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Úvodní část 
Vzdělávání dospělých zaznamenává v posledním období silný dynamický rozvoj. 

Geometrická řada rozšiřování poznatků ve všech oborech lidské činnosti, implementace 

výhod ICT technologií a jejich aplikace do nejrůznějších oborů a situací, kvalitativní změny 

společnosti, e-learningové vzdělávání, trendy vzdělávání v EU a zemích OECD - to jsou jen 

některé z mnoha příčin, proč právě vzdělávání dospělých je tou dynamicky se rozvíjející 

disciplínou. 

Hodnota znalostí začala postupně převažovat nad hodnotou informací, neboť znalosti mají 

mnohdy strategický význam. Tento posun se posléze stal hnací silou dynamického rozvoje 

managementu znalostí. Převádí intelektuální kapitál organizace do nových hodnot dobrého 

jména organizace. Hovoří se o postupném přechodu informační společnosti ve společnost 

znalostní. 

Management znalostí využívá systematických přístupů k nalézání, pochopení a použití 

znalostí k vytváření nových hodnot ve firmě. Společnost znalostí1 reflektuje tyto cíle a 

hodnoty vzdělávání : 

• Hodnotnost - chápání vzdělání jako univerzální společnou hodnotu a lidské právo 

• Spravedlivost - přístup ke vzdělání všem 

• Morální étos - respektování duchovních a etických hodnot 

• Harmoničnost - zajištění rozvoje intelektuální, spirituální a fyzické kapacity 

jednotlivců 

• Zodpovědnost - rozvoj autonomních, svobodných a zodpovědných osobností 

• Permanentnost - umožnění vzdělávání v průběhu celého životního cyklu 

• Participativnost - rozvoj poznání ve všech oblastech života společnosti 

• Smysluplnost - osvojení funkční gramotnosti a rozvoj kompetencí 

• Identifikovatelnost - poskytování orientace a nalézání identity a řešení projektů 

budoucnosti 

• Reflcxivnost - hodnocení procesů a dosažených výsledků vzdělávání 

' Někdy se také uvádí společnost znalostní či společnost védční 
" Tichá, J. Učící se organizace 
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Jednoznačné jsou evropské i celosvětové tendence. Počet dospělých vzdělávaných jedinců 

v zemích OECD i v zemích zapojených do srovnávacích výzkumných šetření (např. USA, 

Korea atd.) je mnohem vyšší, než je stávající počet těchto jedinců v České republice. 

Dynamicky se rozvíjející společnost vyžaduje rychlejší reakce na vzdělávací potřeby, 

vyžaduje nové způsoby vzdělávání, potřebuje nové šance pro lidi bez určitého stupně 

formálního vzdělání. Jedním ze symptomů učící se společnosti je celoživotní učení a 

vzrůstající počet obyvatel do tohoto procesu zapojených. 

Co se žák naučí v současné škole, může být během pěti až deseti let naprosto překonáno -

tento citát uváděl hlavní referát Brendana Murdena3 na mezinárodní konferenci Britské rady 

v Praze 20044. Zdá se to býti jistou nadsázkou, ale při bližším pohledu nelze než souhlasit. 

Dynamika mnoha oborů vyloženě vyžaduje změnu přístupu ke vzdělávaní od dávno 

překonaného předávání poznatků k modernímu uchopení posilování kompetencí. 

Vzdělávání již nelze považovat pouze za záležitost škol a školských zařízení, za formálně 

ohraničený proces. Uvedený počet vzdělávaných jedinců v zemích OECD nepochybně 

ukazuje vzrůstající tendenci ke vzdělávání jiných věkových skupin, než je tradičně 

označovaná školní mládež. Nakonec při bližším zkoumání jednotlivých školských systémů 

evropských zemí vidíme tendence k celoživotnímu vzdělávání, tendence k odstraňování 

slepých vzdělávacích cest, tendence k dalším šancím, vidíme inovace klasických školských 

systémů i postupné odstraňování selektivity přístupu ke vzdělání i vzdělávání. 

Na první pohled je školství zdánlivě specifické svojí nezměřitelností a obtížnou 

uchopitelností svých výstupů. O to více pro nás musí být inspirativní mezinárodní srovnávání, 

v němž se jednoznačně ukazují výhody i slabiny systémů jednotlivých zemí, zohledňují 

jednotlivé faktory ovlivňující celkový výsledek a lze říci, že dříve uvedené tendence 

vysledujeme právě u zemí. které dopadají ve srovnávání nejlépe. Na tomto místě cituji 

alespoň Finsko, jehož edukační model nám může vzhledem k naší nedávné historii připadat 

příliš jednotný, avšak při bližším zkoumání vyjdou na povrch jeho nesporné výhody vnitřní 

diferenciace jednotlivých škol. 

3 Brendan Murden,vedoucí Centre for Leadership, Manchester 
4 Professional School Leadership for an Integrated Europe, Praha, červen 2004 
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Lze namítnout, že je obtížné implementovat školské či kulturní podněty do systému jiné 

země. Každá země má svoji historii, svůj jazyk, svoji literaturu, tradice, kulturu a tedy i svoji 

vlastní historii školství. Stejně tak naše země má bohatou historii vzdělávání, často ovlivňující 

i svoje okolí, zde nemám na mysli pouze tak často citovaná díla J.A. Komenského. Do této 

historie se promítaly politické, historické a společenské faktory, zapojování naší země do 

jednotlivých státních celků a střídání jednotlivých režimů. Je proto pochopitelné, že se náš 

školský model podobá klasickému modelu rakouskému či německému, vycházíme ze 

společného podloží, avšak historické ovlivňování podmínilo navíc některé společné prvky 

s Francií či ostatními slovanskými zeměmi. 

Školství, podobně jako jazyková komunikace, synchronně zasahuje nejširší věkové i 

sociální spektrum společnosti se všemi výhodami i nevýhodami mezigeneračního propojení. 

Dobře lze z tohoto důvodu porozumět obavám či nepochopení při zavádění tendencí EU do 

našeho školského systému, mám na mysli zejména celý proces vytváření školních 

vzdělávacích programů, nekončící diskuze o přínosu či škodlivosti víceletých gymnázií, pojetí 

maturitních zkoušek či významu mateřských škol. Proces vývoje EU, výsledky úspěšných 

zemí v oblasti školství a v neposlední řadě i jednoznačné potřeby osob vstupujících na 

jednotný evropský pracovní trh předkládají vzdělávacímu systému nové výzvy. 

Ve školství je specifická situace tím, že umožňuje nastoupit řídícímu pracovníkovi do 

funkce bez formální kvalifikace v oboru školský management, odlišuje se tím od mnoha 

jiných oborů, kde formální kvalifikace (např. titul MBA) je pro vrcholové manažery často 

nezbytnou podmínkoir (podle §5 odst. 2 zákona 563/2004 o pedagogických pracovnících 

musí řídící pracovník získat formální kvalifikaci do dvou let od nástupu do funkce, neplatí 

pouze u řídících pracovníků, kteří jsou ve funkci déle než 10 let6). Základní manažerské 

vzdělávání řídících pracovníků realizované v prvních měsících výkonu funkce přináší veliká 

úskalí od nutného rozmělnění pozornosti a sil při nástupu do funkce7 až po fakt malé ochoty 

vzdělávání se v této oblasti u ředitelů jmenovaných více než deset let před počátkem účinnosti 

výše jmenovaného zákona 563/2004 Sb. Na první pohled je patrný rozpor mezi uvedenými 

drobná sonda mezi 7 největšími brněnskými personálními agenturami naznačuje, že nejedná o nutnou 
podmínku nástupu do funkce, ale sílí tendence k získání tohoto typu vzdělávání, neboť prvotní pouze prestižní 
záležitost se mění ve výhodu ceny manažera na trhu práce, zejména v mezinárodních společnostech 
6 Zákon 563/2004 Sb. ve znění 264/2006, § 33 
7 doporučuji srovnat s názorem řídících pracovníků ve výzkumném šetření 
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deseti lety ve funkci ředitele školy a principy lisabonské strategie, ve které je nadřazeným 

principem celoživotní učení. 

Relativně malá pozornost byla dosud věnována otázce kompetencí řídících pracovníků (a 

také jejich vzdělavatelů, tedy lektorů, tutorů, přednášejících, facilitátorů apod). Je možno vyjít 

z obecné teorie kompetencí používané v ziskové sféře8 a dále z popisů kompetencí učitele, 

které jsou obsáhle zpracovávané v české i zahraniční pedagogické literatuře. 

Vzhledem k logickému propojování školských systémů v evropských zemích, zejména 

výstupů jednotlivých stupňů vzdělávání (Lisabonská strategie9, Boloňská deklarace10 apod.) je 

žádoucí analýza úspěšných školských modelů a jejich výstupů v kontextu vzdělávání řídících 

pracovníků v závislosti na výsledcích mezinárodního srovnávacího šetření PISA 2003". 

Ve své práci provádím drobnou sondu a komparaci výzkumu PISA 2003 a 2006, doporučuji 

provést větší šetření. 

„The last few years have seen the reform and restructuring of education, not only in the UK 

but also in many other countries across the world. As a result of this, it is now more important 

than ever that school leaders and school managers develop the skills which will enable them 

to manage their new responsibilities effectively12"' 

8 Např. Plamínek, J. Řízení podle kompetencí 
'' Lisabonská strategie 2000 - Lisabonský summit - smyslem bylo podpořit rozvoj lidských zdrojů s cílem 
dosáhnout v evropském prostoru vyšší úrovně a kvality zaměstnanosti. S tím souvisí požadavek nabídky 
vzdělávacích příležitostí, Byly definovány strategické směry a cíle EU ve vzdělávání. Nadřazeným principem je 
celoživotní učení. 
10 Boloňská deklarace 1999 - zabývá se vysokým školstvím 
" Srovnávacího šetření PISA 2003 se v uvedeném roce zúčastnili patnáctileté žáci všech 30 zemí OECD i 
některých jiných zemí 
12 School Leadership for 21 st Century 
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Struktura práce 

V úvodní části disertační pníce bude zdůrazněna významnost a aktuálnost tématu a 

předpokládaný přínos pro teorii i pedagogickou praxi. Bude vymezen a formulován védecký 

problém a cesty k dosažení cíle práce 

V teoretické stati budou specifikovány cíle práce a teoretická východiska, s nimiž autor 

pracoval. Následuje stav řešené problematiky, analýza pramenil a zapojení evropské dimenze 

vzdělávání. Pozornost bude zaměřena na management obecně, pojetí kompetencí v obecné 

rovině s dalším zúžením pohledu na kompetence klíčové a profesní. Jistý prostor bude 

věnován i vzdělávání dospělých, jeho specifikům se zaměřením na téma disertační práce, ledy 

na kompetence řídících pracovníku ve školství. V ohnisku zájmu zde bude v neposlední řadě i 

zobecnění poznatků z vysokoškolské pedagogiky a její teorie. 

Cílem výzkumné části bude analýza kompetencí řídících pracovníků, komparace potřeb a 

vývoj vzdělávání v návaznosti na závěry projektu ES F Úspěšný ředitel. Vzhledem ke 

stanovenému cíli pak dojde ke stanovení a verifikaci hypotéz. Nejprve půjde o vyhodnocení 

pilotního ověření výzkumu a v návaznosti na tuto fázi provede autor práce korekce východisek, 

následné definitivní stanovení, realizaci a závěry výzkumu. 

Závěrečná část práce bude věnována shrnutí, analýze poznatků a závěrečné syntéze 

získaných údajů. Stanovené závěry budou shrnujícím způsobem konfrontovány s úvodními 

myšlenkami práce, s teoretickými východisky a hypotézami. Bude pojmenován hlavní přínos 

disertace, zodpovězeny otázky a vědecký problém, popř. naznačeny možnosti dalšího 

zkoumání. 

Povinným doplněním bude soupis literatury, odkazů na další zdroje s využitým českých i 

zahraničních pramenu. 
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Cíle práce, formulace vědeckého problému 

V souladu se strategickými materiály MŠMT ČR a v souladu se zákonem 563/2004. Sb. je 

v posledním období kladen důraz na skutečně profesionální přípravu řídících pracovníků ve 

školství. Z analýzy současného stavu v České republice i z komparace materiálů o situaci 

v zemích OECD vyplývá skutečnost, že autoři vzdělávacích programů uvažují spíše 

předmětově a obsahově než kompetenčně. Řídící pracovník během svého studia získává 

ohromné množství poznatků teoretické i praktické povahy, zůstává však bez zkoumání 

přidaná hodnota jeho vzdělávacího procesu, posun jeho kompetencí, popř. korekce 

vzdělávacího programu. Vzhledem k této skutečnosti se autor práce domnívá, že je v současné 

době velice aktuální a významné provedení analýzy kompetencí, zejména v době, kdy jsou 

k dispozici data účastníků národního vzdělávacího projektu Centra školského managementu 

Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, do něhož byli zapojeni rdící pracovníci ze 

všech krajů České republiky. 

Základní cíle práce 

1. Analýza stávajícího stavu pojetí kompetencí řídících pracovníků ve školství, 

srovnání s evropskými trendy a definování potřeb do budoucího období. Primárně 

bude práce sloužit CSM Praha k cizelování projektů, stanovení vizí a strategického 

plánování v oblasti vzdělávání řídících pracovníků. 

2. Syntetický závěr reflektující jak evropské zkušenosti a současné trendy, tak i tradice 

českého vzdělávacího systému, jeho specifika i historické determinace. 

