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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá tématem managementu školy a jejím cílem je identifikovat 

pořadí důležitosti vybraných manažerských funkcí a klíčových kompetencí v rámci 

pracovního procesu u ředitele veřejné ZŠ a navrhnout možnosti jejich zefektivnění. 

Teoretická část definuje pojem management, manažer, manažerské funkce a v neposlední 

řadě pojem klíčové kompetence. Všechny výše zmíněné pojmy jsou průběžně zasazovány 

do kontextu školství, management je tak blíže definován přívlastky školský a školní. Dále 

se věnuje osobě ředitele, který nese konečnou odpovědnost za chod školy. V teoretické části 

je také věnován prostor manažerským funkcím, jejich definici, představení vybraných 

klasifikací od významných zahraničních i českých autorů a následně je odkazováno na jejich 

specifičnost zejména při výkonu funkce ředitele veřejné ZŠ. Konkrétně se zaměřuje 

na plánování, rozhodování, organizování, kontrolování, vedení lidí a personalistiku. Závěr 

teoretické části je věnován kompetencím klíčovým pro výkon funkce ředitele veřejné ZŠ. 

Praktická část prostřednictvím dotazníkového šetření, ve kterém jsou osloveni ředitelé 

veřejných ZŠ v městském obvodu Praha 4, identifikuje pořadí důležitosti vybraných 

manažerských funkcí a kompetencí klíčových pro výkon funkce ředitele veřejné ZŠ. 

Zjišťován je také pohled na pracovní efektivitu s odkazem na manažerské funkce, kdy jsou 

v závěru pro vybranou oblast manažerských funkcí, ve které ředitelé veřejných ZŠ vnímají 

největší nedostatky, navrhnuty možnosti jejího zefektivnění. Oslovení ředitelé 

za nejdůležitější manažerskou funkci pro řízení veřejné ZŠ označují plánování, zároveň 

v něm však vnímají i své největší nedostatky. V závěru jsou tak právě pro tuto oblast 

navrhnuty možnosti jejího zefektivnění. Protipólem plánování, tedy manažerskou funkcí 

nejméně důležitou, označují personalistiku. Nejdůležitější kompetencí klíčovou pro řízení 

veřejné ZŠ pak kompetenci manažerskou a naopak za nejméně důležitou kompetenci 

označují kompetenci odbornou. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

management, management školy, řízení a vedení, efektivní řízení, ředitel školy, 

manažerské funkce



ABSTRACT 

The bachelor’s thesis addresses the topic of school management and its aim is to identify the 

order of importance of selected managerial functions and key competences within the 

framework of the work process of the head teacher of a public primary school and to propose 

possibilities for their improvement. Theoretical part defines the concepts of management, 

manager, managerial functions and the concept of key competences. The above-mentioned 

concepts are coherently placed in the context of education. It also focuses on the head 

teacher, a person who is the most important link in the organisation. The theoretical part is 

also devoted to managerial functions, their definition, introduction of selected classifications 

by prominent foreign and Czech authors and reference is subsequently made to their 

specificity, in particular during performance of duties as the head teacher of a public primary 

school. It focuses on planning, decision-making, organisation, controlling, people 

management and HR management. The conclusion of the theoretical part is devoted to the 

competences crucial for performance of duties as the head teacher of a public primary school. 

Practical part uses a questionnaire survey to identify the order of importance of each selected 

managerial functions and competences which are crucial for performance of duties as the 

head teacher of a public primary school. Furthermore, a view of work efficiency is identified 

with reference to managerial functions, where in the conclusion, possibilities are proposed 

for its improvement for the selected area of managerial functions in which head teachers of 

public primary schools perceive the greatest shortcomings. Head teachers of public primary 

schools in the city district of Prague 4 are contacted within the framework of the 

questionnaire survey. They identify planning as the most important managerial function for 

managing a public primary school, although they also perceive their greatest shortcomings 

there. In the conclusion, proposal is made of ways to make this area more efficient. They 

identify the opposite of planning, to be HR management. They see the most important 

competence which is crucial for management of a public primary school as being managerial 

competence and, on the contrary, the least important as being professional competence. 
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management, school management, management and leadership, effective management, 
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Úvod 

Management je stavebním kamenem každé organizace. Význam tohoto termínu je 

víceznačný. Management představuje soubor přístupů pro úspěšné řízení organizací, 

zároveň však i konkrétní řídící / vedoucí pracovníky či samostatnou vědní disciplínu. Jeho 

důležitost tedy nelze popřít. V dnešní době jsou termíny management, manažer 

či manažerské funkce hojně využívány, slýcháme je téměř denně. Jsou však využívány 

ve správných situacích a s ohledem na jejich skutečný obsah? 

Bakalářská práce zasazuje termín management do kontextu školství, konkrétně se tedy 

věnuje managementu školy. Hlavním představitelem managementu školy je její ředitel, 

kterého lze za manažera považovat oprávněně. Nese totiž konečnou odpovědnost za chod 

školy, pro výkon své funkce musí disponovat příslušnými znalostmi a dovednostmi a řídí/ 

vede určitou skupinu lidí. Všechny zmíněné aspekty jsou znaky manažerské práce. Pozici 

ředitele školy je tedy bezesporu možné označit za manažerskou. 

Jaké je tedy pořadí důležitosti vybraných manažerských funkcí a klíčových kompetencí pro 

výkon funkce ředitele veřejné základní školy v rámci jeho pracovního procesu? Kterou 

manažerskou funkci považují ředitelé veřejných základních škol v rámci pracovního procesu 

za nejdůležitější? A kterou kompetenci? Tyto otázky tvoří jádro bakalářské práce, jejímž 

konkrétním cílem je identifikovat pořadí důležitosti jednotlivých vybraných manažerských 

funkcí a klíčových kompetencí v rámci pracovního procesu u ředitele veřejné základní školy 

a navrhnout možnosti jejich zefektivnění. 

V teoretické části bakalářské práce, která vychází ze studia odborné literatury, jsou 

definovány a blíže představeny pojmy management, manažer, manažerské funkce a klíčové 

kompetence. Tyto pojmy jsou průběžně zasazovány do kontextu školství. Teoretická část tak 

dále představuje management školský a školní, funkci ředitele školy. Dále jsou představeny 

vybrané klasifikace manažerských funkcí od významných zahraničních i českých autorů. 

Z nich vybrané manažerské funkce, konkrétně plánování, rozhodování, organizování, 

kontrolování, vedení lidí a personalistika, jsou dále definovány z obecného hlediska 

a následně jsou ukotveny do oblasti školství s odkazem na jejich specifičnost při výkonu 

funkce ředitele školy. Příkladem lze uvést specifikum v manažerské funkci plánování, 

kterým je oblast, jež je povinná, tedy stanovená určitým právním předpisem. Ředitel školy 
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má na základě zákona č. 563/2004 Sb. (zákon o pedagogických pracovnících) povinnost 

sestavit plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Poslední kapitoly teoretické 

části jsou věnovány kompetencím klíčovým pro výkon funkce ředitele školy. Prostor je 

věnován šesti vybraným kompetencím, kterými by měl každý ředitel školy disponovat 

a které by měl průběžně rozvíjet. Konkrétně se jedná o kompetenci lídrovskou, 

manažerskou, odbornou, osobnostní, sociální a řízení a hodnocení edukačního procesu. 

Praktická část si poté klade za cíl za pomoci metody dotazníkového šetření odpovědět 

na stanovené výzkumné otázky a identifikovat tak pořadí důležitosti jednotlivých vybraných 

manažerských funkcí a kompetencí klíčových pro výkon funkce ředitele veřejné základní 

školy v rámci jeho pracovního procesu. Dále je v praktické části zjišťován pohled 

na pracovní efektivitu s odkazem na manažerské funkce, kdy jsou v závěru pro vybranou 

oblast manažerských funkcí, ve které ředitelé veřejných základních škol vnímají největší 

nedostatky, navrhnuty možnosti jejího zefektivnění.
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1 Manažer a management 

1.1 Charakteristika managementu 

Management, slovo cizího původu, které bylo přejato do češtiny a které je dnes využíváno 

téměř ve všech organizacích a situacích. Úspěšná organizace bez něj v dnešní době již 

nefunguje. Pojmu management odpovídá český termín řízení, jež však není úplně přesný, 

pojem management v sobě zahrnuje významů více. 

„S pojmem „management“ se můžeme setkat v trojím významu: 

- specifická aktivita 

- skupina řídících pracovníků 

- vědní disciplína.“ (Veber et al., 2021, s. 16) 

Rozpracování pojmu management se věnuje také Hálek (2017), který specifickou aktivitu 

konkretizoval jako určitý způsob vedení lidí. Dále uvádí i čtvrtý význam managementu, jímž 

je teorie a praxe řízení podniků. Pojem management je dle něj konkrétně definován: 

- určitou skupinou lidí v podniku představující řídící pracovníky, kteří realizují 

manažerské funkce; 

- určitým způsobem vedení lidí, které se vyznačuje činností, při které manažer 

neprovádí úkoly sám, ale vykonává je prostřednictvím jiných lidí; 

- odbornou disciplínou a oborem studia, kdy je management charakterizován jako 

soubor přístupů, kterých manažeři využívají pro zvládnutí manažerských funkcí 

a tím dosahují stanovených cílů organizace; 

- teorií a praxí řízení podniků představující proces systematického provádění všech 

manažerských funkcí a efektivního užití všech zdrojů podniku ke stanovení 

a dosažení podnikových cílů. (Hálek, 2017, s. 9–10) 

Konkrétně je management školy tvořen zejména jejím vedením, středním managementem 

a manažery první linie. Střední management v organizaci představuje článek, který sice řídí 

určitou větší skupinu lidí, ale nenese konečnou odpovědnost. Konečná odpovědnost v celé 

její šíři zůstává na vedení školy, respektive na jejím řediteli. Mezi střední management školy 

lze zařadit vedoucí metodických sdružení, vedoucí předmětových skupin / komisí, zástupce 

ředitele školy, výchovné poradce, vedoucí školní jídelny, vedoucí školní družiny aj. 
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Funkci manažerů první linie ve školství zastávají třídní učitelé, mistři či vedoucí dílen. 

Odborná literatura nese řadu definic managementu. Každý obor má svou speciální definici, 

většinou však vychází z teorie managementu obecného, která se poté uplatňuje 

ve specifických podmínkách, v našem případě ve specifických podmínkách školství. 

„Management je proces vytváření určitého prostředí, ve kterém jednotlivci pracují společně 

ve skupinách a efektivně uskutečňují zvolené cíle.“ (Koontz & Weihrich in: Hálek, 2017, 

s. 10) 

„Management lze nejobecněji charakterizovat jako souhrn všech činností, které je třeba 

udělat, aby byl zabezpečen chod organizace (podniku, neziskové organizace, veřejné 

instituce).“ (Veber et al., 2021, s. 15) 

Hálek (2017) definuje management jako „ucelený soubor ověřených přístupů, názorů, 

zkušeností, doporučení a metod, které vedoucí pracovníci (tj. manažeři) užívají k zvládnutí 

specifických činností (tj. manažerských funkcí), jež jsou nezbytné k dosažení soustavy 

podnikatelských cílů organizace včetně její prosperity.“ (Hálek, 2017, s. 11) 

Management ve specifických podmínkách školství je zejména definován přívlastky školský 

a školní. Školský management je pojmem nadřazeným, zahrnujícím management 

na nejvyšších úrovních. Udává směr celému školství, jedná se tedy o celkový systém řízení 

školství v dané zemi. Školský management se skládá ze tří základních subsystémů: 

- makrořízení,  

- mikrořízení, 

- řízení pedagogického procesu. (Lazarová et al., 2012, s. 9) 

Makrořízení ze strany státní školské správy (MŠMT, krajský úřad aj.) se věnuje strategickým 

otázkám ve školství – určení směru vzdělávání, financování, … Mikrořízení je definováno 

managementem školním, který se odehrává na úrovní konkrétní školy a odpovědnou osobou 

za řízení a zajištění jejího provozu je její ředitel. Školní management lze považovat za 

synonymum k pojmu řízení školy, který dle Koláře (2012) „obsahuje činnosti spojené 

s plány rozvoje školy, s tvorbou školního vzdělávacího programu, norem chodu školy, 

s prezentací školy, s personálním řízením rozvoje zaměstnanců, s organizací pedagogického 

procesu.“ (Kolář, 2012, s. 120) 



11 

 

1.2 Ředitel školy jako manažer 

Manažer je osobou stojící na pomyslném vrcholu každé organizace. Je jím „každý, kdo řídí 

určitou činnost a vede nejméně dva lidi, odpovídá za práci lidí a za výsledky.“ (Suchý et al., 

2016, s. 16)  

Jeho úlohou je „zejména přimět odborníky k dosažení vytyčených cílů.“ (Hálek, 2017, s. 43) 

Pilařová (2016) tuto pracovní pozici definuje jako „název pracovního místa, jehož držitel 

vykonává roli leadera, manažera a odborníka.“ (Pilařová, 2016, s. 7) Každá z těchto rolí je 

ještě dále definována konkrétními kompetencemi, kterými by měl manažer disponovat. 

Určit společné rysy manažerské práce lze velmi obtížně. Práce manažerů se do jisté míry liší 

v závislosti na úrovni, na které pracují, na charakteru jejich pracovního místa, na velikosti 

organizace apod. Odlišnosti jsou tedy zejména v předmětu, rozsahu a charakteru manažerské 

práce. Za jeden ze společných rysů manažerské profese lze považovat výkon manažerských 

funkcí. (Veber et al., 2021, s. 28) 

Konkrétně pracovní náplní manažera školy, jímž je zejména její ředitel, je řešení praktických 

úkolů spojených s vedením a řízením organizace právě s pomocí manažerských funkcí. 

