirovnává konání manažera k umění, tvrdí, že manažer má disponovat 

kreativitou, uměním předvídat, a dokonce i v pravou chvíli riskovat. Za velice tvůrčí pokládá 

zejména schopnost vytvořit schopný tým lidí kolem sebe a vytváření podnikové vize. 

Bělohlávek et al. (2006, s. 9) tvrdí, že manažeři odpovídají za plnění takových úkolů, které 

vyžadují řízení dalších členů organizace. Zmiňuje rozdíly jak v obtížnosti těchto úkolů, tak 

i v postavení manažerů v organizaci. Tyto rozdíly poté umožňují blíže specifikovat 

požadavky a dovednosti manažerů.  

Dále dělí Bělohlávek et al. (2006) manažery na: liniové (nižší), střední a vrcholové (top 

manažery). Nejlépe může přiblížit toto pojetí tří stupňů manažerů následující tabulka, v níž 

je jasně vidět, jaké množství pracovního času vynaloží jednotlivé skupiny manažerů na 

vykonávání manažerských činností. 

 
LINIOVÝ MANAGEMENT STŘEDNÍ MANAGEMENT VRCHOLOVÝ 

MANAGEMENT 
plánování 

plánování 
plánování 

organizování 

vedení 
organizování 

vedení 
organizování 

kontrolování 
vedení 

kontrolování kontrolování 
Tabulka č. 1 Rozdělení času manažerů na různých úrovních ve vztahu k vykonávaným manažerským činnostem (Bělohlávek 
et al, 2006, s. 10). In: Aldag, Stearns: Management, South-Western, Cincinnati, Ohio, 1987, s. 15. 

Plamínek (2008) rozlišuje role leadera, manažera a vykonavatele a přiřazuje jim konkrétní 

odpovědnosti: 

- Leader a jeho odpovědnosti – definice myšlenek; prodej myšlenek; podpora 

a kontrola. 

- Manažer – definice: produktů, procesů, zdrojů, struktur, zpětných vazeb, dopředných 

vazeb, úloh a kompetencí; orientace, motivace, habilitace, synergetizace, integrace. 

- Vykonavatel – dosahování výsledků, péče o vlastní lidské zdroje, poskytování zdrojů 

(Plamínek, 2008, s. 158-163). 

Současně Plamínek popisuje tzv. „strategické kontinuum“: „Strategie je v něm určována pro 

různé strategické intervaly, tedy období, ve kterých se firma opírá o určitý soubor 
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konkurenčních výhod a ve kterých zároveň platí určitý soubor metrik, kterým je posuzován 

podnikatelský úspěch firmy“ (Plamínek, 2008, s. 44).  

Na začátku stojí „operační strategický interval“, který platí v přítomnosti. Jsou v něm 

připravovány zdroje pro výkon v následujícím období tedy v „prvním rozvojovém 

strategickém intervalu“. „Pro tento strategický interval již existuje nová strategie jako 

výsledek práce lídrů a zároveň je připraven design procesů včetně definice produktů a zdrojů 

jako výsledek práce manažerů. Lídři by měli již v rámci operačního strategického intervalu 

promýšlet druhý rozvojový strategický interval, případně další a další“ (Plamínek, 2008, 

s. 44). 

 Operační 
strategický interval 

První rozvojový 
strategický interval 

Druhý rozvojový 
strategický interval 

Lídři Funkční strategie Připravená strategie Připravená strategie 

Manažeři Funkční procesy Připravené procesy - 

Vykonavatelé Podávaný výkon - - 

Tabulka č. 2 Přehled strategických intervalů (Plamínek, 2008, s. 45) 

Je zřejmé, že v průběhu času se postupně strategické intervaly posouvají směrem doleva – 

tzn., že první rozvojový strategický interval se stává operačním, druhý prvním apod. 

Operační strategický interval se tak stává již minulostí. 

Toto kontinuum je možné vnímat jako permanentně a cyklicky se opakující strategie, tedy 

postupy procesy, které neustále v organizaci kolují a počítají se svými vnitřními i vnějšími 

zdroji i záměry koncepce rozvoje. Pro vedení a řízení sloučené organizace jsou důležité 

zejména z důvodu zajištění udržitelnosti, dynamiky a stability organizace. Tím lze zajistit 

také i jistou míru spokojenosti zaměstnanců organizace, kteří na základě jistoty 

a spokojenosti mohou podávat i vyšší výkony. 

Iniciátorem operačního strategického intervalu, resp. autorem funkční strategie jeho 

naplňování se stává leader. Tím za sebe i své rozhodování a jednání přebírá značnou míru 

odpovědnosti a pro svoji činnost musí být motivován, a to především vnitřně.  

Podle Bendera (2006) samotné přijetí role leadera člověka posouvá a rozvíjí. Vede ho 

k nutnosti přemýšlet sám za sebe, k přebírání odpovědnosti. Tím považuje leadery za 
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motivované k dokončování započatých činností. Zároveň říká, že leadeři: „mají větší vnitřní 

motivaci k zahajování nových projektů a vytrvalost k jejich dotažení do konce. Vidí, co druzí 

potřebují a podporují je v dosahování jejich úkolů“ (Bender, 2006, s. 23). 

Činnosti leadera podle Bendera jsou následující: 

- vedení někoho nebo něčeho na cestě někam jinam, zejména jde-li napřed; 

- rozhodování o kursu nebo směru dalšího postupu; 

- řízení činnosti, aktivity nebo výkonnosti druhých; 

„Leader jde v čele (např. průvodu); Leader je první z mnoha“ (Bender, 2006, s. 16). 

2.6 Manažerské činnosti 
Aby se mohly naplnit všechny vize a záměry managementu ve prospěch organizace, kterou 

řídí a vede, je zapotřebí, aby jeho členové disponovali určitými dovednostmi, vědomostmi, 

návyky. Fayol (2013) tvrdí, že je třeba organizaci, která byla založena, vytvořena, také 

spustit. Dokonce používá spojení jako „příkazná mise“ v souvislosti s jakousi povinností 

organizaci začít provozovat – řídit, vést, rozvíjet. Říká, že umění velet závisí na určitých 

osobních kvalitách, znalostech a principech managementu. Zároveň vymezuje pět elementů 

managementu obdobně jako Bělohlávek (2006) a další. 

 Jsou jimi: 

- plánování,  

- organizování,  

- velení,  

- koordinace, 

- kontrola. 

V souvislosti s velením Henri Fayol (2013) dále říká, že manažer, který musí velet, by měl: 

mít důkladné znalosti svých zaměstnanců, měl by být dobrým příkladem a rovněž by měl 

provádět pravidelné audity v organizaci, shrnovat poznatky. Zdůrazňuje nutnost zajištění 

jednotného směru organizace a zároveň odhlédnutí od detailu. 
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Za důležitou aktivitu manažerů v organizaci považují Fotr, Dědina, Hrůzová (2003) také 

rozhodování, které chápou jako nedílnou složku sekvenčních manažerských funkcí, kterými 

jsou podle nich:  

- plánování,  

- organizování,  

- výběr a rozmístění pracovníků,  

- vedení lidí, 

- kontrola.  

Vedle rozhodování pak uvádějí jako další tzv. průběžné funkce, a to analýzu činností 

a komunikaci.  

Mezi typické rysy managementu zařadili již v devadesátých letech Terry, Rue (1982) kromě 

plánování, organizování a kontroly také mobilizování lidí k dosahování cílů. Je zřejmé jisté 

propojení manažerských a leaderovských činností. Motivaci totiž jiní autoři považují za 

činnosti leadera (Bender, 2006). 

Jak je patrné, různí autoři nazývají tytéž okruhy manažerského konání různě. Jejich 

vymezení je však velice podobné. Lze se tak setkat s pojmy: 

- manažerské aktivity a manažerské role (Veber, 2006); 

- sekvenční manažerské funkce a průběžné manažerské funkce (Fotr, Dědina, Hrůzová 

(2003); 

- elementy managementu (Fayol, 2013); 

- manažerské činnosti (Bělohlávek et al., 2006). 

Navíc Jay, Templar (2006) doplňují manažerské dovednosti, které dále třídí podle rolí, do 

nichž se manažer v průběhu svého konání dostává. Jedná se o dovednosti v roli manažera 

(vedení výběrových pohovorů, hodnocení pracovníků, jednání s různými typy lidí, práce 

s novým zaměstnancem a koučování), dovednosti v roli leadera (vedení porad, příprava 

projektů, rozhodování) a o dovednosti v roli vykonavatele (práce s rozpočtem, prezentační 

dovednosti, tvorba návrhů, vyjednávání a práce s časem). 
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Vždy však manažer svými dovednostmi, činnostmi a funkcemi do jisté míry ovlivňuje chod 

organizace, a to prostřednictvím dalších lidí, na jejich soudržnosti a společném konání pak 

záleží i výsledek a úspěch všech realizovaných procesů. 

„Zaměřte se na to, aby mezi zaměstnanci převládla jednota, energie, iniciativa a loajalita“ 

(Fayol, 2013, s. 98). Těchto kvalit, které pomohou organizaci rozvíjet a dosahovat 

potřebných výsledků, je možné dosáhnout pomocí výše uvedených manažerských 

dovedností pouze za předpokladu, že pozornost bude zaměřena směrem k zaměstnancům, 

ke spolupráci s nimi i mezi nimi. Je zřejmé, že vedení lidí je jednou z důležitých činností 

manažera organizace. 

„Aby pracovní činnost byla efektivní a přinášela prospěch podniku i každému pracovníkovi, 

je potřebné cílevědomě podněcovat a usměrňovat zaměřenost a úsilí pracovníků 

a koordinovat činnost pracovních skupin žádoucím směrem, tj. ke konkrétním cílům 

a úkolům“ (Bedrnová, Nový, 1994, s. 243). Nutností je rovněž nastavit cíle tak, aby byly 

dosažitelné a všemi přijaté – akceptované, jedině tak mohou být i pro zaměstnance 

motivující. Za tímto účelem můžeme použít jednu z metod pro formulování chytrého cíle, 

kterou je metoda SMART.  

Veber vymezuje tuto zkratku následovně:  

- „Specific – jasné vymezení; 

- Measurable – měřitelnost; 

- Agreed, accept – přijetí po vzájemné dohodě; 

- Realistic – reálnost; 

- Trackable – sledovatelnost“ (Veber, 2000, s. 73) 

Cíl musí být dostatečně specifický, konkrétní, aby ho všichni zaměstnanci jasně viděli ještě 

před jeho naplněním. Mohou si tak představit, jak bude vypadat situace, když budou se svojí 

činností hotovi, jak bude konkrétně vypadat jejich výsledek. Lépe si potom mohou vytvářet 

představu o cestě, metodách, strategiích, ale také o podmínkách, které je v mnohých 

případech nutné a potřebné vytvářet pro naplnění daného cíle. Pokud si zaměstnanci 

i manažer dokáže představit výsledek své práce, dokáže se dohodnout se všemi na 

podmínkách a prostředcích, které budou vytvořeny či použity pro dosažení cíle, je již velmi 
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snadné zajistit jeho měřitelnost – udělat si představu o skutečném naplnění cíle. 

V měřitelnosti je žádoucí stanovit kritéria, případně indikátory pro vyhodnocení naplněnosti 

daného cíle. 

Takto popsaný cíl ještě není možné dosáhnout, pokud nebude akceptovaný všemi, kterých 

se bude přímo dotýkat. Jedná se zejména o aktéry naplňování cíle – manažery, zaměstnance, 

ale rovněž jednotlivce nebo skupiny, kterým cíl v podobě výsledků bude určený a který 

budou moci využívat. Může se jednat o konkrétní výrobek, v případě školního prostředí se 

může jednat o vypracovaný projekt, případně o dovednost, kterou mohou v rámci cíle získat 

konkrétní zaměstnanci a která může dále ovlivnit jejich působení v organizaci. 

Pro zajištění motivace zaměstnanců k naplnění cíle nebo k realizaci dílčích aktivit, je 

samozřejmostí, že stanovený cíl musí odpovídat realitě – úrovni dovedností a znalostí 

pracovníků, podmínkám, v nichž se bude cíl naplňovat, případně také možnostem samotné 

organizace. Hospodářová (2008) formuluje „pravidlo 21 dnů“ v souvislosti s časem, který 

potřebují lidé k tomu, aby nový cíl přijali, aby si jeho obsah a směr ukotvili. 

Posledním krokem je monitorování průběhu naplňování cíle, jeho dílčích částí. Tato činnost 

je potřebná k zajištění průběžné reflexe či sebereflexe, jejíž dílčí poznatky mohou ovlivnit 

proces naplňování cíle, případně výběr metod a forem práce, postupné úpravy podmínek pro 

směřování k cíli apod. 

V celé široké oblasti řízení si nachází každý manažer s využitím svého potenciálu 

(dovedností, vědomostí, zkušeností) své postupy a principy, které mu pomáhají 

k formulování rozvojových cílů, a také k zapojování lidí do jednotlivých činností vedoucích 

k dosahování efektivních výsledků. Aby byly činnosti pro každého zaměstnance motivační, 

je nutné vycházet také z jeho potenciálu, z jeho schopností, vědomostí, dovedností, tedy 

z jeho kompetencí. Kompetence v tomto případě možné vymezit jako soubory vědomostí, 

dovedností, postojů a hodnot potřebných pro vykonávání konkrétní činnosti.  

Veteška, Tureckiová (2008) hovoří o řízení podle kompetencí. Považují tento přístup k řízení 

jako velmi progresivní, neboť vedou k definování profesních kompetencí, které se stanou 

specifickými pro danou firmu, školu. 
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Takové kompetence potom mohou pomoci manažerům při objevování nových pracovníků, 

ale také pomohou pro sebereflexi zaměstnanců zejména při jejich profesním růstu. 

Sebereflexe každého zaměstnance je potřebná k formulování cílů osobního rozvoje, jež by 

měly být v souladu s požadavky dané firmy a tedy i s profesními kompetencemi, které si 

společně zaměstnanci definují a následně je sdílí. Nastavování cílů rozvoje zaměstnanců 

i celé organizace patří ke klíčovým dovednostem každého manažera. Dále se definováním 

manažerských dovedností zabývají i další autoři, např.: Chobotová (2008), Cimbálníková 

(2009), Krátký et al. (2012), Lojda (2011), Jarošová et al. (2015), Fotr. et al. (2016).  

2.7 Management změny 
S rozvojem organizací souvisí přijímání opatření, inovací, které je možné označit jako 

změny, neboť mají přímý dopad na určité procesy a samozřejmě také na zaměstnance. Ti se 

často stávají jejich realizátory, případně se mohou podílet také na jejich přípravě. 

Management změny je v odborné literatuře vymezován nejčastěji jako schopnost řídit změnu 

(Kubíčková, Rais, 2012). Tato schopnost se může stát pro manažery a leadery zásadní 

v procesu rozvoje firmy, neboť může firmu posouvat vpřed směrem k předem stanovené vizi 

a může svojí podstatou reagovat na měnící se prostředí a podmínky. Důležitá se rovněž při 

procesu řízení změny zdá být schopnost motivovat zaměstnance a mít jasnou představu 

o rozvoji firmy (Barták, 2007). 

Každá změna, kterou se rozhodne vedení firmy zavést, prochází zpravidla několika kroky. 

Záleží na naléhavosti změny, na jejím druhu, šíři a celkovém charakteru. Obecně se však 

osvědčilo řídit proces změny podle vybraných zásad. 

Implementací transformačních procesů do praxe se zabývá John Kotter, který uvádí v jedné 

ze svých publikací návrh osmi bodů, které je zapotřebí dodržet při implementaci změn 

(Kotter, 2008).  

Osmibodový proces změny 

ü Vyvolání vědomí naléhavosti uskutečnit změny 

ü Sestavení koalice prosazující změny 

ü Vytvoření vize a strategie 

ü Komunikace transformační vize 
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ü Posílení pravomocí zaměstnanců v širokém měřítku 

ü Vytváření krátkodobých vítězství 

ü Využití výsledků a podpora dalších změn 

ü Zakotvení nových přístupů do podnikové kultury (Kotter, 2008) 

Podobný model řízení změny založený na týmové spolupráci vytvořil již v 1. polovině 

minulého století Kurt Lewin. Jeho model řízení změny je třífázový: 

- fáze rozmrazení; 

- fáze změnová; 

- fáze zamrazení (Kubíčková, Rais, 2012). 

Z pojetí těchto modelů vyplývá důraz na všechny aktéry, kterých se změna týká. Toto je 

možné usoudit z důrazu na motivaci, která je především v prvních fázích procesu řízení 

změny pro její přijetí podstatná. Autoři obou modelů, stejně tak jako další odborníci pro 

oblast managementu změny, např.: Tyson, Jackson (1997), Veber (2001, 2006) nebo Barták 

(2007) zdůrazňují v procesu řízení změny důležitost osobnosti leadera a manažera. Zejména 

jeho schopnost formulovat vizi a vnímat ji v kontextu řízení změny.  

Celý proces řízení změny tak zahrnuje řadu leaderovských a manažerských dovedností, které 

je třeba uplatnit. Jde např. o formulování vize firmy, strategické plánování, zapojení 

zaměstnanců do procesů týkajících se změn a také zajištění stability již změněných procesů. 

Kubíčková, Rais (2012) označují leadery, kteří disponují schopností pružně reagovat na 

dynamicky se měnící podmínky, za „mistry změn“. Je samozřejmostí, že za úspěchem či 

neúspěchem změn stojí právě leader, případně manažer, se všemi jeho schopnostmi, které 

v tomto procesu uplatňuje. Může se jednat např. o schopnost: 

- komunikovat, 

- naslouchat, 

- vést lidi k týmové práci,  

- motivovat, 

- vyvozovat závěry a přijímat opatření. 

V zásadě se jedná o schopnost změnu uskutečnit v případě kvantitativních změn a schopnost 

hlubšího poznání obsahu změny související jak s teoretickými, tak s empirickými poznatky 
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v případě kvalitativních změn (Veber et al., 2000). Je tedy potřeba, aby iniciátor a realizátor 

změny měl dostatečné množství informací a zkušeností týkajících se obsahu změny. Ty 

mohou poté zajistit její efektivitu a přínos pro firmu. Je patrné, že se jedná o správné 

rozhodnutí pro změnu. 

Rozhodování se pro změnu, které vyplývá ze zkušeností a z nabytých informací a zároveň 

směřuje ke stanovené vizi, by mělo počítat mimo jiné také s hlasem zaměstnanců neboli 

employee voice (Armstrong, 2007). Za jeden z vhodných nástrojů, který vychází 

z komunikace se zaměstnanci, může být považován the Balance Scorecard, který představili 

a rovněž ověřili ve firemním prostředí Kaplan, Norton (2000, online). Tento nástroj má 

přinést vybalancování neboli rovnováhu do života firmy. Využíván je pro rozvoj organizace 

a vnáší do jejího řízení a vedení jasný systém postavený na každém jedinci a jeho 

jedinečnosti i osobním přínosu pro firmu. 

The Balance Scorecard uvádějí jako osobní kartu každého zaměstnance, kterou je možné 

nosit u sebe, např. v peněžence. Přičemž při pohledu na ni každý zaměstnanec bez ohledu 

na to, jakou pozici ve firmě vykonává, okamžitě zjistí, k jakým konkrétním krokům se 

zavázal, jaké cíle jimi naplňuje a jak zní vize „jeho“ firmy. the Balance Scorecard tak může 

sloužit také k sebereflexi zaměstnance i jako nástroj hodnocení zaměstnance 

zaměstnavatelem.  

Pro řízení změny, respektive o rozhodování o podobě a uskutečnění změny se zdá být 

podstatnější proces kolem the Balance Scorecard, který lze označit za cyklicky se opakující 

a permanentní. Tím mohl dostat také podobu spirály.  
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Schéma č. 6 Around the Balance Scorecard (Kaplan, Norton, 2000, online) 

 

Proces kolem the Balance Scorecard je založen na pravidelně se opakujících dílčích 

procesech. 

1. Tlumočení vize – v této fázi se formuluje vize a strategické cíle firmy, která je závislá 

na vnitřních podmínkách, zjišťují se slabé a silné stránky firmy, dále vnější 

podmínky např. v podobě příležitostí i úskalí či rizik. Poté je možné přistoupit 

k formulování zaměření, směřování firmy. 

2. Komunikace, sdílení – protože vize firmy se týká všech zaměstnanců i dalších 

objektů, na které má přímý dopad, je nezbytné nově formulovanou vizi komunikovat 

uvnitř firmy a konfrontovat ji s vnějšími požadavky, očekáváními a požadavky např. 

ze strany odběratelů, klientů. 

3. Plánování – jako jedna z manažerských činností přináší do realizace a naplňování 

vymezených strategií jasnost, řád. 

4. Zpětná vazba – v této fázi se soustředíme na vyhodnocení všech naplánovaných 

aktivit a tím i na naplňování vize a strategických cílů. Zpětná vazba může přinést 

proměnu strategických cílů, v některých případech i proměnu vize firmy. 
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Všechny tyto procesy probíhají neustále v uvedeném pořadí, jeden vychází z předchozího 

a ovlivňuje následující. Výsledkem může být již zmíněná the Balance Scorecard, která stojí 

v centru celého dění. The Balance Scorecard slouží jako nástroj řízení podniku 

prostřednictvím strategických cílů a ukazatelů. Každý manažer je motivován odpovědností 

za splnění akčních programů a splnění stanovených ukazatelů (Veber, 2000, s. 437). 

The Balance Scorecard tak přináší pohled na čtyři základní procesy, které by neměl manažer 

opomenout a které mohou přinést do firmy rovnováhu. Jak je patrné, veškeré uvažování 

vychází od vize a zásadních firemních hodnot, které Collins, Porras (2018) definují jako 

hlavní a trvalé organizační zásady, které mají mít vnitřní hodnotu a musí být pro členy 

organizace důležité. Trvalost nastavených procesů může zajistit jejich pravidelné cyklické 

opakování spojené s implementací inovativních na sebe navazujících prvků. Je jednoznačné, 

že se nejedná o přerušované procesy, ale o procesy kontinuální, které jsou zmiňovány rovněž 

v technice a v průmyslu (multimediaexpo, 2016, online). 
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3 Kurikulární reforma  

3.1 Východiska kurikulární reformy 
Teorií kurikula a vymezením jeho různých definic se zabývá např. Walterová (1994), 

Průcha, Walterová, Mareš (2001) nebo Průcha (2002), který navíc pracuje s pojmy: 

kurikulum zamýšlené, realizované, dosažené (Průcha, 2002, s. 246). Pojem kurikulum je 

definován obecněji jako „obsah veškeré zkušenosti, kterou žáci získávají ve škole 

a v činnostech ke škole se vztahujících, její plánování a hodnocení“ (Průcha, Walterová, 

Mareš, 2001, s. 110).  

Právě změna podoby a rovněž obsahu kurikulárního rámce pro všechny stupně vzdělání se 

staly podstatou kurikulární reformy. Za stěžejní materiál upřesňující principy kurikulární 

reformy a naznačující způsoby její úspěšné implementace je považován Národní program 

rozvoje vzdělávání v České republice – Bílá kniha. Bílá kniha byla vydána v roce 2001 jako 

hlavní strategický dokument rozvoje vzdělávání v ČR a ministerstvu školství bylo uloženo 

principy Bílé knihy realizovat. 

Bílá kniha zdůrazňuje především nutnost změny cílů a obsahů vzdělávání, potřebu vnitřní 

proměny škol a zajištění větší efektivity vzdělávání. Zabývá se rovněž postavením 

pedagogických pracovníků v systému školství, předpokládá mimo jiné také vytvoření 

kariérního systému pedagogických pracovníků. Zdůrazňuje potřebu proměny předškolního, 

základního, středního, terciární vzdělávání i vzdělávání dospělých. Uvádí doporučení pro 

implementaci kurikulární reformy do praxe a vymezuje rovněž hlavní strategické linie 

vzdělávací politiky v ČR (MŠMT, 2001). 

Výsledky naplňování cílů vymezených v Bílé knize, míru jejich naplňování a efektivitu 

aplikovaných doporučení do praxe je do jisté míry možné zjistit z materiálu Analýza 

naplnění cílů Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (Bílé knihy) 

v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání. 

Jedná se o dokument, který může být prvním krokem k auditu současného stavu vzdělávání 

v České republice. Profesionální audit považují autoři tohoto dokumentu za nutnou 

podmínku vybudování strategického řízení ve vzdělávání, jehož nedílnou součástí musí 

kromě vyhodnocení současného stavu být i diskuse o společné vizi vzdělávacího systému, 
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navzájem koordinované aktivity a jejich průběžné vyhodnocování a upravování (Straková 

et al., 2009). 

Systém kurikulárních dokumentů je vymezen dvěma úrovněmi – státní a školní. Státní 

úroveň tvoří rámcové vzdělávací programy zpracované pro všechny stupně vzdělání, ba 

dokonce i pro školy, které stupeň vzdělání neposkytují – např. základní umělecké školy, 

jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, mateřské školy. Školní úroveň 

kurikulárních dokumentů tvoří poté školní vzdělávací programy, které si všechny školy 

a školská zařízení, pro něž je vytvořen rámcový vzdělávací program (RVP), samostatně 

zpracovávají. 

 

Schéma č. 7 Systém kurikulárních dokumentů (VÚP, 2005, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání) 

Mezi jednotlivými stupni vzdělání je graficky vyznačeno plynutí nebo také navazování, 

které je možné vyjádřit jako „kontinuální vzdělávání“. Tento pojem je definován jako jeden 

z pojmů celoživotního vzdělávání, se kterým je často nesprávně zaměňován. Představuje 

stálé záměrné vzdělávání se stále vyššími vzdělávacími cíli. Pojem má své opodstatnění ve 

smyslu vytváření vzdělávacích příležitostí jako předpokladu plynulého rozvíjení 
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a zdokonalování vzdělání člověka. Kontinuita je zde vnímána právě jako spojitost, stálost, 

nepřetržitost (andromedia, 2016, online). Malý slovník finanční gramotnosti vymezuje 

pojem kontinuita také jako souvislost, návaznost (klub.slovniky, 2016, online). 

Problematika kontinuity bývá nejčastěji v souvislosti s kurikulární reformou zaměřena 

pouze na obsahovou provázanost rámcových vzdělávacích programů – závěry jsou 

publikovány např. ve Výroční zprávě České školní inspekce (ČŠI) za rok 2009/2010. ČŠI se 

dále v této souvislosti zabývala souladem rámcových a školních vzdělávacích programů, 

výsledky výzkumu uvedla v tematické zprávě. 

Často je možné se setkat s pojmem „didaktická kontinuita“, kdy mají autoři na mysli 

návaznost v oblasti metod a forem práce se žáky či studenty, nebo obsahovou návaznost 

učiva, potažmo i výsledků vzdělávání. Jeřábek (2001) již před přípravou tvorby rámcových 

vzdělávacích programů zdůrazňuje v souvislosti s migrací, ale nejen s ní, důležitost 

kontinuity v souvislosti s výukou cizích jazyků. Dále např. Švejnohová a Slavíková (2016, 

s. 31-38) přibližují didaktickou kontinuitu v oblasti matematiky mezi vzděláváním 

předškolním a vzděláváním na prvním stupni, a to prostřednictvím úlohy, kterou řeší děti 

v předškolním věku jako problémovou úlohu. Zaměřují se na návaznost intelektových 

operací.  

Didaktickou kontinuitou na pomezí prvního a druhého stupně resp. přechodu ze vzdělávání 

podle programu Obecná škola do vzdělávacího programu Občanská škola se zabývala 

Fleissnerová (1997). Daneš (2010/2011) se v článku Kontinuita češtiny zabývá historickou 

kontinuitou češtiny a sleduje její vývoj v jednotlivých historických obdobích. Následně 

Knecht (2011) vymezuje pojem kontinuita jako nepřetržité trvání, vzájemnou návaznost, 

spojitost, pokračování. Věnuje se kontinuitě kurikula na přechodu z prvního na druhý stupně 

základního vzdělávání a tvrdí, že kontinuita kurikula je součástí širšího rámce edukačních 

fenoménů. Dochází k závěru, že požadavek kontinuity kurikula 1. a 2. stupně je naplněn 

pouze v omezené míře, postrádá rozvíjení některých očekávaných výstupů 1. stupně na 

2. stupni. Současně Walterová et al. (2011, s. 9-10) tvrdí, že přechody mezi vzdělávacími 

stupni jsou jedním z podstatných problémů vzdělávacích systémů. Přechodem mezi 

základním a středním vzděláváním se zabývá Heather Malcolm. Zaměřuje se na kontinuitu 
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základních a středních škol ve Skotsku, řeší vztahy obou stupňů škol i didaktickou kontinuitu 

(Malcolm, 1995, online). Kontinuitou přírodovědného vzdělávání na přelomu základního 

a středního vzdělávání před a po zavedení Národního a Severoirského kurikula se zabývá 

Jarman (1997). V souvislosti s tím uvádí rovněž začínající spolupráci středních a základní 

škol. V Nizozemském vzdělávacím systému se kontinuitou zabývá i Biemans, Harm et al. 

(2013), kteří píší o zajištění kontinuity ve vzdělávacích programech v rámci odborného 

vzdělávání. Toto je v současné době trendem v odborném vzdělávání v Nizozemsku. Autoři 

pak přinášejí pohled na různé způsoby či možnosti zajištění návaznosti vzdělávacích 

programů ve vztahu k prostředí, v němž se proces učení odehrává, a ve vztahu ke studentům. 

Z analýzy textu můžeme vyvodit jistý vztah k návrhu koncepčního řešení systému. Je 

zřejmé, že pro zachování celistvosti systému školství je nutné zajišťovat kontinuitu také na 

národní úrovni. Jedná se o kontinuitu vzdělávacích politik, která byla zmíněna již 

v souvislosti s kulatým stolem Stálé konference asociací ve vzdělávání (Rýdl, 2014). 

3.2 Kurikulární reforma jako proces změny 
Příprava a následná implementace kurikulární reformy do praxe škol přinesla řadu změn pro 

všechny její aktéry. Největší změnu pro české školství představovalo nové pojetí obsahů 

a cílů vzdělávání – v praxi to znamenalo přechod od jednotných učebních osnov ke školním 

vzdělávacím programům. Na učitele byly kladeny nové požadavky a také větší 

zodpovědnost. Do této doby využívali učitelé k výuce jednotné učební osnovy zpracované 

odborníky, přičemž za kvalitu a správnost vypracování osnov zodpovídal stát. Zásadní 

změnou a zároveň jednou z velkých obav se mohla stát skutečnost přechodu na výuku podle 

školních vzdělávacích programů (ŠVP), které si museli učitelé zpracovat sami.  

Každá změna, kterou se rozhodne kdokoli zavést, musí pro její bezproblémové přijetí projít 

několika kroky. Záleží na naléhavosti změny, na jejím druhu, šíři a celkovém charakteru 

(Kotter, 2008). Otázkou zůstává, zda se iniciátoři této velmi podstatné změny inspirovali 

některými zásadami související s přípravou a implementací změny, včetně jejího přijetí. 

Pokud se iniciátoři této změny nechali inspirovat osvědčenými postupy, bylo by vhodné 

zjistit, v jaké fázi mohlo být postupováno jinak, efektivněji. 

Kurikulární reforma bezesporu změnou byla a je. Mnoho odborníků se shodlo na 

skutečnosti, že dosud nebyla mnohými aktéry zejména z prostředí škol přijata. Objevily se 
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však i takové školy (či jednotliví učitelé), které dnes přiznávají, že již před přijetím 

kurikulární reformy vyučovaly ne zcela v souladu s předchozími právními předpisy (MŠMT. 

Co si myslí učitelé a ředitelé o školské reformě, 2016, online), a vycházely měnící se 

společnosti vstříc např. úpravou učebních plánů, integrací vzdělávacích obsahů – 

samozřejmě na úrovni vlastní školy. Tito učitelé pak přijali principy kurikulární reformy 

jako jakousi legalizaci již realizovaných změn a rovněž jako výzvu k nastolení dalších 

navazujících kroků vedoucích k posílení autonomie jejich škol. Možné je předpokládat větší 

efektivitu při implementaci této změny do praxe škol, neboť právě efektivnost škol je ve 

velké míře ovlivňována jimi samotnými (Průcha, 2002). 

Je tedy zřejmé, že lépe či pozitivněji je přijata taková změna, která je jednak vyvolána 

okruhem osob, jichž se týká, a jednak také tím, že je zajištěno dostatečné množství osob, 

institucí, které tuto změnu podporují a šíří mezi širší veřejnost. Jedná se o sestavení koalice 

prosazující změny (Kotter, 2008). 

Pro podporu kurikulární reformy MŠMT sice organizovalo setkání zástupců všech škol 

v regionu se zástupci MŠMT, Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (VÚP) a s jedním 

z ředitelů tehdejších „pilotních škol“. Cílem setkání bylo zejména vysvětlit podstatu reformy 

a přiblížit její pozitivní dopad na další rozvoj škol. Dalším pokusem pro zajištění 

informovanosti a větší podpory reformy ze strany škol bylo sestavení týmu vybraných 

školitelů, kteří měli za úkol šířit, pokud možno stejným způsobem, informace o reformě 

a tvorbě ŠVP mezi všechny školy. VÚP připravil kritéria pro výběr budoucích školitelů, 

avšak zájem o vykonávání této osvěty nebyl velký. Byť byli školitelé v rámci projektu 

Koordinátor proškoleni stejným způsobem, zaznamenali jsme odlišné dopady v jednotlivých 

regionech. Při setkávání zástupců VÚP s pedagogy tak často docházelo k situaci, kdy bylo 

nutné upravovat informace získané od školitelů.  

Již tato skutečnost naznačuje, že kurikulární reforma nebyla většinou škol přijata. Tuto 

skutečnost potvrzují také následné výzkumy, např.: Štech, (2013), Straková (2013), Dvořák, 

Starý, Urbánek (2015). Zůstává proto otázkou, zda tato naléhavost změny byla u škol 

vyvolána (Kotter, 2008) nebo zda se změny dotkly pouze škol, v nichž jsou změny nutné, 

a to k obnově funkčnosti škol v souvislosti s měnícími se vnějšími podmínkami, nebo 



51 
 

i celého systému, neboť změny nemohou dlouhodobě setrvávat pouze na úrovni škol, 

inovovat je třeba celý systém (Pol, Hloušková, Novotný, Sedláček, 2010). 

Tvorba a schvalování RVP stejně jako zavádění vlastních školních vzdělávacích programů 

probíhala postupně podle předem stanoveného harmonogramu.  

Průběh reformy – vydávání RVP a přechod na výuku podle vlastních ŠVP 

 Schválení RVP 
Školy začínají v prvních 

ročnících učit podle příslušných 
ŠVP 

Mateřské školy 1. 3. 2005 1. 9. 2007 

Základní školy 31. 8. 2005 1. 9. 2007 
(povinně v 1. i v 6. roč.) 

Základní umělecké školy do 31. 8. 2010 1. 9. 2012 

Gymnázia 24. 7. 2007 1. 9. 2009 

Dvojjazyčná gymnázia do 31. 8. 2009 1. 9. 2009 

Sportovní gymnázia 24. 7. 2007 1. 9. 2009 

Ostatní střední školy 
 (SOŠ, SOU, VOŠ) 

1. etapa (61 RVP OV) 31. 8. 2007 1. 9. 2009 

2. etapa (82 RVP OV) 1. 9. 2008 1. 9. 2010 

3. etapa do 31. 8. 2009 1. 9. 2011 

4. etapa do 31. 8. 2010 1. 9. 2012 

Tabulka č. 3 Průběh reformy (MŠMT. Harmonogram, 2016, online) 

RVP zpracovávaly tehdejší přímo řízené organizace MŠMT – Výzkumný ústav pedagogický 

v Praze a Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV)2. 

Kromě harmonogramu postupné implementace nových kurikulárních dokumentů do praxe 

naplánovalo MŠMT také proces vzdělávání pedagogických pracovníků. Toto vzdělávání 

mělo především zajistit vybavení pedagogických pracovníků takovými dovednostmi, které 

 
2 Obě tyto instituce prošly reorganizací a byly sloučeny v nově vzniklou instituci – Národní ústav pro 
vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). 
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potřebovali k pochopení principů kurikulární reformy a rovněž k tvorbě ŠVP, která je 

s reformou úzce spjata. 

Naplnění procesu implementace kurikulární reformy do praxe škol měly podpořit první 

projekty financované z Evropského sociálního fondu. Tvorba a ověřování Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV)3 se obešly bez podpory 

finančních prostředků získaných z Evropského sociálního fondu (ESF), naopak v případě 

základního vzdělávání byl sepsán snad první projekt podpořený ESF – projekt Pilot Z. Tento 

projekt již zahrnoval pouze malý vzorek pilotních škol. Z celkového počtu 64 škol se do 

tohoto projektu mohlo zapojit pouhých 16. Protože byl projekt zaměřen na podporu 

počátečního vzdělávání, které bylo chápáno jako vzdělávání na našem 2. stupni, byl 

paralelně sepsán i projekt Pilot 1, financovaný ze státních prostředků, který se logicky 

zaměřoval na implementaci kurikulární reformy na 1. stupni základních škol. Můžeme tedy 

hovořit o snaze zajistit kontinuitu v implementaci kurikulární reformy do šestnácti 

základních škol. O kontinuitě je možné hovořit i v souvislosti předškolního a základního 

vzdělávání, neboť poznatky s tvorbou ŠVP a jeho zavádění do praxe získané v oblasti 

předškolního vzdělávání byly bohatě využity jednak při tvorbě kurikulárních dokumentů pro 

základní vzdělávání, jednak při zahajování spolupráce s „pilotními školami“ s ohledem na 

zajištění obsahové i organizační návaznosti. 

„Pilotní školy“ se rovněž podílely na vzniku manuálů pro tvorbu ŠVP, a to jak pro 

předškolní, tak pro základní vzdělávání. Tyto manuály měly hlavní cíl: vést učitele krok za 

krokem v tvorbě ŠVP. Vedle toho ještě odpovídaly na nejčastěji kladené dotazy ze stran 

pedagogů, upozorňovaly na možná úskalí při tvorbě ŠVP a také doporučovaly osvědčené 

postupy tvorby dílčích kapitol ŠVP. Velkým přínosem, dle sdělení učitelů, bylo především 

uvedení konkrétních ukázek jednotlivých částí ŠVP s komentáři. Manuály byly společně 

s Rámcovými vzdělávacími programy pro základní vzdělávání (RVP ZV) distribuovány do 

všech základních škol a víceletých gymnázií v rámci dalšího národního projektu 

spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu – projektu Koordinátor. 

 
3 V případě mateřských škol vznikl RVP již v roce 2001, měl ale pouze charakter doporučení. 
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Dalším projektem spolufinancovaným z prostředků ESF byl projekt Hodina. Tento projekt 

pomohl financovat navýšení učebních plánů RVP ZV při jejich implementaci do škol. 

Navýšení vyučovacích hodin bylo tedy částečně financováno z prostředků MŠMT a částečně 

(v období 2004/05 až 2005/06 v 7. ročníku) z prostředků ESF – z projektu Hodina. 

Postupné navyšování vyučovacích hodin v učebních plánech škol: 

• od 2003/04: +1 hodina v 8. r., +1 hodina v 9. r.; 

• od 2004/05: +1 hodina v 7. r.; 

• od 2005/06: +1 hodina v 6. r.; 

• od 2006/07: +3 hodiny na 1. stupni, +2 hodiny na 2. stupni (MŠMT. Harmonogram, 

2016, online). 

Navýšené hodiny byly považovány za disponibilní – školy je měly využít dle svých zaměření 

především na výuku cizích jazyků nebo na výuku informačních a komunikačních 

technologií, případně na realizaci průřezových témat. Navýšení hodin nemělo přinést 

rozšíření učiva, ale především se mělo zaměřit na využívání efektivních metod výuky – 

kooperativní vyučování, projektová výuka, řešení praktických situací apod., které vyžadují 

větší časovou dotaci. 

Výše uvedené projekty pomohly „nastartovat“ proces kurikulární reformy v oblasti tvorby 

stěžejních dokumentů. Podpořily však pouze malý vzorek škol, na něž se začali obracet 

učitelé z dalších škol a zahájila se tak diskuse nad smyslem a potřebností kurikulární reformy 

i nad jejím přínosem. Následující národní projekt – Koordinátor již měl mít přímý dopad na 

jednotlivé učitele a ředitele škol. V rámci projektu probíhaly semináře určené koordinátorům 

tvorby ŠVP jednotlivých škol. Celkem bylo proškoleno 3268 koordinátorů ŠVP ze 

základních škol a víceletých gymnázií. Dále byly v rámci tohoto projektu připraveny osobní 

konzultace, které zajišťovali odborníci (konzultanti) přímo ve školách. Konzultace se týkaly 

tvorby ŠVP a jeho implementace do praxe – celkem v rámci projektu proběhlo 268 osobních 

konzultací. Za zmínku stojí i pořádání „minikonferencí“ a pracovních workshopů pro 

koordinátory ŠVP, které vedli proškolení lektoři – jejich proškolení zahrnovalo vzdělávací 
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bloky (80 a 64 hodin) a bylo rovněž hrazeno z finančních prostředků projektu Koordinátor 

(NIDV. Podrobně o projektu Koordinátor, 2017, online). 

Následně mohl školám pomoci VÚP, který připravil ve spolupráci s MŠMT elektronický 

metodický portál www.rvp.cz, na němž oboroví didaktici průběžně informovali o plnění 

harmonogramu postupné implementace RVP do praxe a uváděli první metodické články 

určené široké pedagogické veřejnosti. Články měly poskytnout pomoc učitelům při tvorbě 

ŠVP a jeho následné realizaci.  

Paralelně vznikala celé řada metodických příruček. Jednou z nich je Příručka s příklady 

dobré praxe (tištěná podoba a DVD), kterou obdržely zdarma všechny školy v České 

republice. Přináší náměty do výuky, kterými je možné pracovat na rozvoji a utváření 

klíčových kompetencí žáků, přináší nový pohled na hodnocení výsledků vzdělávání a také 

na autoevaluaci škol – jako na nový fenomén ve vzdělávání. 

Další příručkou byla publikace s názvem Klíčové kompetence v základním vzdělávání, která 

přibližovala termín „klíčové kompetence“ a zároveň naznačovala, jakým způsobem je 

možné v jednotlivých vyučovacích předmětech kompetence rozvíjet a utvářet. Příručka 

uváděla konkrétní příklady z praxe, včetně obrazové dokumentace. Také tato příručka byla 

distribuována do všech základních škol zdarma. 

Školský zákon ukládá školám pravidelně provádět vlastní hodnocení školy – na jeho 

podporu byl vytvořen sborník Autoevaluace – výběr článků z metodického portálu 

a příručka Autoevaluace mateřské školy – Metodická příručka k vlastnímu hodnocení. 

Sborník obsahuje teoretické i praktické příspěvky, které by měly pedagogů pomoci při 

plánování a následné realizaci autoevaluační činnosti ve školách, příručka je zaměřena na 

problematiku hodnocení ŠVP v mateřských školách. 