3. Realizace výzkumného šetření projektu ESF Úspěšný ředitel, jehož se autor 

disertační práce aktivně zúčastnil na pozici vedoucího krajského střediska, 

přednášejícího i člena zkušební komise. Budou zhodnoceny názory účastníků 

projektu, srovnány jejich názory před zahájením projektu i po jeho dokončení a dále 

srovnány s jinými důležitými cílovými skupinami (vedoucí krajských středisek 

tohoto projektu, vedoucí odborů školství krajských úřadů po celé republice a 

vedoucí inspektorátů České školní inspekce). Na základě výzkumného šetření budou 

formulovány kompetence řídících pracovníků ve školství. 

4. Komparace pojetí a měření kompetencí v resortu školství a mimo něj. Sestavení 

projektu popisu či vymezení kompetencí řídících pracovníků s cílem pozdější 

implementace do vzdělávacích programů pro řídící pracovníky ve školství 
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Teoretická východiska práce 

• Liší se pojetí kompetence a propracovanost jejich měření (...chápání a využitelnost) u 

řídících pracovníků v resortu školství a mimo něj 

• Země s vynikajícími výsledky žáků v mezinárodním srovnání zemí OECD (PISA 

2000 - 2006) mají více propracovaný systém vzdělávaní řídících pracovníků 

• V naší zemi neexistuje nástroj či systém posuzování či měření úrovně vzdělávání 

řídících pracovníků ve školství, hodnocení ředitelů v této oblasti je ryze formální 

záležitostí 

• Vzdělávací programy či jejich tvůrci nepracují s pojmy kompetence, nekultivují je, 

nepracují s termínem přidaná hodnota vzdělání 
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Stav řešené problematiky, analýza pramenů 

Podnikatelský sektor poskytuje výrobky nebo služby. Stát řídi. Nezisková organizace 
13 

nedodává ani výrobky, ani služby, ani neřídí. Jejím produktem je změněná lidská bytost . 

Nezisková organizace je nástrojem změny v životě člověka. Cílem neziskové organizace je 

snaha změnit jednotlivce i společnost14. 

Základní teoretická východiska se neliší podle výchozího resortu. Řídící pracovníci ve 

školství potřebují stejné základní kompetence jako manažeři kteréhokoli jiného oboru, jejich 

vzdělávání v současné době nabývá stále podobnějších rysů a metod15. Jisté je, že zejména 

řízení pedagogického procesu má svoje zákonitosti a specifika, ale chápu je v tuto chvíli jako 

nadstavbu nad teoretických základem shodným pro oblast školství i mimo ně16. Cituji na 

tomto místě zajímavé myšlenky prof. Karla Rýdla17 , který se zabýval otázkami pojetí 

vzdělávacího a školského managementu. Uvádí ve svém článku, že: „školský management se 

nijak principiálně neodlišuje od managementu, používaného v dalších společenských sférách. 

Znamená to, že pracovníci školního managementu jednají správně, pokud vycházejí ze 

znalostí teorií obecného managementu. Pokud dnes někdo chce řídit školu, nemůže tak činit 

bez těchto obecných znalostí. Teze, kterou zde uvádíme, zní, že v oblasti vzdělávacího 

managementu a školního managementu zvláště lze skutečně nalézt aspekty, k nimž se jen 

13 Drucker, P.F., Řízení neziskových organizací, s. 8 
14 S autorem lze polemizovat v jedné zásadní oblasti, ve vymezení neziskových organizací. V pojetí autora 
publikace jde zejména o nemocnice, školy, skautské organizace a církve v USA založené převážně na 
dobrovolnické práci. V naší republice je používán termín nezisková organizace, která ovšem zaměstnává 
pracovníky a musí efektivně hospodařit, jinak by skončila ve ztrátě a později skončila vůbec. Slovo zisk je 
v našem jazykovém a historickém kontextu chápáno často pejorativně, přitom vůbec nemusí jít o nemorální 
výraz. Bez zisku nemůže dlouhodobě existovat žádná organizace, i taková, která jako svoje příjmy pobírá státní 
dotace či jiné příspěvky. Např. školy soukromé mají povinnost doložit auditorskou zprávou, že případný zisk 
vracejí zpět do činnosti školy, čímž splňují základní pravidlo neziskové organizace, ač je na ně právně i očima 
společnosti pohlíženo jako na organizace ziskové. 
15 Např. program stínování manažerů - Manager Shadowing Program - studenti sledují práci manažera, jeho 
chování a styl rozhodování. Účastní se s ním také pracovních schůzek a plní konkrétní úkoly. V praxi tak mohou 
vidět, nakolik se shodují jejich teoretické znalosti získané ve škole s každodenní realitou. Studenti si také ujasní, 
kam by chtěli ve své kariéře v budoucnu směřovat. Často je práce stínovaného manažera nadchne, líbí se jim 
prostředí firmy a po skončení stáže se snaží v dané společnosti dále uplatnit. Schopní studenti, jejichž pobyt ve 
Hrmě byl při stínování přínosem i pro manažery, jsou při žádosti o místo často úspěšní. (MF Dnes, 08.09.2006) 
Podobně manažerská praxe j e specifickým prvkem vzdělávání řídících pracovníků v CŠM pedagogické fakulty 
Univerzity Karlovy Praha. Nejedná se sice čistě o deklarovanou metodu stínování (při realizaci modulů je 
využívána metoda Peer Assisted Leadership - shadowing ), i tak je považována za základní složku modulu. 
Výměna informací, nové poznatky získané na školách jiných typů či jiných zřizovatelů, poznání nových 
manažerských situací, to vše řídícího pracovníka ohromně obohacuje. 
16 Drucker, P.F., - „přitom však v oblasti řízení najdeme jen velmi málo metod určených pro neziskové 
instituce" - s. 8 
17 Učitelské listy 1995/1996, č. 7, s. 7 
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částečně nebo vůbec nehodí odpovědi obecné teorie managementu. Neznamená to ovšem, že 

by bylo nutné rozvíjet nějakou vlastní, separátní teorii managementu, určenou pro specifika 

oblasti školství a vzdělání vůbec. Mnohem smysluplnější bude vycházet z takových teorií 

managementu, které nacházejí uplatnění v jiných společenských sférách. Ale ani ty nejsou 

dosud schopné uspokojivě odpovídat na specifické aspekty školství." 

Svoje názory podporuje sedmi zajímavými argumenty, které zde cituji: 

1. V oblasti vzdělání máme co činit s normami. Žáci se spolu se svými učiteli nacházejí v tzv. 

»pedagogickém poli«. Při četných rozhodnutích v pedagogických situacích ve škole nelze 

spoléhat na dosud známé teoretické koncepce. Bezprostřední rozhodnutí musí odpovídat 

specifičnosti nové situace. Jestliže rozlišujeme v oblasti managementu tři úrovně, tedy mikro-

rovinu třídy nebo skupiny žáků, meso-rovinu školy nebo instituce a makro-rovinu regionu 

nebo státu, pak zařazujeme normativní aspekt zejména do mikro-roviny. Např. v průmyslu 

nelze s něčím podobným vůbec nebo jen výjimečně počítat. Znamená to tedy, že na rnikro-

úrovni musí být managementem v každém případě zohledňovány eticko-normativní aspekty 

každodenního rozhodování učitele. 

2. Ve srovnání se středním a vysokým managementem v průmyslu nebo na ministerstvech 

může být management ve škole charakterizován jako kolektivní management. Ředitel školy 

při jednáních a rozhodováních musí vycházet z hierarchicky vnímané situace. Učitelé by měli 

být ve svých odbornostech kompetentní a pokud jsou dveře třídy uzavřené, jedná a rozhoduje 

se učitel plně autonomně. Řízení prostřednictvím ředitele je potom vedení, v němž hlavní roli 

hraje umění přesvědčit učitele o správnosti postupu, ne ho k němu nutit nebo mu ho nařizovat. 

Autonomie má přirozeně své hranice, ale vztah mezi ředitelem a učitelem je zcela odlišný od 

vztahu pracovníka a zaměstnavatele v nějakém výrobním podniku, i když se zdá, jako by tam 

byly vztahy méně hierarchické. 

3. Ve škole chybí jasný a přímý poměr nebo vztah mezi vstupy a výstupy (input a output). 

Ve výrobním podniku je během krátké doby možné získat data a informace, které se stanou 

indikátory výsledků práce. Přehled o ziscích a ztrátách je v každodenní činnosti velmi 

důležitý a žádný podnik si nemůže dovolit po delší dobu negativní výsledky, které by měly 

dopad jak na vedení, tak i na zaměstnance podniku. Ve sféře vzdělání trvá většinou velmi 

dlouho, než jsou známy výsledky vlastní práce, např. po zkouškách. Dochází ale k tomu, že 

proces, který vede k výsledkům zkoušek, je svého druhu tak komplexní, disponuje tolika 
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variantami a je určován množstvím tolika proměnných, že nějaké jednoznačné vysvětlení pro 

špatné výsledky je prakticky nemožné. Znamená to, že v oblasti vzdělání neexistuje žádný 

přímý řetězec příčin a následků, o který by se management mohl opírat. 

4. Škola je ve srovnání s podnikovým prostředím mnohem více »otevřenou« institucí. 

Vedení školy je v mnohem větší míře stále konfrontováno s obrazem, který o škole vzniká v 

jejím okolí. Je velmi důležité, co rodiče, ať již právem nebo neprávem, o škole na ulici říkají. 

Škole mohou velmi uškodit třeba jen zkušenosti jednoho žáka. Škola se tak nachází v 

permanentní otevřené komunikaci s širším okolím. Proto je pro současná vedení škol velmi 

důležité věnovat pozornost tzv. »public relations«. Je to dnes již integrální složka činnosti 

školního managementu a žádná škola by ji neměla odmítat. 

5. Na rozdíl od výrobního podniku nebo závodu služeb disponuje škola trojím druhem 

zákazníků. Na prvním místě stojí jistě žáci, které lze označit za přímé spotřebitele vzdělávací 

nabídky. Na druhém místě se nacházejí rodiče, kteří příslušné škole své dítě svěřili. 

Očekávání rodičů a žáků se mohou rozcházet a to se projevuje tím zřetelněji, čím jsou žáci 

starší. Konečně je nutné pokládat za zákazníka školy v určitém ohledu i celou společnost. 

Různá očekávání výše uvedených tří skupin tvoří komplexní celek, na který musí školní 

management správně reagovat. 

6. Pracovní podmínky učitele, určené často působením učitelských odborových organizací, 

nabízejí jen velmi malou flexibilitu. V rozvinutých zemích představuje tato situace pro školní 

management značná omezení jednacího prostoru. Musí se např. stát velmi mnoho věcí, než 

učitel pocítí na vlastní kůži vlastní špatné výkony a špatné chování, i když je toto 

prokazatelné a dlouhodobé. Pracovníky výrobních podniků je možno přeřadit na jinou práci, 

která lépe odpovídá jejich schopnostem a možnostem. Ale i dobří pracovníci mají více 

možností v hospodářské sféře. Tzv. job rotation, změna zaměstnání je zde mnohem pružnější 

než v oblasti školství, kde by byla pociťována jako značná překážka kontinuálního působení 

managementu. 

7. V ekonomice je obvyklé, že pracovník relativně velmi rychle získá vhled do vlastních 

výkonií, zejména tam, kde je produktivita práce závislá na osobní aktivitě pracovníka. Toto je 

ve vzdělávacím systému téměř nemožné - mít přehled a získat »feedback« vlastních 

schopností. Lze se k němu snad přiblížit prostřednictvím chování a výsledků práce žáků a 
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studentů. Občas se k tomu mohou připojit reakce rodičů, ale ty se objevují (zvláště pozitivní) 

jen velmi zřídka. Při špatných výsledcích má učitel obvykle sklony vysvětlovat celou situaci 

omezenými možnostmi žáků, nedostatkem motivace a podobnými příčinami, závislými 

hlavně na žákovi. Nizozemský pedagog Philippe Idenburg vysvětluje tento stav následovně: 

»Učitel může vzhledem k denní přítomnosti závislých a dosud nevyhraněných posluchačů 

lehce sklouznout k autoritářskému pojetí všemocného a všeznalého. Toto samo nepatří mezi 

vlastnosti, které předurčují ke kritickému posuzování vlastní práce a které podporují hledání 

lepších forem vlastní práce.« Tato charakteristika zaměstnání, vyznačující se relativní 

autonomií a mnohdy i izolací, vede k specifickým problémům managementu, které jen zřídka 

najdeme ve výrobních podnicích. 

Popisy procesů řízení, zavádění norem ISO 9000 a další pouze zdánlivě byrokratické 

nástroje, jsou odmítány i v podnikatelské sféře, natož ve školství. Jsou přiloženy odkazy na 

závěry dvou bakalářských prací v oboru školský management v akademickém roce 2007-2008. 

První z nich18 se věnuje systému zavádění systému ISO 9000 do škol, poukazuje na výhody 

v souvislosti se zákonnou povinností autoevaluace škol. Z práce však vyplývá značná 

neochota ze strany škol, stejně tak malé množství dosud certifikovaných škol, převážně ze 

soukromého sektoru zřizovatelů. 

Ve druhém případě" se autorka zabývá modelem CAF a pracuje s poznatky čtyř desítek 

tentokrát převážně státních škol. Stejně jako předchozí práce poukazuje na jednoznačné klady 

zavádění tohoto smysluplného nástroje pro pochopení fungování školy, její strategie a dalšího 

rozvoje, stejně tak správného a logického zhodnocení. Opět je možno najít obrovský nepoměr 

mezi počtem certifikovaných škol a skutečným počtem škol v republice. 

Při sledování teoretických východisek a dosavadního zpracování tematiky je potřeba 

pojmenovat specifika práce ve školství. Zde je možno najít řadu odpovědí a pojmenování 

jedinečných aspektů, které mohou vysvětlit obtížnosti některých procesů. Školství má svoje 

nezpochybnitelná specifika. 