Obecné principy v manažerské práci lze naopak nalézt jednodušeji, typickými zásadami 

jsou: 

- priority, 

- prevence, 

- orientace na zákazníka, 

- bezvadnost samozřejmostí atd. (Veber et al., 2021, s. 32) 

Za zákazníky číslo jedna ve školství lze považovat žáky a jejich rodiče – bez žáků by škola 

jednoduše nemohla existovat. Manažer tedy usiluje o splnění jejich základních požadavků, 

se kterými do školy nastoupí či jíž nastoupili a dále usiluje zejména o jejich dlouhodobou 

spokojenost. S tímto principem přímo souvisí i zásada bezvadnost samozřejmostí, která 

ukotvuje spokojenost žáků a jejich rodičů a jejímž jádrem je motivace pracovníků školy 

ke konstantnímu podávání co nejlepších výkonů. 
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Ředitel školy 

Každá škola má svého manažera, ve většině případů jím je její ředitel, který odpovídá 

za celkový chod školy. Pracovní pozice ředitel školy je komplexní, její pracovní náplň je 

rozsáhlá a zejména velmi různorodá, i přesto je k jejímu výkonu vyžadována důkladná 

specializace, získaná studiem a praxí. 

Uchazeč o funkci ředitele školy musí splňovat předpoklady pro výkon činnosti, které jsou 

zakotveny v zákoně č. 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících. Jedná se 

o předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka uvedené v § 3 a zároveň jsou 

dále zakotveny i zvláštní předpoklady pro výkon ředitele školy, konkrétně v § 5. Zvláštním 

předpokladem, povinností, je splnění potřebného počtu let praxe spočívající ve výkonu 

přímé pedagogické činnosti. Počet let požadované praxe je odstupňovaný dle druhu školy, 

konkrétně u ředitele veřejné základní školy se jedná o 4 roky. Další povinností je absolvovat 

studium pro ředitele školy nebo získat znalosti v oblasti řízení školství vysokoškolským 

vzděláním v akreditovaném studijním programu školský management, nebo vzděláním 

v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou zaměřeném 

na organizaci řízení školství. 

V případě, že uchazeč splní všechny výše zmíněné předpoklady a uspěje v konkursním 

řízení, které upravuje vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 

a konkursních komisích, tak je zřizovatelem dané školy jmenován do funkce. Funkční 

období ředitele trvá 6 let. Dnem jmenování na vedoucí pracovní místo je založen pracovní 

poměr. 

Ředitel školy ve své funkci zastává hned několik rolí naráz. „Český ředitel je zároveň lídrem 

přinášejícím a komunikujícím vizi školy, zároveň manažerem zajišťujícím každodenní chod 

školy a také učitelem dětí.“ (Trojan, 2021, s. 17) Zároveň je však i právníkem, ekonomem, 

personalistou a jistě bychom našli i role další. 

V roli leadera ředitel školy určuje vizi školy, nejlépe ve spolupráci s ostatními zaměstnanci, 

dále ji komunikuje a motivuje ostatní k jejímu naplňování. Zároveň zaměstnance motivuje 

k dalšímu vzdělávání, zajišťuje pro ně podmínky pro jejich profesní i osobní rozvoj. V roli 

manažera ředitel školy vykonává základní manažerské funkce. V jeho třetí roli, roli 
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vykonavatele procesu, koná ředitel školy přímou vyučovací povinnost, která je zakotvena 

v nařízení vlády č. 75/2005 Sb., a její týdenní hodinová sazba se odlišuje dle druhu 

a velikosti školy. 

Působnost ředitele školy není kompletně upravena v jednom právním předpise, za základní 

právní předpisy upravující jeho působení lze považovat: 

- zákon č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon); 

- zákon č. 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů; 

- zákon č. 262/2006 Sb., zákon zákoník práce; 

- zákon č. 500/2004 Sb., zákon správní řád. 

 

1.3 Manažerské funkce 

„Manažerské funkce jsou typické činnosti, které manažer ve své práci vykonává. Jsou to 

činnosti podstatné, které musí manažer zvládnout.“ (Hálek, 2017, s. 32) 

Nevyskytují se samostatně, ale souvisejí spolu, případně na sebe přímo navazují. Zároveň se 

jedná o činnosti společné pro řízení jakékoliv organizace. Výkon manažerských funkcí má 

pro jejich řízení klíčový význam. Je potřeba, aby manažer organizace byl opravdovým 

odborníkem, protože výkon manažerských funkcí zásadně ovlivňuje její úspěšnost. 

„Řízení je jedna z nejdůležitějších lidských činností. Od doby, kdy lidé začali vytvářet 

skupiny, aby dosáhli cílů, které nemohli dosáhnout jako jednotlivci, stalo se řízení nezbytným 

pro zabezpečení koordinace individuálních úsilí. Jak společnost začala stále více spoléhat 

na skupinové úsilí a množství organizovaných skupin se neustále zvětšovalo, vzrůstal význam 

manažerů a managementu.“ (Hálek, 2017, s. 9) 

Klasifikací manažerských funkcí je mnoho, jejich autoři zmiňují ve svých publikacích ty 

manažerské funkce, které považují za důležité. Jednotlivé klasifikace se liší počtem 

a odlišným vymezením manažerských funkcí, ale v základu, tedy v jejich výčtu, se přeci jen 

shodují. Hálek (2017) shrnuje pojetí manažerských funkcí klasiky manažerské literatury. 
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Jednotlivé klasifikace s odkazem na autory jsou představeny níže a pro ucelení jsou také dále 

doplněny koncepce mladších českých autorů. 

Za autora nejstarší klasifikace manažerských funkcí je považován Henri Fayol, který jich 

definoval celkem 5, nazval je však funkcemi správy. Jedná se o: 

- plánování; 

- organizování; 

- přikazování; 

- koordinaci; 

- kontrolu. 

Tato koncepce byla později L. Urwickem obohacena o další dvě manažerské funkce – 

zkoumání a komunikace. 

Pro srovnání, Peter F. Drucker, zakladatel moderního managementu jako samostatného 

teoretického oboru, definuje 4 základní manažerské činnosti následovně: 

- stanovení cílů a způsobu jejich dosažení,  

- organizování; 

- motivace a komunikace; 

- měření. 

Za nejběžněji používanou klasifikaci manažerských činností je považována klasifikace dle 

H. Koontze a H. Weihricha, kteří mezi základní manažerské funkce uvádějí: 

- plánování; 

- organizaci; 

- personalistiku; 

- vedení lidí; 

- kontrolu. (Hálek, 2017, s. 32–34) 

Vodáček a Vodáčková (2009) jednotlivé manažerské funkce rozdělili na sekvenční 

a paralelní. Toto rozdělení je znázorněno v přiložené tabulce. 
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Tabulka č. 1: Rozdělení manažerských funkcí 

→ Paralelní funkce 

Analýza Rozhodování Implementace 

↓ Sekvenční funkce 

Plánování    

Organizování    

Výběr pracovníků    

Vedení lidí    

Kontrola    

Zdroj: vlastní zpracování dle Vodáček a Vodáčková (2009, s. 69) 

„Sekvenční manažerské funkce na sebe logicky navazují v časových úsecích – sekvencích, 

které dohromady vytváří. Jde o plánování, organizování, výběr pracovníků, vedení lidí 

a kontrolování.“ (Trojan et al., 2016, s. 18) 

Trojan et al. (2016) dále definuje i manažerské funkce paralelní. Paralelní manažerské 

funkce definuje jako „logické etapy realizace jednotlivých funkcí sekvenčních. Jedná se 

o analýzu, rozhodování a implementaci.“ (Trojan et al., 2016, s. 18) 

Poslední uvedená klasifikace manažerských funkcí je od českého autora J. Vebera et al. 

(2021), který ji rozpracoval podrobněji, jednotlivé manažerské funkce rozděluje na funkce 

průřezové, sekvenční a ostatní. Konkrétní rozdělení je uvedeno níže: 

a) průřezové funkce: 

– rozhodování, 

– práce s lidmi, 

– komunikování, 

– informatika. 

b) sekvenční funkce: 

– plánování, 

– implementace, 

– kontrola. 
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c) ostatní funkce: 

– organizování. (Veber et al., 2021, s. 106) 

Vybrané manažerské funkce, s odkazem na jejich specifičnost v práci ředitele školy, jsou 

podrobněji rozpracovány v následujících kapitolách. 

 

1.3.1 Plánování 

„Plánování je východiskem pro všechny manažerské funkce. Zahrnuje výběr poslání a cílů 

a volbu činností pro jejich dosažení. Vyžaduje pochopitelně rozhodování, tj. výběr mezi 

možnostmi budoucího průběhu činností. Plán tak poskytuje racionální přístup k dosažení 

předem zvolených cílů.“ (Hálek, 2017, s. 62) 

Cílem plánování je stav, kdy lidé ví, co je třeba udělat. Jedině v případě, kdy každý pochopí 

účel a cíle práce skupiny včetně metod pro jejich dosažení, bude práce jednotlivců ve skupině 

vykonávána efektivně. (Hálek, 2017, s. 62) 

Ve škole je konkrétně potřeba, aby zaměstnanci byli ztotožněni s vizí, misí a strategií školy. 

„Vize je základní myšlenkou, představou o budoucnosti. Ukazuje kroky, které je nutné 

udělat, aby došlo k pozitivní změně – ke zlepšení současného stavu. Jasná, silná, pozitivní 

a inspirativní vize, jejíž dosažení je reálné a která vznikla na základě uznávaných hodnot, je 

východiskem pro stanovení cílů.“ (Lhotková et al., 2013, s. 26) 

Mise neboli poslání představuje hodnoty, které škola zastává, důvod, proč daná škola 

existuje. Vize dále ukazuje stav, kterého chce škola dosáhnout a strategie poté cestu, jak 

bude vize naplněna. 

Plánování začíná v přítomnosti zjištěním současného stavu na základě kterého je možné dále 

mířit do budoucnosti. Pro zjištění současného stavu, východiska, lze využít specifického 

nástroje, tzv. SWOT analýzy. 

Název je odvozen od počátečních písmen anglických slov nesoucí význam jevů, které jsou 

v analýze sledovány: 

- S: strengths neboli silné stránky; 

- W: weaknesses neboli slabé stránky; 
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- O: oportunities neboli možnosti; 

- T: threats neboli hrozby. 

Podstatou analýzy je nalezení a definování těchto čtyř stránek současného stavu. Analýzou 

tedy zjistíme to, „co máme a zároveň si chceme nechat“ (S), „co máme a mít nechceme“ 

(W), „co nemáme, ale chceme to“ (O) a v neposlední řadě „co nemáme a ani nechceme“ (T). 

Analýza je prováděna jak ve vnitřním prostředí organizace, tak i v prostředí vnějším. (Trojan 

et al., 2016, s. 21–22) 

Produktem plánování je plán, který „by měl svým obsahem dát odpověď na následující dvě 

otázky: čeho a jakým způsobem se má dosáhnout.“ (Veber et al., 2021, s. 119)  

Plány je dle Hálka (2017) možné dělit dle dvou základních hledisek, tedy z hlediska: 

- časového horizontu; 

- úrovně, kde je řešen rozhodovací proces. 

Z hlediska časového horizontu jsou plány dále děleny na: 

- dlouhodobé, které jsou zpracovávány na dobu delší než 5 let; 

- střednědobé na dobu 1 roku – 5 let; 

- krátkodobé, zpracovávané přibližně na období 1 roku, případně i na období kratší. 

Plány, charakterizované dle druhého základního hlediska – úrovně rozhodovacího procesu, 

na sebe navazují, fakticky ze sebe vycházejí a doplňují se. Konkrétně jsou rozlišovány plány: 

- strategické, 

- taktické,  

- operativní. 

Strategické plánování se vyznačuje dlouhodobým charakterem, k organizaci se přistupuje 

jako k celku. Výsledkem je strategický plán, jehož doba trvání bude delší než 5 let, odpovídá 

tedy plánu dlouhodobému. Strategické plánování je realizováno na vrcholové úrovni, zabývá 

se jím top management. 

Taktické plánování specifikuje a konkretizuje cíle a prostředky k dosažení strategických cílů 

pouze pro část doby, na kterou je strategický plán sestavován. Taktické plánování je v gesci 

středního managementu. 
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Charakter operativního plánování je krátkodobý, vychází z konkrétních známých podmínek 

a zdrojů. (Hálek, 2017, s. 62–63) 

Veber et al. (2021) základní členění plánů doplňuje ještě o členění plánů dle jejich věcné 

náplně či účelu, ke kterému slouží. (Veber et al., 2021, s. 124)  

Jedním z pevných bodů plánování je cíl. Aby mohl být cíl úspěšně naplněn, je potřeba, aby 

byl podrobně rozpracován. Pro formulaci cíle lze využít metodu SMART. Název metody 

odpovídá počátečním písmenům anglických slov, které metodu definují a dle kterých lze 

formulaci stanoveného cíle ověřit. V literatuře není jednoznačná shoda ohledně slov, které 

se pod zkratkou schovávají, níže je využita definice dle Vodáčka et al. (2009): 

- S: stimulating – motivovanost k plnění, 

- M: measurable – měřitelnost, kontrolovatelnost, 

- A: acceptable – přijatelnost, 

- R: realistic – reálnost, 

- T: timed – časové ohraničení. (Vodáček et al., 2009, s. 79) 

Metodu SMART lze rozšířit na metodu SMARTER, doplněné E představuje cíl 

hodnotitelný, etický či zábavný a R cíl opakovaně hodnotitelný, dosažitelný či odměněný. 

I v tomto případě význam iniciály záleží na daném autorovi. 

K metodě SMART existuje také česká alternativa, konkrétně metoda KARAT. (Wágnerová, 

2008, s. 52) 

Plánování ve školách se řídí dle základních, výše zmíněných, východisek. Konkrétně školní 

plány lze dělit dle jejich věcného obsahu na finanční, vzdělávací, personální; dle délky jejich 

realizace aj. Dlouhodobé plány se ve školství většinou doporučuje vytvářet maximálně 

na dobu šesti let, tato doba odpovídá funkčnímu období ředitele školy. Školství je však 

prostředím dynamickým, plné změn, proto je i toto období, vzhledem k množství změn, které 

mohou nastat a které mohou ovlivnit realizaci plánu, dlouhé. Specifikem plánování 

ve školství je oblast, jež je povinná, stanovená určitým právním předpisem. Jako příklad lze 

uvést povinnost sestavit plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, která vyplývá 

ze zákona č. 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících. (Trojan et. al, 2016, s. 24) 
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Dle § 24 odstavce 3 ředitel školy organizuje další vzdělávání pedagogických pracovníků 

podle plánu dalšího vzdělávání, který stanoví po předchozím projednání s příslušným 

odborovým orgánem. Při stanovení plánu dalšího vzdělávání je nutno přihlížet ke studijním 

zájmům pedagogického pracovníka, potřebám a rozpočtu školy. 