Protože kurikulární reforma zasáhla svým způsobem i oblast hodnocení dětí, byla vydána 

příručka pro využití v předškolním vzdělávání – Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV – 

Metodika pro individualizaci vzdělávání mateřských škol (MŠ) je další publikací, která 

napomáhá pedagogům mateřských škol při hodnocení výsledků vzdělávání dětí a hlavně při 

monitorování pokroku každého dítěte i při pedagogické diagnostice. 
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Do procesu podpory kurikulární reformy se zapojila i Česká školní inspekce, která vydala 

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

Materiál byl vytvořen v kooperaci s VÚP, s odborníky z vysokých škol, učiteli a řediteli škol 

a primárně se zaměřil na oblast klíčových kompetencí. 

Dále můžeme jmenovat oborově zaměřené příručky, např.: Čtenářská gramotnost – Výběr 

článků z metodického portálu, Jazyková propedeutika pro učitele 1. stupně základní školy, 

Cizí jazyky napříč předměty 1. stupně základní školy.  

Metodickou podporu kurikulární reformy podpořily i další projekty spolufinancované 

z finančních prostředků Evropského sociálního fondu. Jedná se např. o projekt Cesta ke 

kvalitě, který realizoval NÚOV a Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Projekt byl 

opět zaměřen na jednu z nejproblematičtějších oblastí reformy, kterou je autoevaluace školy. 

V rámci projektu vznikl soubor evaluačních nástrojů s jejich popisem a konkrétní ukázkou 

jejich využití v praxi. Největší přínos lze spatřovat ve vytvoření sítě spolupracujících škol – 

tyto školy si navzájem provedly zhodnocení vybraných evaluačních oblastí (mohly se 

inspirovat vyhláškou č. 15/2005 Sb.). Učitelé se tak učili nacházet, vybírat a využívat různé 

evaluační nástroje, sbírat potřebná data, vyhodnocovat je a poskytovat popisnou zpětnou 

vazbu. 

3.3 Kurikulární reforma a její dopad na praxi 
Úspěšnost kurikulární reformy a její přínos pro školskou praxi se stává předmětem 

výzkumných šetření. V současnosti je možné získávat informace z různých zdrojů či 

institucí, které se monitorováním procesu kurikulární reformy zabývají. Jde např. o výsledky 

šetření Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) – Přehled monitoringu kurikulární reformy 

(VÚP, 2011), tematické zprávy České školní inspekce (ČŠI, 2010, 2012), apod. 

Následně provedla ČŠI analýzu školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání 

vybraných škol. Závěry jsou shrnuty v Tematické zprávě – analýza vzdělávacích programů 

pro základní vzdělávání 2007 – 2011. 

Materiál přináší celkový pohled na proces implementace kurikulární reformy do praxe 

základních škol. Pojednává o termínu kurikulární reforma, který je vymezen jako změna 

cílů, obsahu a organizace vzdělávání. Je však třeba zdůraznit, že kurikulární reforma 
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znamená rovněž změnu přístupu k výuce a s tím související změnu orientování na rozvoj 

klíčových kompetencí žáka. 

Jako nejdůležitější opatření pro zavádění kurikulární reformy do praxe je v materiálu 

uvedeno opatření přímé, motivační a metodické, které mělo přijmout MŠMT. Pod pojmem 

přímá podpora je chápáno finanční zabezpečení výuky, která má nyní podle Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání vyšší počet vyučovacích hodin. Motivační 

opatření je vnímáno jako finanční ohodnocení aktivních pedagogů a metodická podpora je 

nastavena jako vzdělávání pedagogů.  

Tematická zpráva vychází ze závěrů hodnocení školních vzdělávacích programů Českou 

školní inspekcí za uvedené období, přičemž hodnocení se týkalo především povinného 

obsahu vzdělávání; organizačního uspořádání; podmínek průběhu a ukončování vzdělávání; 

povinných zásad pro tvorbu ŠVP; zajištění podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáky nadané; materiálních, personálních a organizačních 

podmínek a podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. 

Zpráva obsahuje dvě části – v první části se zaměřuje na ŠVP jako na klíčový nástroj 

k dosažení cílů kurikulární reformy, ve druhé části jsou vymezeny závěry a doporučení pro 

práce se ŠVP. 

Jako pozitivum kurikulární reformy jsou v tematické zprávě uvedeny principy diferenciace, 

individualizace a autonomie škol, která je posílená větší zodpovědností k procesu výuky. 

Zpráva uvádí, že více než 90 % pedagogů se více či méně do procesu kurikulární reformy 

zapojilo. Podle tematické zprávy se trend zvyšování kvality ŠVP i přístup k novým úkolům, 

před něž byly školy postaveny, stále zvyšuje. Za základní předpoklady pro úspěšnou 

realizaci dvoustupňového kurikula jsou považovány kvalitně zpracované rámcové 

vzdělávací programy a následně i ŠVP. 

Z uvedených výsledků souladu ŠVP a RVP vyplývá, že nejproblematičtější kapitolou je 

Charakteristika ŠVP a Učební osnovy.  

Jako souhrnný poznatek z takto rozsáhlé analýzy je zjištění, že všechny navštívené základní 

školy a víceletá gymnázia, která v nižším stupni realizují základní vzdělávání, předložily 

školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV (Česká školní inspekce, 2012, s. 10). 
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Jako příklad dobré praxe je uveden takový postup tvorby ŠVP, který školy realizovaly za 

podpory projektů Evropské unie. ČŠI považuje za podnětné, že školy takto získaly finanční 

prostředky na ohodnocení práce učitelů. Protože školy tvořily a stále tvoří ŠVP na podnět 

kurikulární reformy (podnět státu), měly by být finanční prostředky na ohodnocení práce 

učitelů také ze státního rozpočtu čerpány. Je otázkou, zda tento příklad je možné vnímat jako 

příklad dobré praxe. 

Tematická zpráva upozorňuje na možná rizika spojená se zjištěním, že přibližně 10 % učitelů 

se vůbec nepodílelo na tvorbě ŠVP. Dále uvádí, že školy mají problémy s vymezováním 

vzdělávacího obsahu na úrovni jednotlivých ročníků. Jako hlavní důvod byla označena 

neexistence standardů. Tato rizika je možné považovat za ohrožující následnou realizaci 

ŠVP v praxi škol. Právě standardy základního vzdělávání a zpracování nově pojatých 

„předmětových“ didaktik spolu s kvalitním dalším vzděláváním pedagogických pracovníků 

může, dle vyjádření tematické zprávy, podpořit učitele v realizaci jejich ŠVP. 

Následně přináší tematická zpráva pohled na problematiku vzdělávání pro každého a na 

individuální přístup k žákům. Zaměřila se především na posouzení diferenciace vzdělávání, 

individuálního přístupu k mimořádně nadaným žákům a k žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Dalšími posuzovanými oblastmi se staly:  

- motivace k učení a podněcující hodnocení; 

- vzdělávání pro praxi a v souvislostech; 

- vzdělávání v bezpečném a neohrožujícím prostředí; 

- spolupracující a otevřená škola. 

Dalo by se říci, že všechny posuzované oblasti ústí do poslední, kterou se stal „projev 

profesionality pedagogických pracovníků při tvorbě a implementaci školních vzdělávacích 

programů“. Tato oblast se však zaměřuje převážně na zjištění míry kvalifikovanosti 

pedagogického sboru. Z tohoto důvodu došli hodnotitelé k závěru, že neexistuje významná 

souvislost mezi kvalitou zpracování ŠVP a kvalifikovaností pedagogických pracovníků. 

Tato oblast zasluhuje hlubší vhled do podstaty profesionality pedagogů, včetně popisu 

profilu pedagogických pracovníků na jednotlivých úrovních jejich pedagogické praxe, a to 

včetně pozice ředitele školy. 
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Závěr tematické zprávy ČŠI tvoří návrh opatření vedoucích ke zvýšení kvality a efektivity 

školních vzdělávacích programů. Podle obsahu jednotlivých opatření lze tyto návrhy 

vztáhnout i k efektivitě vzdělávání jako celku. Soubor návrhů na proměny v systému 

českého školství je poměrně celistvý a navazuje na zjištění ČŠI uvedená nejen v této zprávě. 

Jedním z nich je doporučení jednotné softwarové aplikace pro tvorbu ŠVP. V tomto 

doporučení je možné spatřovat i jistá rizika spojená s opětovným sjednocením školních 

kurikulárních dokumentů a v omezení kreativity pedagogů. Pokud by byly softwarové 

aplikace pro školy povinné, znamenalo by to další nutnost úprav ŠVP, což by mohlo působit 

nikoli podpůrně, ale demotivačně. 

Dalším doporučením je návrh větší podpory autonomie škol se zaměřením na školy 

vesnické. Podpora těmto školám je více než jasná z různých důvodů (bezpečné klima školy, 

včasné podchycení sociálně patologických jevů, praktická výuka, větší míra spolupráce 

s rodiči žáků apod.). Ovšem ve spojení s vyjasněním kompetencí ředitele školy a zřizovatele, 

jak se uvádí v tematické zprávě, může dojít k ohrožení ve smyslu vedení školy. Ředitel školy 

by měl být plně zodpovědný za vedení školy a jeho rozhodování by nemělo být ovlivněno 

zřizovatelem. Naopak jeho role a kompetence by měly být posíleny. 

Tematická zpráva – Analýza školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání za 

období 2007 – 2011 přináší hlubší vhled do problematiky tvorby a následné implementace 

ŠVP do praxe škol, poskytuje informace popisující současný stav kurikulární reformy 

a uvádí data v rozmezí pěti let, což umožňuje spatřovat posun ve vnímání a realizaci cílů 

kurikulární reformy. 

První část zprávy se zaměřuje na interpretaci výsledků zjištění souladu ŠVP a RVP. Pro 

stanovené oblasti souladu těchto dvou kurikulárních dokumentů byla vymezena kritéria 

a následně i sledované ukazatele, které je možné vnímat jako indikátory. V některých 

případech bylo hodnocení doloženo hodnotící škálou. 

Poslední část je souborem návrhů na přijetí konkrétních opatření pro podporu zvýšení kvality 

a efektivity školních vzdělávacích programů. Jde o ucelený výčet doporučení s jejich 

komentáři a odůvodněním potřebnosti. 
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Vymezená opatření by mohla zajistit nejen podporu ŠVP, ale také podporu rozvoje českého 

školství jako celku. Při jejich implementaci do praxe však bude důležité zajistit rovněž 

zastoupení odborníků z řad zkušených pedagogických pracovníků. Tímto krokem se může 

předejít nesouladu teoretických vizí s praktickými potřebami současného školství. 

Jak Česká školní inspekce v tematické zprávě (2012) tvrdí, aby mohli pedagogové naplňovat 

cíle reformy, měly by jim být zajištěny adekvátní podmínky, tzn. poskytovat jim cílenou 

metodickou pomoc, zajistit dostupnost odpovídajícího dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků (DVPP), a dalších forem profesní podpory, jako jsou např. e-learning, 

mentoring, a jiné způsoby vzájemného učení a podpory. 

Tematická zpráva ukazuje na nutnost podpory škol a spolupráce uvnitř škol. Přináší oblasti, 

jako jsou: cílenost, autonomie a odpovědnost, implementace, individuální přístup, motivace 

a podněcující hodnocení, vzdělávání pro praxi a v souvislostech, bezpečné a neohrožující 

prostředí, spolupracující a otevřená škola. Jednalo se však o výzkumné šetření provedené 

v prostředí základního vzdělávání, které postrádalo oblast vedení školy se zaměřením na roli 

ředitele školy.  

Pohled do prostředí managementu škol nabízí mezinárodní šetření TALIS (Lazarová et al., 

2013). Přineslo mimo jiné Souhrnnou zprávu mapující pedagogické vedení ředitelů 

základních škol v ČR. Jednalo se o mapování takových aktivit ředitelů, které realizovali 

v oblasti výchovy a vzdělávání a směřovali k práci s lidmi i ke kultivaci prostředí, v němž 

se výchova a vzdělávání odehrávaly. Vybrány byly tyto sady aktivit: sdílení vize; spolupráce 

s rodiči; podpora profesního rozvoje; monitorování vzdělávacích výsledků; zájem o žáky; 

rozvoj kurikula; stimulující klima; naplňování potřeb učitelů. V rámci aktivit pak bylo 

zjišťováno, jak často se danou aktivitou ředitelé zabývají a jak úspěšní se v ní cítí. Výzkum 

rovněž sledoval rozdíly mezi plně organizovanými a neúplnými školami, mezi řediteli 

a ředitelkami a mezi délkou ředitelské praxe – do pěti let, do deseti let a nad deset let. 

Výsledky však nebyly prezentovány ve vztahu ke sloučeným mateřským a základním 

školám. Je proto možné vzhledem ke specifickému prostředí a podmínkám těchto škol, že 

v těchto typech škol může být realita jiná. 
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Kurikulární reforma měla mimo jiné také podpořit školy v jejich autonomii a umožnit jim 

přizpůsobit vzdělávání v jejich školách regionálním specifikům s ohledem na dosahování 

závazných očekávaných výstupů a vymezené úrovně klíčových kompetencí každého žáka. 

Měla mít rovněž přímý dopad na žáky, podpořit je v jejich rozvoji dle individuálních 

možností a schopností. Samozřejmě kladla a stále klade velké nároky na profesní rozvoj 

učitelů a ředitelů škol. 

Co vše kurikulární reforma školám umožňovala a stále umožňuje? 

- Propojovat vzdělávací obsah napříč vzdělávacími oblastmi a tvořit vyučovací 

předměty či moduly s ohledem na zaměření vzdělávání v dané škole s akceptováním 

regionálních specifik a potřeb žáků. 

- Rozpracovávat vzdělávací obsah, do jednotlivých ročníků dle časové dotace, kterou 

si škola sama zvolí pouze s dodržením celkového počtu hodin daných pro daný 

stupeň vzdělání a vzdělávací oblast. 

- Vybírat vhodné učivo jako prostředek dosahování očekávaných výstupů a klíčových 

kompetencí. 

- Akceptovat důraz na rozvíjení a utváření dovedností žáků s využitím jejich 

vědomostí a zkušeností. 

- Vybírat a popisovat výchovné a vzdělávací strategie s ohledem na zkušenosti, 

zaměření a profesní rozvoj učitelů dané školy. 

Ve výčtu možností lze pokračovat dále. Je zde však možné vnímat jeden rizikový faktor, 

kterým jsou případné úpravy rámcových vzdělávacích programů bez jejich dlouhodobějšího 

ověřování. Je otázkou, co mají úpravy RVP přinést, jakých změn je možné touto cestou 

dosáhnout přímo ve školách a jaká jsou očekávání aktérů úprav RVP. Zda bude dosaženo 

pouze změny formální spočívající např. v přeskupení učiva ve školních vzdělávacích 

programech, nebo změny související s celkovým přístupem ke vzdělávání ze strany učitelů, 

je do jisté míry závislé na samotných učitelích a na jejich vedení ze strany ředitelů škol.  
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Kurikulární reforma přinesla jistě do praxe škol mnohé proměny a umožnila tak školám 

využít svých specifik – zaměření vzdělávání, regionálních možností, spolupráce uvnitř i vně 

školy apod. Změny se přímo dotýkaly všech aktérů vzdělávání – dětí, žáků, učitelů, ředitelů, 

ale také veřejnosti – rodičů, budoucích zaměstnavatelů apod.  

Pro školy samotné, především pak pro ředitele, to znamenalo zejména opětovné (případně 

první skutečné) promýšlení vize školy, následně její sdílení a její komunikaci uvnitř školy 

i se všemi partnery vně školy.  

Je samozřejmé, že na roli ředitele školy jako leadera a manažera skutečně záleží – je na jeho 

zodpovědnosti nastavit vizi školy tak, aby odpovídala současnému světu, aby reagovala na 

potřeby žáků i na jejich pozdější uplatnitelnost v pracovním životě a úspěšnost v životě 

studijním i osobním. Poté je možné zahájit diskuse týkající se školního vzdělávacího 

programu a jeho realizace v praxi dané školy. Zejména na téma vzdělávacího obsahu 

a výchovných a vzdělávacích strategií uplatňovaných ve výuce.  

Jak se podařilo zajistit soulad mezi předpokládaným a skutečným záměrem implementace 

kurikulární reformy do praxe škol, řeší Stará (2011) a doporučuje v tomto smyslu používat 

termín implementační fidelita. Otevírá tak prostor pro odbornou diskusi na toto téma. Navíc 

uvádí již realizovaný výzkum souladu fidelity, který provedli Stará, Dvořáková, Dvořák 

v roce 2010 a byl zaměřen na vzdělávací obsah Prvouky. Z výsledků je patrné, že názory 

respondentek na plnění cílů výuky se lišily od názorů výzkumníků na danou situaci. 

V oblasti managementu škol se výzkum fidelity prozatím neuskutečnil. 

Je však otázkou, zda byla ve školách dostatečně či zdali byla vůbec vyvolána naléhavost této 

změny, kterou implementace kurikulární reformy do školské praxe byla. Štech (2013) se 

pozastavuje nad tím, jak je možné interpretovat selhání kurikulární reformy. Vyjadřuje se 

kriticky zejména k podřízení učiva kompetencím v RVP a uvádí řadu názorů na pojetí 

kompetencí a na orientaci výuky na jejich rozvoj. Zároveň upozorňuje na absenci 

pedagogicko-psychologických výzkumů při nastavování kurikulární reformy. 

Otázkou kurikulární reformy a hledáním možných cest k jejímu rozvoji se zabývá Straková 

(2013). Rozlišuje na jedné straně kvalitu a potřebnost záměrů reformy a na druhé straně 

realizaci reformy. Tento přístup umožňuje identifikovat jednotlivé problémy, slabá místa 
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a následně navrhnout možné způsoby jejich řešení. Zmiňuje rovněž, že se pojem klíčové 

kompetence a jejich podstata nesetkaly s přijetím ze strany učitelů. Pokládá za největší 

nedostatek implementace kurikulární reformy do školské praxe přecenění profesní 

vyspělosti všech jejích aktérů.  

Tématu kurikulární reformy a jejímu přijetí ze strany učitelů se věnují i další výzkumy, např. 

Straková, Spilková, Simonová (2013) zjišťují názory učitelů základních škol na změnu, dále 

Dvořák, Starý, Urbánek (2015) se zaměřují na proces implementace kurikulární reformy do 

školské praxe.  

Z výzkumů tak vyplývá, že ve většině případů školy reformu nepřijaly, připadá jim velmi 

náročný jazyk, kterým jsou RVP psány, velké úskalí vidí v klíčových kompetencích, některé 

školy vidí jako zbytečné i ŠVP. Avšak přitom pociťují potřebu změny – dokáží specifikovat 

oblasti, které prošly proměnou v dané škole a identifikovat dle svých potřeb takové oblasti, 

v kterých je změna potřebná.  

Na tyto skutečnosti je třeba reagovat systémově a nastavit odpovídající podporu školám, a to 

nejen v oblasti didaktické, ale rovněž v oblasti manažerské, neboť vedení učitelů, jejich 

motivace k profesnímu rozvoji a k přístupu ke změnám, které s sebou kurikulární reforma 

přináší – to jsou zásadní otázky, jež v této souvislosti potřebuje ředitel školy řešit a vhodným 

způsobem na ně reagovat. 

Úspěšnost realizace kurikulární reformy i celého vzdělávacího procesu však záleží na každé 

škole, na každém učiteli. Školy mají velké možnosti a mnoho kompetencí týkajících se 

organizování, plánování i rozhodování o způsobu a do jisté míry také o podmínkách 

vzdělávání. Lze tedy předpokládat, že efektivnost edukačního procesu je do jisté míry 

ovlivňována školami samotnými (Průcha, 2002, s. 409). Je však důležité, aby bylo 

zohledněno to „dobré v české pedagogice“ (Blížkovský, 2006). Tím je upozorněno na až 

přílišný odklon od dobře fungujících principů pedagogiky v době „polistopadové“. 

Blížkovský zároveň připomíná nutnost věnovat se cílům a hodnotám výchovy a rovněž 

rozvoji národního cítění žáků. 
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4 Management ve sloučených mateřských a základních školách  

4.1 Předškolní a základní vzdělávání 
Předškolní vzdělávání tvoří nejnižší článek vzdělávací soustavy a je v podmínkách českého 

školství stanoveno od tří let věku dítěte – do té doby je dítě po většinu vzděláváno v rodině. 

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je předpokladem jistá samostatnost v oblasti 

sebeobsluhy a dovednost komunikovat, vyjádřit své potřeby. V rámci mezinárodní 

klasifikace vzdělání jde o ISCED 0 (managementmania, 2016, online). Tímto označením 

„0“ se některé mateřské školy mohou právem cítit jako zneuznané, méně důležité, a to nejen 

u nás. Na Slovensku označují některé učitelky mateřských škol tento stupeň jako „Icsedo“, 

aby se „0“ alespoň přeměnila v akceptovatelnější „O“4. 

V průběhu předškolního vzdělávání, kdy se dítě poprvé setkává se skupinou vrstevníků i se 

skupinou věkově heterogenní, získává další potřebné dovednosti v různých oblastech – 

jazyková, matematická, umělecká apod. Všechny dovednosti potřebné pro bezproblémový 

přechod dětí z předškolního do základního vzdělávání jsou vymezeny v podobě tzv. 

klíčových kompetencí. Dosažení potřebné úrovně klíčových kompetencí pak předpokládá 

úspěšné začlenění dítěte do základního vzdělávání a samozřejmě další rozvíjení a utváření 

těchto dovedností. 

Vzdělávání je uskutečňováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání, který zahrnuje předpokládané výsledky vzdělávání dětí na konci docházky do 

předškolního zařízení a tvoří státní úroveň kurikulárních dokumentů. Podle RVP PV si 

mateřské školy vytvářejí vlastní školní vzdělávací programy, které jsou přímým odrazem 

vizí a cílů vzdělávání v dané škole a dále akceptují podmínky vzdělávání, charakteristiku 

dětí i regionální možnosti daných škol. V mateřských školách se vzdělávají děti od tří, resp. 

dvou let do šesti, resp. sedmi let. Od školního roku 2017/2018 je povinné předškolní 

vzdělávání v posledním roce před nástupem povinné školní docházky.  

 
4 Rozhovor se zástupkyní ředitelky sloučené MŠ a ZŠ v Bratislavě a spolupracovnicí Štátneho 
pedagogického ústavu v Bratislavě. 
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Vzdělávání pak pokračuje v základních školách. Je tvořeno 1. – 5. ročníkem (v mezinárodní 

klasifikaci vzdělání jde o ISCED 1) a jeho obsah je vymezen Rámcovým vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání, který má v systému vzdělávacích programů stejné 

postavení jako RVP PV. Základní školy si rovněž vytvářejí vlastní školní vzdělávací 

programy, které vystihují specifika daných škol i jejich vzdělávací záměry. V rámci obou 

kurikulárních dokumentů mají školy poměrně velkou autonomii. 

Předškolnímu vzdělávání se věnuje řada výzkumů, zcela nový přístup k připravenosti škol 

na vzdělávání dětí předškolního věku se zaměřuje Greger, Simonová, Straková (2015). 

Doporučují zcela změnit paradigma školy, a to od připravenosti dítěte na školu 

k připravenosti školy na dítě. Jak totiž ukazuje longitudinální studie Grantové agentury 

České republiky (GA ČR) „Vztahy mezi dovednostmi, vzděláváním a výsledky na trhu 

práce“, základní školy odmítají přijímat děti, které mají nejrůznější problémy v oblasti 

připravenosti na základní vzdělávání, např. nemají dostatečně rozvinutou slovní zásobu, 

schopnost udržet pozornost, mají vady řeči.  

V souvislosti s návrhem této podstatné změny zdůrazňují autoři také potřebu eliminace 

odkladů školní docházky, zrušení přípravných ročníků základních škol a také nutnost 

zajištění podpory pedagogů např. v podobě jejich dalšího vzdělávání. Dále doporučují 

definovat kvalitu školy jako schopnost školy vzdělávat každé dítě, nikoli vytvořit program 

pro děti vzdělaných a motivovaných rodičů. To odpovídá rovněž názorům některých 

ředitelek mateřských škol, jež nepovažují přípravu dítěte předškolního věku na povinnou 

školní docházku za hlavní cíl předškolního vzdělávání a primární úkol předškolního 

vzdělávání nespatřují ve vyrovnávání rozdílů mezi dětmi s různým socioekonomickým 

zázemím (Simonová, Potužníková, Straková, 2017, online). Následně výsledky tohoto 

výzkumu ukazují, že ředitelky mateřských škol preferují zaměřenost na všestranný rozvoj 

dětí, na jejich spokojenost v mateřských školách před osvojením si řádu.  

Pokud mají základní školy proměnit paradigma jedné ze svých základních úloh a reagovat 

na pojetí předškolního vzdělávání vycházející z nových poznání školské reality, bude 

nedílnou součástí připravenosti na tuto proměnu také příprava ředitelů škol, redefinice jejich 

role, a to nejen v procesu proměny tohoto paradigmatu. Přístup ředitele školy k přípravě 
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a následné realizaci jakékoli změny ve školách je pro její úspěšnost a přijetí pedagogy 

i dalšími jejími aktéry zásadní. 

4.2 Sloučené mateřské a základní školy 
Termín „škola“ nejčastěji evokuje prostředí, v němž probíhá vzdělávání, případně také 

budovu, nebo také edukační realitu ve smyslu získávání nových poznatků, zkušeností. 

Průcha (2002) uvádí, že se frekvencí užívání slova „škola“ (school) zabýval již v roce 1927 

Edward L. Thorndike, profesor pedagogické psychologie na Teachers Collega Kolumbijské 

univerzity v New Yorku a zjistil, že toto slovo patří mezi prvních 1000 slov s nejčastějším 

výskytem v jazyce. Dále pak z tohoto zjištění Průcha vyvozuje, že škola je něco v životě 

jedince a společnosti tak vysoce důležitého, že je o ní řeč neustále (Průcha, 2002, s. 388).  

Školu, v souvislosti s tématem disertační práce, lze vnímat jako edukační prostředí, v němž 

probíhají edukační procesy. „Edukačními procesy jsou všechny činnosti lidí, při nichž 

dochází k učení na straně nějakého subjektu, jemuž je exponován nějakým jiným subjektem 

nebo technickým zařízením určitý komplex informací“ (Průcha, 1995, s. 9). 

Nejedná se však pouze o edukační procesy, ale také o manažerské a leaderovské procesy. 

Nezbytností se stávají i procesy autoevaluační, díky kterým se může škola rozvíjet. 

V souvislosti s autoevaluací zmiňují Hrubá, Chvál et al. (2019) důležitost stanovení účelu 

autoevaluace a jeho komunikace v rámci pedagogického sboru. Schopnost a hlavně 

připravenost škol získávat data prostřednictvím autoevaluačních procesů může velmi 

významně pomoci v oblasti plánování vlastního rozvoje školy s přihlédnutím k měnícím se 

podmínkám i ke změnám, které školy čekají.  

Prášilová (2010) tvrdí, že v systémovém pojetí „je škola relativně samostatným systémem 

podmíněným jen vztahem k okolí, je schopna objektivně vyhodnocovat místa a funkce všech 

svých prvků v závislosti na jejich významu, objevovat a optimalizovat systémové vztahy a tím 

dosahovat synergického efektu“ (Prášilová, 2010, s. 17). 

Specifické postavení ve vzdělávací soustavě, byť v ní nejsou explicitně vyznačené, mají 

zcela jistě sloučené mateřské a základní školy. V České republice je 50,3 % základních škol 
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ve společném subjektu s mateřskou školou a 39,5 % mateřských škol ve společném subjektu 

se základní školou.  

Tyto organizace prokazují význam kontinuity v procesu vzdělávání a současně ukazují 

přirozený postup a přirozenou organizační strukturu sloučené školy. Tím může být zajištěn 

prostor pro vytváření prostředí připraveného pro vzdělávání každého dítěte s jeho 

jedinečností – specifiky a potřebami. Na ředitele tohoto typu školy to však může klást velké 

nároky, jde zejména o: 

- znalost problematiky předškolního i základního vzdělávání v právních souvislostech 

i z hlediska pedagogického; 

- schopnost vymezení společné vize a jednotné koncepce školy; 

- zajištění návaznosti výchovných a vzdělávacích strategií jak na úrovni školy, tak na 

úrovni vyučovacích předmětů (tematických bloků v případě předškolního 

vzdělávání); 

- zajištění efektivní a účinné komunikace mezi učiteli jednotlivých stupňů vzdělání; 

- zajištění týmové práce napříč předškolním a základním vzděláváním apod. 

Lze definovat i další témata, která jsou pro bezproblémový chod tohoto typu školy důležitá. 

Některá jsou přímo dána nutností vytvořit ŠVP a zajistit jejich implementaci do praxe školy. 

Východiskem se tak pro ředitele školy stávají dva zásadní kurikulární dokumenty: RVP PV, 

který stanovuje elementární vzdělanostní základ, na který může navazovat základní 

vzdělávání (VÚP, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, 2006), a RVP 

ZV, který navazuje na předškolní vzdělávání a na výchovu v rodině. Základní vzdělávání na 

1. stupni usnadňuje svým pojetím přechod žáků z předškolního vzdělávání a rodinné péče 

do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání (VÚP, Rámcový vzdělávací 

program pro základní vzdělávání, 2006). 

V obou kurikulárních dokumentech pro předškolní a základní vzdělávání se hovoří 

o návaznosti a o usnadnění přechodu dětí z předškolního do základního vzdělávání. Tato 

skutečnost by měla mít dopad na praxi škol – předpokládá se, že na školní vzdělávací 

programy předškolního vzdělávání budou navazovat školní vzdělávací programy, které si 

vytvořily či vytvářejí základní školy.  
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Ve školním roce 2006/2007, kdy většina základních škol zahájila tvorbu školních 

vzdělávacích programů, mateřské školy již podle svých ŠVP vzdělávaly a v mnohých 

případech se staly pro základní školy inspirací. Situaci měly ulehčenou ty instituce, které 

disponovaly jak předškolním, tak základním vzděláváním již od počátku zahájení 

kurikulární reformy. Tvorba ŠVP v těchto školách mohla mít za následek i rozšířenou 

spolupráci mezi učiteli mateřské a základní školy a předávání zkušeností. Rovněž se mohla 

promítnout i do samotných ŠVP – lze v nich spatřovat jistou podobnost v koncepci, struktuře 

a mnohdy i ve volbě vzdělávacích strategií či v konstrukci obsahů některých vyučovacích 

předmětů. Touto problematikou se dosud žádný výzkum nezabýval. Pouze některé 

z výzkumů ČŠI poukazují na jednu z výhod sloučených mateřských a základních škol, 

kterou spatřují v zapojení předškolního vzdělávání do dění celé instituce, tedy mimo jiné 

i do získávání finančních prostředků z grantů a projektů, o něž žádá ředitel školy (ČŠI, 

2009/2010). 

Zpracovat dva ŠVP tak, aby na sebe strategicky i obsahově navazovaly, klade na ředitele 

školy a samozřejmě i na koordinátory ŠVP velké nároky. Předpokládá se, že učitelé 

základních škol budou seznámeni s kurikuly předškolního vzdělávání, aby zajistili 

návaznost vzdělávání a tím i bezproblémový vstup dětí z předškolního zařízení do základní 

školy. Je zapotřebí, aby se seznámili s předpokládanými výstupními dovednostmi dětí na 

konci předškolního vzdělávání, z nichž budou vycházet v další etapě vzdělávání. 

O požadavku návaznosti hovoří rovněž odborná literatura. Např. Mertin, Gillernová (2013) 

tvrdí, že obě instituce musí koordinovat své požadavky tak, aby mezi nimi existovala jasná 

návaznost a aby se některé dovednosti získané v mateřské škole přechodem do základní 

školy neztrácely a aby naopak mateřská škola připravovala na faktické požadavky základní 

školy. Je patrné, že se jedná o obsahové zaměření, nicméně opět je zde silně zastoupená role 

ředitele školy jakožto koordinátora všech činností realizovaných ve škole. Požadavky, které 

jsou zde uvedeny, je možné blíže specifikovat či transformovat do podoby činností ředitelů 

škol. 

Může se jednat o: 

- pravidelné vyhodnocování školního vzdělávacího programu (vlastní 

hodnocení školy); 
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- zajišťování spolupráce a komunikace mezi učiteli mateřské a základní 

školy; 

- tvoření týmů napříč předškolním a základním vzděláváním, apod. 

Vždy je však důležité, aby ředitel školy vnímal sloučenou školu jako jeden subjekt, který má 

společnou vizi, ví, kam směřuje a jaké kroky, aktivity a činnosti za tímto účelem 

uskutečňuje. 

Školám přinesla povinnost tvorby ŠVP na jednu stranu volnost v mnoha oblastech, např. 

v konstrukci učebního plánu, v možnosti integrovat vzdělávací obsahy jednotlivých 

vzdělávacích oborů a vytvářet takové vyučovací předměty, pro jejichž výuku mají 

podmínky. Na druhou stranu s sebou tato volnost přinesla i určitá úskalí. Jedním z nich může 

být také obava z odpovědnosti, kterou za tvorbu učebních osnov školy dosud neměly, neboť 

až do této doby byly učební osnovy školám vytvářeny a předávány k realizaci.  

Ve školské praxi se tedy zahájila plošná vzdělávání učitelů v tvorbě školních vzdělávacích 

programů, která měla zajistit dobře zpracované školní dokumenty a zároveň i jistou orientaci 

v nových termínech, jako např. klíčové kompetence, autoevaluace, výchovné a vzdělávací 

strategie. 

Žádné z nabízených vzdělávání před implementací kurikulární reformy do praxe škol se však 

nezabývalo provázaností předškolního a základního vzdělávání v podmínkách jedné 

organizace, ani vymezením způsobu, jak toho docílit prostřednictvím školních vzdělávacích 

programů a manažerských činností ředitelů škol. 

Námět na zajištění návaznosti předškolního a základního vzdělávání přináší Kateřina 

Smolíková ve svém článku „K návaznosti předškolního a základního vzdělávání – 

východiska, doporučení, metodické náměty“ (Smolíková, 2004, online). Autorka popisuje 

jako jeden z možných námětů adaptační projekt, který umožňuje začlenit v prvopočátcích 

do procesu vzdělávání i rodiče žáků. Mimo jiné je z textu patrný důraz na roli ředitele školy 

při zajišťování návaznosti předškolního a základního vzdělávání. 

Z nutnosti a potřeby zajistit kontinuitu předškolního a základního vzdělávání, a to nejen 

prostřednictvím návaznosti ŠVP, vyplývá, že jsou na ředitele škol kladeny stále nové a nové 

požadavky, které předpokládají neustálé rozvíjení kompetencí považovaných pro výkon této 
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profese za klíčové. Škola se tak stává analogií jakékoli firmy, v níž je žádoucí, aby manažer 

do svých dovedností zahrnoval podstatně širší okruh oblastí, než kterými byl vybaven při 

původní přípravě na svůj profesní život. Požadavky kladené na ředitele školy tak mnohdy 

mohou vyžadovat kompetence přesahující jeho profesi (Belz, Siegriest, 2001). V souvislosti 

s kurikulární reformou se tak jedná např. o schopnost připravit organizaci na přijetí změn 

a na stabilitu, a to při zajištění kontinuálního fungování všech manažerských procesů uvnitř 

organizace.  

4.3 Škola jako adaptivní organizace 
Je-li v rámci školy třeba zajistit, aby předškolní a základní vzdělávání bylo nastaveno 

a následně i realizováno kontinuálně, navazovalo na sebe, je třeba vnímat prostředí školy 

v širším slova smyslu – jako prostředí, v němž dochází ke vzdělávání dětí a žáků, jako 

prostředí, v němž se seberealizují pedagogové včetně ředitele školy, jako prostředí, v němž 

probíhají nastavené procesy.  

Vždy, když dojde ke sloučení škol, vzniká nový subjekt, nová organická jednotka. Nezáleží 

na tom, zda je jedna ze škol nástupnickou organizací, nebo zda je vytvořena zcela nová 

organizace, nový subjekt. Ředitel školy v některých případech přebírá řízení a vedení školy, 

v některých případech je vypsán konkurz na jeho pracovní pozici. Lze proto tvrdit, že se 

v takovém případě jedná o změnu, která se přímo či nepřímo dotýká nejen zaměstnanců škol, 

ale rovněž dětí a žáků i zákonných zástupců dětí a žáků. Zasaženy jsou rovněž všechny 

procesy realizované ve škole. 

V případě sloučených mateřských a základních škol jde rovněž o sloučení dvou úrovní 

vzdělávání, dvou samostatných školních vzdělávacích programů, dvou různých filozofií 

vzdělávání a samozřejmě i dvou různých přístupů k hodnotám školy.  

Změny se týkají také organizace práce, plánování, hodnocení, způsobu komunikace ve škole 

apod. Úkolem ředitele školy je zajistit, aby škola, kterou právě vede a řídí, přijala změny 

s minimálním negativním dopadem na všechny nastavené procesy. Je tak zapotřebí 

kontinuálně pokračovat v realizovaných procesech a postupně do nich implementovat 

takové prvky, které budou propojení předškolního a základního vzdělávání podporovat.  
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Podskľan (2015) tvrdí, že se musíme smířit se skutečností, že změny jsou nevyhnutelné, 

ačkoliv jsou někdy bolestivé a riskantní a vyžadují velké množství práce, kolektivního úsilí 

a schopností.  

Jak je uvedeno výše, sloučení škol a následné budování nové životaschopné organizace je 

možné považovat za změnu. Pro ředitele školy může jednou ze změn představovat samotné 

zahájení nového školního období založeného na nových vazbách, nových zaměstnancích 

a dětech či žácích. Ředitel školy samozřejmě na své záměry a na realizaci změn není sám – 

to může být do jisté míry výhodou, ale také nevýhodou. Je zapotřebí počítat se všemi zdroji, 

které jsou k dispozici, ať se jedná o lidské zdroje v podobě potenciálu zaměstnanců, nebo 

o podmínky ekonomické či prostorové. Nově utvářenou školu je možné vnímat jako 

kompaktní celek se vzájemně propojenými procesy. 

Podskľan (2015, s. 33) hovoří o důležitosti interakce, kterou popisuje jako strategii celku. Je 

samozřejmé, že jeden provázaný celek v případě školy tvoří všichni zaměstnanci, děti, žáci 

i jejich zákonní zástupci. Při nastavování procesů ve sloučené škole je proto velice důležité 

všechny komponenty, kterých se změna dotkne, brát v úvahu, akceptovat jejich potřeby 

i oprávněné požadavky či obavy.  

V podnikatelském systému se rovněž hovoří o harmonii vazeb: „Podnikatelský systém je 

založen na harmonii vazeb. Souvislosti mezi nimi přitom samy o sobě nic neznamenají. 

Pokud nespolupracují a netvoří funkční celek, zůstávají jen slepencem metod a přístupů, ať 

už dobrých nebo špatných“ (Podskľan, 2015, s. 33). Dále používá termín „adaptivní 

organizace“, kterou vnímá jako živý organismus vycházející ze znalostí a zkušeností 

manažerů a rovněž z jejich umění vést týmy. Následně uvádí Model adaptivního cyklu 

(Podskľan, 2015, s. 132), který naznačuje využití také v podmínkách sloučených mateřských 

a základních škol. Svojí cykličností může evokovat podporu kontinuity jednotlivých fází, 

jimiž je tvořen.  

Tyto čtyři fáze byly původně vymezeny pro ekosystém a dynamiku ekologických systémů 

– pro zajištění fungování tzv. živého organismu.  

První fáze – R neboli růst nebo využití je označována také jako rychlá expanze. 

Druhá fáze – K neboli konzervace je označována také jako hromadění a uskladnění energie. 
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Třetí fáze omega neboli uvolnění či kolaps bývá označována jako proces, při němž klesá 

počet lidí z důvodu změněných podmínek nebo kvůli konkurenci. 

Čtvrtá fáze – Alpha neboli reorganizace je považována za fázi, v níž někteří členové 

populace jsou vybráni pro jejich schopnost přežít i v konkurenčních nebo změněných 

podmínkách, které vyvolalo uvolnění (Podskľan, 2015, s. 132). 

  

Schéma č. 8 Fáze dynamiky ekologických systémů 

Z uvedeného modelu je zřejmá návaznost jednotlivých fází, bez níž by nemuselo dojít 

k přijetí změn a k jejich využití ve prospěch růstu celé organizace. Zcela logicky bude totiž 

po akceptování změny docházet k návratu k první fázi modelu. Míra růstu, do níž se 

opětovně organizace dostane, bude záležet právě na její odolnosti a schopnosti adaptovat se 

na nové podmínky. 

4.4 Škola jako kmen 
Jedním z předpokladů uvedení všech procesů do praxe a zahájení jejich realizace je primárně 

výběr „správných lidi na správná místa“. Jak je ale možné zajistit, aby lidé, které si ředitel 

školy pro zajišťování kontinuity v dané škole vybere, pracovali právě pro něj v „jeho“ škole 

a podporovali či sdíleli společné hodnoty, společnou vizi? Dave Logan et al. (2014) se 

v publikaci Zrození kmenového vůdce zabývá skupinou lidí, která má fungovat jako 

kompaktní celek – přirovnává ji ke kmenu a říká, „že kmeny ve firmách zajišťují, že se udělá, 

Omega fáze = uvolnění

Alpha fáze 
= 

reorganizace
/obnova

R fáze = růst/využití

K fáze = 
konzervace
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co je třeba udělat, přičemž někdy jde o ohromné množství práce. Sama práce však není 

důvodem, proč kmeny vznikají. Kmeny jednoduše představují základní stavební prvek 

jakéhokoli rozsáhlejšího lidského úsilí“ (Logan et al., 2014, s. 16). Z celé publikace vyplývá, 

že na kmenovém vůdci záleží nejvíce – jak se bude dařit celé organizaci, zaměstnancům, 

apod. Důležité je proto, aby vůdce začal poznávat i svoji osobnost, a to dříve, než bude 

pracovat se všemi zaměstnanci.  

Covey (2011) zdůrazňuje potřebu sebeuvědomění související s nutností zajistit si hluboký 

kontakt s vlastními základními hodnotami, paradigmaty a osobní vizí jako předpoklad pro 

efektivní vedení ostatních lidí. Pokud totiž vůdce porozumí svým modelům chování 

a jednání, může začít pracovat s druhými lidmi – oslovovat je ke spolupráci a utvářet tak 

tým, který bude kompaktní a pomůže zajišťovat potřebnou kontinuitu. Pro ředitele školy to 

znamená identifikovat vlastní hodnoty a uvádět je do souladu s hodnotami tvořícími kulturu 

dané školy, v níž vede tým zaměstnanců.  