18 Turková, J. Management jakosti podle mezinárodni normy rady ISO 9000 a možnost jeho uplatnění pro 
sebehodnocení a zlepšování dosažené úrovně výchovně vzdělávací organizace, CŠM Praha 2008 

' ' Havlíčková, K. Význam zavádění systémového přístupu k řízení školy, CŠM Praha 2008 
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1. Profesní problémy - svoboda profese, autonomie v práci je mnohem vyšší, než je 

požadována učitelskou veřejností. Mnoho učitelů má pocit svázanosti předpisy, přitom 

o svobodu moc nestojí. „V podmínkách demokratického školství je dána možnost 

určité míry autonomie každému učiteli, aby rozhodoval o výběru a strukturování učiva 

a strategii vyučování, o způsobech hodnocení. U nás však existuje paradoxní situace, 

že část učitelů nemá zájem o dosažení alespoň částečné autonomie a spíše se spokojí 

s vnějšími zásahy a pokyny přicházejícími shora. Je tomu tak pravděpodobně proto, že 

autonomie vyžaduje změnu profesního chování a vysokou míru osobní zodpovědnosti 

učitele za vzdělávací výsledky, což může být jednotlivci chápáno jako přítěž. Je to 

také otázka změny klimatu profesního prostředí školy, do kterého přispívají všichni 

členové komunity stejným dílem."20 

2. Rozpor mezi výsledky výzkumů veřejného mínění a názory samotných učitelů21, kteří 

mají pocit zneuznání ze strany společnosti. Není předmětem disertační práce, ale 

otázka chápání prestiže práce pedagogického pracovníka je důležitou a často 

determinující oblastí 

3. Subjektivní prožívání platového zařazení, manipulace s pojmem průměrný plat 

4. Počet učitelů zdaleka nekopíruje snižující se počet žáků - v jiném oboru prakticky 

vyloučeno. Proto úvahy o snižování finančních objemů (citace odborů z poslední doby) 

jsou pouze účelovou manipulací, na kterou bohužel spíše levicově orientované 

učitelstvo ochotně naskočí 

5. Vysoký počet pracovníků, zejména vysoký podíl vysokoškoláků a jejich rozptýlené 

působení po celém území státu, včetně menších sídel 

6. Provázanost se společností, každý škole rozumí 

7. Setrvačnost, konzervativní pojetí 

8. Častá absence zkušeností pracovníků z jiným odvětví 

9. Vzdělávání budoucích pedagogů, nepoměr mezi absolventy pedagogických fakult a 

počtem nastupujících učitelů 

2(1 Vašutová, J. Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu, s. 19 
21 jak vyplývá z výzkumu veřejného mínění, učitel základní vysoké školy se umístil na 3. místě se 78,5 
procentními body, učitel základní školy na 4. místě se 71,3 procentními body ze sta. Na prvním místě se umístila 
profese lékaře s 89,5 procentními body. Zdroj: CVVM, výzkum Naše společnost 2004, šetření 4-11, in. Jan 
Červenka: Prestiž povolání z pohledu veřejného mínění 
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Nikdo neměří vstupní úroveň psychologických faktorů u adeptů učitelství, přijímací řízení 

často závisí pouze na testu studijních předpokladů, zájem o práci učitele či předpoklady k ní 
• 22 nejsou zohledňovány . 

Pokud ředitel školy nevyužije služeb personální agentury či vlastního psychologa, 

nezkoumá psychologickou úroveň budoucího zaměstnance (více Zuzana Parmová) 

- výrazný faktor ženskosti, popis vlastností 

průměrný ředitel není průměrný učitel, rozdílný poměr žen a mužů (čísla) 

souvislost kompetencí s určitými psychologickými vlastnostmi 

Není třeba žádných teorií k vyvrácení používaného tvrzení, že nejlepší učitel bude dobrým 

ředitelem, na základě mých zkušeností mohu říci, že je tomu často i naopak. Počet hodin 

přímé vyučovací povinnosti ředitele jasně potvrzuje myšlenku, že se jedná o jinou práci, jinou 

profesi se zcela jinými požadavky, náplní práce, požadovanými výstupy a kompetencemi. 

Zákon 561/2004 Sb. a zákon 563/2004 Sb. stanovují klasifikační předpoklady pro ředitele 

škol. Již samotný fakt možnosti výkonu této profese bez manažerského vzdělání je možno 

označit za znepokojivý, stejně tak způsob formalistního postoje ke kvalifikaci ředitele. 

Na jiném místě práce jsou rozebírány názory vedoucích odborů školství z celé České 

republiky, zde jen uvedenu fakt, že tito zřizovatelé středních škol se spokojují pouze s faktem, 

že ředitel školy má absolvován předepsaný vzdělávací program, ale hodnocení práce je často 

založeno pouze na byrokratických základech, které nemají s pojmy jako kvalita, přidaná 

hodnota a změřitelný výkon mnoho společného. 

Vrátím se k problematice učitelské profese23. 

1. Učitel vykonává unikátní výchovnou a vzdělávací službu veřejnosti, neboť připravuje 

mladou generaci pro budoucnost společnosti. Proto je pod neustálým tlakem 

očekávání a požadavků společnosti. 

2. Učitel má mnohonásobnou klientelu: žáky, jejich rodiče a stát. Každá ze součástí 

může mít jiná očekávání a jiné požadavky. V průběhu profesního života učitele se 

klientela proměňuje, vyvíjí a přicházejí nová očekávání a požadavky 

3. Žáci, které učitel vyučuje, patří do nižší věkové kategorie a jako sociální skupina mají 

nižší společenský status. To se promítá i do společenské prestiže učitelů 

22 použity údaje z přijímacího řízení pedagogických fakult 
2 ' převzato z knihy Jaroslavy Vašutové 
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4. Učitel musí disponovat specifickými vlastnostmi a schopnostmi jako je rozhodování, 

sebereflexe, sebeovládání, zodpovědnost, psychická odolnost vůči stresům, profesní 

sebevědomí 

5. Učitelská profese je feminizovanou profesí. Ženský element významně vstupuje do 

pojetí profese a do klimatu třídy a školy. 

6. Učitelství má status státního zaměstnance a je považováno za veřejnou službu 

7. Výkon profese učitele je determinován pracovními podmínkami. Vysoké nároky, které 

na učitele klade společnost, však nebývají v souladu s podmínkami, jejichž garantem 

je stát. 

8. Školství jako systémový rámec učitelské profese prokazuje setrvačnost ve fungování, 

což se promítá do dynamiky profese, která kopíruje stav školství 

Autor práce odkazuje čtenáře ještě na stať pojednávající o pohledu na vlastní učení učitelů 

na Slovensku24. Zkušenosti autorky stati pojmenovávající specifika učení (se) učitelů je 

možno aplikovat na řídící pracovníky. Ve stati jsou zdůrazněna tato specifika a problémy: 

• Jde o vzdělávání sobě rovných osob, učitelé si je však představují jako vzdělávání 

svých žáků, preferují jasně stanovené přednášky, požadují návody pro svoji práci a 

chovají se jako objekty, nikoli subjekty vzdělávání 

• Nízká motivace dalšího vzdělávání, jiný postoj k učení vzhledem k jiným dospělým. 

Tento postoj autorka vysvětluje faktem, že učitel učí děti, ví mnohdy více než děti a 

tento postoj přenáší do dalšího vzdělávání. Výsledkem jsou časté pocity selhání 

• Izolovanost učitelské práce, většinu času tráví učitel ve třídě se svými žáky. Od vstupu 

do profese stojí na rozdíl od jiných povolání pře nutností okamžitého sebepotvrzení, tj. 

od prvního dne úspěšně učit. Musí si proto ihned vytvořit vlastní postup na základě 

toho, co viděl jako student během své praxe nebo utíká k modelům svých vlastních 

učitelů. V praxi se tak konzervují postupy realizované po desetiletí, zvyšuje se riziko 

stereotypu a rutiny, je malá ochota ke změnám. Učitelé navíc učí bez kvalitní zpětné 

vazby. 

• Učitelé nemají vytvořenou vlastní filozofii výuky 

Dá se očekávat, že bez legislativních změn a vytvoření funkčního kariérového modelu ve 

školství, se situace rozhodně v dohledné době nezmění. V souvislosti se zkušenostmi kolegů 

24 Kosová, B.: Andragogický pohlad na vzdelávanie a učenia sa učitelov, in. Orbis Scholae 3/2007 
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na Slovensku odkazuje autor práce ještě na zajímavý článek2? o návrhu kariérového modelu 

pro slovenské pedagogy, který by urěitě řešil mnohé z dříve popisovaných problémů. 

Přitom škola musí vytvářet učící se organizaci. Často frekventovaný termín posledních let 

musí být v první řadě naplňován ve školách, což se dosud ve srovnání s předchozími řádky 

jeví jako dlouhodobý problém. Její postavení budu ilustrovat v následujícím vývoji 

vzdělávání pracovníků školy či jiné organizace. 

• Organizování jednotlivých vzdělávacích akcí. Jde o nahodilé reakce na aktuální 

potřeby, bez většího rozvojového efektu 

• Systematický přístup. Jde o systematický proces propojující vizi a strategii školy se 

vzděláváním, dochází ke změnám chování pracovníků 

• Koncepce učící se organizace. Jde o komplexní model rozvoje lidí v rámci 

organizace (školy). Cíleně a uvědoměle řízený proces umožňující skutečnost, že 

učení probíhá rychleji než změny vynucené okolím 

Učící se organizace místo, kde lidé postupně zlepšují své schopnosti dosáhnout požadovaných 

výsledků, kde se lidé ustavičně učí, jak se učit spolu s ostatními, kde lidé postupně objevují, 

jak se podílejí na vytváření reality a toho, jak ji mohou změnit26 

Dalším zvláštním prožívaným rozporem je prožívání pracovních podmínek. Firemní 

management27 považuje uvedené jednotlivosti za charakteristiku úspěšné, tím pádem i 

vyhledávané a prestižní firmy: 

• Zajímavé úkoly 

• Volnost, samostatnost 

• Kultura firmy zaměřená na pracovníky 

• Pružné pracovní podmínky 

• Možnost osobního rozvoje 

• Participace, dialog, možnost spoluúčasti 

• Vhodné pracovní klima 

• Jistota zaměstnání 

• Sociální požitky 

"5 Valica M.: Kríza učitelskej profesie a je j koncepčné a legislativně riešenie na Slovensku, in.: Orbis Scholae 
3/2007 
26 Senge P., The Fifth Discipline - The Art and Practise of the Learning Organization. New York: Doubleday 
1990, in. Michaela Tureckí, s. 108 
~7 např. Hroník F. : Hodnocení pracovníku 
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Většina škol tyto podmínky nabízí, naopak velká část učitelů alespoň některé z uvedených 

faktorů nechápe jako motivační výhodu (pracovní doba, jistota zaměstnání, podmínky pro 

samostudium, možnost samostatné práce na školních vzdělávacích programech). 

Uvedené možná souvisí s profesním sebevědomím. 

„ Učitelé neumí argumentovat svoje požadavky týkající se profese. Určitou roli v tom hraje 

skutečnost, že učitelství raději považují za poslání než za odbornou činnost v oblasti výchovy 

a vzdělávání. Poslání vnímají jako vyšší lidskou a společenskou hodnotu než odbornost. 

Ačkoliv v historii bylo součástí učitelské tradice (v 19. století byl učitel považován za 

národního buditele), v současné době však je poslání jen velmi slabý argument například pro 

dosažení vyššího finančního ohodnocení. Ukazuj se, že učitelé nepovažují za zvlášť důležité 

vystupovat a prosazovat se jako reprezentant své profese, který se s ní identifikoval, který 

dovede razantně obhajovat svá rozhodnutí a konání podložená expertními znalostmi. Můžeme 

usuzovat, že učitelé mají nízké sebehodnocení a zněj vyplývající nízké profesní sebevědomí. 

Jestliže se srovnávají s odborníky v oborech obdobných jako předměty, které vyučují, pak 

zjišťují nižší úroveň a rozsah znalostí, což vede k poklesu sebevědomí. Jejich odbornost však 

spočívá ve strategiích zprostředkování vědního poznání a oborů lidské činnosti, ve sdělování 

poznatků a jejich sdílení se žáky." 

Uvedené možná začíná již v přípravném vzdělávání učitelů, které bylo mimo jiné 

kritizováno v dokumentu OECD Duality in Teaching v roce 1994. Pro dokreslení je uvedena 

citace výzkumu (Janík 2002) o činnostech českých učitelů 

• Učitelé absorbují nové metodicko-organizační impulsy spíše opatrně 

• Učitelé relativně často kombinují ve vyučování různé učebnice 

• Učitelé vyžadují disciplínu a řád 

• S principem svobody zacházejí učitelé spíše zdrženlivě 

• Učitelé chtějí ze své třídy vytvořit kooperující společenství, avšak metody sociálního 

učení příliš často nepraktikuj! 

• Učitelé chtějí spolu svedením školy a kolegy rozvíjet vlastní školu, bilaterálních 

projektů a exkurzí do zahraničí se účastní pouze výjimečně 

• Učitelé čtou pedagogickou a odbornou literaturu, články pro odborné časopisy píší jen 

zřídka 
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Výše uvedené řádky neslouží k pojmenování černých míst či vyhledávání negativních bodů. 

Jde o vymezení terénu, ve kterém se nacházíme při uchopení problematiky profese řídícího 

pracovníka. Převážná většina ředitelů škol pochází ze školského prostředí, zákon 563/2004 Sb. 

přímo stanovuje povinnou minimální (ač relativně krátkou) délku pedagogické praxe. 

Otázka tradice - máme v sobě uložen obraz učitele. Jaký v sobě máme uložen obraz ředitele? 