Příklady plánů ve školství: 

- školní akční plán; 

- plán ICT, plány předmětových komisí, odborných sekcí, rad; 

- plány školních družin, školních klubů; 

- plán drogové prevence, plány prací, plány hospitací, plán maturit, plán akcí pro 

veřejnost, plán výletů; 

- plány podporující hospodaření školy, finanční rozpočet, plán investic, odpisový plán; 

- plán BOZP, PO, plán revizí; 

- IVP, plán DVPP, plán personálního rozvoje; 

- traumatologický plán, krizový plán aj. 

Jedná se zejména o dílčí plány, které jsou součástí strategického plánu rozvoje školy, 

ročního, měsíčního či týdenního plánu práce. V těchto plánech jsou zapracovány konkrétní 

časové termíny, do kterých je třeba plán naplnit a osoby, které za jeho plnění odpovídají. 

 

1.3.2 Rozhodování 

Rozhodujeme se dnes a denně, každé naše jednání je výsledkem procesu rozhodování. 

Rozhodování vychází z našich předchozích zkušeností a přímo ovlivňuje budoucnost. 

Některá rozhodnutí jsou malá, nepodstatná, nevýznamná, jiná však mohou zásadně ovlivnit 

chod celé organizace. V případě školy lze za velmi významné, strategické rozhodnutí 

považovat stanovení její mise, vize a strategie. 

„Rozhodování je klíčovým prvkem řízení. Správné rozhodnutí je nutnou podmínkou 

pro dosažení zamýšleného cíle. Pokud manažer rozhodne chybně, představují všechny 

následující aktivity, nezávisle na tom, zda jsou prováděny dobře či špatně, kroky jdoucí 

nesprávným směrem.“ (Blažek, 2014, s. 384) 
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Cílem rozhodování je volba mezi minimálně dvěma variantami jednání. Veber et al. (2021) 

řadí rozhodování mezi manažerské funkce průřezové, které se vyznačují svou univerzálností. 

Rozhodování prostupuje všemi ostatními manažerskými funkcemi, je součástí prakticky 

všech řídících aktivit. Nejvýznamněji pak při plánování, neboť tvoří jádro plánovacích 

procesů.“ (Veber et al., 2021, s. 106) 

„Rozhodování je možné chápat jako jádro řízení a mnohdy je také jako synonymum řízení 

chápáno.“ (Veber et al., 2009, s. 80). Nepochybně tak patří k jedné z nejvýznamnějších 

a nejdůležitějších manažerských funkcí. 

„Podstatou rozhodovacích procesů je řešení problémů, které jsou spojeny s existencí 

a smysluplným fungováním řízených subjektů.“ (Veber et al., 2021, s. 107) 

Obecně lze rozhodovací procesy rozdělit do několika etap. Hálek (2017) jich uvádí celkem 

šest – konkrétně: 

- identifikaci rozhodovacího problému, 

- analýzu a formulaci problému, 

- tvorbu variant řešení, 

- stanovení kritérií hodnocení variant, stanovení důsledků variant, 

- hodnocení a výběr varianty určené k realizaci, 

- realizaci zvolené varianty. 

Podstatou první etapy je uvědomění si rozhodovacího problému. K uvědomění dochází skrze 

systematické získávání, analýzu a vyhodnocování informací různého druhu, které se týkají 

přínosu organizace, a zároveň i jejího okolí. Je důležité rozpoznat situace, které mají 

na organizaci negativní dopady a které vyžadují pozornost a jejich řešení. 

Druhá etapa spočívá v analýze poznané problémové situace. Je potřeba problém popsat 

a formulovat jej tak, aby mohlo dojít ke stanovení cílů řešení. V analýze dochází 

ke specifikaci podstatných stránek problému a k určení jeho příčin. Příčiny mohou být 

dvojího charakteru – známé a neznámé. Je potřeba si stanovit, zda je znalost příčin pro řešení 

podstatná či nepodstatná. 

Třetí etapa závisí na tvůrčí schopnosti řešitelů problému, díky které bude možné vytvořit 

více variant řešení. Optimální variantu lze nalézt jedině v případě rozsáhlého souboru variant 
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řešení, kterého lze dosáhnout pomocí týmové práce, brainstormingu a jiných metod, při 

kterých dochází k uplatnění odlišných názorů a přístupů k řešení. 

Čtvrtá etapa posuzuje výhodnost jednotlivých variant v souvislosti s dosažením cílů. Kritéria 

hodnocení jsou buď kvantitativní nebo kvalitativní. 

V páté etapě je definitivně vybrána varianta řešení, která splňuje nejlépe cíle řešení. Prvně 

dochází k vyloučení nepřípustných variant, tj. variant nevyhovujících. Ze zbylých variant 

řešení se následně vybírá ta, která je ze všech přípustných nejvýhodnější. 

Poslední etapa je velmi důležitá. Její nekvalitní realizace může zcela znehodnotit přínosy 

zvolené varianty. Z druhé strany však i sebelepší realizace neodstraní chyby 

z etap předchozích. (Hálek, 2017, s. 130–133) 

K rozhodování dochází na všech úrovních řízení organizace. Vrcholový management má 

v gesci strategické rozhodování, které se vyznačuje dlouhodobým časovým horizontem. 

Jedná se o rozhodování obtížné, rozhodovací problémy jsou složité, většinou špatně 

strukturované, nejasné. Zároveň je přímo ovlivněn chod celé organizace. Na nižších stupních 

řízení poté převládá operativní rozhodování. Částečně střední management, ale zejména 

manažeři první linie, rozhodují o dílčích a konkrétních záležitostech, s krátkodobým 

časovým horizontem. Rozhodovací problémy jsou na této úrovni řízení jednodušší, nenesou 

riziko fatálního poškození organizace. Zároveň jsou převážně dobře strukturované, řešitelé 

mají k dispozici dostatečné množství informací pro správné rozhodnutí. 

Díky autonomii řízení škol, která je pro Českou republiku typická, ředitel školy o mnoha 

záležitostech rozhoduje sám. Míra odpovědnosti je vysoká, pomocných nástrojů spíše ubylo. 

Ředitel školy rozhoduje v otázkách personálních, ekonomických, vzdělávacích, 

hospodářských aj. Dle § 164 zákona č. 561/2004 Sb. (ŠZ) rozhoduje ředitel školy 

a školského zařízení ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských 

služeb, pokud zákon nestanoví jinak. Povinností ředitele školy je zřídit pedagogickou radu 

jako svůj poradní orgán, k jehož názorům při svém rozhodování přihlíží. 

Konkrétně ředitel základní školy rozhoduje například o:  

- použití konkrétních učebnic a učebních textů (dle § 27 ŠZ), 

- způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dle § 51 ŠZ). 
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Ředitel školy a školského zařízení rozhoduje také o právech a povinnostech v oblasti státní 

správy na základě § 165 ŠZ, tato rozhodnutí podléhají formálním náležitostem 

individuálního správního aktu. Ředitel základní školy konkrétně v této oblasti rozhoduje o: 

- zamítnutí žádosti o povolení IVP (dle § 18 ŠZ), 

- povolení a zrušení povolení IVP (dle § 41 ŠZ), 

- zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku (dle § 17 odst. 3 ŠZ), 

- zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální (dle § 48a ŠZ), 

- zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy (dle § 47 ŠZ), 

- povolení či zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky (dle § 37 ŠZ), 

- převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy (dle § 39 odst. 2 ŠZ), 

- přijetí k základnímu vzdělávání (dle § 46 ŠZ), 

- přestupu žáka (dle § 49 odst. 1 ŠZ), 

- převedení žáka do jiného vzdělávacího programu (dle § 49 odst. 2 ŠZ), 

- zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání (dle § 55 odst. 1 

a 2 ŠZ), 

- podmíněném vyloučení a vyloučení žáka ze školy (dle § 31 odst. 2 a 4 ŠZ), 

- aj. 

Jednou z mnoha rolí, které ředitel školy ve své funkci zastává, je role zaměstnavatele. Díky 

ní získal ředitel školy kompetence také v oblasti pracovněprávních vztahů. Dle zákona 

č. 262/2006 Sb. (ZP) rozhoduje například o: 

- délce trvání pracovního poměru (dle § 39 ZP), 

- výši platu nebo mzdy zaměstnanců (dle § 122 ZP), 

- vyslání zaměstnance na pracovní cestu (dle § 42 ZP), 

- čerpání dovolené (dle § 217 ZP), 

- aj. 

Také zákon č. 563/2004 Sb. předává řediteli školy pravomoc k rozhodování. Například dle 

§ 8 odst. 4 ředitel školy rozhoduje o uznání předpokladu odborné kvalifikace učitele 

předmětu druhého stupně základní školy odpovídajícímu uměleckému zaměření nebo 

odborné kvalifikaci za splněný, u zaměstnanců, kteří jsou výkonnými umělci. 
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1.3.3 Organizování 

Organizování jako manažerská funkce je definováno jako „cílevědomá činnost, jejímž 

konečným cílem je uspořádat prvky v systému, jejich aktivity, zajistit koordinaci, kontrolu 

tak, aby přispěly v maximální míře k dosažení stanovených cílů systému.“ (Veber et al., 

2009, s. 218) 

Prukner (2014) za organizování považuje „proces tvorby struktury organizace. Tento proces 

je velmi důležitý a slouží mnoha účelům. Úkol, který stojí před manažery, je navrhnout 

a zavést takovou strukturu, která umožní zaměstnancům vykonávat jejich práci efektivně 

a účinně.“ (Prukner, 2014, kap. 3) 

Cílem a výsledkem organizování je tedy vytvoření organizační struktury. Není dána ideální 

organizační struktura pro všechny organizace – odlišují se dle její velikosti, počtu 

zaměstnanců aj. Je potřeba, aby manažer vytvořil unikátní organizační strukturu, která 

kopíruje potřeby organizace. Organizační struktura je vytvářena zejména před zahájením 

činnosti organizace, poté ji lze však upravovat dle jejího aktuálního stavu a potřeb. 

„Organizační struktury představují v instituci kostru, která umožňuje plnit její plánované 

cíle. Manažer-organizátor volí základní formu, podle které je struktura vytvářena.“ (Veber 

et al., 2009, s. 227) 

Organizační strukturu lze také popsat jako „hierarchické uspořádání linií pravomocí, 

komunikace, práv a povinností uvnitř organizace. Organizační struktura určuje, jak jsou v ní 

roztříděny, kontrolovány a koordinovány jednotlivé role, pravomoci a odpovědnosti i to jak 

fungují informační toky mezi různými úrovněmi řízení.“ (Trojan et al., 2016, s. 28) 

Veber et al. (2009) definoval celkem šest forem organizační struktury, konkrétně organizační 

strukturu: 

- funkční, 

- liniově štábní, 

- divizní, 

- hybridní, 

- pružnou (doplňkovou), 

- maticovou. 
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Funkční struktura je specifická tím, že se v ní seskupují pracovníci do určitých útvarů dle 

podobnosti úkolů, zkušeností, kvalifikace či vykonávaných aktivit. Jedná se o strukturu 

jednoduchou, která je využívána převážně v menších a středních organizacích. Její výhodou 

je efektivně odvedená práce z důvodu seskupení pracovníků do skupin v nichž vykonávají 

stejné či podobné činnosti.  

Liniově štábní struktura se skládá ze dvou základních složek – liniové a štábní. Tato struktura 

využívá jednoho z hlavních kladů funkční organizační struktury, jímž je odbornost / 

specializace funkčních vedoucích. 

Pro divizní strukturu je charakteristické decentralizované řízení. Organizace, využívající 

tuto organizační strukturu, je typická vytvořením nižších organizačních celků, které jsou 

z hlediska míry pravomocí velmi samostatné. 

Kombinace struktury funkční a divizní je označována jako organizační struktura hybridní. 

Tato organizační struktura má za cíl posílit silné stránky a potlačit nedostatky obou 

kombinovaných struktur. 

V organizační struktuře pružné (doplňkové) zůstává vztah nadřízenosti a podřízenosti, 

zároveň se v ní však vytvářejí vztahy nové, dočasné i trvalé, díky vytváření specializovaných 

týmů. 

Poslední organizační struktura, maticová, vzniká tehdy, když je liniově štábní struktura 

doplněna o další (doplňkovou) strukturu. (Veber et al., 2009, s. 227–238) 

Veber et al. (2021) toto rozdělení poté doplňuje o organizační strukturu čistě liniovou 

a o organizační struktury spojené s projektovým řízením – řízení vlivem, řízení projektovým 

týmem s koordinátorem a o čistě projektovou strukturu. (Veber et al., 2021, s. 176)  

Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí má 

na základě zákona č. 561/2004 Sb. (ŠZ) odst. 1 písm. a) pravomoc stanovit organizaci 

a podmínky provozu školy a školského zařízení. 

Základním dokumentem pro organizaci školy je organizační řád. Organizační řád slouží 

k zabezpečení úkolů vyplývajících z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. (ŠZ) ve znění 

pozdějších předpisů. Organizační řád musí být vystaven v souladu se zřizovací listinou školy 

a jejími případnými dodatky. Jeho součástí je organizační struktura (může být znázorněna 
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i graficky), vnitřní řád a případně i řád školní. Školní a vnitřní řád je mimo jiné součástí 

povinné dokumentace školy, kterou upravuje § 28 ŠZ (podrobněji jsou poté oba řády 

upraveny v § 30). Obsah a struktura organizačního řádu není pevně stanovena, jednotlivé 

školy se v jeho náležitostech odlišují. Organizační řád může obsahovat informace 

o kompetencích orgánů řídících školu, dále informace o zajištění informovanosti / 

informačním systému, výčet orgánů a poradních orgánů školy, náplň činnosti pracovníků 

školy aj. 