Důležité a podstatné je proto hodnoty rozpoznat, utřídit, porozumět jim. To se může dařit 

právě v rámci „kmene“, s nímž ředitel pracuje, s nímž se setkává, s nímž je v kontaktu 

a jehož je součástí. Je třeba naučit se rozumět „řeči“ lidí kolem sebe právě na základě vět, 

slov, které používají, a tím si k nim hledat snadněji cestu – a co navíc – dokázat se 

rozhodnout, zda cestu k nim a s nimi skutečně chce hledat. Je třeba více se zaměřit na 

naslouchání, pozorování, vybírání podstatného, klíčového pro pochopení vzorců chování 

a jednání lidí nacházejících se na různých stupních kmene.  

Logan uvádí pět stupňů kmenů, jejich znaky, fáze, doporučení na pomoc člověku 

vyskytujícímu se na daném stupni, ale také indikátory úspěchu, které evokují postupný 

přechod do vyššího stupně. Jestliže kmenový vůdce prostřednictvím naslouchání zjišťuje, 

jaká kultura panuje v jeho kmeni, může se postupně zdokonalovat v jednání s lidmi a v práci 

s nimi tak, aby vše bylo v souladu s vnitřními hodnotami kmene, k němuž patří. Patrné je 

zaměření kmenového vůdce na práci s lidmi, což se může stát klíčem k uplatňování 

transformačního leadershipu, který může přinést následování leadera (Tureckiová, 2007). 

Vhodné pro zajištění návaznosti předškolního a základního vzdělávání může být využití 

následující „mapy kmenové strategie“ (Logan el al., 2014, s. 258).  



73 
 

Základem jsou hodnoty a vznešený cíl, na nichž závisí zdroje, které daná organizace má 

k dispozici, následně činnosti, které jsou realizovány, a výstupy, jež mají vést k naplnění 

základních hodnot i cílů definovaných v organizaci.  

 

 

Obsahová propojenost mapy a činností ředitele v roli leadera a manažera při zajišťování 

kontinuity je patrná v následujících oblastech: 

1. Základní hodnoty – je možné spatřovat v napojení se na všechny zaměstnance školy, 

pronikání k jednotlivým osobnostem – raport, vědomý raport. 

2. Vznešený cíl – cíl, který je řečen nahlas a s nímž jsou zaměstnanci propojení, který 

sdílí, který si stanoví a kterého chtějí dosáhnout, zároveň mu věří a je jim jasný 

(SMART) – formulace cíle. 

3. Zdroje – zjišťuje se, co všechno je k dispozici pro dosažení cíle a sdílení hodnot, co 

ještě je potřebné zajistit a jak je toho možné dosáhnout. 

4. Činnosti – zkoumá se, které kroky vedou k cíli, k výstupům, plánují se jednotlivé 

kroky a jejich realizaci.  

5. Výstupy – jsou velmi důležité, souvisí s cílem a formulují se také v podobě cíle – 

zaměstnanci poté jasně ví, jak bude vypadat výsledek, čeho konkrétně chtějí 

dosáhnout. Propojení je možné také s ekologií – vnímáním vlivu cíle a výstupů na 

okolí, žáky/děti, všechny zaměstnance i na samotného ředitele školy. 

základní 
hodnoty

vznešený 
cíl

zdroječinnosti

výstupy

Schéma č. 9 Mapa kmenové strategie (Logan el al., 2014, s. 258), upraveno. 
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Aby se mapa strategie přiblížila ucelenému manažerskému procesu a mohla pokračovat 

nejlépe v podobě spirály dál, bylo by vhodné doplnit ji o proces získávání zpětné vazby, 

který by pomohl zajistit vyhodnocení všech strategií realizovaných za účelem dosažení 

stanoveného cíle. Zpětnou vazbou jsou samozřejmě výsledky, kterých je dosaženo. Je však 

důležité měřit pokrok, které výsledky přinesly. Bender (2006) tvrdí, že je měření pokroku 

přínosné zejména z důvodu: 

- porovnání – kde jsme nyní, a kde jsme byli; 

- informování – o tom, zda se přibližujeme k cíli; 

- zlepšování – poskytuje nám prostor pro zlepšení (Bender, 2006, s. 179). 

Je však možné, že autoři mapy kmenové strategie považovali vyhodnocení efektivity 

uplatněných strategií za zcela zřejmou záležitost a tudíž pokládali její uvedení za 

nadbytečné.  

Jisté je, že předloženou mapu je možné vnímat jako permanentně se opakující cyklus, který 

je zapotřebí při rozvoji jakékoli organizace, firmy i týmu, neboť napomáhá porozumět lidem. 

Pro potřeby zajišťování kontinuity je vhodné doplnit ji konkrétními formulacemi hodnot, 

cílů, výstupů, zdrojů a činností. Pro ředitele škol tento postup může představovat možnost, 

jak vést úspěšně svůj tým (kmen), identifikovat hodnoty lidí a pečovat o rozvoj firemní 

kultury, pro kterou bývají společné hodnoty a normy klíčové (Hrubá, Chvál, 2019). 

4.5 Role ředitele školy 
Hlavním aktérem zodpovědným za realizaci veškerých procesů ve škole je ředitel školy. 

Václav Mertin (2017) říká, že vykonávat roli ředitele představuje permanentní zátěžovou 

situaci s řadou velmi kolizních míst. Tvrdí, že se ředitel nachází ve schizofrenii manažerské 

– pedagogické role, a oproti učiteli se mu tak zvýší podíl práce. Samotná pozice ředitele je 

samozřejmě při řízení a vedení školy nezastupitelná.  

Odborná literatura však blíže nespecifikuje tuto roli ve sloučených mateřských a základních 

školách, přitom tyto školy mají mezi předškolním a základním vzděláváním mnohočetné 

zastoupení. Pokud by role ředitele školy v tomto specifickém prostředí byla konkretizována, 

mohlo by dojít k podpoře kontinuity předškolního a základního vzdělávání. V této situaci je 

možné pouze identifikovat povinnosti ředitelů škol dané právními předpisy a uvést je do 
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přímé souvislosti s kompetencemi ředitele školy a propojit je s požadovanou či potřebnou 

kontinuitou nastavovaných procesů.  

Hlavním zdrojem pro identifikaci povinností ředitele jsou právní předpisy, které se pro jeho 

činnost stávají závaznými. Vymezeny jsou Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), případně 

i Zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů. 

Do jisté míry je činnost ředitele školy ovlivněna i Zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

který vymezuje pracovně právní vztahy a rovněž staví ředitele školy do role zaměstnavatele 

s veškerými povinnosti a kompetencemi s touto pozicí související. Činnosti ředitele školy 

mohou být dále determinovány prostředím dané školy, druhem školy. Do jisté míry jejich 

okruhy rozšiřuje sám ředitel školy v kontextu dění v oblasti školské politiky a školy, v níž 

působí. 

Z analýzy výše uvedených právních předpisů vyplývají následující povinnosti ředitelů 

mateřských a základních škol. 

- Rozhodovat:  

o ve všech záležitostech týkajících se vzdělávání v dané škole; 

o o právech a povinnostech v oblasti státní správy (přijímání ke vzdělávání, 

ukončování vzdělávání apod.). 

- Převzít odpovědnost: 

o za poskytované vzdělávání a školské služby; 

o za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání; 

o za dohled nad žáky; 

o za použití finančních prostředků. 

- Vytvářet podmínky: 

o pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce; 

o pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

- Zajistit informace: 

o zákonným zástupcům dětí a žáků; 

o školské radě. 
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- Vydávat: 

o školní vzdělávací program; 

o školní řád. 

- Zpracovávat: 

o výroční zprávu o činnosti školy; 

o vlastní hodnocení školy. 

V působnosti ředitele školy je jistě i celá řada dalších činností, od budování pozitivního 

klimatu ve škole po styk s veřejností a propagaci školy. Podobné odpovědnosti ředitele školy 

spatřuje také Ahmad (2012, online). V rámci kvantitativního výzkumu vymezuje roli ředitele 

školy jako osobu odpovědnou za: 

- realizaci vzdělávacích aktivit,  

- vedení školní administrativy,  

- údržbu vybavení a infrastruktury.  

Dále spojuje ředitele školy s rolí manažera a supervizora pedagogických pracovníků. 

Je patrné, že při své každodenní činnosti se ředitel školy pohybuje na pomezí tří základních 

rolí: leadera, manažera, vykonavatele. Tyto role totiž přesně vystihují realizaci jednotlivých 

činností uvedených v právních předpisech i realizaci dalších aktivit, které ředitel školy 

vykonává. V mnohých společnostech, a ve školách je tomu tak vždy, dochází k propojování 

těchto rolí i všech činností, které jsou v nich obsaženy v rámci jedné osoby. 

Ředitel školy jako leader vede zaměstnance tím správným směrem, nastavuje rozvojové cíle.  

Ředitel školy jako manažer nastavuje a pomáhá realizovat vhodné strategie k dosažení cílů. 

Ředitel školy jako vykonavatel se přímo podílí na realizaci všech svých povinností 

vyplývajících z právních předpisů, včetně přímé výuky dětí, žáků, studentů.  

Zůstává otázkou, zda je pro ředitele školy podstatné uvědomovat si, v jaké z nich se v danou 

chvíli nachází – zda vykonává v danou chvíli roli leadera a vymezuje vizi školy, nebo roli 

manažera a vytváří vhodné strategie jejího dosahování.  
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4.6 Ředitel školy jako kmenový vůdce 
Dave Logan et al. (2014) řeší otázku budování podniku, firmy na základě porozumění jejímu 

stupni vývoje. Přirovnává skupiny, které manažer vede, ke kmenům s různou kulturou 

a manažera poté ke kmenovému vůdci, který má zabezpečit rozvoj všech kmenů. Aby mohl 

kmenový vůdce rozvoj kmene zajistit, je zapotřebí porozumět mu. Zde je možné spatřovat 

paralelu se školním prostředím. Má-li ředitel školy vést společně předškolní i základní 

vzdělávání, v podstatě pracuje se dvěma kmeny s odlišnou kulturou, s odlišnými postupy 

myšlení, s odlišným způsobem vyjadřování, s odlišnými potřebami apod. Přesto má zajistit 

jejich návaznost. Důležité je nejprve zjistit, na kterém stupni vývoje se daná skupina lidí 

nachází, právě proto, aby došlo k porozumění mezi všemi aktéry, kterých se vzdělávání 

v dané škole týká. 

„Každý kulturní stupeň se vyznačuje specifickým jazykem, způsoby chování a strukturou 

vztahů. Kmenový vůdce se zaměřuje na dvě věci. Zaprvé naslouchá a touto cestou zjišťuje, 

jaké kultury existují v jeho kmeni. Zadruhé pomocí specifických nástrojů pozvedává kmeny 

na vyšší stupně“ (Logan et al., 2014, s. 58). 

Na základě výzkumu kmenů v různých zahraničních institucích pak autoři publikace 

vytvořili přehled s pěti kulturními stupni a identifikátory, kterými je vztah k práci, téma 

komunikace a struktura vztahů, která je vyznačena bílým bodem jakožto jedincem a dalšími 

body vyjadřujícími vzájemné vztahy jedince v organizaci, resp. v kmenu. 

Následně jsou graficky vyznačené vztahy pojmenovány slovně takto:  

stupeň 1 – zoufalé nepřátelství tvořící např. gang; 

stupeň 2 – apatické oběti; 

stupeň 3 – osamělí válečníci (např. Divoký Západ); 

stupeň 4 – kmenová hrdost; 

stupeň 5 – bezelstný údiv (Logan et al., 2014, s. 324-326). 
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Stupeň Vztah k práci Téma komunikace Struktura vztahů 

5 Týmová práce „Život je úžasný“ 
 

4 Partnerství „My jsme úžasní“ 
 

3 Soutěživost „Já jsem úžasný“ 

 

2 Lhostejnost „Můj život stojí za nic“ 
 

1 Nevraživost „Život stojí za nic“ 
 

Tabulka č. 4 Pět kulturních stupňů (Logan et al., 2014, s. 327) 

Struktura vztahů, která je znázorněna v pravém sloupci, tak vyjadřuje vztah jedince k celé 

skupině. Je zcela zjevné, že chceme-li pracovat s učiteli obou stupňů škol, tedy původně 

dvou týmů zvyklých na zcela odlišné podmínky, vztahy apod., bude zapotřebí pracovat 

nejprve na jejich propojení, vzájemném akceptování, toleranci, respektu a poté na 

společných hodnotách, které mohou vést k formulování společné vize a následně k dohodě 

o možnostech jejího společného naplňování. 

Autoři dále doporučují kmenovým vůdcům postupy pro pozvolné postupování jejich 

zaměstnanců do vyšších stádií kulturního vývoje a popisují i některé indikátory úspěchu – 

jak můžeme poznat, že se zaměstnanci do vyššího stupně dostali. Dále si kladli otázku, zda 

je možná regrese ve vymezených stupních, nebo zda je místo ve vyšším stupni vývoje trvalé, 

resp. na dobu neurčitou. Otázka byla na místě. Pokud se totiž člen kmenu z vyššího stupně 

ocitl v kmenu na nižším stupni vývoje, začal používat slovník tohoto nižšího kmenu. 

Následně však dochází k vysvětlení, že člověk není schopen myslet jinak než v souladu se 

svou úrovní vývoje. „Dítě není schopno myslet jako dospělý. Ale dospělý se může ve vývoji 

vrátit a začít vnímat jako dítě. V našem kontextu to znamená, že člověk na určitém stupni 

vývoje může používat jazyk nižšího vývojového stupně“ (Logan et al., 2014, s. 342). 
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Wilber tvrdí, „že kognitivní vývoj neregreduje. Ovšem těžiště vlastního já dočasně 

regredovat může. Regrese ve vyjadřování je celkem běžný jev, ale na kognitivní rovině by 

pokles o dvě úrovně znamenal, že máte poškozený mozek“ (Wilber, 1995, In Logan, 2014, 

s. 342). 

Pro ředitele škol jakožto pro manažery pečující o rozvoj školy i zaměstnanců, je důležité, 

aby vedle naslouchání druhým rovněž sledovali změny v chování a jednání lidí. Ty totiž 

může zapříčinit dlouhodobé neuspokojení některých potřeb jedince, krizová situace apod., 

které je mohou navracet do nižších kmenů. Práce s týmem předškolního a základního 

vzdělávání podle Logana et al. (2014) může pomoci v prvním kroku k zajištění kontinuity, 

kterým se může stát formulování společné vize.  

4.7 Kompetence ředitele školy 
Výčet povinností ředitele školy s ohledem na další činnosti spojené s vykonáváním této 

pozice ukazuje na jistou šíři a různorodost. Některé z nich tvoří tzv. operativní činnosti, to 

znamená činnosti, které řešíme bez možnosti jejich předchozího naplánování. Patří sem např. 

e-mailová komunikace s partnery či zákonnými zástupci dětí a žáků, vyřešení náhlých situací 

vzniklých mezi pedagogy, žáky a dalšími aktéry vzdělávání v dané škole. Jiné činnosti je 

třeba naplánovat, zaštítit personálně, případně delegovat a realizovat.  

K tomu je již důležité, aby byl ředitel školy vybaven určitými dovednostmi, vědomostmi, 

schopnostmi. Soubory dovedností, vědomostí, postojů a hodnot potřebných k vykonávání 

dané pracovní pozice je možné nazvat kompetencemi. Pojem kompetence je vymezen 

mnoha odborníky, Tureckiová (2004) definuje navíc pojem „profesní kompetence“, který 

lépe odpovídá vymezení dovedností potřebných pro vykonávání role ředitele školy v dané 

organizaci. Dále tento pojem charakterizuje jako „soubor schopností, znalostí, dovedností 

a zreflektovaných životních i profesních zkušeností, které se promítají do pracovního jednání 

a slouží k efektivnímu zvládání pracovních funkcí a rolí vyplývajících z pracovní pozice“ 

(Tureckiová, 2004, s. 31). 

Pokud má ředitel uplatňovat transformační leadership, je zřejmé, že jeho hlavní kompetence 

bude zaměřená na práci s lidmi, že je bude efektivně zapojovat do dění ve škole a bude s nimi 

konzultovat (Sharp, 2009). Zapojovat zaměstnance do činností znamená umět delegovat, 
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předávat pravomoce a rovněž umět se rozhodnout jakou činnost na jakou konkrétní osobu je 

možné delegovat. V souvislosti tím je zmiňován „distributed leadership“ jako klíč 

k úspěchu. Na efektivitu delegování poukazuje jedna z anglických studií (Harris, 2012, 

online). 

S delegováním, motivováním a zapojováním lidí samozřejmě souvisejí sociální kompetence, 

které jsou podle Gibsona et al. (2011) schopnosti riskovat, aktivní naslouchání, poskytování 

podpory, povzbuzování a objektivní kritika. Sociálními dovednostmi si mohou ředitelé 

získávat důvěru mezi zaměstnanci, která může být pro delegování a rozhodování podstatná. 

Mezi sociální kompetence řadí Schermerchorn (1999) také schopnost motivovat, porozumět 

a spolupracovat. 

Při uplatňování sociálních kompetencí ředitele školy se mohou zaměstnanci cítit více 

motivováni k činnostem a mohou být více spokojeni. Kromě podpory spokojenosti 

zaměstnanců zmiňuje Sarafidou (2012, online) schopnost obohacovat morálku lidí, rozvíjet 

jejich smysl pro odpovědnost, oddanost. Tím je možné zároveň zajistit efektivitu a rozvoj 

školy. Ahmad (2012, online) svým kvantitativním výzkumem jednoznačně potvrzuje, že 

schopnosti ředitele efektivitu školy přímo ovlivňují. 

V prostředí českého školství přinesl návrh na rozdělení kompetencí ředitele školy 

Individuální projekt národní s názvem Kariérní systém, v rámci kterého byl řešen návrh 

standardu učitele i ředitele školy (MŠMT, 2015). Standard ředitele zahrnuje tyto oblasti 

kompetencí ředitelů škol: 

- vedení a řízení vzdělávání a výchovy, 

- vedení postavené na hodnotách a vizi, 

- vedení lidí, 

- řízení organizace, 

- osobnostní a profesní rozvoj. 

Všechny oblasti jsou dále blíže specifikovány v podobě očekávaných profesních kompetencí 

ředitele a konkrétně popsány v podobě indikátorů naplňování kompetencí.  
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Pokus o vytvoření kompetenčního modelu učinila např. Lhotková et al. (2012) přináší 

kompetenční model ředitele školy sestávající z těchto kompetencí: leadrovské (strategické 

myšlení), manažerské (rozvoj organizace), odborné (vzhledem k funkci), osobnostní, 

sociální, řízení a hodnocení edukačního procesu. Právě hodnocení učitelů řediteli se ukázalo 

v jednom ze zahraničních výzkumů jako problematická dovednost. Výzkum ukázal, že 

ředitelé snadněji hodnotí učitele dosahující nejlepší a nejhorší výsledky, naopak potíže činila 

identifikace dovedností učitelů stojících uprostřed hodnoticí škály (Fransson, 2009).  

Andragogický slovník (andromedia, 2016, online) popisuje rozšířený koncept klíčových 

kvalifikací, který vznikl v 80. – 90. letech. Rozšíření spočívá v uvedení klíčových 

kompetencí a jejich stručné charakteristice. Jedná se o kompetence, které představují 

schopnosti a dovednosti potřebné k úspěšnému začlenění do studijního, pracovního 

i osobního života. Jde zejména o kompetence potřebné pro plánování, organizování, řízení 

a hodnocení procesů, které ředitel školy implementuje do praxe: 

- Odborné kompetence k provádění specifické činnosti, které se získávají zejména 

v průběhu odborného vzdělávání v rámci výcviku na pracovišti. 

- Vlastní odpovědnost (participativní kompetence) má podporovat samostatně řízené 

učení a odpovědný výkon práce. Také schopnost rozhodovat a přejímat odpovědnost. 

- Schopnost týmové spolupráce (sociální kompetence) – sociální jednání a práce, 

spolupráce, komunikace v určitém týmu nebo skupině. 

- Systémová (metodická) kompetence – chápání souvislostí mezi příčinou 

a následkem, organizování projektů a pracovních úkolů, schopnost řízení. 

- Kompetence k reflexivitě má podněcovat ke kritickému zkoumání vlastní práce 

s cílem zvyšovat její kvalitu a podněcovat ke schopnosti inovace (andromedia, 2016, 

online). 

Některé z uvedených kompetencí by bylo možné využít a blíže popsat i pro zastávání role 

ředitele sloučené mateřské a základní školy. 

Z vymezených činností, kompetencí a rolí ředitele sloučené mateřské a základní školy je 

zcela zřejmé, že ředitel takovéto školy musí zajistit její adaptaci na změněné podmínky – 

přizpůsobení se novým podmínkám, které s sebou přinese činnost ve sloučené organizaci. 

K tomu bude ředitel školy potřebovat lidi motivované a přesvědčené o tom, že spolupráce 
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dvou specifických týmů (předškolního a základního vzdělávání) může efektivně a účinně 

fungovat ve prospěch dětí a žáků a vytvořit jim podmínky, které umožní bezproblémový 

přechod z nižšího do vyššího stupně vzdělání.  

K zajišťování kontinuity bude zapotřebí uvědomit si, že ředitel školy vede tým složený 

z různorodých osobností, adaptuje ho na změněné podmínky a všechny nastalé skutečnosti 

vhodně a motivačním způsobem komunikuje směrem k zaměstnancům, dětem/žákům 

a jejich zákonným zástupcům i vně školy – směrem k partnerům a spolupracujícím 

organizacím.  

4.8 Shrnutí 
Je jisté, že hlavním aktérem zajišťování obsahové kontinuity v procesu výuky na 1. stupni 

základní školy a v procesu vzdělávání v mateřských školách je učitel, lze však tvrdit, že 

každý učitel je součástí širšího edukačního prostředí, které určuje daná škola a za jehož 

kvalitu odpovídá ředitel školy. Kontinuitu předškolního a základního vzdělávání mohla 

podpořit kurikulární reforma, která umožnila školám vytvářet si školní vzdělávací programy 

s ohledem na specifika, zaměření i potřeby. Pol et al. (2010) však v souvislosti s kurikulární 

reformou tvrdí, že internímu rozvoji ředitelů škol nebyla věnována větší pozornost a byla 

tak přehlédnuta potřeba vnější podpory škol. Je proto důležité zabývat se v souvislosti 

s kontinuitou také rolí ředitele školy, jeho manažerskými funkcemi a strategiemi, které je 

možné v řízení pedagogického procesu uplatnit pro dosažení nejen obsahové, ale také 

manažerské kontinuity. Touto problematikou se cíleně nezabývala prozatím žádná 

z organizací řešících kurikulární reformu, nebyly nalezeny ani žádné výzkumy či odborné 

studie. 

Zajištění kontinuity procesů v organizaci je přitom možné považovat za důležitou součást 

řízení pedagogického procesu, zejména pro možnost dosažení synergie mezi jednotlivými 

procesy. Synergie je přitom považována za základ sjednocení (Covey, 2011). Dokonce by 

bylo možné říci, že se v případě kontinuity jedná o permanentní a cyklický proces, který by 

mohl fungovat v jakési spirále stále se opakujících na sebe navazujících fází (Trojan, 2014, 

s. 67). Spirálou je rovněž vyjádřen vztah mezi fázemi podporujícími efektivní fungování 

podniků – The Balance Scorecard. Tento nástroj však není zatím propojen se školským 
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managementem. Bylo by však možné tímto nástrojem podpořit kontinuitu vzdělávání 

v prostředí sloučených mateřských a základních škol. 

Analýza odborné manažerské literatury přináší pohled na adaptivní organizaci i popis 

jednotlivých fází, kterými je možné adaptibility dosáhnout. Přičemž schopnost adaptace na 

nové podmínky může v případě sloučených mateřských a základních škol mít svůj 

nezastupitelný význam. Stejně tak se ukázala jako důležitá práce s lidským potenciálem 

i přínos transformačního leadershipu vycházejícího z podpory profesního rozvoje 

zaměstnanců, kteří mohou být tímto přístupem více motivovaní k následování svého vůdce. 

Kmenový vůdce, jak vyplývá z literatury, má svoji důležitou roli při zajišťování růstu celé 

organizace, jež je na lidském potenciálu založena. Dosud však mnohé nálezy v oblasti 

managementu nebyly implementovány do školského prostředí. 

Z analýzy odborné literatury je také patrná absence řešení kontinuity v oblasti školského 

managementu – manažerských funkcí a činností, které ředitel školy realizuje pro zajištění 

návaznosti předškolního a základního vzdělávání. V žádné z dostupných titulů odborné 

literatury nelze nalézt jasnější vyjádření, které by také specifikovalo roli ředitele při vedení 

a řízení sloučeného pracoviště mateřské a základní školy a definovalo jeho kompetence 

nezbytné pro zajišťování spojitosti, plynutí a nepřetržitého trvání předškolního a základního 

vzdělávání ve sloučených mateřských a základních školách. Vzhledem k početnému 

zastoupení těchto typů sloučených škol si toto téma zasluhuje větší pozornost. 

Pro sloučené mateřské a základní školy a zajišťování kontinuity předškolního a základního 

vzdělávání se ukazují jako využitelné zejména: 

model adaptivního cyklu, the Balance Scorecard, transformační leadership a kmenové 

vůdcovství. 
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5 Empirická část  

5.1 Zaměření a východiska empirické části 
Empirická část disertační práce se podrobněji zabývá zkoumáním manažerské role ředitele 

školy při zajišťování návaznosti předškolního a základního vzdělávání v prostředí 

sloučených škol. Případová studie reflektuje názory ředitelů na zajišťování kontinuity 

předškolního a základního vzdělávání a zaměřuje se na popis manažerských činností 

a postupů, které ředitelé škol uplatňují se záměrem zajistit návaznost předškolního 

a základního vzdělávání. 

Jedná se o první zkoumání kontinuity předškolního a základního vzdělávání a role ředitele 

školy v prostředí sloučených mateřských a základních škol. Toto šetření umožní porozumět 

názorům ředitelů tohoto typu škol na jejich manažerské činnosti a dovednosti i na 

problematiku sloučených škol, v nichž mají ředitelé zajišťovat kontinuitu předškolního 

a základního vzdělávání. 

Hlavním cílem empirické části je odhalit názory ředitelů škol na jejich působení ve sloučené 

mateřské a základní škole, na realizaci manažerských činností a také na poskytovanou či 

potřebnou podporu. Zejména se jedná o zjištění, jak ředitelé škol vnímají svoji pozici ve 

sloučené mateřské a základní škole, jaké jim toto prostředí přináší výhody a nevýhody, jaké 

manažerské činnosti uplatňují, aby zajistili kontinuitu předškolního a základního vzdělávání, 

a jaké dovednosti k tomu potřebují. Následně se výzkum zaměří i na odhalení potřeb 

v oblasti podpory ředitelů škol. 

Tomuto záměru odpovídá kvalitativní výzkum, který vychází z toho, jak jsou různé pojmy 

a vztahy chápány aktéry sociální reality (Švaříček, Šeďová, 2008, s. 18). Aktéry zkoumané 

reality se stali v pilotáži výzkumu účastníci národní konference – ředitelé mateřských 

a základních škol, v první etapě výzkumu se jimi stali studenti katedry Centrum školského 

managementu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy5 (ředitelé různých druhů a typů škol 

a vedoucí pracovníci v oblasti školství) a účastníci focus group (ředitelé mateřských 

a základních škol z vybraného regionu). Aktéry druhé části výzkumu se stali ředitelé 

 
5 Nyní katedra Andragogiky a managementu vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. 
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sloučených mateřských a základních škol vybraní napříč těmito typy škol z celé České 

republiky. 

Množství sebraných dat ze sloučených subjektů mateřských a základních škol, jejich 

analýza, kódování a kategorizace umožní, prozkoumání a porozumění fenoménu, kterým se 

stává ředitel školy v procesu zajišťování kontinuity předškolního a základního vzdělávání 

v kontextu kurikulární reformy. Z množství přístupů k řešení kvalitativního výzkumu byla 

vybrána případová studie. Bude se zabývat podrobně definovaným případem (Hendl, 2008, 

s. 141), kterým se stala role ředitele sloučené mateřské a základní školy v kontextu 

zajišťování kontinuity předškolního a základního vzdělávání. 

5.2 Případová studie  
Východiskem pro promýšlení, přípravu a následnou realizaci empirické části se stala 

předchozí teoretická část, která položila základ celému výzkumu. Vychází se proto 

z prostudované odborné literatury, analýz strategických dokumentů ve školství a rovněž ze 

zkušeností. K řešení cíle disertační práce byl zvolen kvalitativní přístup, který nejlépe 

odpovídá výzkumnému záměru, cíli a pomůže získat odpovědi na výzkumné otázky 

i hlouběji proniknout do podstaty zkoumaných vztahů v konkrétním prostředí a za daných 

podmínek. 

5.2.1 Plán výzkumu 

Základem úspěšného kvalitativního výzkumu je vytvoření výzkumného plánu, 

vycházejícího z jasného cíle akceptujícího některý z přístupů ke kvalitativnímu výzkumu. 

Návrh výzkumného plánu vychází z Hendlova modelu (Hendl, 2008, s. 143). 
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Schéma č. 10 Model vztahu prvků výzkumného projektu (Hendl, 2008, s. 144) 

Cílem výzkumu je odhalit názory ředitelů škol na jejich působení ve sloučené mateřské 

a základní škole, na realizaci manažerských činností a také na poskytovanou či potřebnou 

podporu. Zjistit, jak ředitelé škol vnímají svoji pozici ve sloučené mateřské a základní škole, 

jaké jim toto prostředí přináší výhody a nevýhody, jaké manažerské činnosti uplatňují, aby 

zajistili kontinuitu předškolního a základního vzdělávání, a jaké dovednosti k tomu 

potřebují. Následně se výzkum zaměří i na zjištění potřeb a podpory ředitelů škol.  

Cíl byl formulován v souvislosti s velkým počtem sloučených pracovišť mateřských 

a základních škol v ČR (zhruba polovina z celkového počtu základních škol v ČR má jako 

součást svého subjektu i mateřskou školu) a v souvislosti s dosud neprovedeným výzkumem 

na toto téma. Všechny dostupné výzkumy a studie se zabývají rolí ředitele v obecné rovině, 

nikoli však postavením ředitelů sloučených mateřských a základních škol. Manažerské 

činnosti i kompetence a potřeby těchto ředitelů však mohou vykazovat jistá specifika 

vyplývající zejména z nutnosti zajistit návaznost předškolního a základního vzdělávání, 

pracovat se dvěma odlišnými rámcovými vzdělávacími programy a vést dva původně 

samostatné pedagogické sbory.  

Odhalení názorů ředitelů škol na způsob zajišťování kontinuity předškolního a základního 

vzdělávání a prozkoumání podmínek i vnitřních souvislostí může pomoci otevřít další téma 

věnující se managementu školy v jeho specifických podmínkách a kontextu. 

Disertační práce vychází z dosavadních výzkumů a z poznatků odborné literatury 

vycházející z oblasti managementu. Výzkum je zasazen do kontextu předškolního 

účel, cíle konceptuální 
rámec 

metody 
výzkumné 

otázky validita 

výběr vzorku 
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a základního vzdělávání, realizovanou pilotáží je zúžen na prostředí sloučených mateřských 

a základních škol a vymezen dvěma základními fenomény: 

Kontinuita předškolního a základního vzdělávání; 

Role ředitele sloučené mateřské a základní školy. 

Středobodem celého výzkumného procesu se staly výzkumné otázky. Vycházejí z cílů 

výzkumu, jeho kontextu a přímo ovlivňují mimo jiné také přístup k řešení výzkumu i výběr 

metod sběru dat. Hlavní výzkumná otázka je doplněna dílčími výzkumnými otázkami. 

 
Schéma č. 11 Výzkumné otázky 

Formulace výzkumných otázek evokovala výběr metod, jimiž byla sbírána data. Jsou jimi 

focus group, skupinové interview, individuální rozhovor. Podrobněji jsou tyto metody 

a způsob jejich použití popsány u jednotlivých částí výzkumného šetření. 

Celý výzkum je realizován ve třech vzájemně propojených fázích: pilotáž – 1. etapa 

výzkumu – 2. etapa výzkumu. Této skutečnosti rovněž odpovídá zvolená strategie výběru 

vzorku (schéma č. 12), přičemž docházelo k postupnému zužování vzorku a jeho specifikaci 

od oslovení všech mateřských a základních škol v ČR přes jeden region až ke třem 

sloučeným mateřským a základním školám. Samozřejmě, že se nejedná o reprezentativní 

vzorek, je proto zcela zřejmé, že ani výsledky výzkumu není možné generalizovat 

a vyvozovat obecně platné závěry. Jedná se o data platná v danou chvíli na daném místě. 

 

Jaké jsou názory ředitelů 
škol  na zajišťování 

kontinuity předškolního 
a základního vzdělávání?

Jak vnímají ředitelé 
mateřských a základních 

škol kontinuitu předškolního 
a základního vzdělávání?

Jak se kontinuita 
předškolního a základního 

vzdělávání dotýká 
manažerských činností 

ředitele školy?

Jaká je role ředitele školy 
jako manažera ve sloučené 
mateřské a základní škole?
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Schéma č. 12 Postup při výběru vzorku 

Pilotáž 

Pilotáž je základním předpokladem dobře připraveného výzkumu. Zařazena byla proto, 

abychom získali co možná nejvíce základních informací o zkoumaném tématu (Chráska, 

2007, s. 26). Očekává se tak vyprecizování tématu i výzkumných otázek. K tomuto účelu 

byla zorganizována národní konference s názvem „Spolu MŠ a ZŠ“, jejímž hlavním 

pořadatelem byl Národní institut pro další vzdělávání. Využito bylo metody focus group, 

a to z důvodu potřeby podpořit skupinovou dynamiku, jež má dle Hendla (2017) zajistit 

skutečnost, že se lidé cítí lépe, neboť jsou s dalšími jedinci v homogenním složení (Hendl, 

Remr, 2017, s. 85). 
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Homogenní složení je zde vnímáno jako prostředí mateřských nebo základních škol, 

případně i sloučených pracovišť těchto škol. Výzva k účasti byla rozeslána prostřednictvím 

krajských pracovišť NIDV všem základním a mateřským školám v ČR. Místo konání byla 

Praha. 

Hlavními moderátorkami byly kromě autorky disertační práce také zástupci Univerzity 

Hradec Králové a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

První etapa výzkumu 

První etapa výzkumu byla realizována mezi studenty Katedry Centrum školského 

managementu (CŠM) Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a mezi řediteli 

mateřských a základních škol v okrese Rakovník (RA). Tento okres byl vybrán na základě 

kontaktů získaných mezi studenty CŠM. Využito tak bylo metody „sněhové koule“, kterou 

uvádí jak Hendl (2008, s. 150), tak Miovský (2006, In Švaříček, Šeďová, 2014) jako jednu 

z možností, jak získat vzorek potřebný k dosažení cíle výzkumu a k zodpovězení 

výzkumných otázek. Důležití byli i tzv. gatekeepers, které uvádí Hendl (2008) jako 

podporovatele výzkumného šetření přímo v terénu. V tomto případě se jimi stala ředitelka 

a zástupkyně ředitelky školy, v níž probíhalo setkání managementu mateřských a základních 

škol v okrese Rakovník, a metodou focus group byla sbírána potřebná data. 

Druhá etapa výzkumu 

Účastníci první etapy výzkumu byli dále požádáni o kontakty na další ředitele škol v regionu, 

v němž sami působí. Tito ředitelé museli odpovídat stanoveným kritériím – být řediteli 

sloučených mateřských a základních škol a být ochotni na výzkumu spolupracovat. 

Jednalo se tak o gradování a rozšiřování vzorku od pilotní národní konference, přes jeden 

region a studenty katedry CŠM po další regiony ČR.  

Ve výzkumném vzorku se tak objevilo zastoupení mužů i žen různého věku a různé délky 

pedagogické praxe řídících různě velké mateřské a základní školy v rámci jednoho subjektu. 

Zvolená metoda „sněhové koule“ umožnila vybrat respondenty podle toho, jaký typ školy 

řídí a zda jsou ochotni poskytnout jejich osobní názory a zkušenosti pro potřeby zpracování 

případové studie. Postupně tak byly získávány kontakty na ředitele škol, kteří se chtěli 

zapojit do výzkumného šetření a zároveň měli zkušenost s vedením mateřské a základní 

školy.  
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U kvalitativního výzkumu je validita velice důležitá. K jejímu zajištění došlo jednak 

spolupodílením se na vyhodnocování dat ze strany výše uvedených gatekeepers, jednak 

využitím různých metod sběru dat. Jedná se o tzv. triangulaci výzkumníků (Hendl, 2008, 

s. 147). Triangulace pomohla k ověření výsledků výzkumného šetření. 

 

Pro přehlednost je uveden plán výzkumu v tabulce, která zahrnuje vedle uvedených dvou, 

respektive tří částí výzkumu také výzkumné metody, které byly využity. Z tabulky je pak 

patrné i časové rozložení a posloupnost řešení celého výzkumu. 

 

Fáze Metody/postupy Cíle 

Příprava 

Studium odborné literatury 
Definovat téma v celé jeho 

šíři. 
Stanovit zárodky dílčích 

výzkumných otázek. Připravit 
strukturu výzkumu. 

Recenze – obsahová analýza 
Bílé knihy 

Recenze – obsahová analýza 
tematické zprávy ČŠI 

Studium RVP PV a RVP ZV 

Pilotáž Focus group 
Ověřit/doplnit smysluplnost a 

šíři tématu. Definovat 
výzkumné otázky. 

Výzkum – 1. etapa 
Skupinové interview 

Sběr, analýza dat. 
Focus group 

Výzkum – 2. etapa 
Individuální rozhovor Sběr, analýza dat. 

Zpráva o případové studii Deskripce případu. Formulace 
hypotéz a závěrů. 

Tabulka č. 5 Přehled řešení výzkumu 

Návrh plánu výzkumu, včetně popisu účelu i postupu jeho řešení byl zpracován s ohledem 

na výběr přístupu k řešení kvalitativního výzkumu, kterým se stala případová studie. 

Výstupem empirické části této práce je deskriptivní případová studie, která podává ucelený 

kompletní popis zkoumaného jevu v jeho celistvosti, a je orientovaná na případ (Hendl, 

2008, s. 226; Hendl, Remr, 2017, s. 108). Zkoumanými fenomény se stává kontinuita 

předškolního a základního vzdělávání a role ředitele školy v procesu jejího zajišťování. Aby 

byl zajištěn přesný a ucelený popis zkoumaných fenoménů, je zapotřebí přesně vymezit 

témata, která se stanou předmětem deskripce a budou zkoumané fenomény vystihovat. 
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Na základě formulovaných výzkumných otázek jsme se zaměřili na tyto oblasti: 

1. Získání formálních náležitostí (regionální umístění školy, délka sloučení subjektu 

a skutečnost, zda ředitele školy vykonával roli ředitele již před sloučením škol 

v některé z nich). 

2. Popis výhod a nevýhod sloučených subjektů z pohledu ředitele ve vztahu ke 

kontinuitě předškolního a základního vzdělávání. 

3. Realizované změny v manažerských činnostech po sloučení škol s dopadem na 

návaznost předškolního a základního vzdělávání. 

4. Souvislost kontinuity vzdělávání ve sloučené škole a manažerských činností. 

5. Specifické dovednosti ředitelů sloučených subjektů. 

6. Potřeby a formy podpory pro ředitele sloučených škol. 

Celá zpráva o případové studii je narativní, s postupným popisem zjištěných skutečností 

a s uváděním sérií odpovědí i vztahů mezi nimi. 

5.3 Pilotáž 
Cílem pilotáže bylo získat množství informací ke zkoumanému tématu a podrobněji tak 

vymezit kontext výzkumu a vyprecizovat výzkumné otázky. 

S tím záměrem byla oslovena také skupina účastníků konference a připraveny následující 

otázky, které byly dále rozvíjeny v rámci focous group a tvořily úvod tohoto setkání:  

Jakými třemi přídavnými jmény byste charakterizovali návaznost mezi mateřskými školami 

a základními školami? 

Co Vás v problematice návaznosti mateřských škol a základních škol zajímá? S jakými 

otázkami přicházíte? 

Na základě společného úvodu, který byl vstupem do tématu, se účastníci rozdělili do 

menších skupin, v nichž docházelo k diskusi mezi nimi nad dalšími, již konkrétními 

otázkami: 

Podpořila kurikulární reforma kontinuitu předškolního a základního vzdělávání? Jak? 
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Zajišťují učitelé kontinuitu předškolního a základního vzdělávání? Jak? 

Reflektují ředitelé škol kontinuitu předškolního a základního vzdělávání? Jak? 

Podrobněji byla sepisována konkrétní témata a oblasti kontinuity předškolního a základního 

vzdělávání, kterými se bude možné ve výzkumu dále zabývat, a jaká témata budou pro 

výzkumnou činnost využitelná. Bylo potřeba rovněž zjistit, jakým školským institucím je 

třeba věnovat pozornost z hlediska výzkumu.  

5.3.1 Interpretace dat 

První otázka zjišťovala vztah účastníků konference ke zkoumanému tématu, stala se vůbec 

prvním kontaktem tématu a vzorku ředitelů, kterého se přímo týká. Odpovědi ředitelů 

a jejich názor na současný stav kontinuity předškolního a základního vzdělávání je vyjádřen 

v následujícím schématu. 

 

Schéma č. 13 Kontinuita předškolního a základního vzdělávání z pohledu účastníků konference „Spolu MŠ a ZŠ“. 

Z odpovědí je zřejmé, že ředitelé poukazují na nízkou úroveň spolupráce mezi oběma 

úrovněmi vzdělávání a zároveň naznačují potřebu systémového řešení, což dokládají např. 

odpovědi: „nevyjasněná, podceňovaná, nekoordinovaná…“. 

kontinuita předškolního a základního 
vzdělávání z pohledu ředitelů mateřských

a základních škol

nesystémová, 
nevyjasněná, 
neprůhledná, 
podceňovaná, 

nekoordinovaná

Nepropagovaná, 
nedostatečná, 

velmi malý zájem o 
mateřské školy ze 
strany základních 

škol, rozdílná

malé povědomí ze 
strany základní 

školy o práci 
mateřských škol, 

neuspokojivá, 
individuální, 
neefektivní
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Druhá otázka přinesla odpovědi ředitelů, které mapují tři úrovně významu: dítě/žák – škola 

– stát.  

Dítě – žák Úroveň školy – koncepce 
školy 

Národní úroveň – koncepce 
vzdělávání 

Jakým způsobem efektivně 
spolupracovat směrem 
k prospěchu dítěte? 

Co má chtít základní škola po 
mateřské škole? V čem by 
mohla mateřská škola pomoci 
základní škole? 

Jak docílit kvalitní návaznosti 
RVP PV a RVP ZV? 

Jaké jsou představy 
základních škol o tom, jak má 
být dítě z mateřské školy 
připravené? Shodují se 
představy mateřských a 
základních škol? 