„Profesní kompetence učitele vymezujeme jako otevřený a rozvoje schopný systém 

profesních kvalit, které pokrývají celý rozsah výkonu profese v komponentách znalostí, 

dovedností, zkušeností, postojů a osobnostních předpokladů, které jsou vzájemně provázané a 

chápané celostné. Kompetence jsou konstruktem, který charakterizuje efektivní jednání 

učitele v jednotlivých vrstvách jeho činnosti a v jednotlivých pedagogických rolích. 

Definování struktury kompetencí má význam v profesionalizaci učitelům jejich hodnocení i 

v profesní identitě." 

Nabízí se otázka, jak budou řídící pracovníci schopni zapojit do své práce, zejména 

strategických úvah o vlastních školách, scénáře budoucího vývoje školství podle expertů 

OECD2 8 . 

A. status quo 

1. administrativně řízené školské systémy 

2. širší uplatňování tržního modelu ve školství 

B. posilování funkcí školního vzdělávání 

1. škola jako ohnisko utváření sociálních vztahů 

2. škola jako organizace zaměřená na řízení učebních procesů 

C. oslabování funkcí školního vzdělávání 

1. vzdělávání prostřednictvím informačních sítí 

2. „roztavení" učitelstva, úpadek 

Pro dokreslení je uveden odkaz na empirický výzkum percepce budoucnosti školy a 

vzdělávání vycházející z dotazníkového šetření mezi studenty oboru školský management24. 

Např. Kotásek, J.: Scénáře školy budoucnosti 
29 Černý, K..: Budoucnost školy v percepci školského managementu, in: Orbis Scholae 3/2007, str. 43-65 
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Do zkoumané problematiky se jistě promítá i evropská dimenze ve vzdělávání. Přináší 

v první řadě větší tlak a požadavky na řídící pracovníky ve školství, neboť oni v jednotlivých 

školách zodpovídají za naplňování strategických dokumentů, vizí a cílů EU. 

Nej důležitějšími principy jsou subsidiarita, participativnost a spravedlivost vzhledem 

k možnostem, schopnostem a zájmům jedince. Evropská dimenze se promítá do oblastí 

výchova demokratického občana, kultivace vztahu k Evropě, sdílení společných hodnot, 

odpovědnost za budoucnost Evropy, flexibilita a mobilita a v neposlední řadě uplatnění na 

mezinárodním trhu práce. To vše ovšem v kontextu stárnoucí evropské populace, rozdílnosti 

jednotlivých zemí i obtížného prosazování některých tendencí na půdě parlamentů 

jednotlivých členských států EU. 

Cíle EU ve vzdělávání jsou: všeobecné vzdělání, propojení školy se sférou práce, druhá 

šance a podpůrné struktury, 3 jazyky EU, investice do vzdělání30 

Výdaje na žáka ve srovnání s celkovými výsledky 
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Výdaje na vzdělávání vzhledem k HDP 

" Tento zdánlivě jednoznačný finanční požadavek nemá ovšem přímou úměru s výsledky vzdělávacího systému 
konkrétní země - viz výsledky šetření PISA 2003 a přiložený ilustrační graf 
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Kompetence 

Zajímavé bude na tomto místě se na chvíli zastavit u významu slova management. Překlad 

z anglického jazyka u výrazu „to manage" může znamenat: řídit, vést, dobře hospodařit, 

organizovat, dokázat, zvládnout, podařit(se), stihnout, vyrovnat(se), zvládat (to), vyšetřit, najít 

si (chvilku), stačit (kompilace několika anglických slovníků). Ukazuje se již na první pohled, 

jak tato významová plasticita může již od samého počátku zkomplikovat nejen překlad 

literatury z angličtiny do češtiny, ale i používání tohoto pojmu. V české literatuře se s pojmem 

manažer pracuje někdy jako s vedoucím, někdy jako s člověkem lišícím se od leadera (např. 

Plamínek J., Pol M., Schratz M.) a stojícím na jiném místě firemní hierarchie, jindy jako 

s organizátorem práce či vykonavatelem úkolů prostřednictvím jiných lidí. 

Nelze opominut i jiné použití výrazu ve smyslu manažer jakosti či značné nadužívání 

termínu v obchodních organizacích skládajících se ze samých manažerů různé úrovně a 

důležitosti. 

V obecné rovině se pojem kompetence dá vysvětlovat jako schopnost, způsobilost, 

pravomoc či moc. Záleží na úhlu pohledu a kontextu, v němž s daným pojmem pracujeme. 

V základních dokumentech české kurikulární reformy (Bílá kniha, RVPZV, RVPG) je 

pracováno s pojmy klíčové kompetence vzdělávaných jedinců, žáků.. Jsou míněny životní 

kompetence ve smyslu vztahu k sobě samému, druhým, ve smyslu komunikace, tedy 

kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a interpersonální, občanské a 
kompetence pracovní. V obecné rovině pracuje literatura se dvojím významem tohoto pojmu 

1. Kompetence od jiného, vždy je spjata s typem organizační struktury - soubor 
rozhodovacích pravomocí a z nich vyplývající odpovědnost za důsledky (kompetence 

od formální autority) - tedy pravomoc (authority), spojena s dalšími termíny - moc, 

vliv, poziční autorita 

2. Kompetence od sebe - vyjádření obecné schopnosti adekvátně zhodnotit situaci a 

dokázat jí přizpůsobit své jednání, případně umět na situaci reagovat zásahem do 

systému, který se v důsledku tohoto proaktivního jednání žádoucím způsobem 

promění (kompetence od sebe) - tedy schopnost, způsobilost (skill, ability), jedná se o 

způsobilost, skutečnou profesionalitu. Někdy se používá termín pracovní způsobilost. 

Rozvíjí se v procesu celoživotního učení a je podmíněna permanentním 
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zdokonalováním dílčích schopností a dovedností jednotlivce včetně dynamiky jeho 

sociálních vazeb. 

Autorka popsaného rozdělení31 poukazuje na správnost provázanosti obou pojetí 

První zobou uvedených významů je rozhodně používán častěji. Vyjadřuje se např. - on je 

kompetentní tuto listinu podepsat nebo je kompetentní rozhodnout o udělení milosti, což nic 

nevypovídá o schopnostech, nýbrž o rozhodovací pravomoci v rámci dané firemní (školské, 

podnikové) struktury. Jde o často používaný termín v politickém rozhodování. Možná je to 

jedním z problémů pochopení slova kompetence. V terminologii školství, ale i v obecném 

managementu je pracováno v posledních letech se druhým významem, je myšlena schopnost, 

způsobilost. 

Pozn.: jednoznačně vyplývající pojetí najdeme v rámcovém vzdělávacím programu, žák 

nemá pravomoc, ale způsobilost. Přitom pro řadu učitelů je toto slovo nesrozumitelné nebo 

zavádějící, z této skutečnosti vyplývá často verbalizovaný názor, že si vystačíme v češtině 

s domácími výrazovými prostředky. 

Competence - schopnost, zručnost, obratnost, šikovnost, kvalifikace 

Competency - kompetence, oprávnění 

31 Tureckiová, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách, s. 29 
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Profesní kompetence - kvalifikace 

• Vztah formální x neformální 

• Nutnost celoživotního učení a kontinuálního rozvoje 

• Formální kvalifikace rychle zastarává 

Příklady dělení kompetencí, teorie 
32 

70. léta - Mc Ber, McClelland " - vyvozují pět kompetencí 

• speciální vědomosti 

• intelektuální zralost 

• podnikatelská zralost 

• mezilidská zralost 

• pracovní zralost 

80. léta - Herold M. Schroder33 - uvádí čtyři skupiny kompetencí 

• kognitivní kompetence 

• motivační kompetence 

• směrové kompetence 

• výkonové kompetence 

32 
" IXMc Clelland: Trstiny for kompetence rather then for inteligence, 1973. in.: Kazanková, D.: Analýza 

teoretických prístupov k identifikácii profesijnej kompetencie. Vzdelávanie dospelých VII, 2002/1 
" Managerial Competence - The Key to Excellence, 1989 
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V komparaci s dnešním pojetím chybí kompetence zaměřené na vlastní hodnocení, chápání 

či třeba sebevzdělávání. Jde o pouhý výkon. 

90. léta - Spencer a Spencer (1993) - doplnění kompetencí o dimenze kompetence 

• intenzita a úplnost akce 

• komplexnost 

• velikost úsilí 

• specifické dimenze (např. sebedůvěra) 

V souladu s komentářem předchozího období - přibývá specifická dimenze - sebedůvěra. 

Ještě např. WoodrulTe, 1992 - Kompetence je množina chování pracovníka, které musí v dané 

pozici použít, aby úkol z této pozice kompetentně zvládl. 

Kompetence je poměrně stabilní charakteristika osobnosti, základní složky jsou: 

• motivy 

• rysy 

• vnímání sebe samého 

• vědomosti 

• dovednosti 

Jiný je pohled na kompetence z hlediska kvality výkonu (tedy škála průměrný - vynikající) 

• minimální požadavky - základní kompetence (prahové - threshold, např. Spencer -

Spencer 1993), jinde uváděny základní kompetence (basic competensis, Schroder 

1989) 

• odlišující kompetence (např. dosahování cílů), jinde uváděny kompetence vysokého 

výkonu (high performance, Schroder 1989) 

Opět pouze hodnocení výkonu, kompetence se projeví pouze v interakci člověka 

s konkrétním úkolem. 

Tyron (2003) dělí kompetence podle typu práce 
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• manažerské kompetence (řešení konfliktů, koučování, hodnocení, výbčr zaměstnanců, 

strategické plánování) 

• interpersonální kompetence (empatie, vyjednávání, prezentační dovednosti, spolupráce, 

budování vztahů) 

• technické kompetence (soubor dovedností vztahujících se ke konkrétní funkci 

(účetnictví, práce s daty, rozhodování, programování, rozpočet... 

Zde je možno již vidět kompetence interpersonální. Můžeme proto popsat cestu od 

studeného pojetí výkonu v popisu tzv. tvrdých kompetencí k osobnostnímu či 

interpersonálnímu pojetí tzv. kompetencí měkkých. 

Identifikace kompetence 

Velikým problémem je identifikace kompetence (poprvé USA, 70. léta) a měření úrovně 

kompetencí. Podnikatelská sféra zná pro tuto oblast termín assessment centre. Zde bych rád 

upozornil na bakalářskou práci dr. Evy Kobercové (vedoucí PhDr. Jiří Svoboda), která se 

zabývá otázkou budoucnosti podobných zařízení ve školském managementu. Naše školství je 

na rozdíl např. od anglického v této otázce na samém začátku, i když odpovědi účastníků 

výzkumného šetření (ředitelé škol, pracovníci ČŠI, krajských úřadů) jsou otevření této 

problematiky nakloněny. 

Klíčové kompetence 
Klíčové kompetence jsou vědomosti, dovednosti a návyky, které jsou rozhodující pro 

úspěšné uplatnění na trhu práce a v konečném důsledku pro spokojený život v moderní 

demokratické společnosti. 

Klíčové kompetence vedou ke zvýšení produktivity naší práce, a tedy k lepším výsledkům v 

pracovním životě, které může případný zaměstnavatel lépe ocenit. Přinášejí mu totiž zisk. 

Člověk, který dovede dobře využívat moderních technologií, umí se orientovat v tržním 

prostředí a ovládá zásady efektivní komunikace je pro zaměstnavatele daleko cennější než ten, 
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kdo to neumí. Často uváděnou slabinou české populace je však bohužel všeobecně nízká 

úroveň zmiňovaných kompetencí, mezi nimiž rozlišujeme14: 

informační gramotnost (ovládání počítače) 

tržní gramotnost (základy tržní ekonomiky) 

jazykovou gramotnost 

občanskou gramotnost 

Příklady z USA35 

Klíčové kompetence kouče (ICF - Mezinárodní federace koučů, USA) 

• Splňuje etické normy profese kouče 

• Je schopen uzavřít jednoznačnou dohodu o koučinku s potenciálním klientem 

• Je schopen s klientem navodit vztah vzájemné důvěry a podpory 

• Je schopen se projevovat spontánně a být vždy plně soustředěný 

• Umí aktivně naslouchat 

• Umí se správně ptát 

• Je velmi dobrým komunikátorem 

• Je kreativní a je schopen tuto schopnost probouzet i v klientovi 

• Umí navrhnout a konkrétně zpracovat akční plán a cesty k jeho naplňování 

• Je schopen s klientem stanovit a popsat jeho cíle 

• Umí sledovat klientův pokrok a udržet jeho motivaci a zodpovědnost vůči akčnímu 

plánu 

Kompetence kouče pro top management (Executive Coaching, ICF, USA) 

• Je seznámen s praktikami podnikatelského prostředí, vyzná se a umí pracovat 

s důležitými způsobilostmi manažerů 

• Chápe svět lídrů, umí se dobře orientovat v jeho problematice 

• Je dobře seznámen se základy leadershipu a jeho rozvoje 

48 
http://www.prosperita-opsxzúkurzy-pro-verejnost/iníbrmace-o-klicovych-kompetencich 
http://coachfederation.cz/klicovc-kompetence.html 
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• Umí vysvětlit a pracovat se systémovou dynamikou (jak v organizacích, tak 

v komunitě) 

• Zná rámec rozvoje a vzdělávání dospělých 

• Má vysoké etické standardy jak v profesionálním tak soukromém životě 

• Je vysoce profesionální v oblasti komunikace, umí ji aplikovat na konkrétní 

podnikatelské prostřed. 

• Má na vysoké úrovni rozvinuté všechny dovednosti a přístupy potřebné pro oblast 

koučinku 

• Je člověkem, který vzbuzuje přirozený respekt a má skvělou reputaci 

• Je ztotožněn s principem celoživotního rozvoje, je schopen tímto způsobem 

přistupovat i k práci se sebou samým. 