MŠMT na základě vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku ve znění pozdějších 

předpisů, upravující podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních 

prázdnin, vydává pro každý školní rok dokument shrnující organizaci daného školního roku. 

Na základě něj může ředitel školy vydat harmonogram školního roku, ve kterém pevně 

stanovené termíny doplní o specifické události, které se ve škole budou v daném školním 

roce konat. 

Ředitel školy dále na základě zákona č. 563/2004 Sb. (zákon o pedagogických pracovnících) 

organizuje další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 

1.3.4 Kontrolování 

Kontrola je důležitou součástí řízení každé organizace. Institutu kontroly využívají manažeři 

na všech jejích úrovních a získávají skrze ni podrobné informace o nastavených procesech 

v organizaci. Kontrola přináší zjištění o jejich úrovni, správnosti apod. Na základě těchto 

zjištění je manažer schopen procesy jednodušeji korigovat, tj. zlepšit je či je případně 

kompletně změnit. 

Hlavním cílem kontroly „je zhodnocení reality s ohledem na řídící záměry.“ (Veber et al., 

2021, s. 149) Kontrola tedy sleduje, zda dosahované výsledky odpovídají těm plánovaným. 

Podstatou a „posláním kontroly je včasné a hospodárné zjištění, rozbor a přijetí závěrů 

k odchylkám, které v řízeném procesu charakterizují rozdíl mezi záměrem (např. plánem) 

a jeho realizací.“ (Vodáček et al., 2009, s. 140) 

Kontrola se v základě dělí na kontrolu vnitřní a vnější. Za vnitřní kontrolu je považována 

kontrola zajišťovaná uvnitř organizace vedoucími pracovníky či jimi pověřenými 
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zaměstnanci. Ve školství vnitřní kontrolu charakterizuje evaluace, hospitace, kontrola 

třídních knih, apod. Na druhé straně stojí kontrola vnější, kterou zajišťují subjekty stojící 

mimo organizaci. Ve školství vnější kontrolu vykonávají zřizovatelé, ČŠI, finanční úřad, 

apod. Povinností ředitele školy je poskytnout kontrolním orgánům součinnost. 

Důležitým aspektem pro naplnění cíle a zajištění efektivnosti kontroly je správná volba 

kontrolního nástroje. Kontrolní nástroje lze obecně rozdělit dle jejich zaměření, konkrétně, 

zda ověřují znalosti explicitní či tacitní. Explicitní znalosti, data a informace lze ověřit 

měřením četnosti, zjišťováním přítomnosti/nepřítomnosti požadovaného jevu nebo procesu 

aj. Explicitní znalosti, data a informace bývají spíše předmětem kontroly externí. Na druhé 

straně znalosti tacitní se ověřují obtížněji, ve školství však determinují kvalitu výuky. Interní 

(vnitřní) kontrola ve školách se především zaměřuje na pedagogický proces a jejím typickým 

nástrojem jsou hospitace. Ve školské praxi se používají ale i jiné nástroje, převzaté 

ze soukromého sektoru, jedním z nich je například 360° zpětná vazba. (Trojan et al., 2016, 

s. 39–40) 

Rozdělení druhů kontroly shrnuje Prukner et al. (2014) dle následujících hledisek: 

- obsahové náplně – dle procesů, které jsou řízeny; 

- organizační úrovně – na různých úrovních řízení (vrcholové, střední a nižší úrovni), 

- charakteru provádění. 

Dle charakteru provádění se kontroly dále člení na: 

- pravidelné a nepravidelné, 

- přímé a nepřímé, 

- interní a externí, 

- preventivní, průběžné a následné. (Prukner, 2014, kap. 8) 

Hálek (2017) následnou kontrolu označuje pojmem kontrola zpětnou vazbou. Tato kontrola 

vychází z výsledků organizace a ověřuje, zda byla naplněna předem stanovená kritéria u již 

skončených procesů (kritéria kvantitativní či kvalitativní). (Hálek, 2017, s. 116) Ve školství 

se tato kontrola týká například prověření, zda údaje o hospodaření s přidělenými finančními 

prostředky odpovídají skutečnosti, zda při jejich využívání byly dodrženy právní předpisy 

aj. 
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Jako všechny manažerské funkce i kontrolování označuje určitý proces. Aby kontrola splnila 

svůj cíl, byla efektivní a přinesla užitečné výsledky, je také potřeba kromě výběru vhodného 

nástroje, postupovat dle předem stanovených fází. Jednotlivé fáze definoval Hálek (2017) 

následovně: 

1. zabezpečení informací pro kontrolu, 

2. ověření správnosti získaných informací (informační filtr), 

3. hodnocení kontrolovaných procesů, 

4. závěry a návrhy opatření pro řídící subjekt, 

5. zpětná kontrola (kontrola kontroly: namátková či navazující). (Hálek, 2017, s. 124–

125) 

„Kontrola může mít následující funkce: 

- inspekční, 

- preventivní, 

- eliminační.“ (Veber et al., 2021, s. 155) 

Druhý pohled na dělení funkcí kontroly přináší Hálek (2017), který funkce konkrétně 

rozděluje na obecné a specifické. Mezi obecné funkce kontroly řadí funkci: 

- poznávací, zaměřující se na informace a informační systémy; 

- ověřovací, zaměřující se na porovnávání zdrojů; 

- hodnotící, zaměřující se na záměr, etapy, operace a případně i výsledky; 

- realizační, zaměřující se na uskutečnění záměru a výsledek. 

Specifické funkce kontroly dále definuje jako funkce: 

- dohlížecí, 

- povzbuzující, 

- brzdící, 

- výchovnou. (Hálek, 2017, s. 27) 
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1.3.5 Vedení lidí 

Manažerská funkce vedení lidí je základem pracovní náplně manažera na všech úrovních 

organizace. „Zpravidla se tato náplň interpretuje jako schopnost vést, usměrňovat, 

motivovat, stimulovat, strhávat lidi pro správné plnění potřebných úkolů k dosažení 

stanovených cílů. Vedení lidí vyžaduje určitou způsobilost manažera, autoritu či charisma.“ 

(Hálek, 2017, s. 98) 

Vedoucí pracovník při vedení lidí využívá zejména správné motivace, vhodné komunikace 

a v případě potřeby také řeší konflikty a volí vhodný styl vedení odpovídající aktuální 

situaci. 

Vedení lidí bylo dříve považováno za součást managementu, pojem ´management´ 

v překladu odpovídá českému slovu řízení. V posledních letech bylo vedení lidí 

osamostatněno, důvodem je právě odlišnost v činnostech, na které pojmy kladou důraz. 

Řízení klade důraz spíše na příkazy a hierarchii nadřízenosti a podřízenosti, v rámci práce 

s lidmi mu odpovídá styl autoritářský a autoritativní. Naopak vedení lidí zdůrazňuje 

spolupráci vedoucího s podřízenými. V organizaci vystupují všichni na stejné úrovni, jedná 

se o spolupracovníky, kteří se podílejí nejen na naplňování cílů organizace, ale i na jejich 

tvorbě. (Trojanová, 2017, s. 13) 

Stylem řízení se tedy označuje plnění stanovených úkolů podřízenými. Vedoucí pracovník 

podřízené přesně instruuje, mají nařízeno co, kdo, kdy, kde a jak má udělat. Styl vedení 

naopak dává druhé straně možnost se k věcem/ činnostem volně vyjádřit. Zvolený styl záleží 

na osobnosti vedoucího pracovníka. Pro efektivní a úspěšné řízení organizace je však potřeba 

styly volit a přizpůsobovat konkrétním situacím, které v pracovním dni nastávají. 

„Styly vedení mohou být rozděleny podle různých hledisek a jsou ovlivňovány různými 

faktory, proto vedoucí pracovníci neuplatňují pouze jeden styl vedení.“ (Trojanová, 2014, 

s. 37) 

Trojanová (2014) dále uvádí a definuje základní styly vedení (řízení), které ředitel školy 

ve své práci může využívat. Konkrétně se jedná o styl: 

- autoritářský; 

- autoritativní; 
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- konzultativní; 

- participativní; 

- demokratický; 

- delegativní; 

- liberální. 

Řediteli školy, který využívá autoritativní styl řízení, záleží více na plnění úkolů než na jeho 

zaměstnancích. Řízení je založené na příkazech, vztah mezi ním a ostatními pracovníky je 

založen na hierarchii nadřízenosti a podřízenosti. Ředitel školy vydává příkazy a pracovníky 

oceňuje zejména na základě shody výsledků s vydanými příkazy. Zároveň o všech 

záležitostech rozhoduje sám a i mnohé činnosti sám vykonává. Tím je potlačena participace 

pracovníků na řízení organizace a zároveň i možnost jejich rozvoje. Autoritativní styl je 

odůvodnitelný pouze v krizových situacích, nebo v případech naléhavých změn, které 

podřízení odmítají. 

Konzultativní styl vedení lidí představuje ředitele školy, který rozhoduje v záležitostech 

sám, ale svá rozhodnutí pravidelně konzultuje se svými zaměstnanci. Vyměňují si své 

názory, zkušenosti, ale konečné rozhodnutí je pouze v rukách ředitele školy a záleží na něm, 

zda k jejich názorům přihlédne. Tento styl vedení je efektivní v období stability a dílčích 

změn. Konzultativní styl vedení může ředitel školy využít například v momentě, kdy se 

rozhoduje o udělení důtky ředitele školy. 

Participativní styl vedení lidí je velmi podobný stylu konzultativnímu, ale je mnohem 

náročnější na komunikaci. Zaměstnance můžeme již označit za spolupracovníky, předmětem 

tohoto stylu vedení je vyšší stupeň jejich účasti na řízení organizace. Situace se konzultují 

a ze všech prezentovaných názorů se vybírá ten, který je nejlepší, bez ohledu na to, kdo jej 

navrhl.  

Kombinace stylu konzultativního a participativního je označována jako styl demokratický. 

Vysoká míra důvěry se projevuje zejména v delegativním stylu vedení. Pro delegativní styl 

vedení je typická vysoká úroveň účasti na vedení organizace. Spolupracovníkům jsou 

předány určité odpovědnosti, ale především pravomoci. 
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Liberální styl, styl „volné ruky“, se ve školství spíše nepoužívá z důvodu konečné 

odpovědnosti ředitele za řízení školy. (Trojanová, 2014, s. 37–43) 

Další pohled na vedení lidí přináší model situačního řízení. Tento model vychází z míry 

pracovní a psychické zralosti zaměstnanců. Manažer by tuto zralost měl zohlednit při výběru 

stylu vedení (řízení). Pracovní zralost představují znalosti a dovednosti, psychickou zralost 

poté připravenost přijmout zodpovědnost za plnění úkolů. Model situačního vedení se skládá 

celkem ze čtyř stylů řízení/ vedení, které jsou seřazeny vzestupně dle stupně zralosti 

pracovníka. Konkrétně se jedná o: 

- přikazování – direktivní určení toho, co a jak mají dělat; 

- koučování – uplatnění velmi direktivního a současně velmi podpůrného způsobu 

řízení; 

- podporování – volba méně direktivního i méně podpůrného stylu řízení; 

- delegování – definování cílů, na kterých zaměstnanci pracují samostatně (Pilařová, 

2016, str. 92–93). 

 

Komunikování 

„Komunikaci chápeme jako proces sdělování, výměnu informací, názorů a myšlenek 

od jednoho člověka k druhému na základě určitého znakového systému (abeceda, zvuky, 

gesta).“ (Prukner, 2014, kap. 5) 

Prukner (2014) dále uvádí, že každá komunikace má svůj účel a je dále definována funkcemi, 

které však nejsou vždy jednoznačné, často se svým významem překrývají. Jedná se například 

o funkci: 

- informativní, zaměřující se na předávání, oznámení či prohlášení určitých informací, 

faktů, zpráv; 

- instruktivní, vysvětlující významy, popisující postupy či poskytující návody; 

- přesvědčovací, ovlivňující působení na druhého člověka s cílem změnit jeho názor; 

- osobnostně identickou, posilující pocit sebevědomí, vlastní důležitosti a potřebnosti; 

- aj. (Prukner, 2014, kap. 5) 
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Aby nejen v pracovním prostředí byla komunikace úspěšná a efektivní, je dobré přihlédnout 

k osobnosti člověka s ohledem na jednotlivé komunikační typy, se kterými se v organizaci 

i mimo ni můžeme při komunikaci setkat. 

Šuleř (2009) vytvořil celkem čtyři základní komunikační typy, které se odlišují v míře 

zastoupení racionality a emocionality a převahy naslouchání nebo sdělování. Konkrétně se 

jedná o komunikační typ: 

- analytický, charakterizovaný jako naslouchající typ vyznačující se převahou 

racionality; 

- přátelský, charakterizovaný jako naslouchající typ vyznačující se převahou 

emocionality; 

- řídící, charakterizovaný jako sdělující typ vyznačující se převahou racionality; 

- expresivní, charakterizovaný jako sdělující typ vyznačující se převahou 

emocionality. (Šuleř, 2009) 

„Má-li organizace dobře fungovat, je třeba vzájemných kontaktů mezi lidmi, obsahem je 

výměna informací slovních i bezeslovních. Může mít různou kvalitu i formu. Závisí především 

na úrovni vedoucích. Lidem je třeba dávat informace, protože se tak vytváří vztah 

k organizaci (kladný i záporný).“ (Prukner, 2014, kap. 7) 

„Řízení je bez komunikace nemyslitelné, v každé organizaci musí být vytvořen základní 

komunikační rámec, systém pravidel, komunikačních kanálů jakožto mantinelů vlastní 

interpersonální komunikace.“ (Veber et al., 2021, s. 200) 

Ředitel školy stojí v čele organizace, zastupuje a reprezentuje ji. V rámci své funkce sděluje 

informace uvnitř organizace i mimo ni. Při komunikaci mimo školu ředitel komunikuje 

s žáky a rodiči (tedy s jejími klienty), s širokou veřejností, zřizovatelem, kontrolními orgány 

aj. Jedná se o komunikaci vnější. Naopak komunikace vnitřní představuje komunikaci uvnitř 

organizace. Ředitel komunikuje se zaměstnanci školy, nejčastěji na pravidelných školních 

poradách. Porady je možné dělit dle jejich obsahu na: 

- informativní, 

- rozhodovací, 

- kombinované, 
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- ostatní. (Trojanová, 2017, s. 41) 

Vedoucí pracovník velkou část ze své pracovní doby stráví komunikováním. Komunikování 

však může být zároveň velkým rušivým elementem v jeho práci, jelikož komunikace není 

jeho jedinou pracovní náplní. Vedoucí pracovník se musí věnovat také svým běžným 

povinnostem či pracovat na aktuálních problémech organizace. Za nejčastější způsoby 

vyrušování je považován telefon zvonící v nevhodnou chvíli, nečekané návštěvy, odklon 

od tématu diskuse, setkání s kolegy na chodbě aj. (Veber et al., 2021, s. 205) 

 

Motivování 

Mezi klíčové činnosti, které vedoucí pracovník v každé organizaci při vedení lidí vykonává, 

patří motivování ostatních zaměstnanců. Cílem vedoucího pracovníka je motivovat 

zaměstnance tak, aby svým výkonem napomáhali k plnění předem stanovených cílů 

organizace. 