Jsou nové konkretizované 
očekávané výstupy 
předškolního vzdělávání 
známé základní škole? 
Vyhovují jim? 

Vychází RVP ZV z RVP PV? 

 

Jak může ředitel školy 
podpořit návaznost mateřské 
a základní školy? Kdo mu 
může pomoci? Kde se může 
inspirovat? 

Očekává se či připravuje na 
národní úrovni nějaké 
koncepční řešení? V jakém 
časovém horizontu? 

Tabulka č. 6 Shrnutí odpovědí otázky č. 2 

Je tedy patrné, že vzorek ředitelů o tématu kontinuita přemýšlí z různých úhlů pohledu, 

přičemž spojením těchto úrovní je zcela jistě zájem ředitelů o vzájemnou spolupráci 

a potřebu tomuto tématu se věnovat.  

Při řešení dalších otázek se účastníci konference se napříč focus group shodli na názoru, že 

kurikulární reforma nepodpořila návaznost předškolního a základního vzdělávání. Říkají, 

že: „Chybí provázanost mezi systémy.“ 

Tím účastníci míní neprovázanost rámcových vzdělávacích programů. Někteří z nich by 

uvítali větší konkretizaci RVP, jiní si naopak myslí, že RVP jsou dosti konkrétní, ale problém 

spatřují v nastavení celého procesu tvorby školních vzdělávacích programů, kterému 

vytýkají časovou a organizační nesourodost. 

„Na začátku tvorby ŠVP byla časová a organizační nesouběžnost tvorby ŠVP PV a ZV. 

Mateřské školy začaly tvořit ŠVP samy, ZŠ při pozdější tvorbě neměly zájem spolupracovat 

na návaznosti s MŠ. Tato situace se od té doby nezměnila.“ „V menší obci se MŠ a ZŠ 

domluví, ale ve větších ne.“ 
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Ředitelé dále uváděli různé aktivity, které podle jejich názoru přímo se zajišťováním 

kontinuity předškolního a základního vzdělávání souvisí. Zmiňovali společné porady učitelů 

MŠ a ZŠ a v případě, že se nejedná o sloučený subjekt (MŠ a ZŠ) hovořili účastníci 

o společných setkáváních učitelek MŠ s učiteli konkrétní ZŠ a předávání informací 

o konkrétních dětech. 

„Pokud jde většina dětí z jedné MŠ do konkrétní ZŠ, tak se učitelé navzájem domlouvají 

a informují. Tento postup ale není koncepčně ukotvený.“  

Z odpovědí dále vyplývá nejistota v očekávání základní školy od dětí, které nastupují 

k povinné školní docházce (jakými dovednostmi a vědomostmi mají děti disponovat). Dále 

účastníci postrádají metodiky pro výuku a upozorňují na to, že problém mají nastupující 

učitelé.  

„Mladí učitelé nevědí, jak konkrétně naplnit očekávané výstupy.“ „Začínající učitelé nejdou 

dobře připraveni z fakult, středních pedagogických škol a vyšších odborných škol. Tyto školy 

by se měly více zapojit do současné praxe a potřeb MŠ.“ 

Při reakcích na otázku, zda ředitelé reflektují kontinuitu předškolního a základního 

vzdělávání byla patrná nejistota, kterou doprovázely váhavé pohledy, zpočátku ticho. Bylo 

zřejmé, že si účastníci nejsou jisti, zda reflexe probíhá – tento pojem se v reakcích neobjevil. 

Naopak účastníci začali přemýšlet o konkrétních aktivitách, které ve svých školách realizují 

a mají podle nich vliv na návaznost předškolního a základního vzdělávání. 

„U nás ve škole na tom začalo pracovat – společné porady pro učitele, společné besídky pro 

rodiče, ukázkové hodiny.“ 

Někteří ředitelé sdíleli své zkušenosti se společnými návštěvami učitelů mateřských škol 

a základních škol. Objevily se povzdechy nad tím, že mateřské školy jsou spolupráci 

otevřené, avšak ne vždy se setkají s otevřeností u základních škol. 

„U nás se chodí učitelé z MŠ dívat do hodin na 1. stupni ZŠ, ale bohužel učitelé z 1. stupně 

ZŠ se už nechodí dívat k nám na práci učitelů MŠ.“ 

Na závěr byla položena otázka ze strany účastníků konference:  

„Proč RVP ZV nemá základ a nevychází z RVP PV?“ 
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5.3.2 Shrnutí 

Pilotáž byla zařazena do výzkumného šetření, neboť bylo potřeba potvrdit akceptovatelnost 

tématu a upřesnit výzkumné otázky i cílovou skupinu respondentů. Zejména z toho důvodu, 

že se jednalo o první sondu či vstup do tématu, který se stává hlavním objektem výzkumu.  

V samém prvopočátku byly zjišťovány názory na zkoumané téma mezi řediteli mateřských 

a základních škol, kteří reagovali na výzvu a přihlásili se na konferenci, jež vytvořila 

platformu pro vzájemné sdělování názorů a postojů. K tomuto kroku se přistoupilo poté, co 

bylo prostřednictvím analýzy různých odborných zdrojů potvrzeno, že otázkou kontinuity 

předškolního a základního vzdělávání z pohledu managementu se dosud žádný výzkum 

nezabýval. Konference pomohla uskutečnit první vstup do této široké oblasti a poskytnout 

tak východiska k dalším navazujícím postupům v rámci výzkumu.  

Pilotáž ukázala, že úroveň dítěte v předškolním vzdělávání a žáka v základním vzdělávání 

je samozřejmě zcela jistě na prvním místě, a to nejen u pedagogů, ale rovněž u ředitelů škol. 

Rovněž v diskusi téma rozvoje dítěte a žáka bylo hodně diskutováno. Pedagogové uváděli 

i příklady ze své praxe – pořádání společných setkání před zápisem dětí k povinné školní 

docházce, resp. k pojetí zápisu, aby nebyl formální a přitom děti motivoval a podpořil 

v jejich pozitivním vnímání základní školy. Následně však vždy diskuse přešla k řešení 

dokumentů na národní úrovni – rámcových vzdělávacích programů. Pedagogové si nebyli 

jisti, zda skutečně jejich obsah dobře znají kolegové z předškolního, resp. základního 

vzdělávání. Znalost obsahu rámcových vzdělávacích programů považují za podstatnou pro 

volbu výchovných a vzdělávacích strategií, vyučovacích metod a forem práce se žáky 

v základním vzdělávání. Rovněž ale považují za podstatné, aby se do této problematiky 

zapojil ředitel školy. Zmiňují však, že je důležitá jeho podpora a také inspirace v jiných 

školách. Další otázky směřovaly ke koncepčním řešením na národní úrovni. Z pilotáže dále 

vyplynulo, že pedagogové považují podporu škol a jasnou koncepci rozvoje českého školství 

v oblasti návaznosti předškolního a základního vzdělávání za podstatnou, klíčovou. 

Cílem pilotáže bylo definovat téma disertační práce v celé jeho šíři a definovat výzkumný 

vzorek a případně redefinovat výzkumné otázky. Po vyhodnocení pilotáže se ukázalo, že 

pilotáž své úkoly splnila a cíle bylo dosaženo. Téma kontinuity bylo dále podrobněji 

zkoumáno na dalším vzorku mateřských a základních škol. Zároveň se otevřela otázka 
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zaměření výzkumu pouze na sloučené subjekty mateřských a základních škol, neboť 

z pilotáže vyplývá, že ke kontinuitě mají vhodnější podmínky. Rovněž druhá část cíle byla 

naplněna – pro úpravy výzkumných otázek a hlubšího poznání tématu jsou vzhledem 

k managementu škol formulovány otázky týkající se zejména koncepce školy vycházející 

z otázek kladených účastníky konference: Jak může ředitel školy podpořit návaznost 

mateřské a základní školy? Kdo mu může pomoci? Kde se může inspirovat? Dále byla 

vybrána klíčová slova provázející celou pilotáž. Jsou jimi: ředitel, spolupráce, podpora. 

Hlavním přínosem pilotáže bylo potvrzení relevantnosti fenoménů – kontinuity 

předškolního a základního vzdělávání i role ředitele školy jako hlavní aktéra všech 

manažerských procesů a zajišťování chodu školy jako celku.  

5.4 Postup od pilotáže k výzkumu 
Na pilotáž obvykle navazuje předvýzkum, který je definován jako druhá úroveň 

pedagogického výzkumu (Chráska, 2007, s. 26). V tomto případě na pilotáž plynule navázal 

výzkum, který je však členěn do dvou etap. Důvodem byl především vývoj pilotáže, která 

začala již přinášet první důležitá data, na základě nichž mohlo dojít k definování 

výzkumných otázek. V rámci pilotáže byl zařazen brainstorming námětů k řešení 

problematiky, neboť, jak tvrdí Buzan, Wood (2014), různí lidé mají na stejnou věc různé 

názory, takže přijdete na mnohem více (Buzan, Wood, 2014, s. 104).  

Brainstorming je uváděn i jako metoda vzdělávání dospělých, doporučuje se především při 

zahajování výuky či tematického celku, nebo při jeho rozvíjení, ba dokonce při ověřování 

efektu celého vzdělávání (Malach, 2003, s. 38). Vždy se očekává jakési „probouzení“ pravé 

hemisféry mozku, která v danou chvíli přichází se svojí kreativitou a představivostí. Pro 

efektivitu a maximální využití této metody se stala inspirací pravidla, která definoval Mužík 

(Mužík, 1998, s. 174) a následně uvedl Malach, (Malach, 2003, s. 38). Pravidla byla dále 

přizpůsobena předvýzkumu. Jedná se o zajištění: 

- spontánního přístupu účastníků, 

- zaznamenávání námětů na místo dobře viditelné všem, 

- vynechání hodnocení a kritiky v průběhu brainstormingu. 
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Dále je pro zajištění efektivity této metody nezbytná role moderátora a uvědomění si 

skutečnosti, že v tomto případě je kvantita důležitější než kvalita. Je však třeba akceptovat 

brainstorming v jeho obou fázích. Mohauptová (2013) tvrdí, že tak zvaná bouře mozků je 

asi nejužívanějším způsobem tvoření s následným vyhodnocováním. Nejčastěji si lidé pod 

touto technikou představí její první tvořivou část, nicméně je nutné dobře pracovat s oběma 

částmi, tedy i s vyhodnocovací fází (Mohauptová, 2013, s. 213). Tato skutečnost byla 

zohledněna při plánování a realizaci výzkumu. 

5.5 Výzkum – 1. etapa 
Cílem 1. etapy výzkumu je kromě prvního sběru a vyhodnocení dat také ověření 

relevantnosti výzkumných otázek, případné doplnění či jejich redefinice a ustálení oblastí 

dalšího výzkumného šetření. 

Punch (2008, s. 57) uvádí, že ve výzkumu mají vždy své místo jak popisné, tak explanační 

otázky, vzhledem ke zvolenému přístupu k řešení disertační práce, kterým je deskriptivní 

případová studie, byly formulovány popisné výzkumné otázky. Jejich úlohou je zjistit, jaké 

jevy ve školách fungují a jaké jevy jsou ve školách uplatňovány. 

V regionu okresu Rakovník byli pozváni ředitelé všech základních i mateřských škol ke 

skupinovému interview nad tématem kontinuita předškolního a základního vzdělávání. Dále 

byla použita metoda focus group, a to pro vzorek 41 studentů Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze, katedry Centrum školského managementu. Jednalo se 

o studenty druhého ročníku bakalářského studia, kteří začali pracovat metodou 

manažerských praxí, v rámci níž blíže poznávali přímé prostředí vlastních škol, analyzovali 

dokumenty a vedli rozhovor s tzv. moderátorem manažerské praxe, kterým byl odborník 

z praxe – zkušený ředitel školy.  

Skupinového interview bylo využito pro jeho jednoznačné výhody, mezi něž patří např.: 

osobní kontakt s respondenty, možnost doptávání na jasnější pohled respondentů a rovněž 

možnost sdílení názorů, které mohou evokovat další náměty, možnosti apod. Anglický název 

interview je totiž složen ze dvou částí, kde inter znamená mezi a view znamená názor nebo 

pohled (Chráska, 2007, s. 182). Chráska (2007) dále tvrdí, že úspěšnost interview závisí také 

na navázání přátelského kontaktu s účastníky a s vytvořením otevřené atmosféry. Toto 
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prvotní navázání kontaktu označuje jako raport. Petrášová, Prausová, Štěpánek (2014) 

uvádí, že podstatné pro vytvoření raportu, který definuje rovněž jako příjemné, srdečné 

a pozitivní prostředí, je sladění jazyka a jakési vstoupení do modelu vnímání světa druhého 

člověka (Petrášová, Prausová, Štěpánek, 2014, s. 82). Výše uvedené názory a pohledy na 

raport vedly k posouzení této fáze jako velice důležité pro následující rozvinutí diskuse, 

proto jí bylo věnována náležitá pozornost. Z toho důvodu při přípravě skupinového interview 

byly dodrženy tyto zásady: naslouchání; klidný hlasový projev; mírný tón řeči; vnímání 

druhých; parafrázování; kladení otevřených otázek podporujících myšlení druhých. 

Samozřejmě, že takových zásad bylo možné vymezit i více, tyto se však pro vedení našeho 

interview staly výchozími. 

Vzorku byly v rámci skupinového interview kladeny připravené otázky, sbírána data, která 

již mohla být využita v rámci 2. etapy výzkumu. Fokusní neboli také ohniskové skupiny pak 

prezentovaly výsledky své práce formou konference ve vysokoškolském prostředí.  

5.5.1 Skupinové interview 

Interview proběhlo v jedné z mateřských škol v Rakovníku. Velký důraz byl záměrně kladen 

na přípravu celého interview a na seznámení s tématem zástupců hostující školy, kteří mohli 

velmi významně pomoci při realizaci celého setkání především z toho důvodu, že účastníky 

znali osobně a s velkou většinou z nich již spolupracovali. Při přípravě skupinového 

interview se inspirací stalo schéma návrhu skupinového interview, které uvádí Hendl (2008). 

Z interview byl pořízen písemný záznam, zapsána byla každá odpověď i drobná reakce na 

diskutované téma. Některé položky návrhu jsou upraveny dle podmínek v konkrétním 

prostředí školy. 
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Fáze Akce 

Příprava 

1. Telefonické potvrzení účasti (24 hodin předem) 
2. Zajištění občerstvení, psacích potřeb, flipových papírů 

apod. 
3. Dohoda na rolích zástupců hostující školy a moderátorky 

(výzkumnice) 

Organizace 1. Příchod hodinu před zahájením 
2. Uspořádání místnosti, kontrola materiálů, potřeb apod. 

Uvítání 

1. Osobní představení moderátorky každému z příchozích. 
2. Lehká neformální konverzace, zvláště pokud se lidé 

neznají. 
3. Usazení respondentů, občerstvení. 

Začátek 1. Moderátorka uvede problém, svoji roli, upozorní na způsob 
využití a zpracování výstupů ze skupinového interview. 

Základní pravidla 

1. Moderátorka sdělí základní pravidla 
2. Chceme, aby vždy mluvil jenom jeden z vás. 
3. Nejde o dobré nebo špatné odpovědi, všechno je 

zajímavé. 
4. Je vhodné i nesouhlasit, každý má nějaké mínění. 

Základní témata 

1. Moderátorka klade otázky dle předem připravené struktury, 
dále je rozvíjí, parafrázuje, shrnuje. 

2. Asistentka zaznamenává vše, co je sdělováno, především 
shrnující názory, témata. 

Pracovní data 1. Moderátor požádá přítomné, aby napsali, jakou školu 
zastupují. 

Závěr 
1. Moderátor shrne hlavní body s otázkou, zda chce ještě 

někdo něco dodat. 
2. Moderátor poděkuje za účast a ukončí setkání. 

Tabulka č. 7 Struktura skupinového interview (Hendl, 2008, s. 183), upraveno 

Skupinového interview se zúčastnilo 25 ředitelů základních a mateřských škol z okresu 

Rakovník. 

Příprava a realizace skupinového interview probíhala podle schématu s podrobnější 

konkretizací jednotlivých položek. Celé setkání provázely dva okruhy otázek, které 

doplňovaly dílčí otázky, jež tvořily pouze nabídku pro moderátorku. Ta otázky vybírala 
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a formulovala dle aktuální situace a s vizí dosažení cíle skupinového interview i sběru co 

možná největšího počtu různých dat.  

Okruh 1: Způsob zajišťování návaznosti mateřské a základní školy. 

Příklady otázek: 

Jak je pro vás důležité zajišťovat kontinuitu MŠ a ZŠ? 

Jak konkrétně zajišťujete kontinuitu?  

Co konkrétně to pro vedení školy znamená? Jakých oblastí managementu škol se to dotkne? 

Jak se zapojují učitelé? Jak se zapojuje vedení školy? 

Kdo má v dané škole na starosti kontinuitu? 

Co se vám této oblasti povedlo? Jak jste vše připravovali (učitelé – vedení školy)? Jaké jste 

zaznamenali problémy a jak jste je řešili? Kdo je řešil, jak konkrétně. 

Jak jste zjišťovali efektivitu těchto postupů? Co se osvědčilo? 

Jak celou věc vidí rodiče dětí/žáků? 

Okruh 2: Potřeby škol pro zajišťování návaznosti mateřské a základní školy. 

Příklady otázek: 

Je něco, co byste na již zavedených postupech změnili? Proč? Jak? 

Co konkrétně muselo udělat vedení školy? Jaké nové povinnosti pro něj vyplývají ze 

zajišťování kontinuity? 

Co očekávají základní školy od mateřských škol a naopak? 

Co by se mělo změnit, případně zavést na úrovni státu (MŠMT apod.) – jaké jsou konkrétní 

potřeby škol, požadavky? 

Co konkrétně byste potřebovali pro dosažení provázanosti mateřské a základní školy? 

Interpretace dat 

Celý proces od získávání odpovědí přes jejich analýzu a kategorizaci je znázorněn tímto 

schématem: 
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Schéma č. 14 Proces sběru a analýzy dat – skupinový rozhovor 

Vyhodnocení přepsaných záznamů probíhalo pomocí třídění a kódování, data byla následně 

shrnuta do tří kategorií. Kategorie 1 zahrnuje kontinuitu předškolního a základního 

vzdělávání v obecné rovině, kategorie 2 mapuje potřeby školské praxe v této oblasti 

a kategorie 3 je souhrnem konkrétních příkladů zajišťování kontinuity předškolního 

a základního vzdělávání. Následující tabulka představuje názory účastníků skupinového 

interview podle jednotlivých kategorií.  

Kontinuita předškolního 
a základního vzdělávání 

Ředitelé neznají navzájem kurikulární dokumenty (ŠVP), kurikulární 
dokumenty (RVP) na sebe nenavazují (očekávané výstupy, klíčové 
kompetence); 
ředitelé preferují úzkou spolupráci pouze s jednou školou; 
„lépe funguje spolupráce na vesnici“. 

Potřeby školské praxe 

Spolupráce se ZŠ – „nevíme, jak na to“; schůzky rodičů s vedením 
MŠ a ZŠ; spolupráce s učitelkami MŠ při zápisu; zpětná vazby ze 
ZŠ do MŠ – úspěšnost dětí „nevíme, jak se dětem daří, na co se 
více zaměřit, existuje pouze neoficiální a nahodilá zpětná vazba“; 
pracovat s portfoliem dítěte i v ZŠ; předávat si děti z MŠ do ZŠ; 
větší zájem základních škol o mateřské školy; zapojit do spolupráce 
ředitele školy. 

Příklady zajišťování 
kontinuity 

Realizují se vzájemné návštěvy dětí MŠ v ZŠ a společné aktivity, 
ukázkové hodiny pro rodiče dětí, společná setkávání učitelů MŠ 
a ZŠ. 

Tabulka č. 8 Názory účastníků skupinového interview podle jednotlivých kategorií 

Z výše uvedených odpovědí především vyplývá, že učitelkám mateřské školy chybí zpětná 

vazba o tom, jak děti prospívají v základní škole, zpětná vazba o připravenosti dětí – jak se 

dětem daří a na co se mají více zaměřit. Podle jejich názoru existuje pouze neoficiální 

a nahodilá zpětná vazba. Základní a mateřské školy vnímají kontinuitu předškolního 

Skupinový rozhovor

Okruh otázek 1 -
Kontinuita
Okruh otázek 2 -
Potřeby škol

Zpracování dat

Třídění
Kódování

Kategorizace

Kontinuita
Potřeby 
Aktivity
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a základního vzdělávání jako zajištění efektivní a funkční spolupráce, a to na třech na sebe 

navazujících úrovních, které je možné vyjádřit následujícím schématem: 

 

 

Schéma č. 15 Úrovně kontinuity z pohledu ředitelů mateřských a základních škol 

Úroveň 1 – zahrnující kurikulární dokumenty na státní i školní úrovni (RVP a ŠVP). 

Školy uvádějí, že vzájemně neznají tyto dokumenty, nepracují s nimi, a shodují se na tom, 

že znalost kurikulárních dokumentů, včetně konkretizovaných očekávaných výstupů je 

důležitá jak pro předškolní, tak pro základní vzdělávání. Zároveň se shodují, že jde 

o zodpovědnost ředitele škol. 

Úroveň 2 – zahrnující oblast spolupráce mezi těmito stupni škol – zejména konání 

společných porad pedagogů, vzájemné setkávání, konzultaci nad dětmi a žáky, zpětnou 

vazbu, společnou přípravu zápisu dětí k povinné školní docházce apod. 

Školy uvádějí, že se setkávají, spolupracují, avšak konkrétní témata spolupráce, která by 

byla jasně zacílená, naplánovaná a s jejímiž výstupy by se dále pracovalo, nezazněla. Školy 

pouze popisovaly, jaké typy akcí dělají, podrobněji se do odpovědí nedostávaly. Zazněly 

však jasné konkrétní potřeby plynoucí z uvědomění důležitosti přímého dopadu výstupů 

všech setkávání pedagogů na školskou praxi – především na vzdělávání dětí a žáků. 

Konkrétními potřebami jsou zejména: absence zpětné vazby mezi mateřskou a základní 

školou směrem k úspěšnosti dětí a žáků; neznalost požadavků základních škol ke školám 

mateřským; absence konzultací k výsledkům vzdělávání dětí a žáků – případně k jejich 

dalším dovednostem. Školy dále uvádějí, že postrádají větší vstřícnost k vzájemné 

spolupráci. 

úroveň 1 -
kurikulární 
dokumenty

úroveň 2 -
spolupráce 
MŠ a 
ZŠ/učitelé

úroveň 3 -
společné 
aktivity s 
dětmi/žáky
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Úroveň 3 – zahrnující společné akce se zapojením dětí a žáků. 

Školy uvádějí celou řadu akcí, které pořádají společně mateřské a základní školy – jde 

o společné vzdělávací projekty žáků, návštěvy dětí z mateřských škol ve školách základních 

apod. 

Přesto však z odpovědí vyplývá, že školy jsou schopny pojmenovat celou řadu témat, která 

by pomohla zajistit kontinuitu, dokonce ji vidí na úrovni kurikulárních dokumentů, školních 

aktivit pro pedagogy a aktivit pro žáky, nicméně chybí jim vstřícnost ke spolupráci a jasné 

zadání či cíle spolupráce. Z výsledků předvýzkumu dále můžeme odvodit jistou 

nekoncepčnost v pořádání akcí – či malé či žádné využití výsledků těchto akcí pro rozvoj 

školy. Je patrné, že intuitivně kontinuita existuje, nicméně není uchopena koncepčně od 

přípravy, přes plánování, realizaci až k reflexi, která by následně uvedla možnosti rozvoje. 

Protože bylo možné rovněž sledovat přímo celý průběh skupinového interview, bylo velice 

zajímavé vnímat i nonverbální prostředky vyjadřování, zejména mimiku, gestikulaci, 

proxemiku i posturiku. Z těchto detailů vyplývala místy jistá zvídavost, váhání, promýšlení 

a zároveň případná otevřenost podpoře. Tento termín zde přímo nezazněl, ale místy se 

interview sklonilo ke sdílení zkušeností a ředitelé si i zapisovali, co funguje v jiné škole. 

Bylo možné vidět jejich zájem o dění v dalších školách a paralelně s tím i chybějící prostor 

pro setkávání, sdílení a vzájemnou podporu. 

Rovněž ze skupinového interview vyplynula klíčová slova, která budou zohledněna v další 

etapě výzkumu. Jsou jimi: spolupráce, ředitel, organizování. 

5.5.2 Focus group 

Druhou částí 1. etapy výzkumu se staly focus group tvořené studenty katedry Centrum 

školského managementu Univerzity Karlovy. Studenti byli vybráni záměrně, neboť jejich 

výuka v posledních letech zahrnovala také jednu z forem výuky nazvanou „Manažerská 

praxe“. Setkání s manažerskou praxí poskytovalo studentům prostor pro získání zkušeností 

z prostředí stejných či odlišných typů a druhů škol, než z kterých pocházeli. Je třeba zmínit, 

že studenti byli buď řediteli škol, nebo jinými vedoucími pracovníky ve školství, a to z celé 

České republiky – vzorek byl tedy různorodý a zahrnoval všechny kraje. Názor této 

heterogenní skupiny byl zajímavý, obzvláště pokud studenti pracovali v jimi zvolených 

skupinách, ale s uplatněním společných kritérií. Hlavním kritériem bylo dodržení 
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heterogenity v oblasti typů a druhů škol. Znamenalo to, že každá ze skupin bude zahrnovat 

zástupce mateřské, základní, střední školy a poté dalšího vedoucího pracovníka z oblasti 

školství – nejčastěji se jednalo o zástupce zřizovatele škol.  

Této části 1. etapy výzkumu se zúčastnilo celkem 41 studentů, přičemž 18 bylo z přímého 

prostředí mateřských a základních škol, 5 respondentů bylo z prostředí středních škol, včetně 

gymnázií a dalších 18 respondentů tvořili další studenti školského managementu. Studenti 

byli osloveni ke spolupráci tak, aby pracovali ve svých skupinách se společným zadáním – 

najít odpovědi na otázky:  

Jak zajišťují návaznost předškolního a základního vzdělávání mateřské a základní školy?  

Co konkrétně kontinuita předškolního a základního vzdělávání znamená pro ředitele škol? 

Jaké konkrétní strategie (kroky) pro její zajištění realizuje (připravuje)?  

Jakých manažerských činností ředitele školy se návaznost předškolního a základního 

vzdělávání týká?  

Co školy v této oblasti potřebují? 

Výsledky skupinových diskusí byly prezentovány na „minikonferenci“ věnované této 

problematice.  

Interpretace dat 

Výstupy skupinových interakcí byly shrnuty do tří kategorií: současný stav, management 

škol – témata k řešení, potřeby škol. Následující schéma znázorňuje celý proces realizace 

focus group. 
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Schéma č. 16 Proces sběru a analýzy dat – focus group 

Účastníci focus group popisovali, jak sami vnímají kontinuitu předškolního a základního 

vzdělávání v souvislosti s jejími aktéry – řediteli a učiteli i dětmi/žáky a jejich rodiči. 

Navrhují témata k řešení a uvádějí i některá doporučení. Závěry odpovědí jsou uvedeny 

v následující tabulce a reprezentují kategorie odpovědí.  

Současný stav Návaznost v současné době začíná fungovat u MŠ a ZŠ, které fungují pod 
společným vedením. 
Existují bulletiny pro rodiče, školy nanečisto pro děti z mateřských škol, 
fungují konzultace s pedagogicko-psychologickými poradnami. 
Učitelé spolupracují více než management škol. 
Do vzdělávacího procesu MŠ se dostává postupně zážitkové učení. 
Vázne komunikace a spolupráce mezi managementem MŠ a ZŠ. 
Základní školy nenavazují tam, kde mateřské školy končí, není nastavena 
vzájemná výměna informací. 

Management škol Témata k řešení: Personální zajištění výuky přípravného ročníku; propojení 
školních vzdělávacích programů MŠ a ZŠ; prohloubení spolupráce učitelů 
MŠ a ZŠ; společné vedení obou škol; společné finanční plánování; společná 
evaluace nastaveného systému kontinuity; nastavení aktivní spolupráce se 
zřizovatelem. 
Kontinuita: Propojenost ŠVP; spolupráce učitelů MŠ a ZŠ, personální řízení, 
finanční plánování, marketingový nástroj; informovanost veřejnosti; role 
ředitele školy. 

Potřeby škol Nastavit systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (společně 
MŠ a ZŠ); vytvoření možnosti praktických seminářů na jednotlivých 
pracovištích (mateřské školy i základní školy).  
Vytvořit pozici odborného leadra pro komunikaci mateřských a základních 
škol.  

Tabulka č. 9 Odpovědi účastníků focus group podle jednotlivých kategorií 

Účastníci focus group spatřují v současné době kontinuitu předškolního a základního 

vzdělávání jako zajištění spolupráce mezi mateřskou a základní školou, kterou vnímají 

Focus group

Způsob zajišťování 
kontinuity
Ředitel školy a 
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v různých krajích na různé úrovni. Říkají, že začíná fungovat ve sloučených MŠ a ZŠ. 

Zároveň upozorňují, že chybí zpětná vazba od základních škol směrem k mateřským školám. 

Uvádějí formy spolupráce, které se dle jejich názoru podílejí na zajištění kontinuity. Jsou 

jimi: zájmové kroužky, přípravné třídy, společné akce pro děti a žáky.  

Hlavní úlohu managementu školy v zajišťování kontinuity předškolního a základního 

vzdělávání spatřují ředitelé jednak v zajištění propojenosti školních vzdělávacích programů, 

jednak ve spolupráci učitelů MŠ a ZŠ. Za důležitou rovněž pokládají oblast personálního 

řízení, a to zejména při obsazování pozic učitelů v přípravných třídách, které zřizují pro žáky 

s odkladem povinné školní docházky. Doporučují zajistit alternaci učitelů MŠ a ZŠ, čím by 

se mohla podle jejich názoru kontinuita podpořit. 

Samotnou kontinuitu vnímají také jako marketingový nástroj základní školy. Spatřují jako 

efektivní organizování setkávání managementu základních a mateřských škol, v případě 

sloučených MŠ a ZŠ vnímají jako důležité začlenit vedoucí učitelku mateřské školy jako 

plnohodnotnou součást vedení školy jako celku. Říkají: 

„Vedení škol nespolupracuje, nekomunikuje ŠVP. Úloha managementu spočívá v organizaci, 

komunikaci, spolupráci, motivaci a materiální provázanosti.“ 

Téma kontinuity předškolního a základního vzdělávání vnímají jako velmi podstatné pro 

všechny jeho aktéry, přičemž spatřují jako podstatnou roli ředitele školy. Doporučují zvýšit 

povědomí o tomto tématu, oslovit širší veřejnost, rodiče dětí a žáků a zajistit větší 

informovanost. Následně pak v rámci evaluace zjišťovat efektivitu jednotlivých kroků 

vedoucích k zajišťování kontinuity předškolního a základního vzdělávání. Jako důležité 

spatřují také vzdělávání samotné, a to v praktickém prostředí sloučených MŠ a ZŠ. 

5.5.3 Vyhodnocení 1. etapy výzkumu 

Cílem 1. etapy výzkumu bylo ověření relevantnosti výzkumných otázek a případně rozšíření 

zkoumaných oblastí na základě vyhodnocení získaných odpovědí. Z níže uvedeného 

schématu jsou patrná témata, která účastníci skupinového interview a focus group zmiňovali 

jako podstatné v souvislosti se zajišťováním kontinuity předškolního a základního 

vzdělávání. 
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Schéma č. 17 Kontinuita předškolního a základního vzdělávání z pohledu účastníků 1. etapy výzkumu 

Z uvedených odpovědí a reakcí účastníků skupinových rozhovorů a focus group vyplývá, že 

je kontinuita předškolního a základního vzdělávání v současné době řešeným tématem. 

Účastníci se domnívají, že začíná lépe fungovat návaznost v mateřských a základních 

školách, které mají společné vedení. V souvislosti s kontinuitou MŠ a ZŠ je zdůrazňována 

zejména potřeba větší spolupráce a komunikace managementu škol a účast obou stupňů škol 

na společném plánování.  

Za hlavního aktéra kontinuity byl označen ředitel školy, který dle účastníků výzkumu musí 

klást důraz na proces personálního řízení, především v souvislosti s obsazováním pozic 

učitelů přípravných tříd, případně s alternací učitelů MŠ a 1. stupně ZŠ. 

Účastníci se také domnívají, že chybí zpětná vazba základních škol směrem k mateřským 

školám, která by poskytla informace o rozvoji dovedností a vědomostí dětí z daných 

mateřských škol. Dále základní školy postrádají informace o dětech předané z mateřských 

škol a participaci na zápisu k povinné školní docházce. Říkají, že data o dětech zůstávají 

v mateřských školách.  

Dále se ředitelé ve svých odpovědích zaměřili na kontinuitu kurikulárních dokumentů, a to 

z pohledu klíčových kompetencí na úrovni rámcových vzdělávacích programů a na 
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stanovení závazných výstupů na konci předškolního vzdělávání, na které by poté reagovaly 

školní vzdělávací programy základních škol – které často opakují obsah předškolního 

vzdělávání.  

Z vyhodnocení této etapy výzkumu rovněž vyplývá potřeba společného vzdělávání učitelů 

a ředitelů přímo v praktickém prostředí mateřských nebo základních škol. Ředitelé také 

doporučují pozici odborného leadera, který by pomohl školám při zajišťování všech procesů 

kontinuity mateřské a základní školy. 

Ředitelé doporučují téma kontinuity předškolního a základního vzdělávání otevřít více 

veřejnosti, oslovit rodiče dětí a žáků a informovat o strategiích, které školy v této souvislosti 

realizují a s jakými výsledky.  

První etapa výzkumu velmi významně podpořila další část. Pomohla specifikovat výzkumné 

otázky i položky do individuálních rozhovorů s řediteli škol. Dále se podařilo získat kontakty 

na další ředitele škol, kteří budou zahrnuti do 2. etapy výzkumu a pomohou získávat další 

výzkumná data. Rovněž ukázala, že kontinuitu předškolního a základního vzdělávání ve 

školské praxi častěji řeší učitelé než ředitel školy a že postrádají podporu z vnějšího 

prostředí. Proto 2. etapa výzkumu bude zaměřena více na management školy, respektive na 

konkrétní činnosti ředitele školy, a na požadované formy podpory, které ředitelé škol 

preferují. 

5.6 Výzkum – 2. etapa 
Na základě pilotáže a 1. etapy výzkumu byla naplánována a realizována 2. etapa 

výzkumného šetření, a to pomocí individuálních rozhovorů s řediteli vybraných sloučených 

mateřských a základních škol v ČR. 

5.6.1 Příprava individuálních rozhovorů 

Individuální rozhovory proběhly s padesáti pěti řediteli a ředitelkami sloučených mateřských 

a základních škol v České republice. Pro strukturované interview je typický postup dle 

předem jasně připravených otázek, které jsou čteny v přesném pořadí a s přesnou citací. 

Polostrukturované interview umožňuje nabídnout možné odpovědi, případně vysvětlení 

otázek apod. Pro získávání dat v tomto výzkumu však bylo nejvhodnější vybrat okruhy 

otázek, které měly být zodpovězeny a dále postupovat volněji (Hendl, Remr, 2017, s. 84). 
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Tento postup umožňuje formulovat otázky na základě konkrétní situace, je možné měnit 

jejich sled, případně se doptávat i na další podrobnosti dle okolností doprovázející interview. 

Rovněž byly připomenuty některé zásady důležité pro získání co možná nejpravdivějších 

odpovědí. Jsou jimi zejména vytvoření pocitu důvěry a bezpečí a také kladení otevřených 

otázek. 

Cílem interview bylo získat odpovědi na dílčí otázky v rámci stanovených okruhů témat 

a přispět tak k zodpovězení výzkumných otázek definovaných v návrhu plánu výzkumu.  

Po každém interview byla provedena transkripce do protokolu, jednalo se tedy o soupis 

takových údajů, které mohly být zařazeny do okruhů otázek. V některém případě se jednalo 

o doslovnou transkripci, jindy byly vybrány takové odpovědi či jejich části, které mohly být 

využity pro potřeby vyhodnocení jednotlivých případů i zkoumaného fenoménu jako celku. 

Součástí protokolu jsou definované okruhy otázek a rovněž úvodní část, která je anonymní 

ke škole a řediteli a přináší informaci o regionálním umístění školy, o délce sloučení daného 

subjektu a informaci o tom, zda daný ředitel byl ředitelem v některém ze subjektů ještě před 

jejich sloučením. 

Okruhy otázek pro individuální interview: 

Okruh 1: Výhody – nevýhody sloučení a kontinuita 

Jaké výhody a nevýhody pro ředitele (školu) plynou ze situace sloučení obou subjektů? Jaké 

jsou výhody a nevýhody pro zajišťování návaznosti předškolního a základního vzdělávání? 

Okruh 2: Změny a kontinuita 

Pokud byl ředitel/ka školy již před sloučením subjektu ředitelem jednoho z nich, jaké 

konkrétní kroky musel jako manažer udělat? Co konkrétně musel změnit? Nač se prvotně 

zaměřil? 

Okruh 3: Manažerské činnosti ředitele školy a kontinuita 

Jak se sloučení škol projevuje v manažerských činnostech? Jaká manažerská činnost je pro 

ředitele zajišťujícího návaznost nejnáročnější? Proč? Pokud byl ředitel v minulosti ředitelem 

školy pouze s předškolním, resp. základním vzděláváním, jaké jsou rozdíly v manažerských 

činnostech? 
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Okruh 4: Manažerské dovednosti ředitele školy a kontinuita 

Jaké dovednosti musí mít ředitel, aby úspěšně vedl obě organizace? 

Okruh 5: Podpora ředitele školy při zajišťování kontinuity 

Jakou podporu jako ředitel sloučené mateřské a základní školy potřebujete proto, byste mohl 

zajišťovat kontinuitu předškolního a základního vzdělávání? Jakou formu podpory byste 

navrhnul pro ředitele sloučeného subjektu?  

5.6.2 Postup při interpretace dat  

Vyhodnocení 2. etapy výzkumu probíhalo pomocí selektivního kódování a následné 

kategorizace dat. Nejprve byly vyhodnoceny rozhovory hromadně – pouze s rozdělením do 

tří skupin, a to podle délky trvání sloučeného subjektu (vzorek I, vzorek II, vzorek III). 

Samostatně byly vyhodnoceny tři rozhovory s řediteli sloučených subjektů mateřské 

a základní školy, a to těch, kteří poskytli podrobnější vhled do jejich činnosti (škola – A, 

škola – B, škola – C).  

Všechny odpovědi ředitelů byly přepsány selektivně do kategorií:  

Kategorie I Sloučená škola z hlediska kontinuity 

Kategorie II Změny při slučování škol a kontinuita 

Kategorie III Manažerské činnosti ředitele školy a kontinuita 

Kategorie IV Dovednosti ředitele sloučené mateřské a základní školy 

Kategorie V Potřeby ředitele školy 

Tím vznikly soubory odpovědí, v nichž byly označeny kódy a subkódy – ty se již lišily 

v jednotlivých skupinách odpovědí. Vše je názorně zaznamenáno v myšlenkových mapách 

v programu MindMapleLite. Každá z map reprezentuje jeden vzorek odpovědí a jednu 

kategorii. 
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5.6.3 Interpretace dat – vzorek I – školy sloučené kratší dobu než 5 let 

Kategorie I Sloučená škola z hlediska kontinuity 

 

Schéma č. 18 Sloučená škola z hlediska kontinuity – škola sloučená méně než 5 let 

Ředitelé spatřují ve sloučení mateřských a základních škol z hlediska kontinuity 

jednoznačné výhody, odpovědi byly opatřeny subkódy: děti/žáci; učitelé; ŠVP; rodiče 

dětí/žáků; další výhody. 

Prioritou se stává dopad na děti a žáky školy, ředitelé zmiňují, že největší výhodou 

v souvislosti se zajištěním kontinuity v procesu práce s dětmi je jejich znalost, možnost 

předávání informací od učitelek mateřských škol učitelům základních škol. Učitelé tak 

mohou lépe plánovat systematickou dlouhodobou práci s dětmi právě na základě jejich 

znalosti. Vychází z toho, že děti z mateřských škol ve velké míře využívají možnost 

pokračování v základním vzdělávání v témže subjektu. 

Subkód 1.1 „děti/žáci“ přímo souvisí s dalším subkódem 1.2 „učitelé“, který přináší 

objasnění situace. Ředitelé zmiňují, že učitelé mateřské školy a 1. stupně základní škole mezi 

sebou úzce spolupracují, v některých případech dochází k postupnému propojování celých 

pedagogických sborů. Vždy je spolupráce započata právě na pomezí přechodu 

z předškolního do základního vzdělávání. Učitelé si nejen předávají informace o žácích, 
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dokonce spolu sdílí poznatky a zkušenosti s vedením pedagogického procesu. Společně pak 

plánují podporu dětem při přípravě na vstup do základního vzdělávání. 

Tato podpora se odráží ve školních vzdělávacích programech, spolupráce mezi sbory je 

patrná při tvorbě ŠVP a při přístupu k práci s ním. 

Jasné vyústění má kód 1 „výhody“ v subkód 1.4 „rodiče“, neboť spolupráce s rodiči se 

odráží ve společných akcích pro děti a žáky školy, pokud jsou rodiče dětí a žáků spokojeni, 

mohou pomoci škole také v její propagaci. Velkou výhodou pro rodiče je podle ředitelů 

komunikace pouze s jedním vedením školy. 

Do kódu 1 byly zařazeny ještě další výhody, které sice přímo nesouvisí s pedagogickým 

procesem, ale ředitelé v nich rovněž spatřují výhody týkající se kontinuity. Odpovědi byly 

označeny subkódem 1.5 a nazvány „další výhody“. Dle ředitelů škol sem patří zejména 

výhody ekonomického charakteru. Ředitel školy má ve sloučeném subjektu jistotu 

s naplněním alespoň jedné první třídy, což mu umožňuje získat více finančních prostředků 

zejména při vyšším počtu žáků ve třídě6. Uspořit finance se školám daří rovněž v oblasti 

účetnictví a dalších služeb. Mezi další výhody sloučeného subjektu řadí ředitelé komunikaci 

se zřizovatelem – uvádí, že jde o jednodušší komunikaci a také o snadnější vyjednávání se 

zřizovatelem, pokud má ředitel jak mateřskou, tak základní školu. Pro zřizovatele pak vidí 

ředitelé výhodu zejména v tom, že jednají pouze s jedním ředitelem, který zastupuje 

předškolní i základní školu. Dále ředitelé uvádějí jako výhodu sloučených škol možnost 

získat jednodušší cestou renomé, tedy prestiž. 

Kód 2 „nevýhody“ byl doplněn subkódy: činnosti ředitele, zaměstnanci, provoz školy, rodiče 

dětí/žáků, děti/žáci. Jako nevýhodu pro zajišťování kontinuity předškolního a základního 

vzdělávání uvádějí ředitelé manažerské činnosti, jako je plánování a organizování i kontrola. 