V andragogické literatuře se objevuje na přelomu XX. a XXI. století pojem klíčové 

kompetence ve smyslu kompetence k vlastní osobě, kompetence k jiným osobám a 
o 36 o 

kompetence k řešení problémů' .Vůbec termín klíčové kompetence je zaváděn jako označení 

těch nejdůležitějších kompetencí v konkrétní situaci (např. Caroll a McCrachin 1997 rozdělují 

kompetence na klíčové, týmové, funkční, vůdcovské a manažerské, V. S vec se z jiného 

pohledu zabývá klíčovými kompetencemi učitele37). 

Manažerské kompetence 
„Také ve školství, stejně jako u podnikových manažerů, vzniká u řídících pracovníků pocit, 

že podstata jejich každodenní činnosti je obtížně definovatelná, neboť se skládá z desítek a 

stovek dílčích reakcí, náhodných či záměrných telefonických hovorů, naznačených tendencí a 

decizních aktů vedených tušeným záměrem či strategickým plánem. Také pro řídícího 

pracovníka ve školství tedy platí, že jeho činnost, výkonnost a předpoklady pro zastávání 

určitých řídících úkolů lze definovat termínem manažerské kompetence38 

Uvedené sousloví je velice frekventované v manažerské literatuře, dále jsou uvedena 

některá pojetí a modely manažerských kompetencí. 

36 Mužík,J. Andragogika, s. 48 
'7 Švec, V. Rozvoj klíčových kompetencí učitele 
1l< Kalous, J. Příprava řídících pracovníku ve školství, s. 57 
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Katz - 3 skupiny manažerských kompetencí 

- technické dovednosti 

lidské způsobilosti 

koncepční schopnosti 

Reálné a využitelné manažerské kompetence v konkrétní organizaci vyplývají z intenzity 

vnitřních a vnějších vlivů, jejich vzájemných vztahů a těsnosti těchto vztahů. Změnit stávající 

rozměr své kompetence může manažer tehdy, jestliže: 

pozná současný stav a vlivy, které působí na stávající rozměr kompetencí 

- inovuje jejich dosavadní vývoj, resp. omezující faktory 

Ve srovnání s tímto modelem se čeští autoři (např. Prokopenko, Kubr) opírají o dvě 

základní oblasti. Oblast označovanou jako „hard" kompetence - tedy technické kompetence 

(technické znalosti, dovednosti, talent, postoje vztahující se k technologickým, ekonomickým, 

strukturálním a procedurálním aspektům práce a oblast „soft" kompetencí zahrnující všechny 

oblasti práce s lidmi uvnitř organizace (podniku, školy) i mimo ni. 

Model prof. Pitry (in. Kalous, str. 55) pracuje opět se třemi částmi - složkou koncepční, 

humanitní a technickou, model doplňuje ještě tzv. doplňkové kompetence pro jednotlivé 

funkční oblasti. Podle autora práce tento model přesnějším způsobem popisuje potřebné 

kompetence manažera. 

Zajímavou aplikací na práci řídícího pracovníka je model pedagogických kompetencí 

vytvořený pro nizozemské školství39. Tento model pracuje s následujícími složkami: 

• pedagogické a školské kompetence 

o vztahy mezi řízením školy a primární úkoly školské instituce 

o změny ve školství, procesy inovace a implementace ve vzdělávání 

o efektivnost školy a péče o kvalitu 

o záležitost týkající se osnov 

• řídící kompetence 

o schopnost zvládnout řízení financí, zacházení s rozpočty 

o personální řízení 

o právní a pracovní aspekty (interní a externí) 

48 
více Kalous, s. 56 
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o možnosti počítačového zpracovávání, řízení informačních systémů, rozvoj 

kritérií a indikátorů pro tok dat 

• výkonné a vedoucí kompetence 

o komunikace a výkonné schopnosti 

o schopnost vyjednávat a strategické chování 

o schopnost řízení konfliktních situací 

o vlastní efektivní jednání 

o zacházení s časem a stresem 

• organizační kompetence 

o aspekty politiky ve školské organizaci 

o vypracování strategie 

o jednání s interními a externími účastníky 

o vytvoření strategického cyklu a dalších procesů v uplatňování vlastní politiky 

o vytvoření systému sebehodnocení školy a procesů pro řízení kvality 

• vedoucí kompetence 

o rozvoj úrovně pracovníků 

o rozvíjení a hodnocení pracovníků 

o zavedení a realizace politiky instrukcí, odměn a propagace 

o rozvoj konkrétních schopností 

V roce 1997 bylo realizováno empirické šetření (ÚVRŠ PedF UK Praha, vedoucí týmu dr. 

Jaroslav Kalous), které se zabývalo kompetencemi řídích pracovníků. V závěrečné fázi bude 

provedena komparace se závěry této práce, nyní jsou uvedeny oblasti zkoumaných 

kompetencí: 

• odborné kompetence (znalosti ekonomiky, práva, jazykové schopnosti) 

• koncepční kompetence (delegování pravomocí, analýza, tvořivé myšlení) 

• sociální kompetence (komunikace, řešení konfliktů, motivace) 
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Podle jiného zdroje40 jde o „souhrn znalostí, povahových vlastností a osobnostních rysů, 

hodnot a postojů a dovedností potřebných pro efektivní výkon určité funkce", popř. o 

„schopnost vykonávat určitou funkci nebo soubor funkcí a dosahovat při tom určité úrovně 

výkonnosti41". 

Vývoj a cíl manažerských kompetencí42 

Vývoj poslední doby lze charaktezizovat jako návrat k jednoduchosti (rada manažerům: 

„Don't think, do it!") Proto by jednou z podstatných kompetencí manažera měla být 

dovednost pracovat s informacemi tak, aby byl schopen je konkrétně přeformulovat do 

jednoznačných strategických scénářů pro danou firmu. Vhodná je konkretizace témat a 

zejména analýzy rizik. Zdá se tedy, že spějeme k určité obecně platné, univerzální škále 

dovedností manažerů bez ohledu na to, v jakém hospodářském prostoru podnikají. Podobné 

myšlenky nacházíme např. u Karla Rýdla. 

Dytrt uvádí, že pojem manažerské kompetence je v praxi často chápán jako prostor daný 

legislativou, případně dalšími vnějšími a vnitřními pravidly. Poukazuje na to, že se často 

přehlížejí vlivy přicházející z vnitřní struktury řízeného objektu, především z oblasti lidských 

zdrojů, jejich schopnosti a tvořivosti. Manažerské kompetence v sobě zahrnují a akcentují 

potřebu strategického managementu a budování etických vztahů uvnitř organizace i ve 

spolupráci s kooperujícími organizacemi. K tomu napomáhá uplatňování metod 

„partnership" a „win-win", což znamená důraz na spolupráci mezi jednotlivými partnery a 

často zmiňovanou metodu vítěz-vítěz. Moderní management i v tržních podmínkách stále více 

akcentuje partnerskou dlouhotrvající spolupráci, ze které může mít užitek více stran. 

40 Pitr, Z., Požadovaná kompetence českých manažerů, s. 9-13 
41 Prokopenko, J., Vzdělávání a rozvoj manažerů, in. Kalous J.: Příprava řídících pracovníků ve školství 
12 Dytrt, Z. Manažerské kompetence v evropské unii 
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Profesní kompetence 

Do pracovního jednání se promítá soubor takových schopností, znalostí a dovedností 

sloužící k efektivnímu zvládání pracovních funkcí a rolí. Vlivem dynamického rozvoje mnoha 

oblastí formální kvalifikace stále rychleji koroduje, naproti tomu pojem profesní kompetence 

tvoří dynamický celek, jehož jednotlivé části je možno doplňovat, některé jsou dokonce 

mezioborově přenosné a jejich význam jednoznačně poroste. 

Profesní kompetence, pojetí 

- multidimenzionální přístup, modely kompetencí (Tureckiová) 

americké pojetí (individuální charakteristiky nositele kompetence) 

- britské pojetí (výsledky činnosti, funkční kompetence) 

- koncept klíčových kompetencí (nadoborové, interdisciplinární k.) 

- řízení podle kompetencí (Plamínek) 

• modely, mapy, přehledy kompetencí 

• profil kompetencí, matice (alias babice způsobná) + Armstrong 

Druhy profesních kompetencí 

- odborné (blízko k formální kvalifikaci) 

- metodické či koncepční 

- sociální (tým, nadřízení, podřízení) 

- osobní (reflexe, sebereflexe) 
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Úlohy ředitele školy vyplývající ze zákonných norem 
v historii českého školství43 

V době před rokem 1918, zejména před vznikem konštituční monarchie, bylo školství silně 

pod vlivem katolické církve, zcela jiné pojetí vzdělávání ve srovnání s pozdější dobou 

najdeme zejména u gymnázií. Jejich absolventi měli najít svoje uplatnění ve státní správě, 

tento typ školy byl určen pro minimální procento obyvatel. Podle autora práce je to jeden 

z historických determinací výlučného pojetí gymnázia, jeho studentů a absolventů, které mají 

souvislosti a provázanosti až do dnešního období. 

V roce 1849 vyšel v Rakousku Organizační nástin gymnásií a reálek. Podle něho byl ředitel 

bezprostřední představený celé školy, vedl správu a úřední agendu, opatroval archív, řídil 

učitelské konference, odpovídal za prospěch a kázeň žactva, odpovídal za inventář učebních 

pomůcek, vůči rodičům a celé veřejnosti zastupoval školu. Tento předpis doplňovaly Pokyny 

pro vedení školního úřadu na gymnasiích z roku 1885. Zde se uvádí, že ředitel vyřizuje 

veškerou agendu, dbá o intimaci došlých úředních nařízení a jejich provedení, stará se o 

sestavení protokolů učitelských konferencí, sestavuje a předkládá výroční hlavní zprávu, dbá 

o vydání tištěné výroční zprávy, stará se o změny v profesorském sboru, vede evidenci 

stipendií, jednací protokol, ukazatele normálií, ústavní kroniku, placení školného, určuje 

termíny zkoušek, dozor nad žáky na chodbách, odpovídá za hospodaření veškerým svěřeným 

majetkem i finančními prostředky, stará se o budovu, zprostředkovává styk s obcí a vede 

veškerý styk s rodiči a veřejností. 

Zajímavostí zůstává, že v říšském zákoně o školách obecných z roku 1869 je zdůrazněna 

povinnost ředitele obecné či měšťanské školy prokázat, že má způsobilost vyučovat 

náboženství toho vyznání, ke kterému se hlásila většina žáků školy počítáno průměrem 

posledních pěti ročníků. 

Od roku 1905 platil Řád školní a vyučovací, který byl nahrazen výnosem Ministerstva 

školství a národní osvěty - ředitelé škol byli tzv. přímými představenými každé školy. Ředitel 

byl od této chvíle považován za správce školy zodpovědný za přesné provádění zákonů a 

nařízení, jakož i za provádění ustanovení školských úřadů a dozornách orgánů a za řádný stav 

školy. K tomu přechovával úřední pečeť, zprostředkovával úřední styk školy a učitelů se 

školskými úřady a zastupoval školu navenek. Jemu také náleželo urovnávat spory vzešlé ze 

43 např.: Placht O.,Havelka J.: Příručka osvětové a školské správy 

- 3 4 -



služebního poměru mezi učiteli a být prostředníkem při stížnostech rodičů proti učitelům nebo 

naopak. 

V nevolí se setkalo zákonné opatření zkušebního řádu z roku 1935, které doplňovalo vládní 

nařízení z roku 1934, které stanovovalo předpoklady pro výkon ředitelské funkce. Sporným 

bodem se stalo nikoli vyjmenování podmínek, ale podmínky odborné ředitelské zkoušky. 

Odpor ředitelské veřejnosti způsobil odsunutí této zkoušky v roce 1936 na neurčitou dobu. 

Události po volbách v roce 1946 a zejména po změnách ve vedení i orientaci státu v první 

části roku 1948 se promítly života celé společnosti nevyjímaje školství. Školy rychle ztratily 

svoji autonomii, ředitelská místa přestala být obsazována konkurzem a na první místo se 

dostala ideologická hlediska, členství v KSČ, popř. později podmínka absolvování Večerní 

univerzity marxismu - leninismu (VUML). Tato opatření paralyzovala rozvoj škol, podřídila 

jejich rozvoj a snížila význam řídícího pracovníka. 

Drobné zmínky o ředitelích se objevují v zákoně 95/1948 Sb., dále zákon 31/1953 o školské 

soustavě a vzdělávání učitelů nechává pravomoci o zřizování škol a tříd na vládě republiky. 

Zákon 186/1960 Sb. o soustavě výchovy a vzdělávání se řízení dotýká velice okrajově, 

zdůrazňuje úlohu národních výborů. Jejich pravomoci potvrzuje i další zákon - č. 63/1978 o 

opatřeních v soustavě základních a středních škol. Prvním zákonem, který speciálně 

upravoval správu ve školství před rokem 1989 byl zákon č. 77/1978 Sb. o státní správě ve 

školství44. 

Rychlé změny nastaly po roce 1989, kdy zákonem 564/1990. Sb. o státní správě a 

samosprávě ve školství byla ředitelská pravomoc značně posílena. Vedle toho přišlo období 

obrovské výměny řídících pracovníků ve školství, období konkurzů a vymezování kompetencí 

jednotlivých článků od ministerstva školství až na úroveň jednotlivých škol a jejích ředitelů. 

Není záměrem autora práce popisovat vývoj před zrušené školské úřady k vyšším územně 

správním celkům - krajům a období přípravy nového školského zákona 564/2004 Sb. 