Obecně lze motivaci definovat jako „vnitřní stav člověka (daný přáními, tužbami, úsilím, 

představami atd.), který způsobuje určité chování, aktivitu člověka.“ (Veber et al., 2009, 

s. 111) Druhý pohled na motivaci přináší Trojanová (2014), která ji definuje jako „určité 

působení na člověka a jeho vedení k žádoucí činnosti.“ Dále uvádí, že toto působení musí 

být pro člověka přijatelné, v opačném případě, kdy jsou vedoucím pracovníkem 

zohledňovány pouze zájmy organizace, se jedná o manipulaci. (Trojanová, 2014, s. 49) 

Motivace v sobě zahrnuje stimulaci a motivátor, konkrétně ji dělíme na: 

- vnitřní – to, co ovlivňuje naši činnost na základě vlastního impulsu, 

- vnější – to, co ovlivňuje naši činnost na základě cizího impulzu. (Prukner, 2014, kap. 

8) 

Motivace spojovaná s výkonem pracovní činnosti je označována jako motivace pracovní. 

Úkolem vedoucího pracovníka je poznat konkrétní potřeby, motivy, přání a tužby 

jednotlivých zaměstnanců. Zároveň je potřeba zjistit, jež z nich konkrétně zaměstnance 

motivují nejvíce. Na základě tohoto poznání může vedoucí pracovník stanovit v organizaci 

motivační program v jehož rámci bude pracovat na pozitivní motivaci zaměstnanců. 
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Úlohou pracovní motivace „je utvářet smýšlení a chování vedených lidí tak, aby bylo 

v souladu s posláním firmy. Od manažerů vyžaduje schopnost vytvořit u spolupracovníků 

zájem, ochotu a chuť aktivně se zúčastnit plnění všech činností, které jsou v souladu s cíli 

firmy.“ (Veber et al., 2021, s. 130) 

„Jedním ze „základních“ motivů v pracovním procesu je peněžní motivace.“ (Prukner, 

2014, kap. 8) Ve školství bývá ve většině případů financí spíše nedostatek, kromě peněžní 

motivace však existuje i mnoho dalších motivů, které Prukner (2014) dělí do dvou 

základních skupin, na motivy: 

- přímé – peníze, uspokojení z dobře odvedené práce, ze spokojeného zákazníka, 

dobrý pocit při pochvale, touha po růstu – ambice, kariéra, odbornost, vize na benefit 

aj.; 

- nepřímé – dobrý pracovní kolektiv, dobrý vztah nadřízený – podřízený, dobré 

pracovní prostředí. (Prukner, 2014, kap. 8) 

Při sestavování motivačního programu organizace může vedoucí pracovník využít znalostí 

motivačních teorií, které mu umožní jednodušeji určit jeho oblasti. Mezi teorie motivace se 

řadí – Maslowova pyramida potřeb, Herzbergova teorie dvou faktorů, McGregorova teorie 

X a Y, teorie očekávání Victora Vrooma, Adamsova teorie spravedlivé odměny, 

McCleelandova teorie tří typů motivačních potřeb, Skinnerova teorie pozitivního posílení, 

pyramida vitality aj. 

Za nejznámější a nejvyužívanější teorii motivace lze považovat Maslowovu pyramidu 

potřeb, jejíž patra popisují jednotlivé motivační potřeby. Základní dělení těchto potřeb je na 

potřeby biologické a sociální. První patro pyramidy se věnuje potřebám fyziologickým, které 

v organizaci pomáhá zajišťovat mzda/ plat, odpovídající pracovní a organizační podmínky 

a zajištěné stravování. Druhé patro pyramidy zahrnuje potřebu jistoty/ bezpečí, která je 

v pracovním prostředí představována pracovní smlouvou na dobu neurčitou, tedy jistotou 

pracovního místa, příznivým pracovním klimatem – emocionálním bezpečím, stabilitou, 

řádem a zajištěním BOZP. Sociální potřeby, umístěné na třetím patře pyramidy, jsou 

uspokojeny možností sociálního kontaktu se spolupracovníky, příslušnosti k určité skupině 

– ve školství např. příslušností k pedagogickému sboru. Čtvrté patro pyramidy je věnováno 

potřebě uznání. Potřeba uznání přináší uspokojení z práce, například na základě pozitivního 
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hodnocení pracovního výkonu či různých forem nehmotného odměňování – pochvaly od 

ČŠI, rodičů. Poslední páté patro pyramidy patří potřebě seberealizace, která je uspokojována 

možností vzdělávání a rozvoje, který je jak odborný, tak osobnostní – ve školství probíhá 

zejména na základě DVPP. (Trojanová, 2014, s. 49–51) 

 

1.3.6 Personalistika 

Personalistika, jinými slovy personální práce, představuje tu část řízení organizace, která se 

zaměřuje na lidské zdroje. Orientuje se na člověka v pracovním procesu a zahrnuje všechny 

činnosti, které musí manažer, v návaznosti na vztah člověka (později zaměstnance) 

a organizace, pravidelně řešit. Lidé jsou pro každou organizaci velmi cenným zdrojem, 

ovlivňují všechny oblasti jejího působení, například její chod, její prosperitu či úspěšnost. 

Úkolem personalistiky je „zabezpečit organizaci dostatek schopných a motivovaných lidí, 

zpravidla vlastních zaměstnanců, a jejich pomocí dosahovat očekávaného výkonu 

a uskutečňovat strategické cíle organizace.“ (Šikýř, 2016, s. 8) Dále také uvádí, že pro 

naplňování tohoto úkolu slouží jednotlivé personální činnosti, které v organizaci zabezpečují 

především manažeři (vedoucí zaměstnanci), v některých organizacích, zpravidla 

v organizacích s větším počtem lidí (zaměstnanců), obvykle s podporou personalistů 

(personálního útvaru) nebo poskytovatelů personálních služeb (outsourcingu). (Šikýř, 2016, 

s. 8) 

Personalistika je zároveň úzce spojena s řízením a vedením zaměstnanců. Ve školách 

a školských zařízeních je v pravomoci ředitele školy, který za ni nese odpovědnost. Ve 

většině případů ji i sám zajišťuje, případně se na jejím výkonu podílejí i další vedoucí 

pracovníci. Například při přijímání nepedagogických pracovníků se může jednat o vedoucí 

školní jídelny nebo v případě větší školy o vedoucí ekonomického oddělení. 

Ve školách a školských zařízeních je konkrétním úkolem personalistiky zabezpečit dostatek 

schopných a motivovaných zaměstnanců, pedagogických i nepedagogických pracovníků, 

s jejichž pomocí bude škola dosahovat očekáváného výkonu a naplňovat své předem 

stanovené strategické cíle, vizi školy. 
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Východiskem personální práce ve škole je personální strategie. Jejím účelem je formulace 

a realizace dlouhodobých cílů a způsobů jejich dosažení v oblasti řízení a vedení 

pedagogických i nepedagogických zaměstnanců školy. Personální strategie definuje 

dlouhodobou koncepci řízení a vedení, je komplexní a vychází ze strategického plánu 

rozvoje školy. Zahrnuje strategii výběru pracovníků, strategii hodnocení a odměňování 

zaměstnanců, strategii jejich dalšího vzdělávání aj. (Šikýř et al., 2012, s. 21–22) 

Personální činnosti jsou definovány jako výkonná část personální práce a patří mezi ně 

činnosti následující: 

- vytváření a analýza pracovních míst, 

- personální plánování, 

- získávání, výběr a přijímání pracovníků, 

- hodnocení pracovníků, 

- rozmisťování (zařazování) pracovníků a ukončování pracovního poměru, 

- odměňování, 

- vzdělávání pracovníků, 

- pracovní vztahy, 

- péče o pracovníky, 

- personální informační systém. 

V poslední době jsou vedle výše jmenovaných, jako samostatné personální činnosti, 

zařazovány: průzkum trhu práce, zdravotní péče o pracovníky, činnosti zaměřené na 

metodiku průzkumu, zjišťování a zpracování informací a dodržování zákonů v oblasti práce 

a zaměstnávání pracovníků. (Koubek, 2015, s. 20–22) 

Důležitou součástí uskutečňování personálních strategií je systematické hodnocení úrovně 

personalistiky ve škole. Jedná se o hodnocení jednotlivých personálních činností a jejich 

dopadu na schopnosti, motivaci, podmínky a výkon zaměstnanců. Tyto parametry jsou 

určující pro výsledky fungování a hospodaření školy. Hodnocení předává řediteli školy 

důležité informace, zpětnou vazbu, o úrovni personalistiky ve škole a nabízí prostor ke 

zlepšení, či případné korekci uplatňované personální strategie. (Šikýř et al., 2012, s. 25) 
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2 Klíčové kompetence ředitele školy 

V rámci Lisabonského procesu byly klíčové kompetence „definovány jako ty kompetence, 

jež představují přenosný a univerzálně použitelný soubor vědomostí, dovedností a postojů, 

které potřebuje každý jedinec pro osobní naplnění a rozvoj, pro zapojení se do společnosti 

a úspěšnou zaměstnatelnost.“ (Veteška et al., 2011, s. 60) 

Klíčové kompetence se v tomto případě tedy nevztahují přímo ke konkrétní funkci, jsou 

spíše obecnějšího charakteru a odrážejí osobnostní a sociální kompetence člověka. 

(Lhotková et al., 2012, s. 38) 

Veteška et al. (2011) poté definuje pojem kompetence jako „jedinečnou schopnost člověka 

úspěšně jednat a dále rozvíjet svůj potenciál na základě integrovaného souboru vlastních 

zdrojů, a to v konkrétním kontextu různých úkolů a životních situací, spojenou s možností 

a ochotou (motivací) rozhodovat a nést za svá rozhodnutí odpovědnost.“ (Veteška et al., 

2011, s. 27) 

Termín kompetence v sobě skrývá 2 základní významy – pravomoc a znalost/ dovednost. 

„Pravomoc představuje souhrn moci a práv, které jsou přiděleny určitému pracovníku 

(určité funkci) nebo určitému útvaru.“ (Hálek, 2017, s. 81) 

Znalost/ dovednost lze naopak definovat odborností, kterou manažer získává průběžným 

vzděláváním a dále na základě svých zkušeností, které získal v průběhu své činnosti řešením 

praktických úkolů. 

Kompetence se vyznačuje ve 3 rovinách, konkrétně v rovině: 

- umím (představuje kompetence od sebe, tedy znalost/ dovednost), 

- mohu (představuje kompetence od jiného, tedy pravomoc), 

- chci (představuje vnitřní motivaci). 

Ředitele školy jako kompetentního pracovníka rovina kompetence ‚mohu‘ opravňuje 

k výkonu určitých činností. K výkonu ho opravňuje konkrétně legislativa, na základě které 

má možnost použít určité chování v daném prostředí. Druhá rovina kompetence ‚umím‘ 

představuje vlastnosti, schopnosti, vědomosti, dovednosti a zkušenosti, které k danému 

chování potřebuje. Tuto kompetenci ředitel školy získává po absolvování studia v oblasti 
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řízení školství a dále ji rozvíjí svým dalším vzděláváním, které je pro pedagogické 

pracovníky povinné. (Lhotková et al., 2012, s. 24) 

Kompetence potřebné pro určité pozice jsou seskupovány do oblastí, ze kterých jsou poté 

vytvářeny kompetenční modely. Lhotková et al. (2012) uvádí, že se jedná o „kompetence 

potřebné pro dané pracovní místo, tedy kompetence, které pracovník musí mít, aby naplňoval 

cíle organizace.“ Kompetenční modely vychází z analýzy daného pracovního místa, 

z organizační struktury organizace aj. (Lhotková et al., 2012, s. 34) 

V rámci aktivit národního projektu SYPO vzniká kompetenční model ředitelů škol.  

„Kompetenční model je materiál primárně určený samotným ředitelům. Slouží k plánování 

profesního rozvoje, k reflexi práce v různých etapách jejich profesního života a také je 

podkladem pro sebehodnocení.“ (Trojan, 2021, s. 146) 

„Kompetenční model obsahuje jednotlivé kompetence, které jsou vybrané ze všech možných 

a uspořádané podle nějakého klíče.“ (Hroník, 2006, s. 68) Jedná se tedy o dokument 

shrnující jednotlivé pravomoci a znalosti / dovednosti, které jsou potřebné pro výkon funkce 

ředitele školy. 