Říkají, že jsou velmi náročné a ředitelé na ně nemají dostatek času, případně neumějí s časem 

dobře pracovat, aby se jejich prioritou stalo vedení pedagogického procesu. Sdělují, že je 

nutné, aby si ředitelé rozšířili znalosti z oblasti předškolního vzdělávání i v oblasti 

ekonomické, personální a právní, což rovněž považují za nevýhodu. Za další nevýhodu 

 
6 Tato situace se mění od ledna 2020, kdy budou přijata opatření v souvislosti s reformou financování 
regionálního školství. 
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považují obtížnou dohodu na společné vizi a její následnou implementaci do předškolního i 

základního vzdělávání.  

V rámci subkódu „zaměstnanci“ zmiňovali ředitelé jako nevýhodu větší množství jak 

provozních, tak pedagogických zaměstnanců a v případě, že jsou oddělené budovy škol, pak 

uvádějí jako nevýhodu nemožnost každodenního setkávání se a komunikace mezi sebou. 

Subkód „provoz školy“ přináší podle ředitelů velkou nevýhodu v nutnosti spravovat více 

budov, zejména pokud jsou v odlehlých místech, a rovněž vidí nevýhodu nebo spíše problém 

v zajišťování stravování dětí z mateřských škol v době prázdnin, kdy není k dispozici provoz 

školní jídelny pro základní školu. 

Následují nevýhody spojené se subkódy „rodičů dětí/žáků“ a „dětmi a žáky“ samotnými – 

těch však není mnoho, přesto je ředitelé pojmenovávali. Jednalo se zejména o nutnost vedení 

školy věnovat se většímu počtu rodičů, a tím i věnovat více času komunikace s nimi. 

V případě dětí a žáků spatřují možné nevýhody v možnosti nezajímavosti prostředí, dokonce 

říkají, že se mohou děti v takovém případě nudit. 

Jednoznačné výhody spatřují ředitelé škol v souvislosti se zajišťováním kontinuity 

předškolního a základního vzdělávání v přínosu pro děti, které mohou pokračovat ve 

vzdělávání ve stejném subjektu, v němž absolvovali předškolní vzdělávání. Z odpovědí 

ředitelů vyplývá, že spokojenosti dětí a žáků i jejich systematickému rozvoji věnují velkou 

pozornost. Učitelé předškolního a základního vzdělávání spolupracují zejména v oblasti 

rozvoje školní zralosti dětí, při předávání dětí z mateřské do základní školy, a společně 

sdílejí své zkušenosti. Spolupráce se odráží ve společné tvorbě ŠVP i v přístupu k práci 

s ním. Velkou výhodou je i spolupráce s více rodiči žáků, což pomáhá při propagaci školy. 

Za nevýhodu označují ředitelé jejich manažerské činnosti, které jsou náročné při vedení dvou 

odlišných úrovní vzdělávání. Zejména mají potíže při práci s časem, kterého se jim 

nedostává pro vedení pedagogického procesu, a to na úkor přemíry administrativy a nutnosti 

doplňovat si znalosti z oblasti předškolního vzdělávání. 
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Kategorie II Změny při slučování škol a kontinuita 

 

Schéma č. 19 Změny při slučování škola a kontinuita – škola sloučená méně než 5 let 

Sloučené mateřské a základní školy přijaly mnoho změn právě při procesu slučování nebo 

hned po něm. Změny se tak staly další kategorií při vyhodnocování dat získaných 

z rozhovorů s řediteli těchto škol. 

Odpovědi vzorku byly roztříděny do čtyř kódů, a to podle oblasti, které se přímo týkaly: kód 

1 „organizace práce“; kód 2 „ekonomika a provoz školy“, kód 3 „vedení lidí“ a kód 4 

„dokumentace“.  

Změny, které ředitelé škol uskutečnili, se týkaly organizace práce. V tomto kódu byly 

identifikovány další subkódy. Subkód 1.1 představuje změny související s organizační 

strukturou škol, po sloučení některé školy ponechaly původní strukturu školy a pouze 

vytvořily novou organizační strukturu, která vymezovala vztahy v připojeném subjektu, 

nejčastěji se jedná o mateřskou školu, která je připojena k základní škole. Z odpovědí vzorku 

vyplývá, že se v takovém případě ředitelé škol po nějaké době odhodlali vytvořit jednu 

organizační strukturu, která zahrnuje obě pracoviště a lépe tak odpovídá charakteru jedné 

školy zahrnující jak předškolní, tak i základní vzdělávání. Organizační struktura velmi úzce 

souvisí s rozdělením kompetencí (subkód 1.2) a s nastavením komunikace v organizaci 

(subkód 1.3 „komunikace“). Ředitelé realizovali změny v přerozdělování kompetencí 

zaměstnanců, především vedoucím pracovníkům. Delegovali tak i hospitační činnost 

v mateřské škole na vedoucí učitelku mateřské školy. Zároveň bylo zapotřebí změnit způsob 

komunikace, na který byli ředitelé zvyklí v základním vzdělávání, neboť učitelky 
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mateřských škol byly většinou přesvědčeny o negativním dopadu sloučení obou subjektů na 

chod školy jako celku. Kód 1 ještě zahrnuje subkód 1.3 „priority“. Zahrnuty byly proto, že 

přímo souvisí s realizační fází nového pojetí organizace práce. Ředitelé naplánovali 

přerozdělení kompetencí, nastavili komunikaci mezi jednotlivými zaměstnanci a dále začali 

podle struktury vést a řídit školu. Zmiňují, že pro zahájení činností podle nové struktury bylo 

zapotřebí zvolit priority, kterým se budou věnovat ve své vedoucí a řídící práci. Součástí 

stanovení priorit se stalo také jejich dodržování potřebné k dosažení požadovaných 

výsledků. 

Kód 2 „ekonomika a provoz školy“ zahrnuje změny, které uváděli ředitelé v souvislosti 

s nutností zajistit základní potřeby pro bezproblémový chod sloučené školy. Kontinuitu tak 

vnímají i jako záležitost ekonomickou a provozní. Proto byly jejich odpovědi roztříděny do 

subkódu 2.2 „finanční podmínky školy“ a 2.3 „materiální podmínky školy“. Oba kódy 

zahrnují jednak změny související s nově nastaveným plánováním čerpání finančních 

prostředků – bylo zapotřebí zohlednit potřeby mateřských škol, a také s nově nastaveným 

plánováním vybavování nových prostor tak, aby vyhovovaly jak předškolnímu, tak 

základnímu vzdělávání a bylo tak možné nově vytvořené prostory využívat společně. 

Samozřejmě, že provoz školy musí zahrnovat i lidský kapitál, proto subkód 2.1 představuje 

personalistiku. Celá oblast personalistiky byla zahrnuta v rámci vyhodnocení dat získaných 

rozhovory právě do kódu 2 „ekonomika a provoz“ právě z důvodu nutnosti zajistit vhodné 

zaměstnance pro zajišťování provozu školy, a to i po stránce vzdělávací. Ředitelé považovali 

za důležité provést změny právě v oblasti personální. Důležité pro ně bylo propojit obě 

úrovně vzdělávání. Soustředili se proto na výběr vhodné učitelky mateřské školy na pozici 

vedoucí učitelky MŠ nebo vytvořili pozici zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání. Oba 

tyto kroky si vyžádaly nutnost vytvoření kritérií pro výběr takové zaměstnankyně – to bylo 

změnou v práci ředitele školy v souvislosti se sloučením subjektů a zajištěním kontinuity 

vzdělávání. Tím, dle ředitelů, také směřovali k postupné stabilizaci pedagogického sboru, 

bez kterého by provoz školy nemohl být zajištěn. 

Dalším důležitým kódem je kód 3 „vedení lidí“. Pokud ředitelé uskutečnili změny v oblasti 

organizace práce a ekonomiky a provozu školy, bylo nutné, dle jejich vyjádření, zaměřit se 

na vedení lidí. Tento kód zahrnuje subkód 3.1 „motivace“. Ředitelé uskutečnili změny 
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v motivaci svých zaměstnanců. Motivace se týkala zaměstnanců obou původně samotných 

subjektů – mateřské a základní školy. Často však ředitelé začali řešit demotivaci 

zaměstnanců mateřské školy, kteří se cítili být více ohroženi, neboť ztratili ředitelku MŠ. 

Ředitelé tak především zjišťovali důvody demotivace pracovníků MŠ, dále se zaměřovali na 

přijetí nového ředitele, který byl profesně zaměřen více na základní vzdělávání. Jednalo se 

dle odpovědí ředitelů o změnu v přístupu k zaměstnancům, také o skutečnost přijetí dalších 

zaměstnanců a zahrnutí jich do celého dění ve škole. Všechny tyto kroky měly další společný 

subkód 3.2 „komunikaci“ – změny v komunikaci znamenaly pro ředitele zejména nutnost 

zahájit diskuse o výhodách sloučení subjektů a také o porozumění potřebám předškolního 

vzdělávání. K tomu si ředitelé museli doplnit znalosti z oblasti předškolního vzdělávání 

a vytvořit nové know-how předškolního vzdělávání, které se odrazí také v nové „image 

školy“ (subkód 3.3). Všechny tyto kroky byly pro ředitele změnami, které bylo zapotřebí 

uskutečnit pro zajištění kontinuity vzdělávání v nově vzniklém subjektu. 

Poslední oblast změn, které ředitelé uvedli, byly soustředěny do kódu 4 „dokumentace“. 

V rámci tohoto kódu byly vytvořeny další subkódy. Subkód 4.1 „analýza“ ředitelé uvedli, 

že prvními kroky a zároveň i změnami se stal přístup k rámcovým vzdělávacím programům. 

Ředitelé se seznamovali s dalším RVP – často s RVP PV, který neznali. Tyto dokumenty 

analyzovali a hledali mezi nimi souvislosti, návaznosti, spojitosti (subkód 3.2). Analýza se 

týkala nutně i ŠVP. Ředitelé studovali ŠVP mateřských škol a rovněž hledali souvislosti, 

návaznosti se ŠVP základní školy. Než začali uskutečňovat změny ve školních vzdělávacích 

programech, zaměřili se na tvorbu SWOT analýzy nově vytvořené školy. Ta jim pomohla 

při realizaci změn v obou ŠVP a k následným úpravám (subkód 4.3). 

Změny, které ředitelé škol provedli, se týkaly jak dokumentace škol – především školních 

vzdělávacích programů, tak i vedení lidí. Ředitelé se zaměřili zejména na motivaci všech 

zaměstnanců s vizí zajistit přijetí sloučení škol a nového ředitele. Změny se přímo dotýkaly 

nové organizační struktury školy, která je odrazem komunikace v organizaci i kompetencí 

pracovníků, které musely být přerozděleny. Ředitelé delegovali také hospitační činnost 

v mateřské škole. 
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Kategorie III Manažerské činnosti ředitele školy a kontinuita 

 

Schéma č. 20 Manažerské činnosti ředitele školy a kontinuita – škola sloučená méně než 5 let 

Třetí oblastí, která byla vyvozena z rozhovorů s řediteli sloučených škol, byla oblast 

manažerských činností. Ředitelé hovořili o tom, jakých manažerských činností se 

zajišťování kontinuity předškolního a základního vzdělávání přímo dotýkalo, v kterých 

manažerských činnostech muselo dojít ke změnám a jaké činnosti jsou z jejich pohledu pro 

ředitele nejnáročnější.  

Odpovědi ředitelů byly roztříděny do tří kódů. Kód 1 se týkal delegování, a to jednak jako 

samostatné manažerské činnosti, jednak činnosti, která je zakomponována do dalších 

manažerských činností. Proto bylo dále použito subkódu 1.1 „zaměstnanci“ (delegování na 

koho) a subkódu 1.2 „kompetence“ (delegování čeho). Ředitelé často delegují některé 

z dalších manažerských činností, jako např. organizování – zejména pokud se týká 

organizování akcí, aktivit a porad mateřské školy, dále delegují kontrolní činnost 

zaměstnanců mateřské školy – zde se jedná o kontrolu pedagogické dokumentace i výstupů, 

na kterých se vedení školy dohodlo. Delegují také hodnocení zaměstnanců mateřské školy – 

zde spoléhají na vedoucí učitelku mateřské školy, případně na zástupkyni pro předškolní 

vzdělávání. Mezi delegované činnosti patří  rovněž krátkodobé plánování. 

Kód 2 „rozšíření“ zahrnuje odpovědi, z nichž bylo patrné, že v rámci zajišťování kontinuity 

přistoupili ředitelé k doplnění některých aktivit do stávajících manažerských činností. Kód 

2 dále přináší subkód 2.1 „plánování“ – v něm dochází k doplnění aktivit mateřské školy 

i k doplnění porad zaměstnanců MŠ a také k zapracování plánu oprav budov, které jsou nově 

využívány pro mateřskou školu. Subkód 2.2 „kontrola“ zahrnuje rovněž kontrolní činnost 
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rozšířenou o prostředí mateřské školy, navíc si ředitelé uvědomují důležitost poskytovat 

zpětnou vazbu zaměstnancům MŠ a také nutnost důslednosti, kterou již uplatňují při kontrole 

i hodnocení pracovníků základní školy. Subkód 2.3 „organizování“ byl doplněn o potřeby 

mateřské školy, zejména bylo důležité zohlednit jiný režim dne v mateřské škole 

a zapracovat akce společné mateřské a základní škole, případně najít spojitosti stávajících 

akcí. Rozšíření se týkalo i komunikace (subkód 2.4). Školy se orientují na emailovou 

komunikaci více, neboť mají dvě pracoviště, mnohdy od sebe vzdálená, dále využívají 

sdílený kalendář a zařídily si společný server. 

Při rozhovoru ředitelé označovali některé jejich činnosti jako nejnáročnější. Tyto činnosti 

byly označeny kódem 3 „nejnáročnější pro ředitele“. Dále jsou tříděny do dvou subkódů. 

Subkód 3.1 „manažerské činnosti“ zahrnuje dle ředitelů nejnáročnější činnosti, kterými jsou 

plánování. Ředitelé vnímají tuto činnost za nejnáročnější především z toho důvodu, že se 

jedná o zapojení dalšího, pro ně nového, subjektu do stávající situace. Uvádějí, že je hodně 

náročné plánovat dlouhodobě, plánovat realizaci dvou ŠVP, zapojovat do plánování více lidí 

a rovněž plánovat v oblasti ekonomické. Ředitelé sdělují, že byli nuceni získávat mnoho 

nových informací a zpočátku se tak častěji spoléhají na zkušenosti vedoucí učitelky MŠ. 

Dále uvádí jako náročné zajistit kontrolu a hodnotit pracovníky v mateřské škole, a to z již 

uvedených důvodů – neznají problematiku vedení a řízení mateřské školy. Zcela logicky 

proto uvedli i jako nejnáročnější rozhodování se o tom, jaké činnosti a na koho mohou 

delegovat. Subkód 3.2 „leaderovské dovednosti“ zahrnuje tvorbu vize nově vytvořeného 

subjektu, její společné naplňování a také stanovování priorit. Ředitelé považují i tuto oblast 

své práce za nejnáročnější, uvádějí, že přistoupili k tvorbě zcela nové vize, která by 

zahrnovala jak předškolní, tak základní vzdělávání. Při tom se však museli začít dobře 

orientovat v předškolním vzdělávání, v podmínkách „jejich“ školy. 

Z odpovědí ředitelů je patrné, že se sloučení subjektů a s tím související potřeba zajistit 

kontinuitu vzdělávání má přímý dopad na rozsah manažerských i leaderovských činností 

a také na způsob jejich realizace. Nadřadit je možné delegování, které se stává součástí všech 

dalších činností ředitelů škol, tím ředitelé zapojují do mnohých manažerských činností i další 

zaměstnance školy, především vedoucí učitelku mateřské školy. Ředitelé vnímají jako 
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důležité začít uvažovat o sloučené škole jako o jednom vzájemně propojeném celku. 

Zabývají se návazností ŠVP, stanovováním společné vize i realizací společných akcí. 

Kategorie IV Dovednosti ředitele školy a kontinuita 

 

Schéma č. 21 Dovednosti ředitele školy a kontinuita – škola sloučená méně než 5 let 

Odpovědi ředitelů škol týkající se dovedností ředitelů ve sloučených mateřských 

a základních školách byly utříděny do šesti kódů: kód 1 osobnostní; kód 2 „leaderovské“, 

kód 3 „manažerské“, kód 4 „odborné“, kód 5 „sociální“, kód 6 „komunikativní“. V rámci 

těchto kódů již dále nebylo pracováno se subkódy, neboť takto lépe vznikl podklad pro 

případný kompetenční profil ředitele sloučené mateřské a základní školy. Některé 

dovednosti však byly dále specifikovány, aby lépe odpovídaly vyjádření ředitelů. V této 

kategorii bylo rovněž přistoupeno k jednoduché kvantifikaci odpovědí. Bylo zajímavé 

vnímat různé i jednotné pohledy ředitelů na potřebné dovednosti. 

Nejvíce ředitelů (6) uvádělo komunikativní dovednosti, 3 ředitelé zmínili vysokou odolnost 

vůči stresu, schopnost delegování a stanovování a naplňování vize propojené MŠ a ZŠ. Za 

zmínku stojí rovněž reakce ředitelů na funkční studium:  

„Nestačí roční funkční studium a praxe učitele, je potřeba aspoň praxe zástupce ředitele.“ 
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Výše uvedená mapa pak vystihuje kompetenční model ředitele sloučené MŠ a ZŠ z pohledu 

ředitelů, kteří vedou tento typ školy, jež je sloučen po dobu kratší než 5 let. 

Kategorie V Potřeby ředitele školy a kontinuita 

 

Schéma č. 22 Potřeby ředitele školy a kontinuita – škola sloučená méně než 5 let 

Poslední kategorií, v níž byly seskupeny odpovědi ředitelů, je kategorie potřeb ředitele 

školy. Ředitelé reagovali na dotaz: Jakou formu podpory, případně v jaké oblasti byste 

uvítali jako ředitelé sloučených mateřských a základních škol? Uvažujte prosím v souvislosti 

se zajišťováním kontinuity předškolního a základního vzdělávání. 

Odpovědi ředitelů byly následně opět kódovány na základě vyhledání společných znaků 

odpovědí. Byly tak vytvořeny dva kódy: kód 1 „vnitřní podpora“ a kód 2 „vnější podpora“.  

Vnitřní podporu potřebují ředitelé získat od tří aktérů, kteří se podílejí na provozu školy nebo 

jsou přímo závislí na poskytování vzdělávání. V subkódu 1.1 „zaměstnanci“ jsou uvedeny 

reakce ředitelů na potřebnou větší komunikaci s odcházejícím vedením školy, především 

v případě, kdy jde o sloučený subjekt a odchází bývalá ředitelka mateřské školy, dále 

potřebují podporu ze strany současných zaměstnanců – jde zejména o toleranci a ochotu 

pomoci. Následně zmiňují ředitelé potřebu podpory ze strany zástupce ředitele pro 

předškolní vzdělávání. Na tuto pozici byl většinou jmenován vedoucí pracovním mateřské 

školy. Ředitelé by rovněž uvítali větší podporu ze strany rodičů žáků – subkód 1.2 „rodiče“, 
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dále i ze strany zřizovatele – subkód 1.3 „zřizovatel“ – ředitelé by uvítali, kdyby zřizovatel 

„byl při tom“ – ve smyslu sdílení potřeb a pomoc při zabezpečení chodu školy. Jedná se 

např. o spolupodílení se na zajištění vhodných prostor pro výuku, dostatek finančních 

prostředků na vybavení školy případně i pomoc se zajištěním dobré reklamy pro školu. 

Kód 2 „vnější podpora“ shrnuje odpovědi, které jsou orientovány na vnější podporu ředitele 

školy. Utříděny byly do subkódu 2.1 „řízení a vedení školy“. V rámci tohoto subkódu 

ředitelé uvádějí potřebu podpory formou stáží na školách podobného typu, dále pravidelná 

setkávání ředitelů sloučených mateřských a základních škol a vytvoření metodiky tzv. 

„průvodce sloučení a soužití MŠ a ZŠ se základními prvky této problematiky“. Tuto podporu 

by potřebovali od MŠMT. Dalším subkódem je 2.2 „ekonomika“ – zde by ředitelé uvítali 

informace týkající se odměňování pracovníků, včetně finančních prostředků na zajištění 

odměňování. Poslední subkód 2.3 je zaměřen na právo – ředitelé vnímají potřebu 

bezplatných konzultací s právníky v řešení situací ve školním prostředí (zejména pracovně 

právních vztazích), uvítali by rovněž webový portál určený ředitelům a poskytující 

informace v této oblasti. 

Ředitelé škol se chtějí vzájemně obohacovat společnými setkáváními, výměnou zkušeností 

a také stážemi na pracovištích obdobného typu. Potřebují velkou podporu od zřizovatele při 

řešení finančních i materiálních podmínek školy. Uvítali by také lepší komunikaci při 

předávání školy, zejména v situaci, kdy odchází ředitelka MŠ a ředitel ZŠ přebírá celou 

problematiku předškolního vzdělávání. 

Shrnutí 

Vzorek ředitelů sloučených mateřských a základních škol vnímá jako podstatné pro zajištění 

kontinuity předškolního a základního vzdělávání čerpat z výhod, které tato situace přináší. 

Za výhodné označují zejména možnost zajištění návaznosti vzdělávání, usnadněním 

přechodu dětí z mateřské do základní školy. Považují za přínosné, že se učitelé navzájem 

znají, mohou organizovat společné akce pro děti a žáky. Při sloučení se ředitelé věnovali 

hodně získání nových informací o předškolním vzdělávání, a to jak v oblasti finanční, tak 

organizační. Což mělo značný vliv na jejich manažerské činnosti i na změny, které bylo 

zapotřebí uskutečnit. Změny se týkaly především analýz a úprav školních vzdělávacích 

programů, k tomu ředitelé analyzovali RVP PV a hledali společná propojení. Ve své práci 
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museli hodně delegovat, což jim činilo potíže, proto označili i tuto činnost jako jednu 

z nejnáročnějších ve své funkci. Delegovali nejen plánování a organizování (zejména pro 

mateřské školy), ale také kontrolní činnost a spoléhali i na spolupráci při hodnocení 

zaměstnanců mateřské školy. Tyto činnosti byly delegovány na vedoucí učitelku mateřské 

školy nebo na zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání. K přehledu nově rozdělených 

kompetencí pak ředitelům slouží organizační struktura, kterou museli rovněž přepracovat, 

přičemž využili jednak možnost dvou struktur (pro MŠ a pro ZŠ zvlášť), jednak jedné 

společné organizační struktury s vymezením všech pozic obou škol. Změny probíhaly 

rovněž na úrovni vize školy, ředitelé vytvářeli novu vizi školy platnou pro obě pracoviště a 

se zohledněním potřeb předškolního vzdělávání. Pro vytvoření nové vize využívali SWOT 

analýzu školy. Také tuto činnost uvádějí jako jednu z nejobtížnějších, a to včetně její 

implementace a naplňování. Ředitelé uváděli dovednosti, které musí mít proto, aby zajistili 

vedení sloučené školy s ohledem na kontinuitu vzdělávání. Jedná se o tyto oblasti: 

osobnostní, leaderovské, manažerské, odborné, sociální a komunikativní. Zároveň vnímají 

jisté potřeby jejich podpory, a to ze strany pedagogů, zřizovatele i ostatních ředitelů 

obdobných škol. Uvítali by možnost stáží na obdobných pracovištích a také pravidelná 

setkávání s řediteli ostatních sloučených mateřských a základních škol. Dále by potřebovali 

neplacené konzultace k právním a ekonomických i metodickým otázkám. Uplatnili by ve 

své praxi také tištěnou metodiku s názvem „Průvodce sloučení a soužití MŠ a ZŠ se 

základními prvky této problematiky“. 

Vzorek zahrnuje rovněž školy, které nevznikly sloučením dvou původně samostatných 

subjektů, ale zřízením navazujícího subjektu – základní školy (jeden případ spojené MŠ 

a ZŠ), nebo subjektu předchozího stupně – mateřské školy (tři případy spojených MŠ a ZŠ). 

5.6.4 Interpretace dat – vzorek II – školy sloučené po dobu 5 – 10 let. 

Dalším vzorkem jsou ředitelé škol, které jsou sloučené po dobu od 5 do 10 let. Také odpovědi 

těchto ředitelů byly přepsány selektivně, a to do stejných kategorií, jako zbylých dvou 

vzorků. 
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Kategorie I Sloučená škola z hlediska kontinuity 

 

Schéma č. 23 Sloučená škola z hlediska kontinuity – škola sloučená po dobu 5 až 10 let 

Vzorek poskytl informace týkající se existence sloučeného subjektu, Zajímalo nás, jak 

ředitelé škol vnímají subjekt, který je sloučený po delší dobu než 5 let, jaké spatřují výhody 

plynoucí ze sloučení a podporující zajišťování kontinuity vzdělávání a případně jaké jsou 

překážky. 

Odpovědi byly utříděny do dvou kódů. Kód 1 „výhody“ a kód 2 „nevýhody“. 

Kód 1 výhody byl následně podroben další analýze a třídění na subkódy. Z analýz odpovědí 

bylo možné identifikovat subkód 1.1 „ředitel“ – zde byly soustředěny odpovědi týkající se 

výhod pro ředitele sloučené školy a zohledňující možnosti návaznosti předškolního 

a základního vzdělávání. Ředitelé vnímají možnost vést tento typ školy jako výzvu pro svůj 

profesní rozvoj, především proto, že se setkávají s novými situacemi, s novými lidmi a mají 

možnost zvýšit prestiž školy jako celku. Subkód 1.2 „škola“ se rovněž dotýká činnosti 

ředitelů škol, avšak nejde zde o dopad na osobu ředitele, nýbrž na rozvoj školy. Ředitelé 

vnímají příležitost propojovat vzdělávání mateřské a základní školy a také nastavovat 

společné zaměření. Zároveň zmiňují snadnější získávání žáků do základní školy z prostředí 

„vlastní“ mateřské školy. Říkají, že: 

„…jedná se o propojení dvou světů, které jsou odlišné, ale zároveň na sebe navazující.“ „…je tu možnost 

sportovního zaměření nebo přírodovědného…“. 

Subkód 1.3 „finance“ zahrnuje výhody, které ředitelé uvedli v souvislosti s ekonomickou 

situací ve škole. Jako výhodu spatřují ušetření finančních prostředků na nákup služeb 

i v oblasti materiálního vybavení, které mohou využívat obě úrovně vzdělávání. Dále říkají, 

že snadněji získávají finance z Evropské unie i od zřizovatele – jednodušší je pro ně 

obhajování potřeby finančních prostředků, když mají předškolní i základní vzdělávání. 

Rovněž vítají možnost přerozdělování financí mezi mateřskou a základní školou. 
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Subkód 1.4 „klienti“ seskupuje výhody, které ředitelé vnímají v souvislosti s dětmi a žáky 

i jejich rodiči. Uvádí, že organizují společné akce, na kterých mohou děti z mateřské školy 

poznat prostředí základní školy, což ulehčí dětem přestup do základního vzdělávání. Také 

uvádí, že zajišťují návaznost v práci se specifickými potřebami dětí, které již identifikují 

v předškolním věku a způsob práce poté pokračuje i na 1. stupni. Říkají, že: 

 „Je to cílená kvalitní podpora dětí, která navazuje.“ 

Subkód 1.5 „zaměstnanci“ pouze upevňuje a potvrzuje odpovědi tohoto vzorku, neboť 

odpovědi se týkají především spolupráce, kterou ředitelé vnímají jako důležitou pro zajištění 

kontinuity, a to zejména při vzájemných návštěvách učitelů MŠ a ZŠ. Dále spatřují výhodu 

v lepší zastupitelnosti zaměstnanců. 

Ředitelé však uvedli také řadu nevýhod, které nepodporují zajišťování kontinuity 

předškolního a základního vzdělávání. Subkód 2.1 „čas“ seskupuje odpovědi zaměřené 

nevýhody spojené s větší časovou náročností, kterou ředitelé uvádějí jako jednu z překážek. 

Říkají, že mají rozptýlenou pozornost mezi předškolní a základní vzdělávání, že není 

dostatek času na sledování potřeb jednotlivých pracovišť, málo času na kontrolu i vedení 

a nemohou denně navštěvovat obě pracoviště. Subkód 2.2 „objem práce“ přináší pohled 

ředitelů škol na množství povinností, které se v důsledku sloučení škol dle názoru ředitelů 

zvýšilo. Uvádějí, že práce jednak narostla ve stávajících činnostech a jednak přibyly nové 

povinnosti. Nárůst práce spatřují v oblasti ekonomiky – kdy musí tvořit nově rozpočet školy 

a plánovat jeho čerpání s ohledem na dvě pracoviště, dále v oblasti administrativy, plánování 

a vyhodnocování. Rovněž říkají, že narostlo řešení problémů: 

 „Více rodičů – více problémů.“ 

Nevýhodu vidí také ve svojí neznalosti předškolního vzdělávání. Říkají, že je pro ně náročné 

porozumět předškolnímu vzdělávání. 

Subkód 2.3 „práce s lidmi“ zahrnuje poměrně rozsáhlou oblast nevýhod, které ředitelé 

uváděli. Týkají se klimatu školy, personální práce a komunikace. Do klimatu školy byly 

zahrnuty odpovědi, které se týkaly potřeb ředitelů řešit pro ně nová témata, kterými se 

stávala: rivalita mezi zaměstnanci, spolupráce s bývalou ředitelkou MŠ, která se často stává 

vedoucí učitelkou nebo zástupkyní ředitele, a také nespokojenost zaměstnanců se 
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slučováním škol. Nevýhodné a zároveň náročné je pro ředitele komunikovat se zaměstnanci 

a zajišťovat získávání nezkreslených a úplných informací. 

Subkód 2.4 „organizování“ obsahuje odpovědi, které ředitelé uvedli jako nevýhody 

a zároveň překážky v zajišťování kontinuity vzdělávání. Jsou jimi dle ředitelů jiná 

organizace školního roku v případě mateřských a základních škol, jiná provozní doba MŠ 

a ZŠ a také složitější organizační struktura zahrnující jak MŠ, tak ZŠ. 

Kategorie II Změny při slučování škol a kontinuita 

 

Schéma č. 24 Změny při slučování škola a kontinuita – školy sloučené po dobu 5 až 10 let 

V procesu slučování škol případně hned po sloučení ředitelé přistoupili k realizaci řady 

změn, které měly napomoci zajištění kontinuity předškolního a základního vzdělávání 

odpovědi vzorku v rámci této kategorie byly shrnuty do tří kódů. Kód 1 „dokumenty školy“ 

vyjadřuje změny zásadních strategických dokumentů, které ředitelé proměnili. Jedná se 

především o ŠVP, které patří do subkódu 1.1 „vzdělávání dětí a žáků“. Ředitelé si byli 

vědomi toho, že je třeba oba ŠVP propojit, promýšleli jejich návaznost a zajišťovali úpravy, 

nebo dokonce vytvoření nových ŠVP pro mateřské školy. Další strategický dokument školy, 

který se změnil, aby bylo dosaženo kontinuity, byl plán dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků (subkód 1.2 „rozvoj zaměstnanců“), v němž ředitelé dbali na některá společná 

vzdělávání pro učitele mateřské a základní školy, subkód 1.3 „vize školy“ vychází 

z odpovědí ředitelů, které sdělují, že ředitelé pracovali na společné vizi, na jejím sjednocení 

a provázání. 

 „Pracujeme na jednotné koncepci vzdělávání…“ 
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Kód 2 „organizování“ zahrnuje změny, které ředitelé popisovali v souvislosti se zajištěním 

kontinuity v chodu školy. Rozdělen byl na subkód 2.1 „kompetence“, subkód 2.2 

„spolupráce“ a 2.3 „provoz“. Co se týká kompetencí, ředitelé se věnovali jejich přerozdělení, 

což souvisí se změnou organizační struktury školy. Dále uváděli jako podstatné delegování, 

které s přerozdělováním kompetencí i s novou organizační strukturou přímo souvisí. 

Spolupráce, jak uvádí ředitelé, byla důležitá pro zajištění realizace celé řady aktivit, jednalo 

se o nastavení pravidelných setkávání učitelů mateřské a základní školy, o vzájemné 

návštěvy a také o: 

„… propojení znepřátelených sborů.“ 

Subkód 2.3 „provoz“ je zaměřen na samotný chod školy. Ředitelé zmiňovali návaznost 

předškolního a základního vzdělávání v souvislosti s využíváním společných prostor 

a pomůcek pro výuku, např. školní hřiště, tělocvična apod. To souvisí s proměnou 

dokumentace k bezpečnosti práce, změnily se školní řády a řády odborných učeben, v nichž 

bylo uvedeno, který stupeň vzdělávání danou učebnu využívá, k jakým účelům a jaká jsou 

pravidla. Následně ředitelé uváděli změny v harmonogramu prázdnin – jejich provozu, ale 

také v pracovní době, která souvisela s některými výše uvedenými změnami. V neposlední 

řadě do tohoto subkódu patří také změna informačního systému, který zajišťoval včasné 

informace všem zaměstnancům. 

Kód 3 „personalistika“ je samozřejmě velice důležitý pro samotnou realizaci dvou 

předchozích kódů. Ředitelé říkali, že proměna související se zajištěním kontinuity byla nutná 

především v oblasti motivace lidí, ovlivňování pozitivního klimatu a kultury školy (subkód 

3.1 „vedení lidí“). Jako motivaci nově využili podporu zaměstnanců v podobě mentoringu 

a supervize, bylo možné i finančně ohodnotit práci zaměstnanců a přistoupili k navýšení 

dovolené pro nepedagogické pracovníky o 5 dní, i o možnost čerpání studijního volna na 

nemoc. Subkód 3.2 „pracovní pozice“ zahrnuje odpovědi související s propouštěním 

zaměstnanců a se jmenováním nových. Subkód 3.3 „ředitel“ potom přináší odpovědi 

vztahující se k nejdůležitějšímu aktérovi celého vzdělávání v dané školy. Ředitelé říkali, že 

bylo zapotřebí získat nové znalosti z oblasti ekonomiky a právních předpisů předškolního 

vzdělávání a také dovednosti v oblasti komunikace. Museli se naučit hovořit s rodiči dětí 

z mateřské školy, s učiteli z MŠ, s novými provozními zaměstnanci a především se 
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zástupkyní ředitele pro předškolní vzdělávání, případně s vedoucí učitelkou MŠ. Tato 

dovednost je podle ředitelů důležitá pro zajišťování všech navazujících procesů. 

Kategorie III Manažerské činnosti ředitele školy a kontinuita 

 

Schéma č. 25 Manažerské činnosti ředitele školy a kontinuita – škola sloučená po dobu 5 až 10 let 

Manažerské činnosti ředitelů školy byly následně konfrontovány s kontinuitou, respektive 

bylo zjišťováno, jaký mají ředitelé pohled na realizaci a obsah manažerských činností a jejich 

souvislost se zajišťováním kontinuity vzdělávání obou stupňů škol, které nyní tvoří jeden 

subjekt. Odpovědi ředitelů byly rovněž kódovány a na základě seskupení byly stanoveny tři 

kódy. 

Kód 1 „nejdůležitější“ – ředitelé jmenovali nejdůležitější manažerské činnosti, které bylo 

potřeba přehodnotit a doplnit nebo upravit jejich obsah, případně i rozsah. Subkód 1.1 

„koncepce“ ukazuje na potřebu ředitelů řešit v souvislosti s kontinuitou koncepční témata, 

která mají společný jmenovatel – plánování. Ředitelé spatřují důležitost tvorby 

dlouhodobých plánů se zajištěním jejich koncepčnosti – tu popisují jako systém akceptující 

obě úrovně vzdělávání. Dlouhodobé plánování poté vidí jako nejdůležitější v oblasti 

ekonomické, pedagogické, ale také personální, např. v souvislosti s výběrem schopných 

zaměstnanců. Uvedli rovněž time management, který si dle ředitelů nyní klade za cíl stanovit 

priority. Subkód 1.2 „motivace“ zahrnuje vytváření příjemné atmosféry a ochoty „stát při 

sobě“ – tato témata považují ředitelé za nejdůležitější právě pro dosažení společných cílů 

a naplňování koncepce vzdělávání. Subkód 1.3 „komunikace“ představuje názory ředitelů 

na důležitost zajistit efektivní komunikaci právě vytvořených koncepcí, plánů. Subkód 1.4 
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„rozhodování“ byl vytvořen z odpovědí vycházejících z názorů ředitelů na důležitost 

analýzy a predikce důsledků svých rozhodování. Rozhodování považují za velmi důležitou 

činnost, kterou museli z důvodu sloučení dvou subjektů také zvažovat a přehodnocovat. 

Kód 2 „nejnáročnější“ byl vytvořen poté, co odpovědi ředitelů obsahovaly pojmy náročné, 

velmi náročné apod. Vše se týkalo plánování, organizování, motivace a koordinování. 

Subkód 2.1 „plánování“ a subkód 2.2 „organizování“ spolu přímo souvisí. V podstatě tyto 

činnosti nelze oddělit při tvorbě ročního plánu, o němž ředitelé hovořili. Označili za 

nejnáročnější právě tvorbu plánu, tedy samotné plánování a také organizování jednotlivých 

činností nebo akcí, které jsou v ročních plánech uvedené. Jednalo se o zahrnutí porad 

s mateřskou školou do ročního plánu, o řešení provozu školy v době prázdnin, o zapracování 

společných akcí MŠ a ZŠ tak včetně pobytu venku a využívání společných prostor tak, aby 

nebyl narušen režim dne v mateřské ani v základní škole. Subkód 2.3 „koordinace“ se 

vztahuje přímo k ŠVP. Ředitelé uvedli jako další nejnáročnější činnost právě zajišťování 

koordinace prací na tvorbě, úpravách i kontrole ŠVP mateřské a základní školy. Subkód 2.4 

„kontrolování“ rovněž představuje manažerskou činnost, která je dle názoru ředitelů 

považována za nejnáročnější. Jedná se především o nárůst kontrolní činnosti v mateřské 

škole, a to zejména hospitační činnost, kontrolu plnění úkolů plynoucích z porad, ale také 

kontrolu dodržování hygienických zásad a bezpečnosti a ochrany zdraví žáků i zaměstnanců. 

S tím přímo souvisí samostatný kód 3 „delegování“. 

Kód 3 „delegování“ je znázorněn samostatně, ředitelé tuto činnost uvedli jako jednu z těch, 

které zaslouží pozornost, avšak dokáží si s ní dobře poradit a považují ji jako propojující 

všechny další manažerské činnosti. Delegují činnosti, které jsou pro ně nové z důvodu 

sloučení škol, a delegují je na nově příchozí zaměstnance, kteří mají zkušenost s provozem 

mateřské školy. Některé činnosti týkající se chodu mateřské školy však ponechávají ve své 

kompetenci. 

 „Plánování a rozhodování, kontrolu ekonomiky a částečně pedagogiku máme na sobě.“ 

Hospitace v mateřské škole, kontrolu naplňování ŠVP mateřské školy, diagnostiku dětí, 

týdenní plánování, ale i autoevaluaci mateřské školy delegují na vedoucí učitelku mateřské 

školy. Svěřují jí také vedení porad v mateřské škole. 
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Kategorie IV Dovednosti ředitele školy a kontinuita 

 

Schéma č. 26 Dovednosti ředitele školy a kontinuita – škola sloučená po dobu 5 až 10 let 

Ředitelé uváděli dovednosti, jež považují za podstatné pro ředitele sloučené školy, který má 

vést oba subjekty jako jeden provázaný celek. Jejich odpovědi byly tentokrát seskupeny do 

tří kódů. Kód 1 orientace na lidi přináší pohled ředitelů na dovednosti, které jsou zapotřebí 

pro vedení lidí, vytváření kvalitního týmu, ale také pro zachování a udržení již existujících 

procesů. 

„Hlavně je důležité zachovat prestiž a kvalitu obou škol.“ „Ředitel musí mít silnou sdílenou vizi a musí 

udržet celek založený na spolupráci všech a taky směřující ke společnému cíli.“ 

Do kódu 1 byly začleněny jak manažerské dovednosti jako např.: plánování, organizování, 

rozhodování, řízení změny (subkód 1.1 „management“), tak i dovednosti související 

s vedením lidí např.: vize, delegování, kvalita a prestiž obou škol, příjemná atmosféra, 

motivace (subkód 1.2 „leadership“). Subkód 1.3 je zaměřen na měkké dovednosti. Ředitelé 

často uváděli, že je nutné mít na vysoké úrovni rozvinuté zejména komunikační dovednosti. 

„Musíme umět mluvit se všemi – s vedoucí mateřské školy, s hlavní vychovatelkou, s rodiči dětí 

z mateřské školy…“ 

K tomu uvádějí i schopnost porozumět lidem a naslouchat. Do tohoto subkódu byly zařazeny 

i další dovednosti, které ředitelé vnímají za důležité vzhledem k zajištění kontinuity, a to 

motivace lidí, vytváření a udržování příjemné atmosféry a také vytvoření systému zpětných 

vazeb – autoevaluační systém. 
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Kód 2 orientace na sebe shrnuje dovednosti ředitele školy, které jsou spíše zaměřené na jeho 

osobnostní rozvoj. Subkód 1.4 „odborné dovednosti“ přináší souhrn znalostí, vědomostí, ale 

také zkušeností, které ředitelé vidí jako podstatné a potřebují je provazovat napříč 

předškolním a základním vzděláváním. Jedná se o znalosti v oblasti předškolní pedagogiky, 

psychologie, výchovy, ekonomiky, ale také o pracovní zralost, kterou ředitelé myslí zejména 

praxi v oboru tuto odpověď je možné zařadit také do subkódu 1.5 „osobnostní kvality“, což 

je v myšlenkové mapě znázorněno šipkou. Dále mezi osobnostní kvality dle ředitelů nutně 

patří trpělivost, nadhled, mezilidská zralost, emoční inteligence a také schopnost učit se stále 

novým věcem. Zmiňují rovněž nutnost udržení vzájemného respektu. 

Kategorie V Potřeby ředitele školy a kontinuita 

 

Schéma č. 27 Potřeby ředitele školy a kontinuita – škola sloučená po dobu 5 až 10 let 

Ředitelé vnímají potřebu podpory pro zajišťování společného chodu dvou původně 

samostatných subjektů. Podporu dle jejich názoru potřebují zejména v oblasti „vzdělávání“ 

– kód 1. Tento kód dále tvoří subkód 1.1 „hromadné“, ředitelé upozorňují na nutnost 

přípravy workshopů, seminářů, které by byly zaměřené na vedení lidí, personalistiku, 

komunikaci, psychohygienu a rovněž na celou oblast předškolního vzdělávání. Také zmiňují 

potřebu setkávat se s dalšími řediteli sloučených mateřských a základních škol a společně 

sdílet své zkušenosti na různá témata. Uvítali by také konání konferencí pro tento specifický 

typ škol. Subkód 2.2 „individuální“ shrnuje další odpovědi ředitelů v této kategorii. Ředitelé 



131 
 

se domnívají, že je v jejich činnosti podpoří také individuální vzdělávání, např. konzultant, 

kouč nebo supervizor, který by je vedl v oblasti manažerské. 