Je třeba však otevřeně pojmenovat pozitivní posun v pravidlech vykonávání řídící práce ve 

školství, v požadavcích na kvalifikovanost ředitele školy a celkového pojetí a podmínek 

učitelské profese v souvislosti se zákony 561-563/2004 Sb. Kritické srovnání současného 

stavu např. s 5. kapitolou publikace Příprava řídících pracovníků ve školství ukazuje pozitivní 

trend realizovaný v poměrně krátkém časovém úseku. 

44 více Kalous, J.: Příprava řídících pracovníků ve školství, str. 24-25 
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Komparace výsledků českých žáků se žáky ostatních zemí 
OECD 

K této problematice jsou k dispozici reprezentativní data srovnávacích šetření PISA 2000, 

PISA 2003, PISA 20064\ Hlavním cílem výzkumu je poskytnout tvůrcům školské politiky 

v jednotlivých zemích informace o úspěšnosti a efektivitě jejich vzdělávacích systémů46. 

Tento projekt zjišťuje úroveň kompetencí patnáctiletých žáků ve třech oblastech vzdělávání -

ve čtení, v matematice a v přírodních vědách. 

Výzkum probíhal ve třech fázích, v každé z nich byla zvýšená pozornost věnována jiné části, 

ačkoli v základní rovině byly vždy zkoumány všechny. V roce 2000 byla hlavním tématem 

šetření čtenářská gramotnost, v roce 2003 matematická gramotnost a v roce 2006 

přírodovědná gramotnost. V roce 2000 se zapojilo 32 zemí, v roce 2003 se zapojilo 41 zemí, 

v roce 2006 to již bylo 57 zemí, z toho 30 zemí OECD. 

Zapojení českých žáků bylo následující: 

Rok 2003 - 260 škol, 9.919 žáků 

Rok 2006 - 245 škol, 9.061 žáků 

Ve výzkumu PISA jsou cílovou populací patnáctiletí žáci, v českých podmínkách byly ještě 

navíc zohledněny různé typy škol, ve kterých se žáci nacházejí a rovnoměrně byly zastoupeny 

kraje podle u m í s t ě n í jednotlivých škol. Čeští žáci se dobře umisťují v oblasti přírodovědné 

gramotnosti, naopak horší výsledky ukazuje česká populace v oblasti čtenářská gramotnost. 

2003 - v oblasti čtení v průměru zemí OECD (489bodů), v oblasti přírodovědné gramotnosti 

nad průměrem OECD (523 bodů), statisticky významně lepší pouze žáci Finska a Japonska, 

v oblasti řešení problémů nad úrovní zemí OECD (516 bodů), statisticky lepší žáci 8 zemí. 

2006 - v oblasti čtenářské gramotnosti opět v průměru (483 body), nadprůměrné v oblasti 

matematické gramotnosti (510 bodů), v oblasti přírodovědné gramotnosti patří čeští žáci mezi 

nadprůměrné (513 bodů), statisticky lepších bylo pouze 9 zemí. 

45 Program for International Student Assessment 
46 Učení pro zítřek. Výsledky výzkumu OECD, ÚIV Praha 2007 
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• 2006 ČR 

• 2006 Průměr všech zemí 

PISA 2003, 2006 

- silná závislost žáků na rodinném zázemí 

veliké rozdíly mezi typy škol ve výsledcích a jejich rodinném zázemí 

- zvětšující se rozdíly mezi dobrými a špatnými žáky 

Čeští žáci 

- výsledky se dlouhodobě nemění 

- horší úroveň čtenářské gramotnosti 

- velké rozdíly mezi vědomostmi žáků v přírodních vědách a jejich dovednostmi 

v nich samostatně pracovat a přemýšlet 
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Tendence - základní struktura komparace zůstává, přes to jde o mírný pokles celkového 

počtu bodů 

Zarážející srovnání našeho školského systému dostaneme tehdy, zaměříme-li se na rodinné 

prostředí, přidanou hodnotu škol, na rozdíly mezi školami a zejména na ten fakt, kde studují 

nejůspěšnčjší patnáctiletí žáci. Analýzou čísel dospějeme k závěru, že český školský systém je 

velice selektivní. V přijímacím řízení mezi jednotlivými stupni víceletého gymnázia by se 

měla obměnit polovina žáků !!! Když si navíc uvědomíme fakt, že značná část nejlepších žáků 

pochází z prostředí, které preferuje jiné priority než vzdělávání, které nemá ambice 

terciárního vzdělávání, jde o velice znepokojivou situaci47. Na druhé straně se domnívám, že 

jde o velikou výzvu a příležitost pro české školství. Zřejmě pojem jednotná škola je pro 

značnou část populace nepřijatelná díky historické zkušenosti naší země před rokem 1989. Na 

druhé straně srovnání s nejúspěšnější zemí - Finskem zcela jasně ukazuje možnosti 

jednotných, však vnitřně diferencovaných škol, které dokáží téměř bezezbytku eliminovat vliv 

rodinného prostředí na celkové výsledky žáků48. 

Nejlepší žáci v roce 2003 

Víceletá 
gymnázia; 38,3 

ZŠ se 
zaměřením; 

25,2 
• ZŠ se zaměřením 
13 ZŠ bez zaměření 
• Víceletá gymnázia 

ZŠ bez 
zaměření; 36,5 

47 
Trojan, V. Selektivita sekundárního vzdělávání: Přínos či brzda systému, PdF KU Praha, 2005 
Učení pro život. PISA 2003, str. 13 48 
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Nejlepší žáci v roce 2006 

ZŠ se 
zaměřením; 13 

Víceletá 
gymnázia; 48 

' ZŠ bez 
zaměření; 39 

• ZŠ se zaměřením 
• ZŠ bez zaměření 
• Víceletá gymnázia 

Na jedné straně je možno vidět zdánlivě pozitivní tendenci vzrůstajícího počtu nejlepších 

žáků ve víceletých gymnáziích, na druhé straně ovšem snižující se počet nejlepších žáků 

v základních školách, kde se stále vzdělává většina populace. Tradiční pojetí školského 

systému s víceletým gymnáziem neodpovídá trendům moderního evropského vzdělávání, 

časná eliminace podmíněná rodinným prostředím je v jiných zemích postupně odstraňována. 

Ve světle této komparace je poslední novela školského zákona, která opět odstranila 

postupové zkoušky mezi prvním a druhým stupněm víceletého gymnázia, výrazným krokem 

zpět. 

V souvislosti s tématem práce je potřeba vyzdvihnout jeden problém. Řada řídících 

pracovníků považuje témata přímo nesouvisející s chodem školy za zbytečně teoretická a 

zbytečná během svého manažerského vzdělávání. Přitom pochopení evropských souvislostí a 

tendencí je nezbytné pro pochopení potřeb zadělávacího systému. Jako příklad lze uvést pojetí 

gymnaziálního vzdělávání v českém kontextu. Stále obecně přetrvává názor, zejména mezi 

řediteli gymnázií, že gymnaziální úroveň vzdělávání je určena pouze pro malou část populace, 

jak tomu bylo v minulosti. Počátkem XIX. století bylo zcela jistě gymnázium určeno 

budoucím loajálním státním úředníkům, byla preferována jeho akademičnost a jistá výlučnost. 

Tradice víceletých gymnázií má v naší zemi dlouhou historii. Patříc do kulturního okruhu 

německy mluvících zemí střední Evropy se naše republika také vyvíjela jako země s poměrně 

časnou hranicí rozhodování o budoucí vzdělávací cestě žáka, v důsledku toho o jeho 

sociálním postavení a zařazení ve společnosti. Věnování se elitní části populace působí na 

první pohled jako pozitivní jev pro celou společnost. Ovšem za cenu silné sociální stratifikace, 

- 3 9 -



jisté nespravedlnosti a nevyužití potenciálu lidských schopností, což je v moderní společnosti 

jednou z nej významnějších hodnot. 

V České republice studuje na gymnáziích přibližně jedna pětina žáků, hovoří se o tendenci 

zvýšit toto číslo minimálně na 30%. Dříve zmiňované Finsko vzdělává ve všeobecném 

středním vzdělávání přes 60% populace. Jde o naprosto oddílné pojetí všeobecného 

středoškolského vzdělávání. Nebudou-li ředitelé škol chápat celkový kontext, souvislosti a 

potřebu vzdělávacího systému, mohou působit ve své roli značně kontraproduktivně. 

Zohledníme-li navíc další tendenci - zvyšování počtu jedinců vstupujících do terciárního 

vzdělávání - zjistíme, že současná gymnázia nemohou tuto tendenci zvládnout. 

Bude jistě zajímavé srovnat úvahy o profesních kompetencích ředitelů škol s názory odborů 

školství krajských úřadů a názory vnějšího evaluačního orgánu, tedy České školní inspekce. 

V obou případech je patrný formální rozměr požadavků na řídící pracovníky ve školství a 

způsob jejich hodnocení. Část je jistě pochopitelná z povahy těchto institucí. Jako státní 

orgány jsou povinny přesně vyžadovat zákonná ustanovení, zkoumat shodu či rozpor se 

skutečností, soulad s předpisy. Z pohledu řídícího pracovníka se tato skutečnost může jevit 

jako povrchní a formální pohled, což ostatně dokládají zkušenosti ředitelů škol reflektované 

při vzdělávacích akcích v rámci projektu ESF Úspěšný ředitel i v jiných formách studia 

školského managementu. Však na druhé straně je potřeba přiznat, že tento formální stín 

opravdu není překročen. 

Česká školní inspekce 

Citace z inspekční zprávy za školní rok 2006-20074 g jasně hovoří o tomto pohledu: „V 
řízení dosahují velmi dobrých výsledků ředitelky, které j iž absolvovaly vzdělání pro ředitele 

škol, případně studium školského managementu (str. 8.)". Na jiném místě: „ . . . v řídící 

činnosti ředitelů ZŠ se potvrzuje přínos absolvovaného studia pro ředitele škol, příp. studia 
školského managementu. Rozhodování jejich ředitelů vychází z důslednější analýzy 

podmínek vzdělávání a zvětší schopnosti přijímat účinná opatření k rozvoji oblastí 

vzdělávání i k organizaci chodu školy. Inspekce hodnotila manažerské dovednosti ve dvou 
třetinách škol na dobré úrovni..."(str. 18). Ovšem nástroje na jejich zkoumání a měření nejsou 

uvedeny, je možno zobecnit, že se jedná pouze o úroveň školských dokumentů. 

http://www.csicr.cz/upload/VZ%20ČŠI%2006-07%20l )l <ľ%201 pdf 
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Někteří vedoucí krajských inspektorátů, kteří byli ochotni odpovědět na dotazy autora této 

práce, poměrně podobně hodnotí svoje představy řídícího pracovníka ve školství takto: 

Nej důležitější oblastí ředitelského vzdělávání je vedení lidí a řízení pedagogického procesu, 

však podle jimi odhadované náročnosti jde o moduly ekonomika a právo. V části dotazníku, 

který zkoumá jednotlivé kompetence, inspektoři označují poměrně vysokou vyžadovanou 

míru kompetencí řídích pracovníků, kterou podle jejich názoru průměr současných ředitelů 

nedosahuje, rozdíly očekávání a stávajícího stavu nejsou však nijak dramatické. Připojen 

odkaz na kritéria hodnocení vedení škol50 

Odbory školství krajských úřadů 

Odbory školství krajských úřadů mají v některých případech zveřejněná kritéria hodnocení 

práce řídících pracovníků, tedy ředitelů škol, jedná se však opět o splnění základních faktorů. 

Cituji některé body: 

„Hodnocení je prováděno na základě stanovisek příslušných odborů, výsledků kontrolní 

činnosti zřizovatele nebo jiných kontrolních orgánů. Při hodnocení je přihlíženo ke zprávám o 

činnosti organizace, pokud jsou zpracovávány, koncepci rozvoje organizace zpracované 

ředitelem a ke koncepční práci ředitele. U školských příspěvkových organizací je dále 

přihlíženo k vyjádření obce, v jejímž územním obvodu organizace vyvíjí činnost. Jako 

podklad pro hodnocení mohou být použity i další podklady. Hodnotitel seznámí ředitele se 

všemi materiály, které se týkají jeho hodnocení, a to před tím, než provede vlastní hodnocení. 

Účelem hodnocení je zjištění, zda ředitel závažně porušuje nebo neplní právní povinnosti 

vyplývající z vykonávané funkce. 

Součástí každého hodnocení je doporučení, zda má ředitel ve výkonu funkce pokračovat, 

nebo zda má být na funkci ředitele vypsán konkurz."51 

Z uvedených kritérií vyplývá, že budou zkoumány pouze zásadní dokumenty, koncepce a 

zprávy, popř. závažné porušení či neplnění předpisů. Žádný z krajů nemá ve svých 

hodnotících kritériích zakomponovánu osobnost ředitele, jeho kompetence, popř. měřenu 

přidanou hodnotu jeho školy či přidanou hodnotu jeho případného vzdělávání. Někteří 

50 ht tp: / /www.csicr .cz/upload/kri teria_hodnoceni j Jodminek_prubehu_a_vys ledku_vzdelavani_a_skolskych_s luzeb .pdf 
1 www.kr-olomoucky.cz 
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vedoucí odborů školství v dotazníkovém šetření kladně hodnotili názor o potřebnosti jiného 

pohledu na hodnocení práce ředitelů, ale v současné chvíli se jedná pouze o splnění či 

nesplnění formálních kritérií. 

„zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a 

personální politiky" . 

Tato deklarativní vyjádření nekorespondují s kritérii hodnocení ředitelů. 