Trojan (2021) uvádí, že kompetenční model ředitele školy pracuje se šesti oblastmi 

kompetencí, konkrétně s: 

- vedením postaveném na hodnotách a vizi, 

- řízením vzdělávání a výchovy, 

- vedením pracovníků školy, 

- řízením školy jako právního subjektu, 

- vedením a řízením sebe samého, 

- komunikací a prací s informacemi. (Trojan, 2021, s. 147) 

Lhotková et al. (2012) kompetenční model ředitele školy definovali také, oblasti kompetencí 

však definovali obecněji. Jejich kompetenční model obsahuje kompetence: 

- lídrovské, 

- manažerské, 

- odborné, 

- osobnostní, 
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- sociální, 

- řízení a hodnocení edukačního procesu. (Lhotková et al., 2012, s. 62) 

Vybrané oblasti kompetencí, které definují kompetenční model ředitele školy, jsou 

podrobněji rozpracovány v následujících kapitolách. 

 

2.1 Kompetence lídrovská 

Lídrovská kompetence se vyznačuje strategickým myšlením, vedení školy je postavené 

na hodnotách a vizi. Leader stanovuje strategické cíle a pravidla organizace. Tvorba strategie 

a její následné plnění jsou jeho klíčovými úlohami. (Pilařová, 2016, s. 22) 

Lhotková et al. (2012) definuje lídrovskou kompetenci příslušící řediteli školy schopnostmi: 

- sestavit vizi odpovídající potřebám školy, 

- stanovit priority a rozhodnout o naléhavosti a důležitosti každé z nich, 

- propagovat a zviditelňovat školu na veřejnosti, 

- motivovat pracovníky k podávání optimálního výkonu. (Lhotková et al., 2012, s. 67–

68) 

Existuje mnoho nástrojů či technik, které pomáhají manažerům stanovit si priority a následně 

rozhodnout o jejich naléhavosti. Jedním z nich je Paretovo pravidlo, které „klade důraz 

na různorodost, tzn. že malá skupina jevů má zásadní význam, a naopak existuje značná 

skupina jevů, která je téměř bezvýznamná.“ (Veber et al., 2021, s. 32) 

Toto pravidlo je někdy také označováno jako 80/20, kdy téměř bezvýznamné jevy tvoří 

celých 80 % a pouze 20 % jevů má pro organizaci zásadní význam. Je potřeba umět rozlišit, 

které jevy jsou pro organizaci významné, tedy ty, které si zaslouží naši pozornost právě 

proto, aby byly řešeny přednostně. 

Oblast lídrovské kompetence zahrnuje schopnost či možnost propagovat a zviditelňovat 

školu na veřejnosti. Ředitel školy stojí v čele organizace, zastupuje ji a navenek ji 

reprezentuje. Komunikuje s veřejností, tzn. se skupinou, která má skutečný nebo potenciální 

zájem o organizaci nebo vliv na její schopnost k naplňování vlastních cílů.  
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Komunikace s veřejností, neboli PR slouží k: 

- budování image organizace, 

- předávání informací, 

- ovlivňování názorů, 

- udržování kladných postojů a pocitů, 

- aj. (Paulovčáková, 2015, s. 228–231) 

 

2.2 Kompetence manažerská 

„Kompetencí manažera se rozumí schopnost vykonávat určitou funkci nebo soubor funkcí 

a dosahovat při tom určité úrovně výkonnosti.“ (Veteška et al., 2011, s. 80) Jedná se o výkon 

činností souvisejících s rozvojem organizace, tj. schopnost analytického myšlení, 

rozhodnost, soudnost, schopnost organizace aj. Tuto kompetenci však především definuje 

výkon manažerských funkcí. 

Lhotková et al. (2012) manažerskou kompetenci příslušící funkci ředitele školy definuje 

schopnostmi: 

- stanovit strategii školy v souladu s její vizí, 

- zajistit personalistiku ve škole, tj. schopnost správného provedení výběru 

pracovníků, jejich adaptace a hodnocení aj., 

- zajistit pro školu finanční zdroje mimo stanovený rozpočet, 

- zajistit chod celého systému pomocí výkonu základních manažerských funkcí. 

(Lhotková et al., 2012, s. 68–69) 

Strategie a vize školy, personalistika i jednotlivé manažerské funkce byly podrobněji 

definovány již v předchozích kapitolách. 

Zajistit pro školu mimorozpočtové finanční prostředky je možné prostřednictvím doplňkové 

činnosti, která je upravena zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů. Konkrétní doplňková činnost musí být zakotvena ve zřizovací listině školy – jedná 

se například o možnost pronajímání učeben, tělocvičen, případně o vaření pro veřejnost aj. 

Možností, jak zajistit pro školu mimorozpočtové finanční prostředky, je mnoho. Dále lze 
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uvést příklad pravidelného zapojování se do tuzemských i zahraničních projektových / 

grantových výzev. 

 

2.3 Kompetence odborná 

Odborná kompetence se dle Řezáče (2009) projevuje ve všech znalostech a dovednostech – 

organizačních, procesních, úkolových aj. Jako jeden z příkladů dále uvádí znalost 

pracovních postupů organizace. Odborná kompetence se projevuje ve schopnostech 

identifikovat, analyzovat a řešit problémy specifické pro danou oblast/ organizaci, 

a navrhovat a uplatňovat jejich řešení. (Řezáč, 2009, s. 360) 

Lhotková et al. (2012) odborné kompetence příslušící funkci ředitele školy rozpracovává do 

schopností: 

- řídit školu v souladu s platnými právními a ekonomickými předpisy, 

- sledovat trendy vývoje školství včetně jejich následné implementace do života školy, 

- vhodně komunikovat se členy svého týmu i s partnery školy, 

- komunikovat v cizím jazyce. (Lhotková et al., 2012, s. 70) 

Jádro odborných kompetencí tvoří získané zkušenosti a soustavné vzdělávání se. Ředitel 

školy odborné kompetence prokazuje již při nástupu do funkce. Dle zákona č. 563/2004 Sb. 

musí splnit podmínku požadované praxe a zároveň musí absolvovat studium zaměřené 

na organizaci řízení školství. Školství je prostředím dynamickým, plné změn – změny 

právních, ekonomických aj. předpisů jsou časté. Řediteli školy tak ani po splnění podmínek 

pro jmenování do funkce povinnost vzdělávání se nemizí. Pro doplňování odborných 

informací lze využít možnosti účastnit se tematických konferencí, seminářů, diskusí, 

konzultací s kolegy či se věnovat samostudiu odborné literatury.  

Jednotlivé oblasti kompetencí se propojují a vzájemně se doplňují. Schopnost ředitele školy 

komunikovat v cizím jazyce nepřímo navazuje například na kompetenci manažerskou, 

konkrétně na schopnost získávat pro školu mimorozpočtové finanční prostředky. Jazyková 

vybavenost je důležitá v případě, kdy se škola zapojuje do zahraničních projektových výzev, 

na základě kterých je poté potřeba úzce spolupracovat se zahraničními školami. 
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2.4 Kompetence osobnostní 

Klíčovou osobností pro chod školy je bezpochyby její ředitel. Lhotková et al. (2012) 

osobnostní kompetence příslušící jeho funkci charakterizuje schopnostmi: 

- dokázat si rozvrhnout svůj čas a stíhat svoji práci, 

- pravidelně se vzdělávat, 

- poučit se z vlastních chyb, 

- rozhodovat se a nést důsledky svých rozhodnutí, 

- pracovat pod časovým tlakem. (Lhotková et al., 2012, s. 71) 

Výše zmíněné kompetence souvisejí s time managementem a prací pod stresem, 

seberozvojem a sebereflexí. Práce ředitele školy je náročná, jeho pracovní náplň je 

různorodá a zároveň do ní prostupuje mnoho aktérů. Tyto skutečnosti dělají řízení času velmi 

obtížné. Prof. Knoblauch et al. (2012) doporučuje stanovit si každodenní plán práce (v diáři, 

kalendáři, telefonu) pouze na určitou část své pracovní doby. Tato část by nejlépe neměla 

přesáhnout hranici 60 %. Zbylých 40 % zůstává k dispozici pro nečekané záležitosti 

a události, které v rámci pracovního dne mohou nastat. (Knoblauch et al., 2012, s. 136) 

Další možností, jak ze své pracovní doby vytěžit více, je využití institutu delegování, tedy 

využití možnosti přenést část svých pracovních úkolů na své podřízené. „Manažer definuje 

podřízeným cíle a nechá je samostatně pracovat. Tím se mu uvolní ruce pro řešení 

strategických záležitostí.“ (Pilařová, 2016, s. 93) 

Aby bylo možné organizaci řídit dobře a efektivně, směrem k naplnění předem stanovených 

cílů, je potřeba, aby si ředitel školy byl vědom svých kvalit, svých silných stránek, které 

bude nadále systematicky rozvíjet. Na druhé straně je také potřeba poznat své slabší stránky 

a průběžně se zamýšlet nad tím, jak je zlepšit. „Analýza vlastních chyb, reflexe činností 

a vyplývající korekce by měla patřit k samozřejmým dovednostem.“ (Lhotková et al., 2012, 

s. 71) 

 

2.5 Kompetence sociální 

Sociální kompetence patří mezi kompetence klíčové. Nevztahuje se přímo ke konkrétní 

funkci, je potřeba aby jí disponovali zaměstnanci na všech úrovních organizace. Tuto oblast 
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kompetencí definuje připravenost zvládat požadavky na práci s lidmi, tj. schopnost 

orientovat se v mezilidských vztazích. 

Ve škole, jako v každé další organizaci, dochází k budování sociálních vztahů, jejich kvalita 

se projevuje zejména v celkovém klimatu školy. Na jejich budování mají přímý vliv všichni 

aktéři, ředitel školy nevyjímaje. „Každý sociální vztah probíhá ve třech prolínajících se 

rovinách: sociální komunikace (výměna sdělení), sociální interakce (vzájemné působení) a 

sociální percepce (pozorování, vnímání, poznávání a hodnocení).“ (Urban, 2017, s. 215) 

Lhotková et al. (2012) definuje sociální kompetenci příslušící řediteli školy schopnostmi: 

- sestavit tým a pracovat s jeho jednotlivými členy, 

- řešit problémy a konflikty otevřeně a rychle, 

- zvládat odpor proti změnám, 

- navázat spolupráci s partnery školy a dokázat ji využít ku prospěchu školy, 

- akceptovat stávající podmínky vytvořené zřizovatelem školy a legislativním 

rámcem. (Lhotková et al., 2012, s. 72–73) 

Sociální kompetence představuje jeden z nezbytných předpokladů efektivní komunikace 

a spolupráce s druhými lidmi. Díky aktivní komunikaci se svými podřízenými, tato 

kompetence umožňuje vedoucímu pracovníkovi vybrat vhodný styl vedení, který zajistí 

organizaci úspěšnost spočívající v naplnění stanovených cílů. 

 

2.6 Kompetence řízení a hodnocení edukačního procesu 

Pedagogický proces je procesem výchovně-vzdělávacím. Jedná se o základní a klíčový 

proces, který ve školách a školských zařízeních probíhá. Probíhá ve všech úrovních 

vzdělávání – mateřských, základních, středních aj. školách, vždy však v mírně odlišné 

podobě. 

„V širším slova smyslu je pedagogický proces naplnění Národního programu vzdělávání či 

jiné základní státní vzdělávací strategie. V užším slova smyslu je pedagogický proces 

sestavení a naplnění konkrétního školního vzdělávacího programu konkrétními 

pedagogickými činnostmi.“ (Trojan, 2021, s. 98) 
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Za základní části pedagogického procesu lze považovat plánování a přípravu aktivit, jejich 

realizaci a hodnocení. V čele pedagogického procesu stojí ředitel školy. „V praxi se bohužel 

často setkáváme se skutečností, že ředitelé škol nemají dostatek času na řádné zabezpečení 

tohoto procesu, na jeho naplánování, kontrolu průběhu, evaluaci a vyhodnocení kompletní 

zpětné vazby. Tradičním způsobem získávání informací o průběhu pedagogického procesu 

zůstává hospitace, která ovšem není povinnou činností ředitele školy vyplývající ze školského 

zákona, řada ředitelů škol není také schopna (možná ochotna) vyčlenit na přímo získávanou 

zpětnou vazbu svůj pracovní čas.“ (Trojan, 2018, s. 38) 

Lhotková et al. (2012) kompetenci řídit a hodnotit edukační proces příslušící řediteli školy 

rozpracovává do schopností: 

- naplánovat a implementovat ŠVP odpovídající konkrétní škole, žákům a situaci, 

v níž se škola nachází, 

- využívat pravidelně zjišťovaných výsledků žáků ke zlepšování edukačního procesu, 

- využívat nové poznatky z mezinárodních šetření aj. pro optimalizaci edukačního 

procesu, 

- využívat poznatky tak, aby ředitel školy v předstihu inovoval ŠVP. (Lhotková et al., 

2012, s. 73–74)
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3 Praktická část 

3.1 Cíl a metody práce 

Cílem výzkumného šetření je identifikovat pořadí důležitosti jednotlivých vybraných 

manažerských funkcí a klíčových kompetencí v rámci pracovního procesu u ředitele veřejné 

základní školy a navrhnout možnosti jejich zefektivnění. V praktické části je tak dále 

zjišťován pohled na pracovní efektivitu s odkazem na manažerské funkce, kdy jsou v závěru 

bakalářské práce pro vybranou oblast manažerských funkcí, ve které ředitelé veřejných 

základních škol vnímají největší nedostatky, navrhnuty možnosti jejího zefektivnění. 

Jádro bakalářské práce tvoří tři výzkumné otázky, na které se bude autor v praktické části 

snažit nalézt odpovědi.  

- Jaké je pořadí důležitosti vybraných manažerských funkcí a klíčových kompetencí 

v rámci pracovního procesu u ředitele veřejné základní školy? 

- Která z vybraných manažerských funkcí je pro ředitele veřejné základní školy 

v rámci pracovního procesu nejdůležitější? 

- Která z vybraných oblastí klíčových kompetencí je pro ředitele veřejné základní 

školy v rámci pracovního procesu nejdůležitější? 

Základním souborem tohoto výzkumného šetření byli ředitelé veřejných základních škol 

v městském obvodu Praha 4. Výběrový soubor byl tvořen celkem 37 řediteli, kterým byl 

elektronicky rozeslán dotazník, jehož pomocí bylo identifikováno pořadí důležitosti 

vybraných manažerských funkcí a klíčových kompetencí v rámci pracovního procesu 

ředitele veřejné základní školy. 