Kód 2 „finance“ je zaměřen na podporu v oblasti ekonomické, zejména pak prostředky na 

platy zaměstnanců (subkód 2.1) a také na opravy a údržbu budov, včetně nákupu potřebného 

zařízení a pomůcek pro výuku (subkód 2.2). 

Kód 3 „lidské zdroje“ ukazuje na nutnost podpory ze strany pedagogů a rodičů dětí a žáků 

(subkód 3.1) a také ze strany vnějšího okolí – např.: od zřizovatele. Ředitelé vnímají jako 

podporu také činnost externího administrativního pracovníka, který by jim pomohl s touto 

činností. Dále uvádějí, že by je podpořila úleva od přímé vyučovací povinnosti, buď její 

úplně zrušení, nebo alespoň snížení, aby se mohli více věnovat manažerské činnosti 

a pedagogickému procesu – především pak jeho vedení, a to v obou na sebe navazujících 

úrovních vzdělávání.  

Shrnutí 

Ředitelé, kteří vedou mateřskou a základní školu, jež je sloučená 5 až 10 let, spatřují výhody 

související se zajišťováním kontinuity předškolního a základního vzdělávání jak pro školu, 

tak pro svoji osobu. Říkají, že vidí jako výzvu vést tento typ školy, musí na sobě dále 

pracovat, rozvíjet dovednosti a získávat nové, především pak v oblasti předškolního 

vzdělávání. Doslova říkají, že vedení sloučené školy znamená zvýšení prestiže jejich osoby. 

Dále uvádí jako výhodu možnost společného zaměření školy a propojení dvou světů. Při 

zajišťování chodu školy jim pomáhá možnost přerozdělování finančních prostředků z oblasti 

předškolního do základního vzdělávání a naopak. Mohou tak lépe plánovat a provazovat 

také aktivity i umožnit společné sdílení prostor. Děti z mateřské školy mohou být připraveny 

na vstup do základního vzdělávání podle svých možností i podle požadavků učitelů 

z 1. stupně. Rodiče lépe spolupracují a školu znají. Ředitelé zajišťují návštěvy učitelů 

navzájem, čímž je dosahována lepší spolupráce. Probíhají také konzultace mezi učiteli 

týkající se přechodu dětí z mateřské do základní školy. 

Za nevýhodu označují časovou nedostatečnost a také rozptýlenost pozornosti mezi 

předškolní a základní vzdělávání. Dle jejich názoru je problém v nárůstu objemu práce, a to 

jak administrativní, tak i v péči o zaměstnance – komunikace a řešení problémů s více lidmi, 
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včetně více rodičů. Narostla dle ředitelů kontrolní činnost, ale rovněž starost o více budov 

a jejich správu. I po delší době, kdy jsou školy sloučené, se objevuje rivalita mezi lidmi, 

nespokojenost zaměstnanců se sloučením subjektů, což nepodporuje utváření pozitivního 

klimatu školy. Ředitelé říkají, že je pro ně hodně obtížná komunikace, především 

v souvislosti s častým zkreslováním při předávání informací a také v souvislosti 

s nedostatečným porozuměním zaměstnancům mateřské školy. Rovněž vnímají jako 

nevýhodu rozlišnou organizaci školního roku mateřské a základní školy a s tím související 

náročnost organizování. 

Pro zajištění kontinuity obou původně samostatných subjektů ředitelé učinili řadu změn. 

Uvádějí především změny ve strategických dokumentech, za které považují školní 

vzdělávací programy a plány dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Pracovali na 

propojování obou ŠVP, vytvářeli nové části nebo i celé dokumenty. Vzdělávání nově plánují 

tak, aby zahrnovala pedagogy obou úrovní vzdělávání, včetně společných vzdělávání. Další 

změny byly především v souvislosti se zajištěním společného chodu škol. Zajistili, aby děti 

z mateřské školy mohly využívat také prostory základní školy, např. tělocvičnu a hřiště, dále 

přerozdělili kompetence pracovníků, zaměřili se na delegování, na tvorbu nové organizační 

struktury a především na provázanost obou pedagogických sborů. Jako motivační zdroje 

využívají mentoring, supervizi pro pedagogy, také finanční motivaci a organizační – 

především v navýšení dovolené pro provozní zaměstnance. Pro kontinuitu vnímají jako 

důležité nastavení společné vize. 

K zajišťování chodu tohoto typu školy uvádějí činnosti ředitelů, které jsou dle jejich názoru 

podstatné. Patří mezi ně tvorba společné koncepce v oblasti vzdělávání i personalistiky, dále 

motivace, rozhodování a komunikace. Za nejnáročnější považují kontrolování, 

organizování, plánování a koordinaci – to především při tvorbě společného ročního plánu, 

v němž je třeba zohlednit specifika předškolního i základního vzdělávání. Jako samostatnou 

oblast zmiňují delegování, které dle ředitelů souvisí s veškerou jejich činností. Delegovali 

hospitační činnost v mateřské škole, kontrolu naplňování ŠVP mateřské školy i týdenní 

plánování a některé části autoevaluace. 

Ředitelé rovněž uvedli dovednosti, které potřebují pro zajišťování návaznosti předškolního 

a základního vzdělávání. Za zásadní považují udržení či zachování příjemné atmosféry, 
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vzájemného respektu, prestiže a kvality obou škol. Dále umění rozhodovat a pracovní 

i mezilidskou zralost. Dále uvádějí potřebu rozvinuté emoční inteligence, trpělivosti, 

empatie a schopnost porozumět lidem. Říkají, že pro vedení tohoto typu školy je zapotřebí 

silná vize, která je sdílená a také vytvoření celku založeného na spolupráci a směřujícího ke 

společnému cíli. 

K tomu pak potřebují jistou dávku podpory, a to jednak pro svůj rozvoj v podobě vzdělávání, 

i v podobě sdílení zkušeností s dalšími řediteli těchto škol, např. společné návštěvy škol, 

konference pro tyto školy nebo realizaci tzv. kulatých stolů. Uvítali by také odborníka, který 

by je vedl manažersky, i supervizora pro školu jako celek. 

5.6.5 Interpretace dat – vzorek III – školy sloučené po dobu delší než 10 let. 

Dalším vzorkem se staly školy sloučené delší dobu než je 10 let. Otázky, které byly 

pokládány v rozhovorech s řediteli těchto škol, měly stejné téma, vycházely ze stejných 

kategorií, a to z tohoto důvodu, aby byly získány odpovědi, které pomohou poskytnout 

ucelenější pohled ředitelů na sloučené prostředí mateřských a základních škol. Proto zůstaly 

shodné i kategorie, v nichž docházelo ke kódování odpovědí, hledání společných klíčových 

slov a souvislostí. Samozřejmě se odlišují kódy a subkódy v každé z kategorií. 

Kategorie I Sloučená škola z hlediska kontinuity 

 

Schéma č. 28 Sloučená škola z hlediska kontinuity – škola sloučená více než 10 let 
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Ředitelé, kteří vedou školu sloučenou poměrně dlouho dobu – více než 10 let, především 

uvádějí, že po této době je již jasně viditelná kontinuita v mnoha procesech. 

„Kontinuita se zlepšila, vliv na to mají dlouhodobé vztahy mezi dětmi, rodiči i vztahy ve škole. Zlepšil se 

přechod dětí z mateřiny do základky, je to pro ně snadnější.“ 

Odpovědi v rámci této kategorie tvoří dva kódy. Kód 1 „přechod dětí z MŠ do ZŠ“, kód 2 

„chod sloučené školy“, kódování probíhalo s ohledem na převahu pozitiv, která při 

rozhovorech s řediteli byla patrná a na témata, která zmiňovali. V celé oblasti kontinuity je 

pro ředitele důležité zabývat se právě přechodem dětí z mateřské do základní školy 

a zajištěním kontinuálního provozu školy. 

Kód 1 zahrnuje subkód 1.1 „zaměstnanci“. Ředitelé sdělují, že se postupně daří budovat 

dlouholetou spolupráci mezi zaměstnanci. Ta má potom za následek značný podíl na 

usnadnění přestupu dětí z MŠ do ZŠ. Ředitelé zmiňují zejména spolupráci při screeningu 

školní zralosti i při vedení zápisu do ZŠ, učitelé si předávají informace o dětech. Ve školách 

pracuje jeden výchovný poradce a speciální pedagog pro obě pracoviště. Je tak možné dle 

ředitelů podchytit případné sociální a výchovné problémy v rodinách a soustavně s nimi 

pracovat. Rovněž pracuje jeden koordinátor ŠVP, kterému se po delší době daří, dle ředitelů, 

propojit oba ŠVP. Ředitelé také uvádějí, že mohou mít méně porad, neboť učitelé spolu již 

více komunikují. V rámci tohoto subkódu byly spatřeny jisté problémy, které ředitelé uvedli. 

Týkají se pedagogického sboru, na kterém je stále vidět nekompatibilita, někdy se objevuje 

v komunikaci „my“ a „oni“ a někteří mají ještě pocit upřednostňování.  

„Z pohledu mateřské školy přišli o svobodu, slučování se nekonzultovalo.“ 

Ředitelé říkají, že je důležitá jejich spravedlivost. Dále vidí jako problém jejich kvalifikaci, 

a to zejména, pokud se jedná o kvalifikaci pouze pro 2. stupeň ZŠ. 

Subkód 1.2 je zaměřen na prostředí, o kterém ředitelé říkají, že kontinuitu podpořilo. Uvádí, 

že děti znají prostory základní školy i učitele, prostory mohou také využívat a potkávat se 

tak. Organizují společné akce MŠ a ZŠ. 

Kód 2 „chod sloučené školy“ je dále rozdělen na čtyři subkódy: „vedení školy“, „spolupráce 

s rodiči“, „organizování“ a „finance“. 
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Subkód 2.1 „vedení školy“ ukazuje na již existující společnou a také sdílenou vizi tohoto 

typu školy. Ředitelé říkají, že zároveň sledují společný cíl. Rovněž ale zmiňují jistou 

náročnost, s níž se stále potýkají, která spočívá zejména v nových povinnostech ředitele 

školy a v nárůstu administrativy. Náročné je pro ně tvořit a udržet společnou koncepci 

a společná pravidla. Rovněž uvádějí, že občas ještě řeší názorové neshody mezi nimi 

a vedoucí učitelkou mateřské školy.  

Subkód 2.2 je zaměřen na spolupráci s rodiči. Ředitelé říkají, že dlouhodobá spolupráce 

přinesla podporu školy ze strany rodičů, vytvořil se i Spolek rodičů, který funguje od 

mateřské po základní školu. Spolupráci s rodiči vnímají ředitelé jako přínosnou také pro 

možnost začlenit školu do života města, obce, vesnice. Komunikace s více rodiči je však pro 

ředitele časově náročná, uvádí, že důvodem je odlišný denní rozvrh každého ze subjektů.  

Subkód 2.3 „organizování“ indikuje existenci návaznosti v prostorových i personálních 

podmínkách školy. Ředitelé vyjadřují spokojenost s možností využívat prostory základní 

školy také mateřskou školou, vidí důležitost změn náplní práce učitelů, říkají, že jde 

o jakousi pestrost náplní práce, které jim pak umožní zastupovat se navzájem, a to při výuce 

dětí v předškolním věku a žáků na 1. stupni ZŠ. Spatřují zde i jisté problémy, které souvisí 

s organizací a výběrem společného vzdělávání tak, aby akceptovalo potřeby jak učitelů 

mateřské školy, tak učitelů základní školy. Překážkou je jim i vzdálenost obou pracovišť 

a tudíž i nemožnost navštěvovat všechny pedagogy každým dnem. Využívají proto i jinou 

formu komunikace, např. Moodle, e-maily apod. Náročnější jsou pro ně i porady, které je 

třeba plánovat s ohledem na odlišný režim dne v mateřské a základní škole.  

Subkód 2.4 „finance“ se zaměřuje na oblast kontinuity ekonomiky školy. Ředitelé říkají:  

„Jsme nyní rozpočtově silnější.“ 

Jejich pohled vychází ze skutečnosti, že mají více žáků, neboť i více žáků pokračuje 

z předškolního do základního vzdělávání. Po delší době již umí plánovat v oblasti financí 

tak, aby mohli finance sdílet. Vidí jistou úsporu např. v nákupu služeb a rovněž říkají, že 

lépe dosáhnou na dotace Evropské unie. 
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Kategorie II Změny při slučování škol a kontinuita 

 

Schéma č. 29 Změny při slučování škola a kontinuita – školy sloučené více než 10 let 

Z rozhovorů s řediteli vyplývá, že proces změny vnímají jako součást své práce ve 

sloučeném subjektu. Uvádí, že bylo zapotřebí najít opodstatnění pro změny, proto kód 1 

„před změnami“ přináší činnosti ředitelů škol, které uváděli jako důležité, než se pro změnu 

rozhodnou. 

„Východiskem pro zavádění změn je sledování provozu sloučeného subjektu. Nejprve je třeba se 

s chodem jednotlivých součástí seznámit.“ „Musel jsem si doplnit znalosti o subjektu, na který nejsem 

odborník.“ 

Před zavedením změn si ředitelé doplňovali informace a znalosti o chodu a organizaci 

mateřské školy a rovněž o jejím financování. Dále uvádějí, že sledovali provoz mateřské 

školy, a tím se seznamovali s odlišnostmi jak v organizaci, tak v provozních záležitostech. 

Aby mohli stanovit strategie společného fungování a vytvořit tým středního managementu, 

provedli SWOT analýzu. Její výsledky jim pomohli v plánování a uskutečnění změn, které 

realizovali. 

Kód 2 „očekávané důsledky změn“ se stal dle ředitelů východiskem pro změny. Očekávané 

důsledky jsou rozděleny do čtyř subkódů. Subkód 2.1 ukazuje na koncepční oblast, která 

zahrnuje propojení zaměření obou škol, propojení ŠVP a stanovení společné vize. Subkód 

2.2 uvádí oblast personální, která s koncepčními změnami přímo souvisí. Ředitelé říkají, že 

bylo potřeba sjednotit oba kolektivy a vytvořit tak tým, a rovněž zahrnout do všech procesů 

mateřskou školu. Propojování se týká i subkódu 2.3 „provozní“ – zde ředitelé uvedli potřebu 

propojit úseky údržby vnitřních i vnějších prostor školy a také sjednotit školné a stravné. 

Subkód 2.4 „časové“ pak popisuje očekávaný přínos změny pro ředitele. Jedná se o nutnost 
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přizpůsobit time management nové situaci a najít si časový prostor pro mateřskou i základní 

školu. 

Změny, které ředitelé uskutečnili, měly přímý dopad na chod školy. Podle ředitelů se jednalo 

zejména o změny, které byly zahrnuty do subkódu 3.1 „personalistika“. Ředitelé uvedli, že 

bylo potřeba zapojit do dění střední management školy, nově rozvrhnout strukturu vedoucích 

pracovníků a z pozice ředitelky mateřské školy vytvořit pozici vedoucí učitelky mateřské 

školy. To však dle ředitelů přineslo s sebou i řadu úskalí, především tehdy, když na vedoucí 

učitelku MŠ delegovali např. hospitace. 

 „Nejnáročnější bylo přesvědčit ředitelku MŠ ke spolupráci.“ 

Další změny se týkaly managementu (subkód 3.2). Ředitelé říkají, že začali zapracovávat do 

strategických plánů také problematiku MŠ, nastavovali nově kontrolní mechanismy a nově 

plánovali porady – malé porady ponechali v kompetenci vedoucí učitelky MŠ, čtvrtletní 

porady koncipovali jako společné a do porad vedení školy zapojovali jak vedoucí pracovníky 

ZŠ tak MŠ. Vytvořili stejná kritéria pro všechny, což podpořilo stejný přístup ke všem. 

Subkód 3.3 ukazuje na změny ekonomicko-provozního charakteru – ředitelé uvádějí, že do 

sestavování rozpočtu zapojují také vedoucí učitelku mateřské školy. V důsledku změn pak 

docházelo ke změně názvu školy, což přineslo také řadu administrativních úkonů. 

Kategorie III Manažerské činnosti ředitele školy a kontinuita 

 

Schéma č. 30 Manažerské činnosti ředitele školy a kontinuita – škola sloučená více než 10 let 

V rámci této kategorie můžeme odpovědi ředitelů shrnout do pěti kódů, podle jejich 

obsahové shodnosti. Ředitelé primárně popisovali proces propojení (kód 1), které následně 

specifikovali podle témat, kterých se týká, případně i blíže specifikovali. Subkódy tohoto 
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kódu pak tvoří odpovědi týkající se spolupráce (subkód 1.1). Ředitelé zdůrazňovali 

důležitost jejich spolupráce s vedoucí učitelkou MŠ, případně se zástupcem pro předškolní 

vzdělávání – vždy záleží na skutečnosti, pro jakou variantu se daný ředitel rozhodl. Rovněž 

říkali, že sice delegují, ale delegování spíše nyní nahrazuje právě již zmíněná spolupráce, 

a to především při dlouhodobém a střednědobém plánování, která se týká ředitele školy, 

zástupce pro MŠ a zástupce pro ZŠ. Krátkodobé plánování, kterým myslí zejména tvorbu 

týdenních plánů, potom ponechávají v kompetenci obou zástupců (pro MŠ a pro ZŠ). 

V procesu spolupráce pak vnímají ředitele školy jako koordinátora, který má za úkol vytvořit 

jeden tým, doslovně používají termín „spojovací element“. Subkód 1.2 „sjednocení“ pak 

shrnuje ty odpovědi, v nichž ředitelé uváděli potřebu společného přístupu k danému tématu. 

Jedná se o administrativní záležitosti, jako je sjednocení náplní práce a směrnic, které budou 

platit pro obě úrovně vzdělávání, dále o zajištění jednotného přístupu ke kontrolní činnosti, 

ať se jedná o kontrolu pedagogické dokumentace, bezpečnosti práce nebo o finanční 

kontrolu. Sjednocení se dle ředitelů týká také plánování: 

„Strategické plánování, rozvoj a koncepci školy řeším taky celkově. Musím sledovat demografický 

vývoj.“ 

Dále ředitelé uvádějí, že díky sloučení a nutnosti zajistit kontinuitu, provázali i oba ŠVP. 

„Provázání“ (subkód 1.3) se týká také úvazků učitelů, v nichž dochází k propojení činnosti 

pedagoga v mateřské škole a ve školní družině. Ředitelé také uvádějí, že propojují další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, a to nejen časově, ale i obsahově, dále pak propojují 

oba finanční rozpočty a dodávají, že v každém případě je zapotřebí brát v úvahu oba subjekty 

s jejich specifiky. 

Kód 2 shrnuje odpovědi ředitelů, v nichž byla zaznamenána právě specifika obou subjektů. 

Ředitelé říkají, že je skutečně brali v úvahu zejména při plánování a organizování, neboť 

mateřská a základní škola odlišné vyučovací hodiny či bloky, a také učitelé mají jinou výši 

přímé vyučovací povinnosti. Specifika obou subjektů pak spatřují ředitelé rovněž 

v komunikaci. Říkají, že učitelky mateřské školy a základní školy mají odlišné povahy, 

a tudíž je třeba rozlišit způsob komunikace s nimi. 
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Dále ředitelé doplňují, že vytvářeli nový systém (kód 3) v některých manažerských 

činnostech právě s ohledem na sloučení škol a zajištění návaznosti. Systém se týká oblasti 

kontroly (subsystém 3.2) a hospodaření (subsystém 3.1). 

Skutečnost sloučení škol a nutnost zajistit jejich kontinuitu měla podle ředitelů dopad rovněž 

na rozšíření činnosti (kód 4). V tomto kódu je možné spatřit subkód 4.1 „delegování“ – 

ředitelé uvádějí, že znásobili počet delegovaných činností. Delegují především činnosti 

související s předškolním vzděláváním, a to na vedoucí učitelku MŠ. V souvislosti 

s delegováním také řeší personální činnosti (subkód 4.2), kterými je např. výběr pracovníka 

vhodného k delegování konkrétního úkolu nebo činnosti, někde se jedná o výběr nového 

pracovníka. Zároveň ředitelé uvádějí, že se znásobila kontrolní činnost. 

 „Více delegovaných činností – rozsáhlejší kontrola. 

Kód 5 „náročnější“ vychází z těch odpovědí, které zahrnují povzdechnutí ředitelů škol nad 

zvýšením nároků, které jsou na ně kladeny. Říkají: 

„Zpočátku bylo náročné vedení lidí, teď je víc náročná kontrola, hlavně časově. Taky jsem si musel 

nastudovat problematiku mateřské školy, abych věděl co a jak kontrolovat.“ 

Kromě subkódu 5.1 „kontrola“, byly odpovědi tříděny do subkódu 5.2 „čas“, který se 

subkódem 5.1 přímo souvisí. Souvislosti jsou vyznačeny v myšlenkové mapě vždy šipkou. 

Ředitelé dále uvádějí, že je nutné vybírat čas vhodný pro realizaci společných akcí, 

společných porad a k tomu je zapotřebí dle ředitelů dobrý time management. Navazuje 

subkód 5.3 „organizování“, který zahrnuje reakce ředitelů zaměřené na náročnost při 

organizaci výuky, hospitací a celého chodu obou pracovišť právě s ohledem na jejich 

specifika, která uvedli výše. Spatřují tak náročnost v jejich koordinační činnosti. Říkají, že 

dochází také ke kumulaci funkcí. Náročné je pro ně také získávání pedagogů na nižší úvazky. 
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Kategorie IV Dovednosti ředitele školy a kontinuita 

 

Schéma č. 31 Dovednosti ředitele školy a kontinuita – školy sloučené více než 10 let 

Ředitelé spatřují potřebu věnovat se některým dovednostem pro zajišťování kontinuity ve 

sloučených mateřských a základních školách. Jejich odpovědi v této kategorii byly utříděny 

do čtyř kódů. 

V kódu 1 „práce s týmem“ ředitelé uváděli dovednosti z oblasti vedení lidí (subkód 1.1), a to 

motivaci a techniky stylů vedení. Říkali, že je zapotřebí, aby ředitel vedl dva kolektivy 

k jejich souznění a že je k tomu nutná znalost technik různých stylů vedení. Pro spolupráci 

(subkód 1.2) spatřují jako podstatnou důvěru ředitele v podřízené a také schopnost najít 

jejich potenciál, v kterém se mohou dále rozvíjet. Rovněž uvedli, že se ředitel musí 

orientovat v typologii lidí. Pro zajištění fungování jednoho propojeného týmu pak tvrdí, že 

je potřeba nejprve zajistit ochotné a kvalitní pracovníky a potom vytvořit správný pracovní 

kolektiv. 

Kód 2 „rozvoj školy“ přináší pohled ředitelů na jejich dovednosti potřebné pro rozvoj 

propojené školy. Říkají, že ředitel je jednak v roli leadera (subkód 2.1), který se podílí na 

vytvoření společné mise a vize, nachází společné hodnoty a stanovuje koncepci, která 

zahrnuje předškolní i základní vzdělávání. Rovněž musí umět delegovat, neboť sloučení 

subjektů a zajišťování jejich návaznosti s sebou nese nové povinnosti. Subkód 2.2 

„propagace“ shrnuje odpovědi, které poukazují na důležitost umět prezentovat školu jako 

jeden celek a schopnost komunikovat s médii. Další dovednost, kterou ředitelé uvedli jako 
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potřebnou pro zajištění kontinuity sloučené MŠ a ZŠ, je spolupráce (subkód 2.3). Tvrdí, že 

je důležité umět spolupracovat s dalšími subjekty, jako jsou i sloučené mateřské a základní 

školy, a sdílet společná témata. Dále se podle ředitelů musí naučit spolupracovat se všemi 

rodiči (i s rodiči mateřské školy). 

Kód 3 „měkké dovednosti“ seskupuje odpovědi, v nichž ředitelé pojmenovávali význam 

komunikace (subkód 3.1) a sociálních a personálních dovedností (subkód 3.2), které dle 

sdělení ředitelů podporují činnosti spojené se zajišťováním chodu propojené školy. Uváděli 

dovednosti jako vyjednávání, transparentnost, naslouchání a rovněž argumentační zdatnost. 

Pro práci s propojeným kolektivem MŠ a ZŠ uvádí podstatnou empatii, spravedlivost 

v rozhodování a také schopnost zvládání stresu a rychlé reagování na problémy. 

Celou kategorii dotváří kód 4 „tvrdé dovednosti“. Ředitelé zmiňují manažerské dovednosti, 

které jsou důležité pro zajišťování návaznosti mateřské a základní školy, ale také znalosti 

ekonomiky a celé problematiky obou původně samostatných subjektů. Ředitelé dále tvrdí: 

„…zajištění kontinuity samotné sloučení subjektů negarantuje, důležitá je osobnost ředitele, kterou je 

vše podmíněno, a osobnost pracovníků.“ 

Kategorie V Potřeby ředitele školy a kontinuita 

 

Schéma č. 32 Potřeby ředitele školy a kontinuita – školy sloučené více než 10 let 

Poslední kategorií, v rámci níž byly zjišťovány názory ředitelů, je potřeba podpory vzhledem 

k zajišťování kontinuity předškolního a základního vzdělávání. V této kategorii byly 

stanoveny tři kódy, které vystihují názory ředitelů škol. Ředitelé totiž odpovídali ve třech 
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vzájemně propojených rovinách, a to v rovině poskytovatelů podpory – kód 1 „podpora od 

koho“, dále sdělovali témata a obsah, který potřebují zajistit – kód 2 „podpora v čem“ 

a rovněž uváděli formy podpory, které by jim mohli dle jejich názoru být užitečné kód 3 

„formy podpory“. 

Kód 1 „podpora od koho“ seskupuje odpovědi, které přinesly další úrovně podpory: subkód 

1.1 „interní“ zahrnuje potřeby podpory ředitelů škol jednak od pedagogického sboru 

a vedoucí učitelky mateřské školy. Chtějí zejména dosáhnout toho, aby pedagogové, včetně 

vedoucí učitelky mateřské školy, přijímali zadané úkoly a včas a spolehlivě je plnili. Externí 

podpora (subkód 1.2) pak zahrnuje další subjekty, které se dle ředitelů mohou a mají na 

podpoře podílet. Ředitelé uvádí potřebu podpory zřizovatele, rodičů dětí nebo žáků, ale také 

podporu v podobě konzultanta, který by poskytoval rady v oblasti právní, a podporu 

v podobě asistentky, kterou řada zejména malých škol nemá k dispozici. Ředitelé říkají, že 

potřebují ulehčit od administrativní práce a přemíry byrokracie, což by asistentka mohla 

poskytnout. Dále spatřují potřebu podpory od pedagogických fakult, které vzdělávají 

budoucí učitele a ředitele. Uvedli především potřebu získat informace o sloučených 

subjektech a jejich řízení. Subkód 1.3 zahrnuje úroveň státu a regionu. Ředitelé říkají: 

„když ne centrálně, tak aspoň regionálně potřebujeme představit možné modely řízení a mít výčet 

efektivních osvědčených metod, organizační struktury, konkrétní mechanismy, komunikační 

systémy…“ 

Kód 2 „podpora v čem“ zahrnuje obsah a podmínky, které ředitelé uvádějí jako potřebné pro 

podporu zajišťování kontinuity. Subkód 2.1 „osobní rozvoj ředitele školy“ je více zaměřen 

na osobu ředitele školy, přináší soupis témat, která ředitelé potřebují a pomohou jim 

v procesu řízení sloučené školy. Ředitelé uvádějí potřebu rozvoje v oblasti sebepoznávání, 

vedení týmů, delegování, komunikace s agresivním rodičem a dále již výše uvedené modely 

řízení sloučeného subjektu. Subkód 2.2 „zlepšení podmínek“ zahrnuje názory ředitelů na 

potřebu v oblasti finanční, časové, materiální a personální. Ředitelé říkají, že potřebují zvýšit 

plat, neboť dle jejich názoru neodpovídá širokému záběru, který při řízení sloučené školy 

mají. Dále chtějí vytvořit větší časový prostor pro řízení pedagogického procesu, a to tím, 

že požadují snížit přímou vyučovací povinnost pro ředitele i vedoucí učitelku MŠ v tomto 

typu školy. V oblasti personální pak vnímají jako podporu zajištění dalšího pracovníka nebo 
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pracovnice na pozici administrativní, např. administrace projektů, správu majetku 

a inventarizaci. 

Kód 3 uvádí formy podpory, které ředitelé uváděli jako potřebné a podporující. Jedná se 

o sdílení, a to se sloučenými subjekty MŠ a ZŠ. Říkají, že by bylo potřebné, aby vznikla 

oficiální platforma pro setkávání ředitelů sloučených mateřských a základních škol. Dále 

uvádějí potřebu návštěv škol stejného typu, ale rovněž potřebu podpory v oblasti vhodného 

vzdělávání ředitelů, zástupců ředitelů i středního managementu těchto škol. Říkají, že chybí 

vzdělávání pro ředitele sloučených škol zaměřené např. na zvládání všech jejich činností.  

Shrnutí 

Jak je patrné z vyhodnocení získaných dat, ředitelé, kteří vedou školu, jež je sloučená po 

delší dobu než 10 let, přináší více komplexní a celostní pohled na zajišťování kontinuity 

předškolního a základního vzdělávání. Jejich odpovědi přináší rovněž rekapitulaci výsledků 

jejich práce. Z jejich odpovědí vyplývá, že nejdůležitějším aktérem je ředitel školy – tento 

pojem se objevuje zejména v kategorii „Sloučená škola z hlediska kontinuity“ nejčastěji. 

Zároveň dle jejich názoru je nejdůležitější zajistit kontinuitu v oblasti přechodu dětí 

z mateřské do základní školy a zajistit chod sloučeného subjektu. Uvádějí, že je důležité 

pracovat s pedagogickým sborem, aby byla odstraněna komunikace typu „my“ – „oni“. 

Spatřují ve sloučení škol pro zajištění kontinuity mnohé výhody, zejména personální – 

uplatňují pozici výchovného poradce, speciálního pedagoga a koordinátora ŠVP napříč 

předškolním i základním vzděláváním, pedagogové spolupracují při screeningu školní 

zralosti. Zdůrazňují také nutnost zabývat se prostředím a uvádějí jako výhodu pro děti a žáky 

právě znalost prostředí, každodenní potkávání, návštěvy MŠ v ZŠ a opačně, a rovněž znalost 

pedagogů ze strany dětí a žáků. Nacházejí podmínky pro fungování Spolku rodičů, a to 

rovněž napříč mateřskou a základní školou. Z pohledu ředitelů je již nastavená společná 

a sdílená vize školy a sledují společný cíl. 

Co se týká změn, které byly realizovány pro zajišťování kontinuity vzdělávání, poukazují 

ředitelé na potřebu změny připravit. Uvádí, že se nejprve seznamovali s prostředím mateřské 

školy, které pro ně bylo nové, vytvářeli SWOT analýzy a nově nastavovali fungování 

středního managementu školy, který vnímají jako vedoucí pracovníky – mezi nimi uvádí 

i vedoucí učitelku mateřské školy. Vytvořili i další strategie fungování sloučeného subjektu, 
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včetně propojení zaměření obou škol, jejich ŠVP a sjednocení vize. Osvědčilo se jim 

zahrnutí učitelek MŠ do všech procesů školy. Zlepšit museli hodně time management, aby 

jim zbyl časový prostor pro obě pracoviště a jejich propojování. Změny se samozřejmě 

týkaly dle ředitelů ekonomicko-provozního úseku, který bylo potřebné rovněž propojit – 

jednalo se o sestavování rozpočtu, ale také o změnu razítek a další administrativní záležitosti 

včetně změny směrnic. Uvádějí, že důsledkem změn jsou jinak nastavené oblasti: vedení lidí 

(organizace porad, komunikace, zapojení středního managementu, delegování), 

management (strategické plánování, kontrolní mechanismy, organizování) a ekonomicko-

provozní oblast.  

Změny, které ředitelé realizovali, i celý proces jejich příprav mají své opodstatnění 

v manažerských činnostech ředitelů těchto škol. Ředitelé uvádějí, že se primárně zaměřili na 

spolupráci, a to ve všech oblastech. Spolupráci uvádějí jako důležitou jak v plánování, do 

kterého zapojují i vedoucí pracovníky (střední management), tak i ve společném řešení 

problémů a při delegování. Ředitel školy se pak sám vidí v roli koordinátora spolupráce, 

jako spojovací element, jehož úkolem je vytvořit jeden tým. K zastávání této role pak 

ředitelé uvádějí další potřebné dovednosti z oblasti managementu a leadershipu. Zároveň 

říkají, že je důležité zajistit podporu ředitelům sloučených mateřských a základní škol 

v podobě vytvoření oficiální platformy pro jejich setkávání a sdílení. Dále upozorňují na 

absenci vzdělávání pro ředitele sloučených mateřských a základních škol a doporučují 

vytvořit na státní či regionální úrovni možné modely řízení tohoto typu školy, včetně výčtu 

efektivních osvědčených metod. Uvítali by rovněž větší podporu ředitelů sloučených MŠ 

a ZŠ ze strany pedagogických fakult. Ředitelé dále říkají: 

„Návaznost se buduje postupně, nyní je vidět leckde, nejvíc na dětech, ale i učitelé už více spolupracují, 

setkávají se, zlepšily se vztahy.“ 

5.6.6 Interpretace dat – škola A, škola B, škola C 

Ředitel sloučené mateřské a základní školy A je z Prahy a pro potřeby této práce je nazván 

„Pesimista“, ředitelka sloučené školy B je ze Středočeského kraje a nazvána je „Vizionářka“, 

ředitel sloučené školy C je z Královéhradeckého kraje a nazván byl „Praktik“. 

Vyhodnocování těchto tří rozhovorů probíhalo na základě čtyř kategorií, do nichž byly 

seskupovány odpovědi. Jedná se o tyto kategorie: 
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Kategorie I Vznik sloučeného subjektu 

Kategorie II Sloučená škola z hlediska kontinuity  

Kategorie III Činnosti ředitele školy a kontinuita 

Kategorie IV Potřeby ředitele školy a kontinuita 

Škola A – délka existence tohoto sloučeného pracoviště je 5 – 10 let. 

Kategorie I Vznik sloučeného subjektu 

 

Schéma č. 33 Vznik sloučeného subjektu – A 

Ředitel „Pesimista“ uvádí, že škola vznikla z původně dvou samostatných pracovišť – 

základní školy a mateřské školy. Ředitel vykonával svoji funkci v základní škole. Z důvodu 

postupného snižování počtu žáků se zřizovatel rozhodl po dohodě s ředitelem školy 

přistoupit ke sloučení obou škol. Zřizovatel i ředitel školy odmítali přistoupit ke zrušení 

základní školy. Ředitel dále rozšířil nabídku pro žáky základní školy, a to v podobě 

odpoledních aktivit i založením sportovních tříd.  

„Primárním důvodem pro sloučení škol byl rapidní úbytek dětí, který začal počátkem 

devadesátých let. Ve školním roce 1995/1996 začal být počet žáků kritický, hrozilo zrušení 

základní školy.“ 

„Podařilo se nám dohodnout dvouletou lhůtu realizace projektu sportovních tříd 

a odpoledních mimoškolních aktivit. A dále následovala dohoda se zřizovatelem o sloučení 

základky a mateřinky. Naše budovy stojí v těsné blízkosti, takže se tato možnost dlouhodobě 

nabízela.“ 
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Otázka: „ A jaký je výsledek?“ 

 „Tak ten je bohudík zřejmý. Krizi jsme přežili a zvýšili jsme viditelně prestiž školy.“ 

Přestože ředitel Pesimista vnímá sloučení obou škol jako přínosné, v současné době by 

nejraději opět školy oddělil.  

„Upřímně, kdyby byla možnost dnes, oba subjekty jednoduše rozdělit, neváhal bych ani 

minutu.“ 

 Otázka: „To mě překvapuje. Proč?“ 

„Tady bych vám přál slyšet spíše pracovníky. Ten problém je velmi složitý, ale zjednodušeně 

by to šlo vystihnout rčením: sedět na dvou židlích naráz není dobré. Nevýhody spojené se 

sloučením převažují nad výhody.“ 

 

Kategorie II Sloučená škola z hlediska kontinuity 

 

Schéma č. 34 Sloučená škola z hlediska kontinuity – A 

Ředitel školy vnímá jako jednu z výhod sloučení při zajišťování kontinuity především 

možnost kooperace učitelů mateřské a základní školy. Z jeho odpovědi však vyplývá, že oba 

kmeny (mateřské školy a základní školy) vnímá stále odděleně. 

„Tak jednou z výhod je dlouhodobá systematická práce s dětmi. Většina dětí z mateřské školy 

pokračuje v základní škole. Je tu zajímavá kontinuita, kterou se snažíme maximálně využívat 

při kooperaci učitelských sborů.“ 

Kontinuitu popisuje především v souvislosti s dětmi a žáky a jejich pokračováním ve 

vzdělávání na základní škole. Sloučení obou původně samostatných subjektů se projevilo 

podle ředitele také v silnější pozici, kterou dnes má při vyjednávání se zřizovatelem. Rovněž 

materiální vybavení a prostory se snaží využívat v rámci předškolního i základního 

vzdělávání. Dále zmínil jako výhodu zastupitelnost nepedagogických pracovníků v době 

nepřítomnosti některých z nich. 
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Otázka: A ty nevýhody?“ 

„Tak to se vyjmenovává daleko jednodušeji. Hlavně, ač se to někomu z venku nebude úplně 

zdát, se jedná o dvojí administrativu. Platová evidence, inventarizace, správa objektů, nové 

vybavení, rekonstrukce…nemluvě o problematické komunikaci mezi pedagogickým sborem 

mateřské a základní školy, kde stále dokola řešíme neúplnou kompatibilitu pracovníků 

a problémy nastavení a implementace společné vize.“ 

Jak bylo patrné z přímé komunikace s ředitelem školy, nevýhody z jeho pohledu 

převažovaly. I když zmiňoval v rámci výhod kooperaci mezi oběma skupinami pedagogů, 

upozorňoval na problematickou komunikaci mezi nimi. Již poněkolikáté také zmínil 

společnou vizi a její implementaci do praxe školy. Povzdechl si rovněž nad demotivací 

pracovníků mateřské školy a také nad tím, že někteří pedagogové ho nařkli z nadržování buď 

mateřské škole, nebo základní škole. On sám se spíše cítí jako pedagog být spjat se základní 

školou.  

 „Bohužel jako pedagog jsem více spjat se základní školou.“ 

Sloučenou mateřskou a základní školu doslovně nazval souslovím „drobná paranoia“. 

Kategorie III Činnosti ředitele školy a kontinuita 

 

Schéma č. 35 Činnosti ředitele školy a kontinuita – A 
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Do kategorie „činnosti ředitele školy“ byly zařazeny jak manažerské činnosti, které ředitel 

školy dle jeho názoru vykonává při zajišťování kontinuity, tak samotný proces kontinuity 

předškolního a základního vzdělávání, respektive způsob, jakým byl při slučování škol 

uplatňován. 

Ředitel školy vyjmenoval celou řadu problémů, s nimiž se při slučování potýkal a které řeší 

stále. Patří mezi ně oblast provozu školy, zejména převod majetku mateřské i základní školy 

na nový subjekt, inventarizace majetku obou škol, řešení nových pracovních smluv 

zaměstnanců i smluv s dodavateli služeb, dále také slučování školní kuchyně a vznik jedné 

pro účely stravování zaměstnanců, dětí a žáků obou subjektů. Mezi tím zmínil také tvorbu 

nového ŠVP, kterému předcházela SWOT analýza zaměřená na soužití v nové škole (MŠ 

a ZŠ). 

„Když jsme připravovali nový ŠVP, realizovali jsme SWOT analýzu na téma soužití MŠ a ZŠ. 

Abych pravdu řekl, výsledek mě moc nepotěšil, ale je to výzva. Ve slabých stránkách 

z pohledu pracovníků MŠ se objevovaly formulace, že časově jsem více spjat se ZŠ, mám 

neosobní přístup k učitelkám a rodičům MŠ.“ 

Zároveň zmínil jako nejnáročnější činnost sestavování vize školy a její naplňování, dále 

rovněž stanovení priorit MŠ a ZŠ, které se dle pana ředitele rozchází. 

„Stanovení priorit MŠ a ZŠ se překvapivě dost rozcházejí. Stejně tak pokud na soužití naší 

MŠ a ZŠ koukáte z pohledu rozvoje organizace. Vždy se najde nějaký škarohlíd, který mě 

obviňuje z nadržování buď MŠ, nebo ZŠ.“ 

Co se týká manažerských činností, nejnáročnější je pro něj time management v souvislosti 

s návazností předškolního a základního vzdělávání, tuto oblast nazývá jako „Achillovu patu“ 

pro ředitele sloučených škol. Ve větší míře uplatňuje delegování, a to především na 

zástupkyni pro MŠ, což někteří pracovníci dle jeho názoru nevnímají příliš pozitivně. 

„Velkou část pravomocí v MŠ jsem delegoval na zástupkyni. Z pohledu pracovníků mateřiny 

to je ale chápáno jako opomíjení.“ 

Výsledky SWOT analýzy i další život v sloučené škole chce pan ředitel řešit konkrétními 

kroky, mezi něž patří účast na pedagogických radách v MŠ a větší kontaktem s pracovníky 

MŠ. 
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„…od té doby se plánovitě snažím nezmeškat žádnou z pedagogických rad v MŠ, snažím se 

být s pracovníky MŠ více v osobním kontaktu a taktéž poukazovat i na fakt, že mají velkou 

míru volnosti a možnost seberealizace.“ 

Kategorie IV Potřeby ředitele školy a kontinuita 

 

Schéma č. 36 Potřeby ředitele školy a kontinuita – A 

Poslední kategorii tvoří potřeby ředitele tohoto sloučeného subjektu. Data získaná 

rozhovorem byla roztříděna do dvou oblastí, a to dovednosti ředitele potřebné k tomu, aby 

ve své pozici v plném rozsahu obstál, a podpora, kterou by uvítal při vedení sloučeného 

subjektu s vědomím odpovědnosti za zajištěné návaznosti všech procesů, které v dané škole 

probíhají. 

Jako důležité dovednosti byly uvedeny ty, které jsou spojeny s leadershipem – jedná se 

zejména o sestavení společné vize obou původně samostatných subjektů a rovněž 

o naplánování její realizace a o samotnou implementaci. Dále považuje ředitel této školy za 

důležité motivovat pracovníky k co nejlepšímu výkonu. 