52 Dlouhodobý záměr Zlínského kraje, www.kr-zlinsky.cz 

- 4 2 -

http://www.kr-zlinsky.cz


Vzdělávání dospělých 

Intelektuální potenciál národa není konstantní. Národ může tento potenciál vzdělávací 

politikou zvýšit, ale i snížit...(prof. Jiří Kotásek) 

Důvodem pro zařazení kapitoly o vzdělávání dospělých byla skutečnost, že řídící pracovníci 

ve školství získávají a budou získávat svoji kvalifikaci nejčastěji některou z forem vzdělávání 

dospělých. Zkušeností autora práce bude využito při utváření či zdokonalování vzdělávacích 

programů pro tuto cílovou skupinu, neboť je velice žádoucí kontinuální diskuze nejen o pojetí 

kompetencí řídících pracovníků, ale i o jejich získávání a kultivaci. 

Vzdělávání dospělých je nejvíce diferencovanou součástí vzdělávacího systému. Je to dáno 

v první řadě skutečností, že je zaměřeno na rozmanité cílové skupiny ať z hlediska věku, 

profese, předchozích vzdělávacích zkušeností a potřeb. Dále svoji roli sehrávají poskytovatelé 

z mnoha odvětví, navíc z veřejného i soukromého sektoru, tomu odpovídá rozmanitost 

vzdělávacích programů formálního i neformálního vzdělávání.Vzdělávací skupina není přesně 

vymezena. V literatuře či srovnávacích materiálech zemí OECD se pracuje s kategorií nad 29 

let po ukončení terciárního vzdělávání, však tento zúžený pohled nemůže obstát při bližším 

zkoumání. Za vzdělávání dospělých považujeme jakékoli vzdělávání následující po tzv. 

klasickém vzdělávání základní, střední, vyšší odborné či vyšší školy. Ze studia níže 

uvedených odkazů a grafů vyplyne široké věkové spektrum a široké spektrum dosaženého 

vzdělání u osob vstupujících do procesu vzdělávání dospělých. V souladu s filozofií učící se 

společnosti prudce narůstá počet vzdělávaných jedinců, vytvářejí se druhé a třetí šance pro 

jednotlivce, kteří předčasně opustili vzdělávací systém. Řada vzdělávacích institucí hledá 

novou cílovou skupinu pro svoje vzdělávací aktivity i z toho důvodu, že počet jedinců 

klasické školské mládeže radikálně klesá5'' a školy pociťují nejen konkurenční tlak, ale i 

existenční nejistotu. Problém stárnutí populace není pouze českou záležitostí54. Stárne téměř 

celá Evropa i země širšího euroatlantického kontextu, sociologové dlouhodobě upozorňují na 

paradox obyvatel bohatých společností vychovávajících stále méně dě t í " . Také tato 

skutečnost je důležitou příčinou rozvoje vzdělávání dospělých. 

5:1 počet žáků v devátých třídách, popř. kvartách víceletých gymnázií či konzervatoří, meziročně poklesne 
v Jihomoravském kraji z necelých 13.000 v roce 2008 na 9.500 v roce 2009 - údaj OŠ K Ú JrnK, Brno -
54 v roce 2003 dosahoval průměr 1,48 dítěte na 1 ženu v zemích EU 
55 výhled zemí EU v roce 2050 - 39,3% populace bude starších 60 let (zdroj: Pocket World in Figur, Then 
Economist 2006) 
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Legislativní vymezení vzdělávání dospělých 

Zákon, který by se zabýval vzděláváním dospělých, v našem právním řádu neexistuje a 

nikdy neexistoval. Současná struktura se skládá z těchto zákonů: 

1. Školský zákon56 a vysokoškolský zákon57, které na každém vzdělávacím stupni 

uvádějí formy, jimiž lze poskytovat vzdělávání dospělým (např. celoživotní 

vzdělávání) 

2. Normy, které souvisí s výkonem práce: Zákoník práce'^8, zákon o zaměstnanosti59 a 

návazná vyhláška MSMT o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o 

zaměstnaní a zájemců o zaměstnání 

3. Zákony upravující kvalifikační požadavky na nedělnická povolání 

4. Zákon o technických normách a státním odborném dozoru 

5. Zákon o živnostenském podnikání 

Zákoník práce stanoví, že zaměstnanec je povinen udržovat a obnovovat si kvalifikaci. 

Účast v kurzech je zaměstnavatel oprávněn zaměstnanci uložit. Při převedení na jinou práci je 

zaměstnavatel povinen zaměstnance zaučit či zaškolit. 

Nový zákon o zaměstnanosti, který zohledňuje legislativní úpravu EU, byl schválen 

v květnu 2004 s účinností od října 2004. Definuje státní politiku zaměstnanosti, její politiku a 

nástroje. Do rámce aktivní politiky zaměstnanosti náleží opatření k rozvoji lidských zdrojů, 

např. školení, rekvalifikace, informace a poradenství. 

Nový školský zákon platný od 1. ledna 2005 je již koncipován z hlediska celoživotního 

učení. Nově a přesněji definuje jiné než denní formy vzdělávání, posiluje roli nadstavbového 

studia, zavádí zkrácené studium k získání výučního listu a zkrácené studium k získání střední 

vzdělání s maturitní zkouškou (tzv. druhá šance), zavádí uznávání dříve dosaženého (i 

neformálního) vzdělávání, zavádí možnost získat stupeň vzdělání bez předchozího vzdělávání 

na střední či vyšší odborné škole a upravuje možnost dalšího vzdělávání prostřednictvím 

kurzů, které neposkytují uznaný stupeň vzdělání. 

56 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
57 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a doplnění dalších zákonů 
58 262/2006 Sb. Zákon Zákoník práce 
59 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti 
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Vzdělávání dospělých zajišťují školy a školské instituce, organizace poskytující vzdělávání 

pro své zaměstnance, neziskové organizace a komerční vzdělávací instituce. 

Vzdělávání dospělých je financováno z různých zdrojů. V komparaci se vzděláváním dětí a 

mládeže, kde již také existují zřizovatelé státní (popř. krajští či na úrovni obcí), do vzdělávání 

dospělých stále častěji vstupují zaměstnavatelé, úřady práce, zájmové skupiny, odbory, 

občanská sdružení a tím pádem je časté financování z více zdrojů60. 

V souladu s Bílou knihou61 lze uvést, že vzdělávání dospělých je možno rozdělit na tři části: 

• Vzdělávání dospělých vedoucí k dosažení stupně vzdělání. Je to většinou studium 

dospělých ve všech druzích státních i nestátních středních, vyšších a vysokých škol 

jako tzv. druhá šance pro ty, kdo se z jakýchkoli důvodů ve školách nevzdělávali dříve. 

• Další profesní vzdělávání. Patří sem jednak povinné (normativní) i nepovinné 

kvalifikační a rekvalifikační vzdělávání zaměstnanců, jednak kvalifikační a 

rekvalifikační vzdělávání uchazečů o zaměstnání. 

• Ostatní součásti vzdělávání dospělých jako jsou např. zájmové vzdělávání, občanské 

vzdělávání seniorů apod. 

V České republice se vzdělávání dospělých rozvíjelo pomaleji ve srovnání s ostatními 

zeměmi EU, na tuto skutečnost kriticky poukazovali autoři již uvedené Bílé knihy i experti 

OECD62. Minimálně v období devadesátých let nebyly brány v úvahu trendy vzdělávání 

dospělých, např. Celoživotní učení pro všechny - OECD 1996, Hamburská deklarace a 

Agenda pro budoucnost - UNESCO 1997, Vyučování a učení - cesta k učící se společnosti -

EK 1995. Lze se domnívat, že po vstupu do EU se díky existenci výzev, operačních 

programů63 i tlakem konkurence situace citelně zlepšuje. V školství je jednoznačně vidět 

posun v souladu s platným zákonem 563/2004 Sb. o pedagogických pracovních. Jedním 

z doporučení Bílé knihy bylo zavedení placeného studijního volna. Dvanáct dnů samostudia, 

které mají ze zákona k dispozici pedagogičtí pracovníci jako jediná skupina pracovníků 

v České republice, jednoznačně ilustruje pozitivní trend vzdělávání dospělých ve školství. 

Ředitelé škol však poukazují na odlišný výklad odborových organizací, které v tomto volnu 

vidí další placené volno pedagogických pracovníků o vedlejších prázdninách. Tomuto zákonu 

60 soukromé financování terciárního vzdělávání je ve světě značně rozmanité. Pohybuje se od méně než 5% ve 
Finsku, Dánsku či Řecku až po více než 75% v Koreji a Chile 
61 Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha), s. 79 
62 Zprávy o národní politice ve vzdělávání. Česká republika - OECD 1996 

např. Operační program pro konkurenceschopnost 
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rozhodně chybí prováděcí vyhláška a upřesnění podmínek, popř. přenesení rozhodovací 

kompetence i možnosti kontroly na ředitele školy. 

Dalším přetrvávajícím problémem vzdělávání dospělých v České republice je vzdělávání 

založené na dlouhých několikaletých formálních vzdělávacích programech, přitom je patrná 

nutnost akcentu na vzdělávání operativnější a často neformální. 

Zajímavé je srovnání se zeměmi Evropské unie. Z materiálu OECD64 vyplývá, že míra 

účasti obyvatel České republiky na dalším neformálním profesním vzdělávání v populaci 25-

64 let dosahuje 14%65. V komparaci se zeměmi jako Velká Británie (34%), Švýcarsko (41%), 

Finsko a USA (44%), Švédsko (45%), Dánsko (46%) vidíme přetrvávající zaostávání 

vzdělávacího systému České republiky v oblasti vzdělávání dospělých. Obtížně lze odhadnout 

možné (nejen ekonomické) ztráty v budoucnu. Je třeba vzít v úvahu skutečnost, že dospělí 

s vyšší dosaženou úrovní vzdělání se výrazně častěji účastní dalšího profesního neformálního 

vzdělávání než lidé s nižším vzděláním, takže pomyslné nůžky rozdílů ve vzdělání se stále 

rozvírají.. 

Podobně nepříznivé srovnání vyznívá pro Českou republiku v oblasti podílu lidí, kteří 

poprvé vstupují do terciárního vzdělávání - více než 33% populace u terciárního vzdělávání 

typu A66, méně než 10% populace u terciárního vzdělávání typu B67. V protikladu k této 

skutečnosti mají např. USA, Maďarsko, Polsko, Finsko a Švédsko přes 60% populace 

vstupujících do jedné z forem terciárního vzdělávání. 

V průměru v zemích OECD dosahuje méně než 29% dospělých pouze primární a nižší 

sekundární vzdělání (v České republice se jedná o 10% obyvatel), 41% dospělých má 

ukončené vyšší sekundární vzdělání (v ČR se jedná o 77%) a jedna čtvrtina (26%) úspěšně 

ukončila terciární úroveň vzdělání (v ČR 13%)6ÍÍ. Z uvedených dat vyplývá nutnost zvýšit 

podíl osob s ukončeným terciárním vzděláním. Uvedená publikace ukazuje také na 

nepodloženost obav ze zvyšující se nezaměstnanosti v případě nárůstu procenta osob 

s ukončeným terciárním vzděláním. Z dat vyplývá, že vyšší podíl populace s tímto vzděláním 

M České školství v mezinárodním srovnání, OECD 2005 
65 V podílu zaměstnaných účastnících se dalšího vzdělávání na počtu zaměstnaných celkem podle ČSÚ dosahuje 
Česká republika hodnoty 6,4% 

bakalářské studijní programy 
magisterské studijní programy 

',s České školství v mezinárodním srovnání, OF.CD 2007 

- 4 6 -



nemá negativní vliv na zaměstnanost, dokonce země s velikým procentním nárůstem osob 

s ukončeným terciárním vzděláním riziko nezaměstnanosti nevykazují. 

Vzdělávání dospělých má svoje jistá specifika. Nejde jen o jinou věkovou kategorii 

vzdělávaných jedinců, ale i o jejich jiné postoje, hodnoty, vzdělávací potřeby, vnitřní motivaci 

a důvody, proč (znovu) vstupují do edukačního procesu. Vzdělání dospělých začíná být 

zejména v posledních letech stále plastičtější. Stírají se protikladné role učitele a žáka, stejně 

tak je často požíváno jiné místo pro vzdělávaní než učebna v klasické škole. V celoživotním 

vzdělávání se stále více uplatňují distanční formy, e-learningové kurzy, metody tzv. Open 

univerzity apod. Andragogická literatura je v této oblasti velice bohatá. 

Mezi pedagogické zásady vzdělávání dospělých patří zejména: 

• Znalost vzdělávacích potřeb účastníků 

• Jasné cíle kurzu, jasná struktura 

• Jasné studijní požadavky a požadavky ke zkoušce 

• Menší dávky studijní látky, předkládání teze přednášek 

• Návaznosti na praktické zkušenosti účastníků 

• Kooperativní a aktivizující metody69 

• Dostupnost studijních materiálů, využití e-learningu 

Zohlednění periodizace vývoje člověka z hlediska učení 

15-20 let - vysoká schopnost koncentrace, emoční motivace, podmínky pro efektivní učení, 

dotvoření intelektových schopností 

20-30 let - trvá efektivní učení, rozvíjí se tvořivost, vrcholí analyticko-syntetické myšlenkové 

operace, logika, racionální přístup k řešení problémů, schopnost koncentrace. Na druhé straně 

však je třeba zohlednit nastupující nechuť k memorování a počátek stagnace paměti 

30-50 let - individuální styl učení, více úsudku a tvořivosti, pokračuje analyticko-syntetické 

myšlení. Přibývá nejistota při učení, je potřeba více času k učení. 

69 např. diskuzní, situační, inscenační metody, simulace, ekonomické hry, metody sněhové koule, brainstorming, 
workshop, efektivní diskuze 
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Stejnč tak je třeba zohledňovat měnící se primární role člověka v průběhu života (žák -

student- počátek kariéry - vrchol kariéry - odchod z pracovního procesu ...). 