Aby došlo k eliminaci chyb, byla provedena pilotáž dotazníku, na základě níž dostal 

dotazník finální podobu. Dotazník je k nahlédnutí v příloze. 

Výzkumné šetření poté proběhlo v období před jarními prázdninami školního roku 

2021/2022. Možnost přispět svými odpověďmi a být součástí výzkumného šetření byla 

omezena na 5 pracovních dnů, poté byla získaná data vyhodnocována. 

Data byla vyhodnocována tříděním, které vyjádřilo počet stejných odpovědí (variant) 

získaných od respondentů v rámci dotazníkového šetření. Tříděním prvního stupně byl 
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vyjádřen výčet absolutních a relativních hodnot četností. Absolutní četností byl vyjádřen 

celkový počet respondentů, kteří na otázku odpověděli stejně, a relativní četností byl poté 

počet respondentů vyjádřen procentuálně a zároveň i v grafické podobě. 

 

3.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření a doporučení 

Osloveným ředitelům veřejných základních škol v městském obvodu Praha 4 bylo v rámci 

dotazníkového šetření položeno celkem 19 otázek. Celkově 3 z těchto otázek byly 

identifikační, které zjišťovaly věk, pohlaví a počet let ve funkci, zbylých 16 se týkalo tématu 

a cíle bakalářské práce.  

Celkem bylo osloveno 37 ředitelů veřejných základních škol, kompletně vyplněných 

dotazníků se vrátilo 24. Dotazníkové šetření proběhlo v aplikaci Google forms, oslovení 

ředitelé obdrželi odkaz pro vyplnění dotazníku. Návratnost byla 65 %. 

Následující část práce se již zaměřuje na vyhodnocení a rozbor výsledků dotazníkového 

šetření. 

 

Otázka č. 1 – počet pracovníků školy 

První otázka v dotazníku zjišťovala počet pracovníků školy. Obsah a náplň práce manažerů 

je velmi variabilní, ovlivňuje ji mnoho faktorů. Jedním z nich je právě počet 

spolupracovníků a podřízených pracovníků. Ředitelé měli na výběr z 5 variant možností: 

méně než 10, 10–30, 31–50, 51–70 a 71 a více pracovníků. 

Nejčetněji se vyskytovala odpověď 51–70 pracovníků, kdy tuto variantu zvolilo celkem 11 

respondentů (odpovídá 46 %). Druhou nejčastěji volenou variantou byl počet pracovníků 

31–50, kdy tato varianta byla zvolena celkem 6 respondenty (odpovídá 25 %). Čtyři 

respondenti (17 %) řídí školu s 10–30 pracovníky a pouze 3 respondenti (12 %) řídí školu 

s 71 a více pracovníky. Žádný z respondentů neřídí veřejnou základní školu s méně než 10 

pracovníky. 
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Graf č. 1: Počet pracovníků školy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 2 – Co považujete za jádro řízení základní školy? 

Pohledy na to, kterou manažerskou funkci lze považovat za jádro řízení organizace, se různí. 

Veber et al. (2009, s. 80) uvádí, že rozhodování se řadí mezi jednu z nejvýznamnějších 

manažerských funkcí a lze ji považovat za jádro řízení. Hálek (2017, s. 62) naopak označil 

jako nejdůležitější manažerskou funkci plánování, jelikož představuje východisko pro 

ostatní manažerské funkce. 

Respondenti v této otázce mohli vybírat z 8 variant možností. Za jádro řízení základní školy 

tak mohli označit: plánování, rozhodování, organizování, kontrolování, vedení lidí, 

personalistiku, delegování. Osmou variantu představovala možnost jiné, kdy respondenti 

měli prostor pro volné vyjádření. 

Celkem 12 respondentů (50 %) považuje za jádro řízení veřejné základní školy manažerskou 

funkci vedení lidí. Na druhém místě je manažerská funkce organizování, kterou za jádro 

řízení veřejné základní školy považuje celkem 6 respondentů (25 %). Třetí místo obsadila 

manažerská funkce delegování, kdy za jádro řízení ji považují celkem 4 respondenti (17 %). 

O čtvrté místo se dělí dvě manažerské funkce, konkrétně se jedná o plánování a rozhodování. 

Obě varianty byly zvoleny pouze 1 respondentem (4 %). Manažerskou funkci kontrolování 
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a personalistiku za jádro řízení veřejné základní školy nepovažuje žádný z respondentů. 

Možnost volného vyjádření respondenti také nevyužili. 

Graf č. 2: Jádro řízení základní školy 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 3 – Která z manažerských funkcí je pro řízení základní školy nejdůležitější? 

Třetí otázka zjišťovala, kterou manažerskou funkci ředitelé veřejných základních škol 

považují za nejdůležitější. U této otázky byly odpovědi velmi vyrovnané, manažerské funkce 

se o místa dělí. 

K dispozici byl výběr z celkem 7 variant možností. Respondenti mohli za nejdůležitější 

manažerskou funkci pro řízení veřejné základní školy označit: plánování, rozhodování, 

organizování, kontrolování, vedení lidí, personalistiku a delegování. 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že nejdůležitější manažerskou funkcí pro řízení veřejné 

základní školy je plánování a organizování. Obě varianty byly zvoleny celkem 10 

respondenty (42 %). Nejčetněji vybrané manažerské funkce následuje vedení lidí 

a rozhodování. Také v případě těchto manažerských funkcí došli respondenti v rámci výběru 

svých odpovědí k vzájemné shodě, obě varianty byly zvoleny celkem 2 respondenty (8 %). 
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Graf č. 3: Nejdůležitější manažerská funkce 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 4 – Která z manažerských funkcí je pro řízení základní školy nejméně důležitá? 

Čtvrtá otázka zjišťovala, kterou manažerskou funkci ředitelé veřejných základních škol 

považují za nejméně důležitou. Respondenti měli na výběr stejné varianty možností jako 

u otázky č. 3, ve které naopak vybírali nejdůležitější manažerskou funkci pro řízení veřejné 

základní školy. 

12 respondentů (50 %) za nejméně důležitou manažerskou funkci pro řízení veřejné základní 

školy považuje personalistiku. Následuje ji manažerská funkce delegování, která byla 

zvolena za nejméně důležitou celkem 6 respondenty (25 %). Dále byla zvolena manažerská 

funkce kontrolování, a to celkem 4 respondenty (17 %). Poslední zvolenou variantou byla 

manažerská funkce organizování, kdy za nejméně důležitou ji považují pouze 2 respondenti 

(8 %). Jiné varianty v této otázce zvoleny nebyly. 
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Graf č. 4: Nejméně důležitá manažerská funkce 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 5 – Které manažerské funkci při řízení základní školy věnujete nejvíce času? 

Pro efektivní řízení organizace je potřeba, aby se řídící pracovníci nejvíce věnovali 

činnostem, které jsou, a zároveň je i považují za nejdůležitější. V našem případě respondenti 

za nejdůležitější manažerskou funkci označili plánování a organizování (otázka č. 3). 

Respondenti při řízení veřejné základní školy věnují nejvíce svého času organizování. Tuto 

manažerskou funkci označilo celkem 14 z nich (59 %). Druhé místo obsadila manažerská 

funkce vedení lidí, které věnuje nejvíce svého času 8 respondentů (33 %). Pouze 

2 respondenti (8 %) nejvíce svého času věnují plánování. 

Stejně jako v otázkách předchozích byl i zde možný výběr ze 7 variant možností, respondenti 

však jiné manažerské funkce nezvolili. 
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Graf č. 5: Manažerská funkce, které je věnováno nejvíce času 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 6 – Které manažerské funkci při řízení základní školy věnujete nejméně času? 

Šestá otázka zjišťuje, které manažerské funkci ředitelé veřejných základních škol věnují 

nejméně času.  

12 respondentů (50 %) uvedlo, že nejméně času ze své pracovní doby věnuje delegování. 

Tuto manažerskou funkci poté následuje kontrolování a personalistika. Obě varianty byly 

zvoleny shodně 6 respondenty (25 %).  

Graf č. 6: Manažerská funkce, které je věnováno nejméně času 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 7 – Je rozvoj kompetencí v oblasti manažerských funkcí pro řízení školy důležitý? 

Pro efektivní řízení organizace je potřeba, aby (nejen) řídící pracovníci pravidelně rozvíjeli 

své kompetence. Celkem 20 respondentů (83 %) považuje rozvoj kompetencí v oblasti 

manažerských funkcí pro řízení veřejné základní školy za důležitý. Zbylí 4 respondenti 

(17 %) rozvoj kompetencí v oblasti manažerských funkcí za důležitý nepovažují. 

Graf č. 7: Důležitost rozvoje kompetencí v oblasti manažerských funkcí 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 8 – Rozvíjíte pravidelně své kompetence v oblasti manažerských funkcí? 

Osmá otázka zjišťovala, zda ředitelé veřejných základních škol rozvíjejí své kompetence 

v oblasti manažerských funkcí soustavně, tedy pravidelně účastí na seminářích, 

přednáškách, samostudiem… či nikoliv. 

Pro zaznamenání odpovědí na tuto otázku byla zvolena škála o 5 stupních. Krajní body byly 

tvořeny variantou – ne, není potřeba a ano, soustavně. 13 respondentů (54 %) uvedlo, že 

rozvíjí své kompetence v oblasti manažerských funkcí pravidelně/ soustavně. Pouze 

1 respondent (4 %) se přiblížil variantě ne, není potřeba. 
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Graf č. 8: Míra rozvoje kompetencí v oblasti manažerských funkcí 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 9 – důležitost manažerských funkcí 

V rámci deváté otázky měli respondenti za úkol stanovit pořadí důležitosti manažerských 

funkcí v rámci pracovního procesu u ředitele veřejné základní školy.  

K sedmi stálým manažerským funkcím (plánování, rozhodování, organizování, 

kontrolování, vedení lidí, personalistika a delegování) tak museli respondenti přiřadit 

hodnotu 1–7. Hodnota 1 představovala manažerskou funkci nejdůležitější, hodnota 7 naopak 

manažerskou funkci nejméně důležitou. 

Konečné pořadí důležitosti manažerských funkcí bylo respondenty zvoleno následovně: 

1. plánování, 

2. organizování, 

3. rozhodování, 

4. vedení lidí, 

5. kontrolování, 

6. delegování, 

7. personalistika. 
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Otázka č. 10 – Která klíčová kompetence ředitele základní školy je nejdůležitější? 

Desátá otázka zjišťovala, kterou kompetenci klíčovou pro výkon funkce ředitele veřejné 

základní školy považují respondenti za nejdůležitější.  

Varianty výběru byly stanoveny na základě kompetenčního modelu ředitele školy od 

Lhotkové (2012, s. 62). Konkrétně se jednalo o kompetenci lídrovskou, manažerskou, 

odbornou, osobnostní, sociální a řízení a hodnocení edukačního procesu. 

Za kompetenci klíčovou pro výkon funkce ředitele veřejné základní školy považuje celkem 

12 respondentů (50 %) kompetenci manažerskou. Druhé místo patří kompetenci řízení 

a hodnocení edukačního procesu, kterou zvolilo celkem 6 respondentů (25 %). O třetí místo 

se dělí kompetence lídrovská a osobnostní. Obě varianty byly zvoleny shodně 3 respondenty. 

Jiná možnost v rámci této otázky respondenty nebyla zvolena. 

Graf č. 9: Nejdůležitější klíčová kompetence 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 11 – Kterou klíčovou kompetenci potřebuje ředitel pro řízení základní školy 

nejméně? 

V jedenácté otázce respondenti volili, která z kompetencí klíčových pro výkon funkce 

ředitele veřejné základní školy je nejméně důležitá. Respondenti měli na výběr stejné 

varianty možností jako u otázky č. 10, ve které naopak vybírali kompetenci nejdůležitější. 
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Celkem 10 respondentů (42 %) za nejméně důležitou kompetenci klíčovou pro řízení veřejné 

základní školy považuje kompetenci odbornou. Další kompetencí, která byla označena 

za nejméně důležitou pro řízení veřejné základní školy, je kompetence sociální, která byla 

zvolena celkem 7 respondenty (29 %). Následuje ji kompetence lídrovská, která byla zvolena 

celkem 5 respondenty (21 %). Poslední zvolenou variantou byla kompetence manažerská, 

celkem ji jako nedůležitou označili 2 respondenti (8 %). Jiná z variant možností v této otázce 

již zvolena nebyla. 

Graf č. 10: Nejméně důležitá klíčová kompetence 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 12 – důležitost klíčových kompetencí 

Respondenti ve dvanácté otázce měli za úkol stanovit pořadí důležitosti kompetencí 

klíčových pro výkon funkce ředitele veřejné základní školy. 

K šesti stálým kompetencím, které byly definovány v teoretické části a byly k dispozici 

k výběru v předchozích otázkách, měli respondenti přiřadit hodnotu 1–6. Hodnota 1 

představovala nejdůležitější kompetenci klíčovou pro výkon ředitele veřejné základní školy, 

hodnota 6 naopak kompetenci nejméně důležitou. 
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Konečné pořadí kompetencí klíčových pro výkon funkce ředitele veřejné základní školy 

zvolili respondenti následovně: 

1. kompetence manažerská, 

2. kompetence řízení a hodnocení edukačního procesu, 

3. kompetence osobnostní, 

4. kompetence lídrovská, 

5. kompetence sociální, 

6. kompetence odborná. 

 

Otázka č. 13 – hodnocení pracovní efektivity 

Respondenti v rámci otázky č. 13 měli za úkol ohodnotit svoji pracovní efektivitu. 

Pro zaznamenání odpovědí na tuto otázku byla znovu zvolena škála o 5 stupních. Krajní 

body byly tvořeny variantou: pracovní efektivita nízká a pracovní efektivita vysoká. 

Celkem 15 respondentů (63 %) uvedlo, že svoji pracovní efektivitu považuje za průměrnou, 

nejčetněji tedy byla na škále zvolena hodnota 3. Žádný z respondentů nezvolil krajní 

hodnoty škály. 