„…působit na pracovníky tak, abych dosáhl jejich co nejlepšího výkonu pro celek.“ 

V souvislosti s jednáním se zaměstnanci MŠ i ZŠ je považována jako důležitá dovednost 

komunikace a řešení konfliktů, které vycházejí ze společného soužití MŠ a ZŠ. Následně 

potom schopnost vytvořit nový ŠVP a implementovat ho do praxe a také ochota sledovat 

nové trendy v oblasti vzdělávání. 

Podporu, kterou by ředitel uvítal, můžeme rozdělit rovněž do dvou okruhů – podpora od 

státu (MŠMT), který by měl pomoci sestavením „průvodce“ slučováním a následným 

životem ve sloučené škole, a podpora od zřizovatele, přičemž ta by měla spočívat jak 

v součinnosti zřizovatele při procesu slučování, tak i ve finanční oblasti. 
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Shrnutí – škola A 

Z vyhodnocení dat získaných rozhovorem vyplývá, že ředitel – Pesimista si je zcela vědom 

reality, v níž se nachází. Ve sloučení škol spatřuje velkou výhodu především proto, že se 

podařilo „zachránit“ základní školu před jejím zrušením. Větší problémy mu dělá 

komunikace se dvěma pedagogickými sbory, které stále vnímá jako oddělené, i když je 

patrné, že by chtěl mít ucelenou skupinu spolupracujících pedagogů. I přesto, že ředitel by 

preferovat opětovné oddělení obou škol, je patrná snaha o eliminaci slabých stránek v oblasti 

společného soužití MŠ a ZŠ a plánování konkrétních kroků k realizaci svých záměrů. 

Důležité je zmínit existenci nového ŠVP, který dle ředitele propojuje oba původně 

samostatné subjekty.  

Škola B – délka existence tohoto sloučeného pracoviště je méně než 5 let. 

Kategorie I Vznik sloučeného subjektu 

 

Schéma č. 37 Vznik sloučeného subjektu – B 

Ředitelka mateřské a základní školy „Vizionářka“ je ze Středočeského kraje. Při rozhovoru 

sdělila, že tato škola vznikla nikoli sloučením dvou původních samostatných škol, ale 

rozšířením stávající mateřské školy. Ředitelkou byla již před rozšířením mateřské školy, a to 

právě v mateřské škole. Zřizovatel rozhodl o výstavbě nové budovy pro základní školu, v níž 

byl zahájen provoz 1. 9. 2015. Od té doby je ředitelka pro oba stupně vzdělání. Zřizovatel 

tak zajistil kontinuální pokračování předškolního vzdělávání přímo v obci, což usnadnilo 

situaci rodičům dětí z mateřské školy i dalším obyvatelům obce, jejichž děti musely dojíždět 

do okolních škol. Pro ředitelku  nastala zcela nová situace. 
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Otázka: „A co konkrétně jste musela jako manažerka změnit nebo na co jste se prvotně 

zaměřila?“ 

„Jako první jsem musela rozdělit kompetence, protože máme školu ve dvou budovách a není 

možné, abych byla na dvou místech najednou.“ 

Jak vyplývá z odpovědi, ředitelka se zaměřila na delegování některých svých kompetencí, 

rozdělovat je začala s ohledem na to, v které z budov bude ona sama trávit nejvíce času. 

Další podstatnou záležitostí bylo vyhledání nových pracovníků, kteří by pokryli místa 

učitelů pro nově vznikající první stupeň základního vzdělávání.  

Kategorie II Sloučená škola z hlediska kontinuity 

 

Schéma č. 38 Sloučená škola z hlediska kontinuity – B 

Ředitelka školy vnímá fungování sloučené školy z hlediska zajišťování kontinuity 

především jako výhodné, a to zejména v oblasti dlouhodobého vedení dětí (od tří let). Tím 

je možné zajistit jejich dlouhodobou podporu v osobním rozvoji a také sledovat jejich silné 

stránky. 

„Výhoda je jasná – návaznost mateřské na základní. Dále to, že si děti vedeme, a i jejich 

rodiče, od tří let a můžeme je dlouhodobě rozvíjet a vidět, kam směřují.“ 

Jako podstatnou nevýhodu označila ředitelka již zmíněné organizační problémy, kterými 

jsou umístění ve dvou budovách. Z rozhovoru vyplynulo, že by ráda pomáhala 

a spolupracovala se zaměstnanci v obou budovách, ale z nedostatku času to není možné. 



152 
 

Přejíždění z jedné budovy na druhou vnímá jako ztrátu času. Další nevýhodu pojmenovala 

jako vedení dvojí administrativy. 

Kategorie III Činnosti ředitele školy a kontinuita 

 

Schéma č. 39 Činnosti ředitele školy a kontinuita – B 

Bezprostředně po sloučení byla ředitelka nucena rozdělit kompetence podle toho, v které 

z budov bude konkrétní zaměstnanec přednostně pracovat. Věnovala se také personálním 

činnostem spojeným se zajištěním nových učitelů do nové základní školy. Další činností, 

kterou zmínila, dotvoří soubor manažerských činností. Je jí plánování. Plánování označila 

ředitelka jako nejnáročnější. 

 Otázka: Jaká z manažerských činností je pro vás jako ředitelku nejnáročnější a proč? 

„Pravděpodobně nedostatek času na písemné zpracování dlouhodobého plánování.“ 

Dále v souvislosti se zajišťováním kontinuity uvádí ředitelka školy důležité vzdělání 

ředitele. Za velmi významné považuje zejména kvalifikaci pro předškolní a základní 

vzdělávání. 

„Je dobré, když má kvalifikaci jak pro mateřskou, tak pro základní školu. Dokáže pak lépe 

vést obě oblasti a více jim rozumí, to je předpoklad.“ 
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Následoval výčet dalších dovedností, které by dle názoru paní ředitelky měl ředitel takovéto 

školy mít. Jednalo se o ekonomické vzdělání, právní minimum i schopnost vést lidi a jednat 

s nimi. 

Kategorie IV Potřeby ředitele školy a kontinuita 

 

Schéma č. 40 Potřeby ředitele školy a kontinuita – B 

V rámci této kategorie byly odpovědi rozděleny do čtyř kódů, které nejlépe mapovaly reakce 

ředitelky školy na konkrétní dotazy. První kód byl „čas“. Ředitelka zmínila potřebu času na 

rozpracování plánů a na přejíždění z jedné budovy do druhé. Tato kategorie zahrnuje dále 

kód 2, a to „kvalifikaci“ – ředitelka považuje za důležité, aby se každý, kdo povede sloučený 

subjekt (mateřskou a základní školu), dostatečně orientoval ve specifikách předškolního 

i základního vzdělávání, proto doporučuje získat kvalifikaci jak v oblasti předškolního, tak 

základního vzdělávání. Kromě kvalifikace zmiňuje další vzdělávání (kód 3) v tématech 

ekonomiky a práva i měkkých dovedností, kam byly zařazeny schopnosti jednání s lidmi 

a vedení lidí. Kód 4 pak obsahuje celou oblast podpory ředitele. Ředitelka odpověděla na 

otázku: 

 Jakou formu podpory byste uvítala? 

 „Určitě větší podíl aktivity na pozici zástupce ředitele. Od zřizovatele mám 

maximální podporu a od rodičů větší přímost a spolupráci při akcích školy.“ 
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Shrnutí – škola B 

Ředitelka školy B se ocitla v pozici ředitelky „sloučeného“ subjektu, který však vznikl 

přirozeným důsledkem demografického vývoje v dané obci. Zřizovatel i ředitelka školy se 

dohodli na rozšíření působnosti mateřské školy, a to způsobem zřízení základní školy, která 

se stala součástí stávající školy. Jednalo se tedy o zajištění potřeb obyvatel obce, a tím 

i rodičů dětí, které docházely do mateřské školy. Ředitelka vidí velkou výhodu sloučené 

školy především v oblasti vedení dětí kontinuálně do další úrovně vzdělávání, učitelky děti 

znají a mohou tak přistupovat individuálně k jejich dalšímu rozvoji, zaměřovat se na jejich 

konkrétní potřeby a rozvíjet silné stránky jejich osobnosti. Podle odpovědí ředitelky je 

největším úskalím čas, který by potřebovala získat pro zajištění svého působení ve dvou 

odlehlých budovách. Hodně však používá delegování, jako jednu z manažerských 

dovedností, která jí pomáhá toto úskalí překonávat. Deleguje kompetence s ohledem na 

skutečnost oddělených budov. Při zahájení provozu základní školy se nejvíce zaměřovala na 

oblast personální, a to zejména při výběru nových učitelů pro první stupeň základního 

vzdělávání. Pro svoji pozici by uvítala větší aktivitu ze strany své zástupkyně a spolupráci 

rodičů dětí a žáků. Naopak podpora od zřizovatele je podle ředitelky školy maximální. 

Ředitel sloučené mateřské a základní školy C je z Královéhradeckého kraje. 

Škola C – délka existence tohoto sloučeného pracoviště je více než 10 let. 

Kategorie I Vznik sloučeného subjektu 

 

Schéma č. 41 Vznik sloučeného subjektu – C 

Ředitel sloučené ZŠ a MŠ je ve své funkci od roku 2012, nastoupil již do sloučené školy, ta 

vznikla sloučením MŠ a ZŠ v roce 2003 a jsou v ní již nastavené procesy podporující dle 
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ředitele školy kontinuitu vzdělávání obou stupňů. Ředitel při svých odpovědích vycházel 

z tradic školy a z poznání, které principy a procesy ve škole již fungují, do změn se pouštěl 

pouze zřídka, především s ohledem na smysluplnost a na přímý dopad na děti a žáky. Nazván 

byl ředitel „Praktik“. 

Ředitel uvádí, že bezprostředně po sloučení obou škol byla původní ředitelka další čtyři roky 

na pozici vedoucí učitelky a poté odešla do důchodu. Dále poukazuje na problémy ve vedení 

školy. 

 „Problémy mezi její nástupkyní a ředitelem byly každodenní záležitostí.“ 

Kategorie II Sloučená škola z hlediska kontinuity  

 

Schéma č. 42 Sloučená škola z hlediska kontinuity – C 

Pracoviště sloučené mateřské a základní školy vnímá ředitel spíše jako výhodné. Mezi 

výhody uvedl na prvním místě možnost zajišťování kontinuálního vzdělávání, a to 

především proto, že si učitelé mateřské a základní školy mohou předávat informace o žácích. 

Informace se týkají jejich vzdělávacích specifik, možností a potřeb, na které mohou učitelé 

na prvním stupni reagovat výběrem vhodných vyučovacích metod apod. Další výhodu pak 

spatřuje ředitel této školy v možnosti spolupráce učitelek mateřské a základní školy, zejména 

při screeningu školní zralosti – toto téma souvisí s přístupem k žákům ze strany učitele. 

Předávání informací o žácích však vnímá i jako možné úskalí, uvádí: 

„Předání informací o rodinných poměrech dětí či o jejich vývoji však někteří mohou vnímat 

jako negativní věc, protože učitelky už předstupují před dítě s určitou představou.“ 
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Kromě kódu výhody a kódu nevýhody lze z odpovědí vyvodit další kód, a to role České 

školní inspekce. Ředitel školy totiž zmínil i možné nedostatky, které se však netýkaly „jeho“ 

školy, nýbrž možných rizik spojených s kvalifikací ředitelů sloučených mateřských 

a základních škol obecně. Jednalo se o kvalifikaci ředitele sloučené MŠ a ZŠ. 

„Říká se, že druhostupňoví ředitelé školku opomíjejí nejen kontrolně, ale i finančně. Jde po 

tom inspekce, doptává se, sleduje tok peněz, hledá záznamy o hospitacích.“ 

Při nástupu do funkce ředitele školy v tomto případě nemusel ředitel uskutečnit žádné 

změny. 

 Otázka: Co jste jako ředitel školy musel změnit? 

„Já nic, protože jsem nastupoval do funkce už jako ředitel sloučeného subjektu. Pro mě je to 

stále stejné.“ 

V souvislosti se zajišťováním kontinuity vzdělávání dále hovořil ředitel školy 

o manažerských činnostech, které tuto oblast provázejí.  

„Je třeba si uvědomit, že ne všechno musím zvládnout sám a musel jsem se naučit delegovat. 

Také kontrola je jednou z manažerských činností, kterou musím delegovat, ačkoli se snažím, 

jak mohu, abych zrovna tuto oblast nechal ve své kompetenci.“ 

Kromě delegování, zmínil ředitel ještě důležitost zajištění organizace chodu dvou subjektů. 

Poté se odmlčel a dodal, že vnímá odlišnosti v komunikaci s učitelkami mateřské školy 

a s učiteli základní školy, rovněž vidí rozdíly i v přístupu ke vzdělávání i v povahách 

jednotlivých skupin učitelů. Hlavně v případě srovnání učitelek mateřské školy a učitelů 

druhého stupně. 
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Kategorie III Potřeby ředitele školy a kontinuita 

 

Schéma č. 43 Potřeby ředitele školy a kontinuita – C 

Ředitel této sloučené školy zmínil při rozhovoru jako důležité tři základní témata, která jsou 

dále považována za kódy. Jsou jimi dovednosti, podpora a kvalifikace. Podle vyjádření 

ředitele školy usnadní práci ve sloučeném subjektu vzdělání ředitele, které je zaměřené na 

první stupeň základní školy. Zároveň však lze mezi potřeby zařadit také dovednosti, které si 

ředitel školy utváří a rozvíjí jednak v průběhu vzdělávání, jednak zkušenostmi, které získává 

v rámci situací, do nichž se díky své funkci dostává. Je jimi zejména asertivita a práce 

s časem. Dále se jedná o manažerské dovednosti jako například delegování, organizování 

a rozhodování. Ředitel říká: 

„Především musím mít organizační schopnost, měl by umět delegovat, velice důležité je umět 

pracovat s časem, být rozhodný a asertivní.“ 

Dále ředitel řekl, že by ulehčil ředitelům od byrokracie. To považuje za jednu z možností 

podpory hned vedle podpory ze strany vedoucích pracovníků ve škole, které by chtěl dobře 

finančně ohodnotit. Dle jeho názoru to však vždy není zcela možné. 

Shrnutí – škola C 

Ředitel školy C nastoupil do funkce až poté, co škola prošla slučovacím procesem, výměnou 

ředitele a nesrovnalostmi ve vztazích v rámci vedení školy. Poté, co začal vykonávat roli 

ředitele školy, nemusel přijímat žádné změny související se zajišťováním kontinuity 

vzdělávání, vše ponechal tak, jak bylo. Učitelé spolupracují napříč mateřskou školou 

a prvním stupněm základní školy zejména při screeningu školní zralosti. Předávají si tak 

žáky včetně informací o nich. V tom shledává ředitel kromě výhod také možné úskalí, neboť 

učitelé tak mohou mít jisté předsudky ještě před zahájením samotné práce se žáky. Dále 
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upozorňuje na možná úskalí v jiných sloučených subjektech, v nichž je na pozici ředitele 

školy ředitel, který má kvalifikaci pouze pro druhý stupeň základní školy. Na závěr uvádí 

potřebu upustit od přemíry byrokracie a zajistit si podporu od jednotlivých členů vedení 

školy. 

Poznatky z individuálních rozhovorů: škola – A, škola – B, škola – C  

Uvedené rozhovory přinášejí poznatky dvou ředitelů a jedné ředitelky sloučených 

mateřských a základních škol. Školy se liší jednak délkou trvání sloučeného subjektu, jednak 

způsobem i důvodem jejich slučování. 

Škola, která je sloučená nejkratší dobu, škola B, vznikla přirozenou cestou, kterou přinesl 

demografický vývoj v dané lokalitě. Nejednalo se přímo o slučování dvou původně 

oddělených škol, ale stavbou nové budovy pro základní školu, která měla zajistit návaznost 

vzdělávání pro děti stávající mateřské školy. 

Jedinou podstatnou nevýhodou bylo místo výstavby nové budovy, které se nacházelo mimo 

areál mateřské školy. Tato skutečnost se posléze ukázala jako překážka pro ředitelku školy, 

která musela delegovat více pravomocí na ostatní kolegyně, a to s ohledem na to, v které 

z budov se nacházely ve větší míře. 

Jako výhodu lze považovat možnost připravit se na provoz navazujícího vzdělávání, a to po 

stránce pedagogické i personální. Paní ředitelka měla možnost, vytvořit si zcela nově část 

svého pedagogického sboru. Velmi se osvědčila podpora od zřizovatele. 

Škola, která je sloučená v rozmezí 5 – 10 let, vznikla rovněž z důvodu demografického 

vývoje v regionu, avšak zde se jednalo o úbytek dětí, který mohl zapříčinit zrušení základní 

školy. Proto došlo k dohodě mezi ředitelem základní školy a zřizovatelem o sloučení obou 

subjektů. V tomto případě bylo zapotřebí, aby ředitel školy přistoupil i k dalším krokům, 

kterými bylo rozšíření vzdělávací nabídky pro základní vzdělávání – jednalo se zejména 

o mimoškolní aktivity, ale také o zřízení sportovní třídy. Ředitel sice vnímá sloučení jako 

výhodu v tom, že se opět našla prestiž základní školy, avšak nejraději by nyní situaci vrátil 

zpět a věnovat se opět pouze základní škole. Z provedené SWOT analýzy rovněž vyplývá, 

že zaměstnanci školy vnímají jeho prioritu, kterou je základní škola. Ředitel však ke zjištění 
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analýzy přistupuje otevřeně a přijímá opatření, která se zaměřují na větší spolupráci jeho 

osoby se zaměstnanci mateřské školy. 

Škola, která je sloučená nejdelší dobu, a to více než 13 let, prošla jako jediná poněkud větší 

nestabilitou ve svém vedení. Po výměně původní ředitelky, která byla bezprostředně 

u slučování škol, docházelo k neshodám mezi ředitelem a vedoucí učitelkou mateřské školy. 

Jistou stabilizaci je možné z pohledu současného vedení školy vnímat od roku 2012, kdy 

nastoupil do funkce nový ředitel. Ten vnímá sloučenou školu jako stálou v oblasti 

zajišťování kontinuity vzdělávání. Tato skutečnost ho nevedla k přijímání zásadních změn. 

Za velmi pozitivní považuje spolupráci učitelek mateřské a základní školy, především 

v možnosti přizpůsobit přístup k žákům v základní škole na základě získaných informací od 

učitelek mateřské školy. Spolupráce funguje i při screeningu školní zralosti. V současné 

době pojmenovává také jako úskalí možnost vytvoření si jistého obrazu o žákovi na základě 

informací ještě před tím, než se učitelé základní školy se žákem setkají. Ve své funkci hodně 

uplatňuje delegování. Za důležité dovednosti považuje asertivitu, schopnost jednat s lidmi, 

a to především s různými povahami, které mají dle jeho názoru učitelé napříč spektrem 

mateřské školy, prvního a druhého stupně základní školy. 

5.6.7 Vyhodnocení 2. etapy výzkumu 

Cílem druhé etapy výzkumu bylo uskutečnit podrobnější vhled do školské praxe a získat 

názory ředitelů sloučených mateřských a základních škol na kontinuitu předškolního 

a základního vzdělávání v reálném prostředí jejich škol. Hlavními fenomény výzkumu se tak 

staly kontinuita předškolního a základního vzdělávání a role ředitele školy při jejím 

zajišťování.  

Bezprostředně po třídění odpovědí, po jejich kódování, kategorizaci a interpretaci bylo 

potřebné provést opět syntézu dat a směřovat tak k závěrečným zjištěním. K tomu účelu byla 

zvolena přehledná tabulka, která ukazuje kategorie odpovědí všech tří vzorků ředitelů škol, 

s nimiž byly vedeny rozhovory. Kategorie byly záměrně zvoleny shodné pro celý vzorek, 

odlišnosti lze spatřovat v kódech a jejich subkódech, které vznikaly již odlišně na základě 

různosti odpovědí.  
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Kategorie Škola sloučená 
méně než 5 let 

Škola sloučená  
5 – 10 let 

Škola sloučená více 
než 10 let 

Sloučená škola 
a kontinuita 

Výhody pro děti/žáky 
(dlouhodobé vedení), 
rodiče, učitele 
(spolupráce, sdílení), 
zřizovatele (jeden 
ředitel); ekonomické 
výhody. 
Nevýhody pro provoz 
školy a ředitele (více 
zaměstnanců, více 
činností), děti/žáky 
(možná nuda). 

Výhody pro ředitele 
(rozvoj, manažerská 
výzva, prestiž), školu, 
děti, žáky, rodiče, 
zaměstnance a 
ekonomickou oblast. 
Nevýhody v objemu 
práce pro ředitele 
(náročná práce 
s časem, práce 
s lidmi, organizování) 

Zajištění chodu 
sloučené školy 
(vedení lidí, 
spolupráce s rodiči, 
organizování); 
Zajištění plynulého 
přechodu dětí z MŠ 
do ZŠ (zaměstnanci, 
prostředí). 

Změny a kontinuita 

Organizování 
(struktura, 
kompetence, priority); 
Ekonomika, provoz 
(personalistika, 
materiální vybavení); 
Vedení lidí (motivace, 
komunikace, image 
školy); 
Dokumentace (RVP, 
ŠVP). 

Dokumentace (ŠVP, 
plán dalšího 
vzdělávání, vize 
školy); 
Organizování 
(kompetence, 
spolupráce, provoz); 
Personalistika (vedení 
lidí, pracovní pozice, 
ředitel). 

Před změnami – 
doplnění dovedností 
ŘŠ, monitorování 
chodu školy. 
Očekávané důsledky 
změn – koncepční, 
personální, časové. 
Změny – vedení lidí, 
manažerské činnosti, 
ekonomicko-provozní. 

Manažerské činnosti 
ŘŠ a kontinuita 

Delegování 
(organizování, 
kontrola, hodnocení 
zaměstnanců, 
krátkodobé plánování 
– na vedoucí učitelku 
MŠ); 
Nejnáročnější 
(plánování, 
rozhodování, 
delegování); 
Rozšíření (plánování, 
komunikace, kontrola, 
organizování). 

Delegování (nové 
činnosti na vedoucí 
učitelku MŠ); 
Nejnáročnější 
(plánování, 
organizování, 
koordinace – ŠVP), 
roční plán spojuje 
plánování a 
koordinaci;  
Nejdůležitější 
(koncepční činnosti, 
motivace, 
komunikace, 
rozhodování). 

Propojení 
(spolupráce, 
sjednocení); 
Specifika obou 
subjektů (plánování, 
komunikace, 
organizování); 
Systém (hospodaření, 
kontrola); 
Rozšíření 
(delegování, 
personální činnosti, 
kontrola); 
Náročnější (kontrola, 
práce s časem, 
organizování). 

Dovednosti ŘŠ a 
kontinuita 

Osobnostní 
Leaderovské 
Manažerské 
Odborné 
Sociální 
Komunikativní 

Orientace na sebe 
(odborné, osobnostní; 
důležitá pracovní 
zralost); 
Orientace na lidi 
(management, 
leadership, měkké 
dovednosti – 
komunikace, práce 
v týmu, kooperace) 

Práce s týmem 
(vedení, spolupráce, 
výběr); 
Rozvoj školy (leader, 
propagace, 
spolupráce); 
Měkké dovednosti 
(komunikace, sociální 
a personální, 
osobnostní); 
Tvrdé dovednosti 
(manažerské, 
znalosti). 
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Kategorie Škola sloučená 
méně než 5 let 

Škola sloučená  
5 – 10 let 

Škola sloučená více 
než 10 let 

Podpora a kontinuita 

Vnitřní (od 
zaměstnanců, od 
rodičů dětí/žáků, od 
zřizovatele); 
Vnější (řízení a 
vedení lidí, 
ekonomika, právo); 
Formy – konzultace, 
webový portál, stáže, 
pravidelná setkávání 
s řediteli sloučených 
MŠ a ZŠ, metodika – 
průvodce sloučením a 
soužitím MŠ a ZŠ. 

Vzdělávání 
(hromadné – sdílení, 
setkávání, 
workshopy, 
konference, seminář, 
individuální – 
konzultant, 
supervizor, kouč); 
Finance (platy, 
provoz); 
Lidské zdroje (od 
pedagogů, rodičů a 
dětí; od zřizovatele; 
administrativní 
pracovník). 

Od koho (interní – 
pedagogický sbor, 
vedoucí učitelka MŠ; 
externí – rodiče, 
zřizovatel, právní 
poradce, pedagogické 
fakulty, pozice 
asistentky); 
V čem (osobní rozvoj 
ŘŠ; zlepšení 
podmínek – finanční, 
časové, personální, 
materiální); efektivní 
osvědčené modely 
řízení – stát, region. 
Formy – konzultace, 
sdílení, 
sebevzdělávání, 
školení, semináře. 

Tabulka č. 10 Komparativní zobrazení dat. 

Z následující tabulky jsou patrné některé odlišnosti v odpovědích tří skupin vzorku. Při 

odhlédnutí od synonymických výrazů je možné spatřit rozdíl zejména u vzorku ředitelů, kteří 

vedou školu sloučenou déle než 10 let.  

Tito ředitelé měli odlišný přístup k analýze kladených dotazů, což vyplývá i z uvedených 

odpovědí. Hovořili v širším kontextu, z pohledu systémového. Při odpovědích se často 

dostávali k pojmům jako je spolupráce, společně, týmová práce. Kontinuitu předškolního 

a základního vzdělávání spatřují přes dva základní cíle: zajištění chodu sloučené školy 

a zajištění plynulého přechodu žáků z mateřské do základní školy. V souvislosti s tím také 

hovoří o činnostech nutných před realizací změny, o promýšlení očekávaných důsledků 

změn a poté o změnách samotných.  

Na manažerské činnosti pohlížejí podle jejich dopadu na zajištění návaznosti. Jedná se 

o činnosti směřující k zohlednění specifik obou subjektů, vedoucí k vytvoření systému 

a k propojení. 

Odlišnosti odpovědí tří skupin vzorku mohou souviset právě s délkou trvání sloučeného 

subjektu. Není však možné toto tvrzení zobecňovat, data byla platná pouze v danou chvíli 

pro daný vzorek. Nabízí se zde formulace hypotéz, založených na vztahu dvou proměnných, 

přičemž jedna z nich může být právě délka trvání sloučeného subjektu, či délka praxe 
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ředitele školy, další proměnné pak mohou kopírovat kategorie odpovědí vzorku ředitelů 

sloučených škol. To by však musel řešit navazující výzkum zřejmě s kvantitativním 

přístupem. 

5.7 Sumarizace a syntéza dat  
Následná sumarizace získaných dat z obou etap výzkumného šetření a jejich opětovná 

syntéza umožnily získat odpovědi na výzkumné otázky.  

První výzkumnou otázku je možné doložit odpověďmi získanými v první etapě výzkumu 

a dále kategorií odpovědí: sloučená škola z hlediska kontinuity. 

Ředitelé vnímají kontinuitu jako výhodnou zejména pro: 

- děti/žáky, kteří mohou plynule přecházet z mateřské do základní školy, znají 

prostředí a také učitele; 

- učitele, kteří mohou spolupracovat a sdílet zkušenosti; 

- ředitele jako novou manažerskou výzvu, zvýšení prestiže; 

- zřizovatele, který komunikuje pouze s jedním ředitelem; 

- školu, z ekonomického hlediska. 

Ředitelé škol, které jsou sloučené delší dobu než 10 let, říkají, že kontinuita znamená 

zajištění chodu školy (vedení lidí, spolupráce s rodiči, organizování a finance) a zajištění 

plynulého přechodu dětí z mateřské do základní školy. Přičemž zdůrazňují potřebu 

připravenosti prostředí i samotných zaměstnanců. 

Ředitelé vnímají kontinuitu nevýhodnou zejména pro: 

- děti/žáky, kteří se mohou ve stejném prostředí nudit; 

- pro ředitele, kterému narůstají povinnosti i počet zaměstnanců; 

- pro školu, pokud jsou oddělené budovy. 

V souvislosti s kontinuitou předškolního a základního vzdělávání říkají ředitelé, že na sebe 

nenavazují rámcové a školní vzdělávací programy. Za hlavního aktéra kontinuity pak 

označili ředitele a uvedli, že podle jejich názoru začíná kontinuita fungovat v mateřských 

a základních školách, které mají společné vedení. 
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Druhá výzkumná otázka se zaměřovala na manažerské činnosti ředitelů sloučených 

mateřských a základních škol.  

Ředitelé uváděli v souvislosti se zajišťováním kontinuity předškolního a základního 

vzdělávání všechny manažerské činnosti, které vymezuje odborná literatura, navíc mezi ně 

zařadili také spolupráci, sjednocování a koordinaci.  

Za nejnáročnější z nich považují: 

- plánování, rozhodování, delegování, koordinaci, organizování, time management 

a kontrolu. 

Zároveň si byli vědomi nárůstu nových činností, které často delegují. Právě delegování 

považují ředitelé za důležité, zejména z důvodu přiřazení vhodného úkolu konkrétnímu 

zaměstnanci.  

V odpovědích na otázky vztahující se k tomuto tématu rovněž ředitelé uváděli celou oblast 

vedení lidí. Zmiňovali důležitost stanovení společné mise a vize pro sloučenou školu 

a důležitost úprav či tvorby nového školního vzdělávacího programu. 

Třetí výzkumná otázka se zaměřuje na vnímání role ředitele školy v procesu zajišťování 

kontinuity předškolního a základního vzdělávání. 

K této otázce lze přiřadit kategorii odpovědí „změny a kontinuita“ a „dovednosti ředitele 

školy a kontinuita“. 

Ředitelé vnímají svoji roli jako „motivátora“, především při sjednocování obou původně 

samostatných týmů zaměstnanců. Říkají, že je důležité získat nové znalosti a zkušenosti 

v oblasti předškolního vzdělávání, které je jim vzdálenější než základní vzdělávání.  

Pojmenovávali tak dovednosti, které dle jejich názoru ředitel sloučeného subjektu musí mít 

pro zajištění kontinuity vzdělávání. Jsou jimi: 

- osobnostní, leaderovské, manažerské, odborné, sociální, komunikativní, práce 

v týmu i s týmem – kooperace, spolupráce, propagace, znalosti, personální. 

Ředitelé zdůrazňují výhodu, pokud mají vzdělání jak pro předškolní, tak pro základní 

vzdělávání. V případě, že nikoli, pak tvrdí, že je důležité vše o předškolním vzdělávání 

nastudovat. Další výhodu spatřují ve vykonávání role zástupce ředitele před tím, než začnou 
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zastávat roli ředitele. Důležitá je podle jejich názoru rovněž pracovní zralost, kterou vnímají 

právě v délce praxe a zkušeností v oboru. 

Ředitelé dále říkají, že chybí externí podpora škol, uvítali by např. roli leadera, který by jim 

při zajišťování návaznosti jednotlivých procesů pomohl. 

Jako vhodnou formu podpory uvádějí: 

- sdílení s dalšími řediteli sloučených mateřských a základních škol;  

- stáže ve školách podobného typu; 

- workshopy a semináře; 

- konference pro sloučené mateřské a základní školy. 

Dle jejich názoru by bylo vhodné zajistit ředitelům individuální podporu v podobě kouče, 

supervizora, konzultanta, případně administrativní posily přímo ve škole.  

Ředitelé, kteří vedou školu sloučenou déle než 10 let, by uvítali ověřené modely řízení 

sloučené mateřské a základní školy. Ředitelé, kteří vedou školu sloučenou méně než 5 let, 

navrhují vytvořit metodiku – průvodce sloučením a soužitím. Zároveň jsou si vědomi 

nutnosti sebevzdělávání. 

Závěrem ředitelé doporučují otevřít téma kontinuity předškolního a základního vzdělávání 

veřejnosti a informovat o strategiích, které školy v této souvislosti realizují a s jakými 

výsledky. 
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6 Diskuse 

Případová studie přináší popis názorů ředitelů škol na kontinuitu předškolního a základního 

vzdělávání i na roli ředitele školy v procesu zajišťování kontinuity předškolního 

a základního vzdělávání. 

Předchozí kapitoly případové studie prezentují výsledky rozhovorů s řediteli škol, které se 

staly hlavním těžištěm pro získání potřebných dat. Závěry jsou shrnuty v přehledných 

tabulkách a znázorněny v podobě schémat, která zároveň znázorňují vztahy mezi 

jednotlivými kódy, subkódy a jejich kategoriemi.  

Výsledky 1. a 2. etapy výzkumu poskytují dostatek prostoru na odbornou debatu a komparaci 

názorů ředitelů škol s teoretickými poznatky plynoucími z dalších empirických studií. 

Zkoumanými fenomény se staly: kontinuita předškolního a základního vzdělávání a role 

ředitele školy v kontextu zajišťování kontinuity ve sloučené mateřské a základní škole. Hned 

1. etapa výzkumu ukázala na složitost celého fenoménu a potřebu podrobněji prozkoumat 

obě témata – kontinuitu a roli ředitele školy.  

6.1 Kontinuita 
Pojem kontinuita ve školském prostředí je nejčastěji řešen v souvislosti s oborovými 

didaktikami, s návazností vzdělávacích obsahů prvního a druhého stupně základního 

vzdělávání, případně základního a středního vzdělávání. Touto problematikou se zabývalo 

a zabývá naštěstí více odborníků v zahraničí i u nás, např.: Malcom (1995), Jarman (1997), 

Jeřábek (2001), Walterová et al. (2011), Knecht (2011), Švejnohová a Slavíková (2016). 

Řešena je tak zejména návaznost jednotlivých vzdělávacích oborů, případně obsahová 

návaznost kurikulárních dokumentů pro jednotlivé stupně vzdělání. Na úrovni státu je potom 

zdůrazňována také kontinuita vzdělávacích politik (Rýdl, 2014).  

Výzkumné šetření uskutečněné mezi řediteli sloučených mateřských a základních škol však 

potvrdilo a ukázalo jistou míru absence řešení kontinuity manažerských procesů 

realizovaných přímo v jednotlivých druzích či typech škol. Na první pohled by mohlo být 

považováno za zcela jasné, že nastavené procesy probíhají kontinuálně a výsledky 

manažerské práce v každé oblasti pak mohou odkrývat i samotné kvality nebo úskalí 

kontinuity. Ředitelé škol však byli odlišného názoru. Označili kontinuitu předškolního 
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a základního vzdělávání např. za: „neřešenou, nesystémovou, nekoordinovanou, podceňovanou, 

a dokonce za nevyjasněnou“ (podrobněji kapitola 5.3 Pilotáž). Toto označení, které ředitelé 

škol použili při specifikaci kontinuity předškolního a základního vzdělávání, není možné 

porovnat s pojetím teoretických poznatků, neboť teoretické vymezení kontinuity 

předškolního a základního vzdělávání v podstatě neexistuje. Je možné pouze konstatovat, že 

někteří odborníci zabývající se návazností vzdělávacích obsahů nebo kurikulárních 

dokumentů označují proces za kontinuální, pokud jde např. o: nepřetržité trvání, 

pokračování, spojitost, vzájemnou návaznost (Knecht, 2011). Proto bylo důležité kontinuitu 

předškolního a základního vzdělávání pojmenovat alespoň pro potřeby disertační práce. 

Po podrobnějším dotazování vzorku ředitelů sloučených mateřských a základních škol došlo 

k objasnění celé situace, neboť ředitelé škol zároveň vnímali návaznost předškolního 

a základního vzdělávání jako důležitou, nacházeli její výhody i nevýhody, zabývali se 

změnami v managementu a označili ředitele školy jako hlavního aktéra kontinuity 

předškolního a základního vzdělávání ve sloučených mateřských a základních školách.  

Dále podotkli, že si nejsou jisti, zda všichni ředitelé znají základní kurikulární dokumenty – 

rámcové vzdělávací programy, což považovali za důležité. Mimo jiné také zmínili, že podle 

jejich názoru na sebe navzájem nenavazují ani rámcové, ani školní vzdělávací programy. Na 

jisté problémy, a dokonce chyby při implementaci kurikulární reformy do prostředí českých 

škol upozorňuje také řada výzkumů (Dvořák et al., 2015, Straková, 2013). Výzkum rovněž 

ukazuje, že se ředitelé škol zaměřovali spíše na návaznost kurikulárních dokumentů 

a samotnou implementaci do praxe již neřešili, byť odborníci právě implementaci věnují 

značnou pozornost, Straková (2013) dokonce hovoří o nevyspělosti tvůrců kurikulárních 

dokumentů, kteří dle jejího názoru neposkytli dostatečné množství „vodítek“ pro zajištění 

implementace. Janík, Slavík (2009) pak poukazují na nesoulad kurikulí projektovaných, 

realizovaných a dosahovaných. 

Řada výzkumů se tedy tematikou kurikulárních dokumentů, návazností jejich vzdělávacích 

obsahů i implementací do praxe zabývá a docházejí k jasným výsledkům. Otázkou tak 

zůstává, zda výsledky výzkumů přímo mohou ovlivnit podobu RVP a najít si svoji cestu až 

k samotným učitelům a ředitelům škol, kteří všechny myšlenky, obsahy a cíle vzdělávání 

realizují.  
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Jak dále ukazuje Schéma č. 17 Kontinuita předškolního a základního vzdělávání z pohledu 

účastníků 1. etapy výzkumu, ředitelé se domnívají, že kontinuita obou úrovní vzdělávání 

začíná fungovat ve sloučených MŠ a ZŠ. Říkají, že tyto školy mají pro návaznost vhodné 

podmínky. Výzkumy uskutečněné v prostředí sloučených mateřských a základních škol však 

chybí, v tuto chvíli je možné vycházet pouze ze zjištění disertační práce a postupně navázat 

i realizací dalších výzkumných šetření, které by osvětlily více všechny oblasti kontinuity, 

případně i navrhly osvědčené postupy přímo inspirované školskou praxí. 

Pohled na kontinuitu předškolního a základního vzdělávání ze strany managementu 

sloučených mateřských a základních škol je zobrazen v tabulkách č. 11, 12, 13. Názory 

ředitelů jsou volně rozděleny na tři oblasti: možnosti – úskalí – řešení. 

Škola Jaké jsou možnosti 

Sloučená MŠ a ZŠ do 5 let 

Dlouhodobé vedení dětí od MŠ po ZŠ; 
společný ŠVP; 
dlouhodobá spolupráce s rodiči; 
sdílení s učiteli MŠ a ZŠ, předávání informací 
o dětech; 
zřizovatel jedná pouze s jedním ředitelem; 
ekonomické výhody – vyšší dotace pro školu. 

Sloučená MŠ a ZŠ 5 – 10 let 

Manažerská výzva pro ředitele, prestiž, rozvoj; 
děti – příprava na ZŠ dle očekávání učitelů, 
ulehčení přestupu z MŠ do ZŠ; 
lepší zastupitelnost zaměstnanců, možnost 
konzultací, vzájemné návštěvy; 
společné zaměření MŠ a ZŠ, propojení dvou 
světů, snadnější získávání žáků, větší 
provázání vzdělávání; 
snížení nákladů na služby a materiál, 
snadnější dosahování na dotace EU, možnost 
přerozdělení prostředků. 

Sloučená MŠ a ZŠ více než 10 let 

prostředí – připravenost, znalost učitelů, 
každodenní potkávání; 
zaměstnanci – využití společného koordinátora 
ŠVP, výchovného poradce, speciálního 
pedagoga – možnost podchycení problémů; 
dlouhodobá spolupráce s rodiči – spolek 
rodičů; 
možnost sledování společného cíle, společná 
vize – sdílení; 
společné porady, pestrost náplně práce. 

Tabulka č. 11 Možnosti sloučené MŠ a ZŠ při zajišťování kontinuity předškolního a základního vzdělávání. 
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Jak je patrné, ředitelé sloučených mateřských a základních škol si uvědomují možnosti na 

základě podmínek, které pro zajišťování návaznosti obou původně samostatných škol mají 

a které dle jejich názoru také využívají. Výsledky výzkumu ukazují mírné rozdíly v případě 

subjektů, které již jako sloučené existují delší dobu – je zřejmé, že v těchto školách ředitelé 

jako možnosti pro kontinuální práci uvádějí i využívání pracovních pozic pedagogů – právě 

pro zajištění připraveného prostředí. Zmiňují rovněž pestrost pracovních náplní, což 

dokazuje jejich péči o obsah činností, které nad rámec přímé pedagogické práce jejich 

zaměstnanci vykonávají. Společně pak můžeme definovat roviny, v nichž se zrcadlí 

možnosti, které ředitelé uvádějí. Jsou jimi především děti a žáci, dále zaměstnanci, prostředí 

školy, školní vzdělávací program a oni samotní jako hlavní aktéři. 

Následující tabulka vyznačuje úskalí, s nimiž se ředitelé setkávají, a které ředitelé označili 

za jisté nevýhody při zajišťování kontinuity předškolního a základního vzdělávání. 

Škola Jaká jsou úskalí 

Sloučená MŠ a ZŠ do 5 let 

Děti se mohou nudit, prostředí je pro ně 
známé, nezajímavé; 
nezkušenost ředitele s řízením MŠ; 
nedostatek času na řízení pedagogického 
procesu; 
více zaměstnanců, dvojí administrativní 
činnost; 
správa více objektů; 
nutnost komunikovat s více rodiče. 

Sloučená MŠ a ZŠ 5 – 10 let 

složité organizování – struktura, jiná provozní 
doba, jiná organizace školního roku; 
větší nárůst práce, větší zodpovědnost, více 
rodičů – více problémů; 
rozptýlená pozornost ředitele – přejezdy mezi 
pracovišti, sledování potřeb pracovišť, 
kontroly; 
práce s lidmi – nespokojenost se sloučením, 
rivalita, zkreslená komunikace, problém 
s porozuměním učitelkám MŠ. 
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Škola Jaká jsou úskalí 

Sloučená MŠ a ZŠ více než 10 let 

Nekompatibilní pedagogický sbor, pocit 
upřednostňování ZŠ, hoří my – oni; 
odlišný způsob komunikace s rodiči MŠ a ZŠ 
pro ředitele školy; 
časová náročnost – vzdálenost pracovišť, 
správa více budov; 
názorové neshody s vedoucí učitelkou MŠ; 
výběr společných vzdělávání; 
kvalifikace ředitele. 

Tabulka č. 12 Úskalí zajišťování kontinuity předškolního a základního vzdělávání ve sloučené MŠ a ZŠ. 

Ředitelé sloučených mateřských a základních škol se shodují v názoru, že důraz na 

zajišťování kontinuity v prostředí sloučených mateřských a základních škol je ohrožen 

nárůstem administrativní práce a náročností při vedení dvou původně samostatných a zcela 

odlišných kolektivů učitelů. Souhlasně říkají, že jim chybí prostor na řízení pedagogického 

procesu. Na tuto skutečnost již upozorňuje zpráva Mc Kinsey & Company (2010), v níž se 

uvádí, že ředitelé českých škol se věnují řízení kvality vzdělávání pouhých 20 % svého 

pracovního času. Zbylý čas poté věnují řešení administrativních a operativních záležitostí. 