Graf č. 11: Zhodnocení výše pracovní efektivity 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Otázka č. 14 – Čím je způsobena Vaše případná pracovní neefektivita? 

Respondenti v otázce číslo 14 označovali, čím je způsobena jejich případná pracovní 

neefektivita. Měli na výběr celkem z 10 variant možností, zvolit mohli nanejvýš 4 z nich. 

Případná pracovní neefektivita tak mohla být způsobena: nestanovením cílů a priorit, 

nestanovením denních / týdenních / ročních plánů, velkým množstvím paralelních činností, 

perfekcionismem, vysokou administrativní zátěží, nedostatečným delegováním, 

nedostatečnou informovaností, nedostatečným využitím technik (zásad) time managementu 

a stres managementu. Desátou variantu představovala možnost jiné, respondenti však tento 

volný prostor pro vyjádření nevyužili. 

Nejčetněji respondenti volili odpověď vysoká administrativní zátěž, mnoho paralelních 

činností a nedostatečné využití technik (zásad) time managementu. 

 

Otázka č. 15 – Do které z oblastí manažerských funkcí se Vaše případná pracovní 

neefektivita promítá nejvíce? 

V otázce číslo 15 respondenti vybírali oblast manažerských funkcí, do které se jejich 

případná pracovní neefektivita promítá nejvíce.  

Respondentům byl umožněn výběr z 9 variant. Za oblast manažerských funkcí, do které se 

jejich případná pracovní neefektivita promítá nejvíce, tak mohli označit: plánování, 

rozhodování, organizování, kontrolování, vedení lidí, personalistiku, delegování. Osmou 

variantu představovala možnost vše z výše uvedeného a devátá varianta byla představena 

možností jiné, ve které měli respondenti prostor pro volné vyjádření. 

Nejčetněji vybranou manažerskou funkcí, do které se případná pracovní neefektivita promítá 

nejvíce, je plánování. Plánování bylo zvoleno celkem 9 respondenty (37 %). Následuje 

varianta vše z výše uvedeného a delegování. Obě varianty byly shodně zvoleny celkem 

4 respondenty (17 %). V závěsu je vedení lidí a organizování, které byly také označeny 

shodným počtem respondentů, konkrétně 3 (12 %). Pouze 1 respondent označil rozhodování 

za manažerskou funkci, do které se promítá případná pracovní neefektivita. Jiná z variant již 

zvolena nebyla, volný prostor pro vyjádření také nebyl využit. 
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Graf č. 12: Oblasti manažerských funkcí, do kterých se nejvíce promítá pracovní neefektivita 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 16 – Ve které z manažerských funkcí vnímáte své největší nedostatky? 

Respondenti v otázce č. 16 volili, ve které z vybraných manažerských funkcí vnímají své 

největší nedostatky. Celkem bylo na výběr ze sedmi manažerských funkcí. Jednalo se o ty, 

které provází celou praktickou část této bakalářské práce, konkrétně o plánování, 

rozhodování, organizování, kontrolování, vedení lidí, personalistiku a delegování. 

Nejčetněji vybranou variantou bylo plánování. Ředitelé veřejných základních škol tedy 

vnímají své největší nedostatky právě v této oblasti, manažerskou funkci plánování zvolilo 

celkem 10 respondentů (42 %). Druhé místo obsadila manažerská funkce vedení lidí, která 

byla celkově zvolena 4 respondenty (17 %). Následuje ji organizování a personalistika. Obě 

manažerské funkce byly zvoleny shodně 3 respondenty. Pouze 2 respondenti (8 %) zvolili 

za manažerskou funkci, ve které vnímají své největší nedostatky, kontrolování. Po 1 hlasu 

(4 %) poté obdrželo delegování a rozhodování. 

Práce ředitele veřejné základní školy je náročná, jeho náplň práce je rozmanitá, zároveň do ní 

prostupuje mnoho aktérů. Zmíněné skutečnosti dělají plánování obtížným. Je potřeba umět 

dobře své pracovní úkoly prioritizovat, část z nich případně delegovat a především 

neplánovat si svůj pracovní čas na plných 100 %. 
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Graf č. 13: Manažerská funkce, ve které ředitelé vnímají své největší nedostatky 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 17 – věk 

Graf č.14: Věk 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 18 – pohlaví 
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Graf č. 15: Pohlaví 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Otázka č. 19 – doba ve funkci 

Více než polovina respondentů momentálně zastává funkci ředitele veřejné základní školy 

v rámci svého prvního funkčního období. Konkrétně tedy celkem 13 respondentů (54 %) 

zvolilo variantu 1–6 let ve funkci. 7–12 ve funkci je v tuto chvíli pouze 1 respondent (4 %). 

8 respondentů vykonává funkci ředitele veřejné základní školy 13–18 let (33 %) 

a 2 respondenti (8 %) 19 let a více. 

Graf č. 16: Doba ve funkci 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Shrnutí a doporučení 

Nejdůležitějším prvkem každého systému je jeho jádro. Z dotazníkového šetření vyplývá, 

že jádrem řízení veřejné základní školy je vedení lidí. Tato paralela se v tomto případě 

nepotvrdila. Oslovení ředitelé za nejdůležitější manažerskou funkci pro řízení veřejné 

základní školy označili organizování a plánování. V rámci konečného pořadí důležitosti tyto 

manažerské funkce obsadily první příčky a celkově konečné pořadí důležitosti koresponduje 

s tím, kolik času ze své pracovní doby jim respondenti věnují. Pořadí důležitosti z výsledků 

vyplynulo následovně: 1. plánování, 2. organizování, 3. rozhodování, 4. vedení lidí, 

5. kontrolování, 6. delegování a 7. personalistika. 

Teoretická i praktická část se kromě manažerských funkcí věnovala také klíčovým 

kompetencím. Za nejdůležitější z 6 vybraných klíčových kompetencí pro výkon funkce 

ředitele veřejné základní školy byla označena kompetence manažerská. Celkové pořadí 

důležitosti bylo respondenty sestaveno následovně: 1. kompetence manažerská, 

2. kompetence řízení a hodnocení edukačního procesu, 3. kompetence osobnostní, 

4. kompetence lídrovská, 5. kompetence sociální a 6. kompetence odborná. 

Z dotazníkového šetření dále také vyplývá, že převážná většina respondentů považuje svoji 

pracovní efektivitu za průměrnou. Za důvod své případné pracovní neefektivity uvádějí 

vysokou administrativní zátěž, vykonávání mnoho paralelních činností a nedostatečné 

využití technik (zásad) time managementu. Nejvíce se poté případná pracovní neefektivita 

promítá do oblasti plánování. V této oblasti zároveň respondenti vnímají také své největší 

nedostatky. 

Práce ředitele školy jakéhokoliv druhu je velmi náročná, jeho pracovní náplň je různorodá, 

a zároveň do ní prostupuje mnoho aktérů. Tyto skutečnosti dělají plánování obtížným. 

„Těžiště manažerské práce nemůže spočívat v řešení momentálních problémů, v pasivní 

reakci na vzniklé situace, ale v určování budoucího vývoje a cest, které k němu povedou.“ 

(Veber et al., 2021, s. 118) V teoretické části bakalářské práce bylo zmíněno, že jádro 

plánovacích procesů tvoří rozhodování. V souvislosti s tím je pro efektivní plánování 

potřeba umět činnosti správně a rychle prioritizovat. Je potřeba umět rozlišit, co je 

významné, a na co je potřeba zaměřit svou pozornost. Užitečnou technikou pro stanovení 

priorit je Eisenhowerův princip, jehož podstatou je u každé činnosti určit, zda je důležitá či 
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naléhavá. Důležité činnosti přibližují k cílům, naléhavé pouze vyžadují okamžitou 

pozornost/ reakci. Dle Einsehowerova principu je potřeba rozdělit činnosti do 4 kategorií, 

které určují jejich posloupnost, tj. určují pořadí dle, kterého by měl manažer jednotlivé 

činnosti vykonávat. Konkrétně se činnosti rozdělují do následujících skupin: 

- A: důležité a naléhavé, 

- B: důležité, 

- C: naléhavé, 

- D: nic z toho. (Knoblauch et al., 2012, s. 68) 

Při stanovování priorit u jednotlivých úkolů a při následném sestavování denního či 

týdenního plánu práce je dobré pamatovat na to, že je potřeba neplánovat si svůj pracovní 

čas na plných 100 %. Téměř vždy se během pracovního dne či týdne objeví úkoly, se kterými 

ve stanoveném plánu nebylo počítáno a jsou důležité a naléhavé. Prof. Knoblauch et al. 

(2012) doporučuje stanovit si plán práce pouze na určitou část své pracovní doby, nejlépe 

by neměla přesáhnout hranici 60 %. Zbylých 40 % zůstává k dispozici právě pro nečekané 

záležitosti a události, které v rámci pracovního dne mohou nastat. (Knoblauch et al., 2012, 

s. 136) 

Pro oblast školství je také specifické množství aktérů, které jím prostupuje. Pro to, aby byly 

sestavené plány dodržovány a vykonávaná práce byla efektivní, je potřeba nenechat se 

od činností vyrušovat. 

Veber et al. (2021) uvádí typické rušivé vlivy a jejich řešení, z nichž pár vybraných je 

v modifikované formě pro oblast školství zpracováno v přiložené tabulce. 

Tabulka č. 2: Rušivé elementy a jejich řešení 

 Možné způsoby vyrušování Řešení 

Dlouhé osobní schůzky či konzultace  
Stanovení časového limitu, který je potřeba 

dodržet.  

Porady – odklon od tématu, odklon diskuse Přimět ostatní, aby hovořili přímo k věci. 

E-maily, interní či externí sdělení Nečíst je hned, vymezit si přesný čas. 

Zdroj: vlastní zpracování, modifikováno pro oblast školství dle Veber et al. (2021, s. 205) 
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Z dotazníkového šetření také vyplynulo, že ředitelé veřejných základních škol nepovažují 

delegování za velmi důležité a také mu mnoho času ze své pracovní doby nevěnují. Přitom 

i právě ono delegování může pomoci k efektivnějšímu plánování a celkově lépe odvedené 

práci. „Dobře uskutečněné delegování má řadu přínosů: 

- odlehčuje vedoucí pracovníky od realizace řady řídících činností, které mohou zastat 

podřízení, 

- rozhodnutí jsou přenesena do těch míst, kam přísluší, kde pro ně mají operativní 

informace, zkušenosti, 

- pro podřízené pracovníky má obvykle pozitivní motivační vliv, vede k rozvoji 

zaměstnanců.“ (Veber, 2021, s. 166)
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Závěr 

Bakalářská práce se zabývala tématem management školy. Konkrétně byla rozdělena na dvě 

hlavní části. V první, teoretické části, byl věnován prostor pro vysvětlení základních pojmů 

stěžejních pro zvolené téma. Jednalo se o pojmy management, manažer, manažerské funkce 

a klíčové kompetence, které byly průběžně zasazovány do kontextu školství. 

Konkrétně jejím hlavním cílem bylo identifikovat pořadí důležitosti jednotlivých vybraných 

manažerských funkcí a klíčových kompetencí v rámci pracovního procesu u ředitele veřejné 

základní školy a navrhnout možnosti jejich zefektivnění. V praktické části byl tak dále 

zjišťován pohled na pracovní efektivitu s odkazem na manažerské funkce, kdy byly v závěru 

praktické části bakalářské práce právě pro vybranou oblast manažerských funkcí, ve které 

ředitelé veřejných základních škol vnímají největší nedostatky, navrhnuty možnosti jejího 

zefektivnění. 

Jádro bakalářské práce tvořily tři výzkumné otázky (V1-V3), kterým se věnovala zejména 

druhá, praktická část. Znění výzkumných otázek bylo následující (každá z nich, včetně 

odpovědí, je zde, v závěru práce, stručně zrekapitulována): 

V1: Jaké je pořadí důležitosti vybraných manažerských funkcí a klíčových kompetencí 

v rámci pracovního procesu u ředitele veřejné základní školy? 

První část otázky byla zaměřena na pořadí důležitosti vybraných manažerských funkcí, které 

bylo určeno následovně: 

1. plánování, 2. organizování, 3. rozhodování, 4. vedení lidí, 5. kontrolování, 6. delegování 

a 7. personalistika. 

Druhá část otázky byla zaměřena na pořadí důležitosti vybraných klíčových kompetencí, 

které bylo určeno následovně: 

1 manažerská, 2. řízení a hodnocení edukačního procesu, 3. osobnostní, 4. lídrovská, 

5. sociální a 6. odborná. 

V2: Která z vybraných manažerských funkcí je pro ředitele veřejné základní školy v rámci 

pracovního procesu nejdůležitější? 
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Nejdůležitější manažerskou funkcí pro ředitele veřejné základní školy v rámci jeho 

pracovního procesu bylo zvoleno organizování a plánování. 

V3: Která z vybraných oblastí klíčových kompetencí je pro ředitele veřejné základní školy 

v rámci pracovního procesu nejdůležitější? 

Nejdůležitější oblastí klíčových kompetencí pro ředitele veřejné základní školy v rámci jeho 

pracovního procesu byla zvolena oblast kompetence manažerské. 

V rámci dotazníkového šetření bylo osloveno celkem 37 ředitelů veřejných základních škol 

v městském obvodu Praha 4, odpovědi poskytlo 24 z nich. Z výsledků vyplývá, že převážná 

většina respondentů považuje svoji pracovní efektivitu za průměrnou. Jejich případná 

pracovní neefektivita se poté nejvíce promítá do oblasti plánování, ve které respondenti 

vnímají i své největší nedostatky. Práce ředitele školy jakéhokoliv druhu je velmi náročná, 

jeho pracovní náplň je různorodá, a zároveň do ní prostupuje mnoho aktérů. Tyto skutečnosti 

dělají plánování obtížným. Z doporučení vyplývá zejména: 

- neplánovat si svůj pracovní čas na plných 100 %,  

- úkoly prioritizovat,  

- část svých úkolů delegovat na své spolupracovníky. 
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