Rovněž novější výsledky šetření TALIS 2018 uvádějí, že ředitelé zapojení do šetření stráví 

nad činnostmi spojenými se školním vzdělávacím programem jen malé procento svého 

pracovního času. U ředitelů zapojených do tohoto šetření z České republiky toto procento 

činí méně než 16 % (OECD, 2019). Autoři tohoto výzkumu dále předpokládají, že právě tyto 

činnosti mohou přímo souviset s podporou učitelů v jejich pedagogické práci – hospitacemi, 

mentorováním apod., lze proto tyto činnosti zařadit do oblasti vedení či řízení 

pedagogického procesu.  

Vedení pedagogického procesu je možné v podmínkách sloučených mateřských 

a základních škol považovat za velice podstatné. Zarážející však může být skutečnost, že 

pedagogická veřejnost, ředitelé škol i další odborníci ve školství jsou si vědomi zjištěného 

stavu i doporučení, avšak po dobu více než pěti let, které uběhly mezi šetřeními TALIS 2013 

a TALIS 2018, v podstatě v praxi v oblasti vytíženosti ředitelů škol nenastala žádná změna 

k lepšímu. Opět je možné se obrátit k otázce, zda všechna výzkumná zjištění a následná 

doporučení skutečně mají přímý dopad na praxi ředitelů škol. 
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Výzkum mezi řediteli sloučených mateřských a základních škol dále ukazuje, že slučování 

škol je možné považovat za změnu pro všechny aktéry, kterých se vzdělávání v dané škole 

týká, ba dokonce pro další zainteresované osoby, jako např. zřizovatel. Tato změna však 

s sebou přináší i další nutné změny, které již nastavuje ředitel školy, jakožto hlavní aktér 

vzdělávání v dané škole.  

Ředitelé uvedli, že usilovali rovněž v souvislosti se sloučením škol a se zajištěním kontinuity 

o zavedení změn. Jejich výpovědi je možné rozdělit na provozně organizační a koncepčně 

pedagogické. Jejich souhrn je uveden v tabulce č. 13. 

Škola 
Změny, které ředitelé realizovali 

Provozně organizační Pedagogické a manažerské 

Sloučená do 5 let Nová organizační struktura; 
nové plánování financí. 

SWOT analýza, analýza RVP, 
ŠVP, hledání spojitostí a 
úpravy ŠVP; 
doplnit si „know how“ 
předškolního vzdělávání; 
nové delegování, přerozdělení 
kompetencí, výběr vedoucí 
učitelky MŠ. 

Sloučená škola 5 – 10 let 

Změna informačního systému, 
pracovní doby, 
harmonogramu prázdnin; 
nová organizační struktura; 
nastavení formy spolupráce 
MŠ a ZŠ; 
změny v pracovních pozicích 
– jmenování, propouštění. 
 

Nové delegování, 
přerozdělení kompetencí; 
zajištění návaznosti a 
propojení obou ŠVP; 
vytvoření společné jednotné 
vize; 
nastavení nového plánu 
dalšího vzdělávání; 
nová motivace – mentoring, 
supervize; 
zavedení nového způsobu 
komunikace. 

Sloučená škola více než 10 
let 

Změny názvu školy, změny 
razítek, změny směrnic; 
sestavování rozpočtu 
s vedoucí učitelkou MŠ. 

Nové strategické plánování 
pro dva subjekty; 
nastavení kontrolních 
mechanismů; 
aktualizace náplní práce a 
kompetencí; 
zapojení středního 
managementu – rozvržení 
struktury vedoucích 
pracovníků, pokrytí nových 
míst, delegování. 

Tabulka č. 13 Změny realizované řediteli sloučených mateřských a základních škol. 
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Celým procesem příprav a implementace změny v oblasti managementu se zabývá mnoho 

autorů. Tyson, Jackson (1997) tvrdí, že jakákoli změna vytváří nejistotu, stres a dále hovoří 

o sebeúctě a vymezují pět stadií procesu změny. Výpovědi ředitelů explicitně neobsahují 

pojmy jako je sebeúcta, avšak u vzorku ředitelů, kteří vedou školy sloučené více než 10 let 

je patrné, že se jistými fázemi změn zabývali. Uvádí totiž kroky, které uskutečnili před 

zavedením změny a rovněž zdůraznili očekávání a důsledky změn. Uvádějí tak změny 

v organizování, plánování a kontrole na straně jedné a změny v propojování školních 

kurikulí, zapojování středního managementu, komunikaci na straně druhé. Kotter (1996) 

upozorňuje na rozdíl mezi řízením a vedením, který je možné nahlížet také v souvislosti 

s realizací změny. Změny, které ředitelé uvádějí, přirozeně akceptují oba přístupy jak řízení, 

tak vedení změny. Řízení změny je, jak uvádí tabulka č. 13, obsaženo v plánování, 

organizování, nastavování kontrolních mechanismů, naopak vedení je obsaženo 

v delegování, motivování, hledání spojitostí ŠVP a nastavování společné vize. 

Lze tedy konstatovat, že pojem kontinuita je na obecné rovině opatřen mnoha definicemi, 

jejichž obsahy se shodují. Jde o spojitost, nepřetržité trvání, vzájemnou návaznost, plynulost 

apod. Pro potřeby managementu sloučených mateřských a základních škol, je možné 

vymezit přesnější definici, která vychází jak z teoretických poznatků, tak z výpovědí ředitelů 

škol získaných v reálném prostředí.  

Kontinuita managementu předškolního a základního vzdělávání ve sloučených mateřských 

a základních školách je permanentní cyklicky se opakující proud navzájem propojených, 

souvisejících a navazujících procesů zajišťujících pokračování a plynulost v kontextu 

vzájemných vztahů v organizaci. 

Pro potvrzení této definice by bylo vhodné realizovat navazující výzkumné šetření, které by 

pomohlo přenést nové poznatky přímo do autentického prostředí sloučených MŠ a ZŠ. 

6.2 Role ředitele školy 
Případová studie a z ní navržená definice pojetí kontinuity z pohledu ředitelů sloučených 

mateřských a základních škol se přímo dotýká manažerských činností ředitele tohoto typu 

školy. Ředitelé se shodují na tom, že svými rozhodnutími, svým jednáním a rovněž svými 

kompetencemi přímo ovlivňují celý proces kontinuity. Sami ředitelé se označili za hlavní 
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aktéry zajišťování kontinuity předškolního a základního vzdělávání. Ukazuje se, že ředitelé 

jsou si vědomi manažerských činností, které pravidelně uplatňují. Zároveň pojmenovali 

manažerské činnosti pro ně náročné i ty, jejichž obsah se díky sloučení škol proměnil 

(rozšířil). Následující tabulka třídí manažerské činnosti ředitelů sloučených MŠ a ZŠ podle 

toho, jak náročné, rozšířené a důležité je sami ředitelé považují. 

Škola 
Manažerské činnosti ředitelů sloučených MŠ a ZŠ 

náročnější rozšířené nejdůležitější ostatní 

Sloučená  
do 5 let 

Plánování, 
rozhodování, 
delegování 

Plánování, 
komunikace, 

kontrola, 
organizování 

 
Delegování, 
hodnocení 

zaměstnanců 

Sloučená  
5 – 10 let 

Plánování, 
organizování, 

koordinace ŠVP, 
 

Koncepční 
činnosti, 

motivace, 
komunikace, 
rozhodování 

Delegování 

Sloučená více 
než 10 let 

Kontrola, práce 
s časem, 

organizování 

Delegování, 
personální 

činnosti, kontrola 
 

Spolupráce, 
sjednocení, 
systém – 

hospodaření 
Tabulka č. 14 Rozdělení manažerských činností podle jejich vnímání řediteli sloučených MŠ a ZŠ 

Ředitelé uvádějí manažerské činnosti na všech úrovních, které vymezuje Bělohlávek (2006), 

Fotr et al. (2003). Zároveň je patrné, že různým manažerským činnostem přikládají různou 

úlohu v podmínkách své školy. Ředitelé, kteří vedou školu, jež je sloučená déle než 10 let 

pak uvádějí další činnosti, které v souvislosti se zajišťováním kontinuity vzdělávání 

uplatňují. Jsou jimi: sjednocení, spolupráce a vytváření systému např. v hospodaření. 

Z výpovědí je rovněž patrná jistá oscilace mezi manažerskými a leaderovskými činnostmi, 

které ředitelé uvedli. 

Plánování, rozhodování, delegování, organizování, kontrola, komunikace, motivace, 

koordinace, práce s časem, hospodaření, spolupráce, sjednocení, personální činnosti – 

to jsou činnosti, které ředitelé považují za manažerské činnosti a realizují je mimo jiné 

rovněž pro zajišťování kontinuity předškolního a základního vzdělávání ve sloučených 

mateřských a základních školách. 

Z výzkumu vyplývá, že si ředitelé uvědomují potřebu rozvoje vlastních dovedností, které 

jim pomáhají k realizaci činností a tím i k naplňování „příkazné mise“, kterou zmiňuje Fayol 
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(2013) právě v souvislosti s realizací manažerských činností a s následným zaměřením na 

rozvoj zaměstnanců.  

Veteška, Tureckiová (2008a) hovoří o řízení podle kompetencí, následně vymezují 

manažerské kompetence. Dovednosti manažera rozšiřuje Veber (2000) o kreativitu umění 

předvídat a riskovat. Kompetencemi ředitele školy se zabývala Nezvalová (2003), jmenuje 

kompetence řídící, sebeřídící a personální. Šuťáková a Ferencová (2010) již navrhly 

kompetenční model ředitele školy, který zahrnoval tři oblasti kompetencí, a to osobnostní, 

manažerské a odborné. Cimbálníková (2010) navrhuje kompetenční model ředitele školy 

v podobě následujících kompetencí: osobnostní, odborné, metodické, koncepční a sociální. 

Později se kompetencemi ředitele školy zabývá Lhotková (2012), Trojan (2014, 2018). 

Systémově byla tato problematika řešena Individuálním projektem národním Kariérní 

systém (MŠMT, 2015). Některé zahraniční výzkumy především v souvislosti 

s transformačním leadershipem pak zdůrazňují nutnost umět delegovat a rozhodovat se pro 

efektivní delegování i budovat důvěru mezi řediteli a zaměstnanci (Bass, Avolio, 1997, 

2004, online). Je patrné, že veškeré manažerské činnosti, které uvedl vzorek ředitelů 

i odborná literatura přímo s delegováním souvisí, mohli bychom delegování propojit 

s důležitou dovedností především při práci s lidmi. Pro efektivní delegování bude zapotřebí 

také diagnostikovat zaměstnance a komunikovat (Griffin, 1990). 

Následující tabulka uvádí oblasti kompetencí ředitele školy z pohledu odborné literatura 

a z pohledu samotných ředitelů sloučených mateřských a základních škol. 

Kompetence ředitele školy 

Pohled vzorku ředitelů Pohled odborné literatury 

Osobnostní 
Leaderovské 
Manažerské 

Odborné 
Sociální a personální 

Komunikativní 

Manažerské 
Leaderovské 
Osobnostní 

Odborné 
Metodické 
Koncepční 

Sociální 
Tabulka č. 15 Oblasti kompetencí ředitele školy – pohled ředitelů sloučených mateřských a základních škol a odborné 
literatury. 

V mnohých oblastech je patrná shoda. Chybí však specifikace jednotlivých oblastí právě pro 

případ sloučených mateřských a základních škol.  
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Pro vyjádření vztahů kontinuity předškolního a základního vzdělávání a kompetencí ředitele 

školy je možné využít již popsaných kompetencí z odborné literatury, kompetencí 

uvedených přímo vzorkem ředitelů a následně je propojit je s konkrétními činnostmi 

specifickými pro vedení lidí a řízení sloučené organizace mateřské a základní školy, které 

uvádějí ředitelé škol (Tabulka č. 10 Komparativní zobrazení dat, Tabulka č. 15 Oblasti 

kompetencí ředitele školy – pohled ředitelů sloučených mateřských a základních škol 

a odborné literatury). Následující schéma přináší průnik obou pohledů na kompetence 

ředitele školy a uvádí je do souvislosti se zajišťováním kontinuity sloučené mateřské 

a základní školy. 

 

Schéma č. 44 Kompetence ředitele sloučené mateřské a základní školy 

Každý ze souborů kompetencí je dále možné rozpracovat do dílčích dovedností, znalostí 

nebo činností se zaměřením na priority v rámci každé z kompetencí podle výpovědí ředitelů 

škol. 

Odborné kompetence – rozvíjení svých dovedností a znalostí v rámci oboru (problematika 

předškolního a základního vzdělávání); orientace v právních předpisech. Odborné 

Kompetence 
ředitele 

sloučené MŠ a 
ZŠ

odborné

leaderovské

systémové

sociální a
personální

manažer-
ské

komunika-
tivní

reflexivní
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kompetence se týkají také rozvoje ředitele školy jako manažera a leadera organizace – jde 

zejména o dovednosti v oblasti vedení lidí, řízení školy apod.  

Leaderovské kompetence – formulování vize školy a rovněž i filozofie vzdělávání dané 

školy; nová vize musí být platná a akceptovatelná pro obě úrovně vzdělávání, z ní pak 

vychází celý ŠVP i další činnosti a aktivity, které se ve škole realizují. 

Systémové kompetence – propojení obou kurikulárních dokumentů – pro předškolní 

a základní vzdělávání. Rámcové vzdělávací programy sice deklarují jistou návaznost, 

nicméně je třeba, aby se návaznost projevila také ve školních vzdělávacích programech, a to 

nejen po stránce obsahové (jde o formulování takových výstupů z předškolního vzdělávání, 

na které budou navazovat na obsah výuky v prvním ročníku základní školy), ale také 

v podobě navazujících výchovných a vzdělávacích strategií na úrovni školy formulovaných 

v části školního vzdělávacího programu „Charakteristika ŠVP“. Vytvoření vhodného 

učebního plánu – to znamená rozvržení počtu vyučovacích hodin do vyučovacích předmětů 

tak, aby odpovídaly zaměření a charakteru ŠVP a byly v souznění s vizí školy. Ředitelé dále 

uvádějí dovednosti jako vytváření systému kontroly a hospodaření. 

Sociální a personální – výběr zaměstnanců pro konkrétní činnosti provázané předškolním 

i základním vzděláváním – sestavování týmů např.: pro jednotlivé vzdělávací oblasti, pro 

kontinuitu vyučovacích metod a forem práce; pro integraci dětí/žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami včetně žáků mimořádně nadaných; dále jde o spolupráci s partnery 

týkající se obou úrovní vzdělávání apod. Podle ředitelů je zapotřebí také umět pracovat 

v týmu. 

Manažerské – plánování všech procesů, činností a aktivit s ohledem na propojení specifik 

předškolního a základního vzdělávání. Jedná se o návaznost short term actions a long term 

strategic (Kaplan, Norton, 2000, s. 2, online). Všechny dílčí aktivity realizované ve škole je 

třeba dát do souvislosti s dlouhodobými cíli a do kontextu s vizí, případně i s filozofií školy. 

Organizování – při všech akcích organizovaných školou je vhodné zapojovat jednak do 

jejich plánování, ale také do jejich realizace jak předškolní, tak základní vzdělávání. 

Komunikativní – pojmenovávání všech procesů nastavených ve škole, všech hlavních 

i dílčích cílů vzdělávání; argumentace a vyjednávání, a to na všech rovinách vzdělávacího 
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procesu i řízení organizace a jednání s partnery. Komunikace proniká rovněž do všech 

kompetencí. 

Reflexivní – průběžné vyhodnocování nastavených procesů s ohledem na začlenění 

předškolního i základního vzdělávání; hodnocení zaměstnanců, případně sebereflexe. Využít 

je možné model GROW (Whitmore, 2014, s. 66), který je založen na postupu kladení otázek 

směřujících k dosahování stanoveného cíle. Může být použit také při provázení nebo 

koučování zaměstnanců v jejich profesním růstu. Dále je možné využít jeden z nástrojů 

sebereflexe – tzv. balanční kruh neboli balanční kolo (the Wheel of Life). Kolo života 

ukazuje člověku živé vizuální vyobrazení cesty jeho života tak, jak ji vidí v současné době 

v porovnání s cestou, kterou by chtěl mít a kterou považuje pro sebe jako ideální. Každá 

z oblastí života daného člověka je v rámci tohoto nástroje mapována v kruhu, jinak řečeno 

v kole. Tento koncept byl vytvořen v originále Paulem J. Meyerem, zakladatelem Success 

Motivation® Institute (MindTools, 2018, online).  

Reflexivní kompetence je důležitá v celé své šíři, a to nejen pro zjištění současného stavu – 

např. jak se daří zapojovat pedagogy předškolního i základního vzdělávání do krátkodobých 

akcí (short term actions), ale rovněž pro formulování návrhu opatření, která se rozhodne 

ředitel školy přijmout pro udržení nebo pro zlepšení situace. 

Všechny vymezené kompetence se navzájem doplňují, ovlivňují a propojují. Rozhodně 

nestojí vedle sebe izolovaně jako samostatné dovednosti. Vždy záleží na schopnosti ředitele 

školy své dovednosti pojmenovat, vyhodnotit a rozhodnout, na kterou z nich se v dané době 

s ohledem na konkrétní situaci, podmínky a potřeby školy zaměří. 

Ředitel sloučené mateřské školy a základní školy bude kompetence jistě obsahově pojímat 

šířeji a komplexněji s ohledem na dvě sice různé, avšak na sebe nutně navazující úrovně 

vzdělávání – to již vyplývá z výpovědí ředitelů. Zároveň kompetence a jejich rozvoj budou 

přímo souviset s kontextem dané školy. Výše uvedený model vychází jednak z teoretických 

poznatků, jednak ze sdělení samotných ředitelů sloučených mateřských a základních škol. 

Samozřejmě, že se nabízí další prostor pro jeho ověřování navazujícími výzkumnými 

šetřeními. 



177 
 

Pro rozvoj a stálé prohlubování kompetencí bude zapotřebí poskytnout dostatečnou podporu 

této specifické skupině ředitelů škol. Samozřejmě, že některé zkušenosti a inspirace mohou 

nasbírat v ostatních sloučených organizacích MŠ a ZŠ, ředitelé však upřednostňují, jak 

vyplývá z jejich reakcí, systémové řešení. Specifika vedení lidí a řízení sloučeného 

pracoviště vyžadují i specifický přístup k podpoře jejich ředitelů. Toto vyplývá rovněž 

z výsledků tohoto výzkumného šetření (Tabulka č. 10 Komparativní zobrazení), v níž jsou 

shrnuty výpovědi vzorku ředitelů zaměřené na potřebnou podporu při zajišťování kontinuity 

předškolního a základního vzdělávání ve sloučených mateřských a základních školách. 

Ředitelé sice nebyli dotazováni přímo na vzdělávání, ale na formu podpory. I přesto však 

jejich odpovědi ke vzdělávání směřovaly. Je tedy patrné, že chtějí na svém rozvoji dále 

pracovat a vzdělávání za jednu z forem podpory považují. Tato skutečnost dále může 

pozitivně ovlivňovat celý proces dalšího vzdělávání ve školách, což dokládá také šetření 

TALIS 2013 – ve zprávě z šetření se uvádí, že ředitelé, kteří se sami vzdělávali v oblasti 

pedagogického vedení, se častěji zapojovali do vedení ve vzdělávání ve svých školách 

(OECD, 2019). 

Ředitelé sloučených mateřských a základních škol uvádějí potřebný obsah vzdělávání 

i formy, které upřednostňují. Podporu ředitelům škol zajišťuje v současné době řada 

vzdělávacích institucí i vysokých škol. Jedná se např. o vzdělávací programy v rámci 

celoživotního vzdělávání nebo také vzdělávací programy v oboru Školský management, 

které je realizováno formou bakalářského studia, a Management vzdělávání ve formě 

magisterského studia. Existuje rovněž podpora v podobě mentoringu nebo koučinku, kterou 

mohou ředitelé získat v rámci projektů financovaných z Evropského sociálního fondu. Celá 

nabídka podpory, ať jde o dlouhodobé systematické vzdělávání na univerzitách, či 

krátkodobé semináře nebo workshopy realizované dalšími vzdělávacími institucemi, má 

jedno společné – nezaměřuje se cíleně na uspokojení potřeb cílové skupiny ředitelů 

sloučených mateřských a základních škol. Je proto možné vycházet z výsledků tohoto 

výzkumného šetření a doporučit k realizaci formu i obsah vzdělávání, které by vycházelo 

z konkrétních potřeb cílové skupiny toho výzkumu, a zároveň akceptovalo možnosti 

a podmínky vzdělávacích institucí. Výsledky představuje následující schéma. 
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Schéma č. 45 Návrh modelu podpory ředitelů sloučených mateřských a základních škol. 

Jak je patrné, jednotlivé formy na sebe navazují a umožňují tak postupně poznávat nejen 

specifika prostředí sloučených mateřských a základních škol, ale rovněž potřeby konkrétního 

ředitele. Na potřebu zaměřit se na osobnostní rozvoj ředitele školy upozorňuje vzorek 

ředitelů z prostředí nejdéle sloučených škol.  

Schéma evokuje vzájemnou provázanost jednotlivých forem vzdělávání, mezi nimiž by 

mohly samostatně figurovat stáže, případně sebevzdělávání, které ředitelé rovněž považují 

za podstatné pro jejich podporu při zastávání své pozice. Relativně hojně využívanou formou 

vzdělávání, která si postupně našla své místo a opodstatnění v systému vzdělávání na katedře 

Andragogiky a managementu vzdělávání PedF UK, je manažerské praxe. Je možné 

konstatovat, že zařazení manažerských praxí do vzdělávání směřuje jednoznačně k propojení 

teorie s praxí a k prohlubování úrovně kompetencí ředitelů škol. Částečně se tak může dařit 

eliminovat i v mezinárodních doporučeních pojmenovávanou malou míru praktických 

činností ve vzdělávání učitelů i řídících pracovníků ve školství (McKinsey & Company, 

2010). Nicméně teprve ověření modelu v praxi by mohlo přinést bližší poznání jeho 

využitelnosti a efektivity. 

Výsledky 2. etapy výzkumu uskutečněného mezi řediteli sloučených mateřských 

a základních škol jasně ukazují, že samotní aktéři zajišťování kontinuity předškolního 
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a základního vzdělávání, jak se ředitelé označili, mají také jistou představu o nastavování 

manažerských procesů, které mohou kontinuitu zajišťovat, na druhou stranu však tvrdí, že 

se jim nedostává dostatečná podpora a sami její formy navrhují (Tabulka č. 10 Komparativní 

zobrazení dat). 

Ředitelé si tak kladli otázky, jako např.:  

„Jak může ředitel školy podpořit návaznost mateřské a základní školy? Kdo mu může pomoci? Kde se 

inspirovat?“ 

Rovněž požadují inspiraci v podobě průvodce společným soužitím MŠ a ZŠ nebo 

osvědčeného modelu řízení sloučené organizace.  

Teoretické poznatky sice přímo nepřinášejí jasný model řízení sloučeného subjektu, nicméně 

je možné najít inspiraci či oporu, lze nacházet modely rozvíjení firem nebo organizací a je 

možné vybírat takové strategie, které mohou odpovídat charakteru konkrétní školy, byť 

pocházejí z mimoškolského sektoru.  

Odpovědi ředitelů, zejména těch, kteří vedou subjekt sloučený delší dobu než 10 let, rovněž 

ukazují na dvě priority: 

- zajištění chodu sloučené školy; 

- zajištění plynulého přechodu dětí z mateřské do základní školy.  

Svoji roli vnímají jako „motivátora“. Je zřejmé, že tím vycházejí z leaderovských 

kompetencí, což dokazuje i jejich akcent na postupné monitorování prostředí sloučených 

škol před implementací změn, které s sebou sloučení škol a požadovaná kontinuita 

vzdělávání přinesla, a akcent na komunikaci uvnitř škol, a to zejména pro zajištění 

propojenosti dvou původně samostatných pedagogických sborů, propojenost ŠVP i společné 

vize.  

Školu je tak možné považovat za „živý organismus“, neboť se zaváděním změn stále vyvíjí, 

proměňuje a ve své podstatě roste. Vše je ovšem důsledek společné práce všech, kteří se na 

jejím rozvoji a životě podílejí – pedagogů, žáků, rodičů a dalších partnerů dané školy. 

Řediteli školy může při své činnosti týkající se zejména kontinuální práce napříč 

předškolním a základním vzděláváním pomoci model založený na čtyřech vzájemně 

propojených a navazujících fází dynamiky ekologických systémů (Podskľan, 2015). 



180 
 

Pro možnost inspirace tímto modelem, je zapotřebí všechny fáze zasadit do školního 

prostředí, cíleně do prostředí slučujících se mateřských a základních škol. 

První fáze – ředitel školy přichází v této fázi s novou představou o fungování školy, s novou 

vizí a koncepcí rozvoje školy.  

Nejčastější činnosti ředitelů škol při první fázi: 

- seznamování zaměstnanců s vizí školy, s koncepcí rozvoje školy; 

- seznamování se s podmínkami vzdělávání (personální, materiální apod.); 

- nastavování nových procesů – v této oblasti záleží na prioritách ředitele školy (jako 

příklad je možné uvést záměr zapojit obě školy do projektu „Ekoškola“, zařadit do 

předškolního vzdělávání prvky projektového vyučování; zapojit všechny 

zaměstnance do přípravy dnů otevřených dveří, nastavit pracovní metodické skupiny 

napříč oběma stupni škol apod.). 

Tím dochází ke zmíněné expanzi neboli k rozpínání, růstu či zvětšování dosud fungujících 

procesů. 

Druhou fázi považujeme za fázi, kdy jsou procesy zahájené. 

Nejčastější činnosti ředitelů škol ve druhé fázi: 

- pozorování chodu procesů; 

- záznamy pozorování do archů; 

- rozhovory se zaměstnanci školy, se žáky, dětmi a rodiči; 

- příprava na zásadní změny – personální, organizační, prostorové a především změny 

týkající se pedagogického procesu, jeho obsahu i způsobu realizace. 

Třetí fáze je potom odrazem předchozích dvou fází – expanze a konzervace. 

Nejčastější činnosti ředitele školy: 
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- příprava na implementaci výsledků pozorování (autoevaluační činnosti) do praxe – 

může se jednat o změny personální, změny související s vedením pedagogického 

procesu, změny organizační apod.; 

- plánování postupného zavádění změn do školní praxe; 

- výběr spolupracovníků, přerozdělení rolí a kompetencí. 

Tato fáze je důležitá z hlediska dalšího nastavení všech procesů ve škole. Dochází sice 

k uvolnění – zde ho vnímáme spíše jako odhalení silných a slabých stránek nově 

nastavených procesů v současných podmínkách, které budou mít dopad na budoucnost 

školy. 

Čtvrtá fáze je nazvána – reorganizace – a plynule vychází z fáze třetí. 

Nejčastější činnosti ředitele školy: 

- vlastní implementace výsledků pozorování do školské praxe; 

- výběr pracovníků, zařazení na jednotlivé pracovní pozice; 

- úpravy náplní práce, jmenování zástupců ředitele školy i dalších vedoucích 

pracovníků; 

- zahájení realizace změněných procesů, včetně jejich podmínek. 

Časové nastavení výše uvedených fází může být různé, pro možnost dlouhodobějšího 

pozorování nastavených procesů v praxi je však jasné, že je možné pracovat s nejmenší 

možnou časovou jednotkou jednoho školního roku. Protože autoevaluační procesy probíhají 

ve školách v rámci jedné oblasti zpravidla po třech letech – lze považovat toto období za 

nejdelší. Vhodné je proto alespoň první a druhou fázi ponechat plynout v období jednoho až 

tří let. Další fáze potom mohou být samozřejmě časově kratší. Vždy záleží na konkrétních 

možnostech a potřebách ředitelů škol. 

Pro ředitele slučujících se, nebo již sloučených mateřských a základních škol může být tento 

pohled na fungování školy jako adaptivní organizace velmi užitečný, a to zejména z důvodu 

uvědomění si postupného zavádění nových procesů či změn do praxe, jejich pozorování 
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a vyvozování důsledků. Zároveň se může stát pro zaměstnance motivující, neboť zcela 

jednoznačně postaven na jejich zapojení do dění v organizaci.  

V podstatě je možné říci, že jde o motivaci pedagogických i nepedagogických zaměstnanců, 

kteří se tak mohou podílet na plnění společného programu (Ahmad, 2012, online). 

Kvantitativní výzkum, jehož výsledky prezentuje Ahmad (2012, online), dokládá, že 

leadership ředitele má přímý vliv na efektivitu rozvoje školy. Za jednu z kompetencí ředitele 

je považována právě motivace, která vede k lepším výsledkům podřízených a pomáhá 

k efektivní práci skupin. Jak je patrné z disertační práce, motivaci považuje za podstatnou 

také vzorek ředitelů. Akcent na motivaci zaměstnanců, jejich zapojování do procesů 

nastavených ve školách a postupné uplatňování transformačního leadershipu, je zřetelné 

z analýzy dalšího modelu využívaného v mimoškolním prostředí. Je jím the Balance 

Scorecard (Schéma č. 6 Around the Balance Scorecard), jehož přínos i pozitivní dopad na 

činnost manažerů ve firmách přinesli a především na budoucích výsledcích jasně dokládají 

již Kaplan, Norton (2000, online). Tento model však není podrobněji popsán z pohledu 

managementu a leadershipu škol a není ani distribuován do školního prostředí, což by mohlo 

být jako jedním z propojení firemního a školského prostředí.  

Podstatou the Balance Scorecard (BSC) je zajištění stavu, kdy všichni zaměstnanci dané 

firmy znají vizi firmy a vědí, jaké jsou jejich konkrétní kroky k jejímu naplňování – mají ji 

totiž každý z nich k dispozici. Jsou zapojeni do procesů ve firmě. To je jeden z důvodů, proč 

firmy, které tento model využívají, mohou hovořit o rozvoji, sdílení, propojení osobních cílů 

a cíli firemními. 

Kaplan, Norton (2000, online) uvádí: 

„Companies are using the scorecard to: 

- Clarifly and update strategy, 

- Communicate strategy throughout the company, 

- Aling unit and individual goals with the strategy, 

- Link strategic objectives to long-term targets and annual budgets, 

- Identify and aling strategic initiatives, 
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- Conduct periodic performance reviews to learn about and improve strategy“ 

(Kaplan, Norton, 2000, online). 

Proces kolem BSC je vyjádřen jako cyklicky se opakující a spirálovitý, přičemž jeho 

jednotlivé fáze na sebe navazují a vycházejí jedna z druhé. Zde je možné spatřit paralelu 

s prostředím zajišťování kontinuity předškolního a základního vzdělávání. BSC zajišťuje 

plynulost, návaznost, propojení osobních cílů zaměstnanců s cíli organizace. Ze Schématu 

č. 6 Around the Balance Scorecard je patrný právě permanentní a cyklicky se opakující 

systém předem daných procesů, které se podílejí na rozvoji podniku. BSC je možné díky 

zaměření na plynulost, návaznost, propojenost považovat za jednu z možností, jak zajistit 

kontinuitu v procesech podporujících plynulý přechod žáků z mateřské do základní školy 

v rámci jedné organizace a chod sloučené školy jako celku, což se stává dle ředitelů jejich 

prioritou při řízení a vedení sloučené školy.  

Čtyři základní procesy kolem BSC mohou podpořit ředitele při zajišťování návaznosti 

nastavovaných procesů s ohledem na motivaci lidí a vizi školy. Jsou jimi: 

- tlumočení vize, 

- komunikace a propojení, 

- plánování, 

- zpětná vazba a učení. 

Oba předložené modely jsou ve školské praxi dosud neověřené, mohly by však být úzce 

propojeny s navrženým systémem vzdělávání pro ředitele sloučených mateřských 

a základních škol. Naskytuje se zde další prostor pro následné výzkumy zaměřené na ověření 

efektivnosti a funkčnosti navržených modelů přímo v autentickém prostředí sloučených 

mateřských a základních škol. 
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Závěr 

Disertační práce přináší první pohled do tématu „Kontinuita předškolního a základního 

vzdělávání“, a to z pohledu managementu sloučených mateřských a základních škol.  

Cílem bylo provést první výzkumnou sondu do oblasti kontinuity předškolního a základního 

vzdělávání z pohledu managementu ve sloučených mateřských a základních školách v České 

republice a zjistit, jaký mají ředitelé škol názor na kontinuitu předškolního a základního 

vzdělávání v kontextu kurikulární reformy a jak tuto kontinuitu zajišťují v praxi svých škol. 

K naplnění cíle jsou definovány následující výzkumné otázky: 

• Jaké jsou názory ředitelů škol  na zajišťování kontinuity předškolního a základního 

vzdělávání? 

• Jak vnímají ředitelé mateřských a základních škol kontinuitu předškolního 

a základního vzdělávání? 

• Jak se kontinuita předškolního a základního vzdělávání dotýká manažerských 

činností ředitele školy? 

• Jaká je role ředitele školy jako manažera ve sloučené mateřské a základní škole? 

Záměrem bylo zjistit, zda a jak je kontinuita předškolního a základního vzdělávání řešena 

v některých strategických dokumentech na národní úrovni, jaké výzkumy již v této oblasti 

byly realizovány a jak ji pojímají její přímí realizátoři – ředitelé mateřských a základních 

škol.  

Na základě analýzy odborné literatury i samotného pojmu kontinuita v jeho různých pojetích 

byla vyvozena definice. Přičemž kontinuita managementu předškolního a základního 

vzdělávání byla pro potřeby disertační práce vnímána jako permanentní, cyklicky se 

opakující proud navzájem propojených, souvisejících a navazujících procesů zajišťujících 

pokračování a plynulost v kontextu vzájemných vztahů v organizaci. 

V souvislosti s ujasněním tohoto pojmu byly podrobněji prozkoumány rámcové vzdělávací 

programy, Bílá kniha, metodická zpráva České školní inspekce a rovněž byl podrobně 

studován celý proces implementace kurikulární reformy do praxe škol. Nebyly nalezeny 

žádné ani dílčí náznaky požadavku na zajišťování kontinuity předškolního a základního 

vzdělávání, pouze konstatování v rámcových vzdělávacích programech, které na sebe 
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vzájemně odkazují a deklarují obsahovou návaznost. Rovněž výzkumy, které byly dostupné, 

se nezabývaly kontinuitou v souvislosti s managementem sloučených mateřských 

a základních škol.  

Podrobněji do celé problematiky pomohl proniknout zvolený přístup k řešení kvalitativního 

výzkumu, kterým se stala případová studie. Otevřel se tak prostor pro realizaci první 

výzkumné sondy do tohoto tématu. V rámci triangulace výzkumných metod byly zařazeny 

focus group, skupinové interview a individuální rozhovor. 

Ze získaných dat vyplývá, že ředitelé sloučených mateřských a základních škol si uvědomují 

svoji nezastupitelnost při zajišťování propojenosti a návaznosti všech procesů, které tyto dvě 

úrovně vzdělávání spojují. Je pro ně více než prioritou učit se pracovat s lidmi, stmelovat 

dva původně samostatné pedagogické sbory a pracovat na svém profesním i osobnostním 

rozvoji. Zároveň spatřují kontinuitu předškolního a základního vzdělávání v zajištění chodu 

sloučené školy a v zajištění plynulého přechodu dětí z mateřské do základní školy. Tyto 

skutečnosti dokládají odpovědi vzorku ředitelů, jichž se kvalitativní výzkum týkal.  

Příkladem je jejich akcent na manažerské činnosti, především v oblasti sociální a personální. 

Jedná se o výběr vhodných pracovníků na vedoucí pozice, promýšlení možností delegování 

úkolů souvisejících se zajištěním propojenosti obou úrovní vzdělávání a rovněž o potřebu 

zajistit efektivní komunikaci uvnitř organizace. Je tak patrná souvislost s transformačním 

leadershipem jako s efektivním způsobem vedení lidí a dosahování očekávaných výsledků. 

V souvislosti s kontinuitou vnímají jako velmi důležitý úkol zajistit bezproblémový přechod 

dětí z mateřské na základní školu. Realizují z toho důvodu mnohé aktivity, které napomáhají 

dětem k poznání prostředí základní školy i budoucích učitelů. Kontinuitu vnímají také jako 

propojenost obou školních vzdělávacích programů. Jejich úpravy se staly jedněmi ze 

základních změn, které ředitelé po sloučení obou škol uskutečnili. 

Zároveň se chtějí dále vzdělávat, zlepšovat své dovednosti a také definují řadu potřeb, které 

jsou pro jejich činnost důležité. Týkají se především osvobození od přemíry 

administrativních činností a otevření prostoru pro vedení pedagogického procesu. Dále 

uvádějí potřebu „externího leadera“, který by je mohl podpořit při vedení dvou původně 

samostatných kolektivů. Důraz kladou na sdílení s řediteli ostatních sloučených mateřských 
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a základních škol i na podporu ze strany státu v podobě metodiky zaměřené na provedení 

slučováním škol a vzájemné soužití.  

Přínos disertační práce je možné spatřit v rovině rozvoje vědecké teorie i v rovině praktické. 

Schéma zobrazuje výstupy disertační práce a jejich vzájemné souvislosti.  

 

Schéma č. 46 Výstupy disertační práce 

Hlavním přínosem pro vědní obor je vymezení kontinuity předškolního a základního 

vzdělávání, které bylo definováno na základě prostudované dostupné literatury. Kvalitativní 

výzkum tohoto fenoménu poté prokázal, že princip kontinuity je jedním z klíčových 

parametrů managementu sloučených mateřských a základních škol. Proniká do 

manažerských činností ředitelů škol i do jejich kompetencí. Dalším přínosem pro vědní obor 

se stalo vymezení kompetencí ředitele sloučené mateřské a základní školy. Výzkum prokázal 

jisté shody v pojetí oblastí kompetencí řediteli a odborníky, což dokazují i další výzkumy 

zabývající se touto tematikou. Vznikl tak model kompetencí, který se může stát podkladem 

pro další výzkumnou činnost v oblasti managementu. Dále se naskytl prostor pro rozšíření 

nabídky dalšího vzdělávání ředitelů škol s důrazem na ředitele sloučených subjektů. 

Vzhledem k podrobnému kvalitativnímu šetření lze předpokládat, že další výzkumy potvrdí 

Podpora ředitele sloučené mateřské a základní školy

aplikace the Balance Scorecard systém vzdělávání ředitelů

Role ředitele školy při zajišťování kontinuity předškolního a základního vzdělávání

manažerské činnosti ředitele kompetence ředitele

Kontinuita předškolního a základního vzdělávání

vymezení pojmu pohled ředitelů mateřských a základních škol
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potřebnost vymezených kompetencí ředitelů sloučených škol, je však možné, že budou 

definovány i další, případně budou sestaveny podle hierarchie potřeb vzorku.  

Zároveň bylo prokázáno, že ředitelé začínají uplatňovat prvky transformačního 

leadershipu, čímž dochází k propojování teorie a praxe.  

V aplikační rovině tohoto výzkumu zaujal místo model, který je možné implementovat do 

prostředí sloučených mateřských a základních škol a který podporuje kontinuitu všech 

nastavovaných procesů v autentickém prostředí sloučených mateřských a základních škol. 

Je jím the Balance Scorecard postavená na čtyřech základních principech: tlumočení vize, 

komunikace a propojení, plánování, zpětná vazba a učení. Také zde se otevírá další prostor 

pro výzkumnou činnost, která by ověřila funkčnost využití procesu „About the Balance 

Scorecard“ v praxi sloučených mateřských a základních škol. 

Výsledky 1. etapy výzkumu odhalily potřebu dlouhodobého systematického vzdělávání 

realizovaného v autentickém prostředí sloučených mateřských a základních škol potřebu 

praktického zaměření této formy podpory. 2. etapa poté přináší konkrétní návrhy 

obsahového zaměření a forem podpory, které ředitelé preferují. Z tabulky č. 10 

(Komparativní zobrazení dat.) jsou rovněž patrné preference jednotlivých skupin 

výzkumného vzorku. Je zřejmé, že ředitelé z prostředí škol sloučených kratší dobu preferují 

jasný návod na soužití ve sloučené škole, naproti tomu ředitelé z prostředí sloučeného delší 

dobu se spíše soustředí na sebevzdělávání, vlastní osobnostní rozvoj a námět v podobě 

uceleného modelu řízení sloučené školy. Ředitelé ze škol sloučených 5 až 10 let uvádějí také 

formy individuální podpory. Je tedy patrné, že slučování škol a jejich postupná stabilizace 

jakožto proces dlouhodobý vyžaduje v různé fázi svého vývoje různý typ podpory. Navržený 

model je seskupením doporučení ředitelů sloučených škol a zohledňuje jejich konkrétní 

potřeby. Pro jeho implementaci do praxe a zařazení do systému vzdělávání by bylo vhodné 

provést jeho pilotáž a ověřit jeho stabilitu i efektivitu. 

Případová studie mimo jiné také poukázala na jisté generativní mechanismy, i když četnost 

jevů nebyla sledována. Delegování a time management byly zmiňovány jako podstatné 

činnosti u celého vzorku. Tato skutečnost dává možnost formulování hypotéz, které by 

mohly být dále ověřovány. Za proměnné je možné považovat délku praxe v pozici ředitele 

sloučené mateřské a základní školy a práci s časem při manažerských činnostech (time 
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management). Případně lze zjišťovat, jaké faktory ovlivňují delegování dílčích činností 

podporujících zajištění návaznosti mateřské a základní školy.  

Praktická rovina přínosu výsledků disertační práce směřuje k hlavním aktérům zajišťování 

kontinuity předškolního a základního vzdělávání, kterým jsou ředitelé tohoto typu škol. 

Ředitelé sami vnímají skutečnost slučování škol jako proces změny a zároveň zkoušku 

připravenosti obstát v proměňujících se podmínkách. Pro adaptaci na změněné podmínky 

tak mohou využít model adaptivní organizace (Podskľan, 2015), dále model the Balance 

Scorecard (Kaplan, Norton, 2000, online) neb se inspirovat kmenovým vůdcovstvím, které 

se zaměřuje na způsob identifikace lidských možností a schopností. Všechny tyto modely 

mohou přispět k zastávání jejich role „motivátora“, jak se sami ředitelé vnímají. Rovněž je 

mohou podpořit v realizaci dvou prioritních procesů, které sami definovali: zajištění chodu 

sloučené mateřské a základní školy a zajištění plynulého přechodu dětí z mateřské do 

základní školy.  

Výsledky kvalitativního výzkumu provedené na vzorku 55 ředitelů sloučených mateřských 

a základních škol jasně dokazují, že princip kontinuity je jeden z klíčových témat, které je 

potřeba dále poznávat, rozvíjet a implementovat do praxe sloučených mateřských 

a základních škol.  

Zároveň byla odhalena specifika v manažerských činnostech, kompetencích ředitele 

i v potřebách ředitelů sloučených mateřských a základních škol.  

Výstupy disertační práce naznačují další možnosti výzkumných šetření spočívající 

v ověřování popsaných modelů či platnosti vymezené definice kontinuity předškolního 

a základního vzdělávání. 
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