Specifické rysy vzdělávání dospělých odlišuje dva základní přístupy. Přístup pedagogický je 

více direktivní, vyznačuje se hierarchickým vztahem mezi učitelem a žákem, naproti tomu 

více žádoucí přístup andragogický je méně direktivní s méně hierarchickým vztahem mezi 

učitelem a žákem. Často jsou uváděny rysy vzdělávaných dospělých jedinců: 

• Uplatňování předchozích znalostí a zkušeností. Tato zdánlivá výhoda může naopak 

situaci zkomplikovat, exulant může na základě znalostí dílčích oblastí nabýt dojmu, že 

je jeho studium zbytečné či formální. J to častý problém osob s delší praxí v řídící 

funkci, jsou skeptičtí k teoriím a jiným než stereotypním přístupům. 

• Role učícího se jedince není jedinou rolí, navíc ani nepatří mezi role hlavní. Může se 

dostávat do konfliktu s jinými rolemi (rodič, partner, zaměstnanec). Zde je třeba 

akcentovat organizaci času, řízení sebe sama s eliminací problému přetížení a 

vyhoření. 

• Větší orientace na praktické uplatnění nových znalostí a dovedností. 

Specifika vzdělávání z hlediska pedagogického procesu nemohou opomenout styly 

učení. Často je citována inventura stylů učení podle Kolba70. Učení je podle něho 

popisováno jako určitý cyklus, který se skládá ze čtyř hlavních procesů, čtyř cyklů. 

Existují dva způsoby získávání zkušeností - konkrétní zkušenosti a abstraktní 

konceptualizace. Dále existují dva způsoby nakládání se zkušenostmi - reflektivní 

pozorování a aktivní experimentování. Učení každého jedince probíhá jiným způsobem, 

v ideálním případě by člověk mohl projít všemi čtyřmi fázemi s počátkem v kterékoli 

z nich. 

Typy stylů učení podle Kolba jsou následující 

• Divergentní styl používá jedinec, pokud kombinuje kroky z konkrétní zkušenosti a 

reflektivního pozorování. Lidí s tímto stylem učení jsou nejlepší při posuzování 

konkrétních situací z mnoha různých pohledů, akcentují brainstorming, 

skupinovou p r á c i , jsou dobří jako pozorovatelé 

• Asimilující styl kombinuje kroky z reflektivního pozorování a abstraktní 

konceptualizace. Jedinci používající tento styl akcentují logicky pevnou strukturu, 

70 např. Kolb, D.A. a Boyatzis, R. Experience Bused Learning Systeme, Inc. 
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dávají přednost přednáškám, čtení, studiu analytickým modelů a promýšlení 

situací 
Konvergentní styl používají lidé používající praktické použití pro myšlenky a 

teorie. Styl kombinuje kroky z abstraktní konceptualizace a aktivního 

experimentování. Jedinci s tímto stylem dávají přednost experimentováni s novými 
myšlenkami, simulacím, laboratorním cvičením a praktickým aplikacím 

Akomodační styl kombinuje kroky aktivního experimentování a konkrétních 

zkušeností. Jedinci s tímto stylem učení preferují osobní zkušenost a vycházejí z ní. 

Přiklánění se spíše ke své intuici než k logické analýze. Jsou kreativní a úspěšní ve 
zkoušení nových přístupů k realizaci 

Konkrétní zkušenosti 
Učení prožíváním 

Učení se ze zkušeností 
Vstřícnost k lidem 
Vnímavost k pocitům a 
lidem 

Pečl iv í pozorování 
před přijetím 
rozhodnutí 
Různé Ulily pohledu 
Hledáni významu včcí 

Aktivní 
experimentování 
Učení konáním 

Schopnost dokončil 
včci 
Riskovat 
Ovlivňování lidí a 
událostí jednáním 

Logická analýza 
myšlenek 
Systematické 
plánování 
Rozumové uchopeni 

situace 
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Distanční vzdělávání 

Novým trendem ve vzdělávání dospělých je distanční vzdělávání, opravdu jde o vzdělávání 

na dálku. Má svoje nesporné výhody založené na e-learningových aktivitách, možnosti vlastní 

organizace studia a času, rychlé komunikaci a pružné aktualizaci studijních materiálů. Dá se 

označit za vzdělávání mimo čas a prostor. 

Na druhé straně je potřeba brát v úvahu možná rizika tohoto způsobu vzdělávání. Podle 

názoru autora práce nejde již o často zmiňovanou finanční náročnost na začátku studia - ICT 

vybavení a základní znalost práce s výpočetní technikou je již standardní. Více je třeba 

akcentovat nevýhody možné demotivace (je potřeba si organizovat vlastní čas), postrádání 

zpětné vazby tváří v tvář, není proto ani ve vzdělávání dospělých samospasitelnou metodou. 
Distanční vzdělávání by nemělo být požíváno pro získávání tzv. měkkých dovedností71 

závislých na individuálních vlastnostech studenta a vyžadujících přímý kontakt se 

vzdělavatelem 

Důležitou postavou vzdělávání dospělých je tutor. Postava neznámá klasické škole pro žáky 

a studenty. Tutor je neoddělitelnou součástí zejména distanční formy vzdělávání, často cítím, 

že jeho role nebývá přímo pochopena a doceněna. ".. . jeho hlavní funkcí není vyučovat, ale 

udělat vše pro to, aby studující zdárně dokončil program či kurz..."72. 

Mezi charakteristické činnosti patří: 

• Seznámit studující s pojetím a obsahem studijního programu (kurzu) 

• Charakterizovat studijní zátěž a metody samostatného studia 

• Pomáhat při výběru modulů a jejich sestavě 

• Vysvětlit celý systém distančního studia 

• Popsat způsoby komunikace a předat potřebná data 

• Seznámit studující se zadáváním a hodnocením samostatných prací, s pořádáním 

tutoriálů, letních škol a soustředění, s požadavky na zkoušky a termíny 

• Oznámit způsob zakončování studia a předání certifikátů 

• Motivovat účastníky DiV ke studiu a pomáhat jim při překonávání problémů 

71 často jsou uvádčny vlastnosti jako schopnost komunikace, řízení sebe sama, vedení ostatních apod. 
72 Průcha, J., Mika, J. Distanční studium v otázkách, Národní centrum distančního vzdělávání, Praha 1999 
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• Vést tutoriály, diskuze, workshopy, letní školy, hodnotit je a vést záznamy 

• Hodnotit individuální i skupinové pokroky ve studiu, shromažďovat záznamy a 

předávat je vedení vzdělávací instituce 

• Shromažďovat, třídit, vyhodnocovat a předávat svoje náměty i věcné připomínky a 

návrhy studujících 

Postava tutora je zcela jistě nenahraditelná v moderním pojetí vzdělávání dospělých. Proto 

bude jistě nutno zabývat se otázkami jeho kompetencí, vzdělání a v neposlední řadě jeho 

hodnocením, což je problémem samo o sobě. 

Tutor je slovo latinského původu. Ve starém Římě se tímto slovem označoval opatrovník dětí. 

V současné době se v českém prostředí slovo tutor užívá pro vzdělavatele v distančním 

vzdělávání, zejména v e-learningu. Tutor je nejbližší spolupracovník studujícího, vyškolený 

pracovník pověřený vzdělávací institucí pro řízení studujících v určitém výukovém modulu. 

Může, ale nemusí být autorem modulu, tj. nemusí být tvůrcem obsahové části modulu. 

Obvykle se průběžně stará o cca 20 posluchačů, kterým pomáhá při studijních obtížích, ale 

nevyučuje. Průběžně konzultuje se studujícími dle jejich potřeby a hodnotí průběžně jejich 

práce. Tutor v on-line kurzu plní 4 základní role: roli řídicí, roli pedagogickou, roli sociální a 

roli technickou. Sám je monitorován a hodnocen manažerem kurzu, kterému indikuje 

případné nedostatky zjištěné v daném studijním modulu na základě analýzy opakujících se 

problémů, které mají studující při studiu daného modulu. Je hlavní osobou, pevným bodem, 

oporou, prostředníkem a podněcovatelem kontaktů73. 

Klasické vzdělávání x vzdělávání dospělých (např. distanční) 

- Žák - Žák 
74 

- Učitel - Tutor, facilitátor , lektor, mentor ... 

7 Bříza, K. Příručka tutora, s. 13 
4 Facilitator: odborník usnadňující žákům učení se, facilitace - postup učení vedoucí k efektivitě a úspěšnosti 

75 Mentor: poučovatel, karatel, mravokárce. Mentorování kompetentní a poučená osoba poskytuje studijní a 
osobnostní podporu, poradenství, vedení, patronát, předávání vědomostí a dovedností s cílem usnadnit 
komplexní osobní, edukativní a profesní rozvoj 
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Výzkumná část 
Cílem výzkumné částí bude analýza kompetencí řídících pracovníku, komparace potřeb a 

vývoj vzdělávání v návaznosti na závěry projektu ESF Úspěšný ředitel dále analýza změny 

kompetencí pod vlivem statistického zpracování výsledků tohoto projektu pro ředitele a 

zástupce ředitelů úplných základních a středních škol z celé republiky76 a získání relevantních 

podkladů pro vytvoření projektu popisu a stanovení kompetencí řídících pracovníků ve 

školství. 

Vzhledem ke stanovenému cíli pak dojde ke stanovení a verifikaci hypotéz. Nejprve půjde o 

vyhodnocení pilotního ověření výzkumu a v návaznosti na tuto fázi provede autor práce 

korekce východisek, následné definitivní stanovení, realizaci a závěry výzkumu. 

1. Metodologie výzkumu 

• Stanovení struktury, statistické metody 

• Rozsah výzkumu 

• Oddělení jednotlivých etap 

• Výběr respondentů 

• Statistické zpracování 

• Komparace dílčích údajů z materiálů OECD, závěrečných zpráv srovnávacích šetření 

projektů PISA 2003 a PISA 2006 a dalších materiálů EURYDICE 

2. Cílové skupiny 

• Účastníci projektu Úspěšný ředitel na počátku studia, použity vstupní dotazníky ESF 

kurzů - 295 osob 

• Účastníci projektu ve středisku Brno v pilotní fázi - 42 osob 

• Všichni účastníci projektu v rámci celé České republiky - 295 osob, využity odpovědi 

215 respondentů 

76 http://uprps.pedf.cuni.cz/csm/prchlcd.litm 

http://uprps.pedf.cuni.cz/csm/prchlcd.litm


• Vedoucí krajských středisek (Brno, České Budějovice, Jihlava, Ostrava, Plzeň, Praha, 

Ústí nad Labem) - 7 osob 

• Vedoucí OŠ krajských úřadů (10 osob) 

• Vedoucí pracovníci ČŠI (15 osob) 

• Pracovníci personálních agentur, řídící pracovníci mimo rezort školství 

Respondenti posledních dvou skupin neposkytli statisticky zpracovatelná data 

3. Závěry výzkumu 

• vyhodnocení zjištěných dat 

• interpretace 

• rozebrání zjištěných tendencí 

• návrh opatření v souladu se záměrem práce 

• stanovené závěry 

4. Zkoumané korelace: 

• Názory před začátkem studia a po jeho ukončení (pouze v hodnocených modulech) 

• Důležitost - přidaná hodnota 

• Délka řídící praxe - důležitost 

• Náročnost - přidaná hodnota 

• Názor na financování vlastního vzdělávání - délka řídící praxe 

• Názor na studium před nástupem do funkce a po jeho ukončení - korelace s praxí 

• Hodnocení potřebných kompetencí pro řídícího pracovníka 

• Hodnocení posunu kompetencí, subjektivní chápání vývoje, odhad důležitosti -

kompetence před a po ukončení 

• Srovnání vlastního chápání s pojmenovaným potřebným stavem - vyplývá, jaká je 

chápána nejsilnější potřeba kultivace, jakási kompetenční mezera - kompetence 

obecně - po ukončení kurzu 

• Základní srovnání názorů vedoucích odborů školství KÚ s názory studentů na 

důležitost jednotlivých modulů 
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5. Hypotézy výzkumné části disertační práce 

• Vzhledem k závěrům pilotní fáze výzkumu budou řídící pracovníci hodnotit jako 

nej důležitější moduly Řízení pedagogického procesu a Vedení lidí 

• subjektivně popisované kompetence se zvýší ve všech pojmenovávaných oblastech 

• obecné kompetence budou řídící pracovníci nastavovat neúměrně vysoko 

• odbory školství mají propracované metodiky hodnocení kompetencí ředitelů škol 

• budou-li řídící pracovníci kladně hodnotit vývoj vlastních kompetencí, bude patrný 

posun u všech pojmenovávaných kompetencí 

r 
Úvodní fáze 

Za cílovou skupinu byli vybráni účastníci národního vzdělávacího projektu ESF Úspěšný 

ředitel. Byly využity vstupní dotazníky účastníků projektu, které byly vyplněny během 

prvního zahajovacího dne studia v květnu roku 2006. Vzhledem k tomu, že vstupní dotazník 

nebyl členěn stejně jako dotazníky základního výzkumu, není statisticky porovnán, pouze je 

popisován názor většiny účastníků projektu ESF Úspěšný ředitel, jejich očekávání a aktuální 

hodnocení potřeb a naléhavosti jednotlivých modulů, tedy oblastí práce ředitele školy či jeho 

zástupce. Celý dotazník byl sestaven autory vzdělávacího projektu. 

Motivace ke studiu 

Řadal 8 111 195 203 97 195 6 
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Zajímavá byla samotná motivace ke studiu. Vzhledem k platnosti zákona 563/2004 Sb. o 

pedagogických pracovnících bylo možno očekávat silný tlak ze strany zřizovatelů. Tento 

faktor se téměř vůbec neprojevil (pouze 8 respondentů), naopak byly využity všechny ostatní 

možnosti, které byly v dotazníku uvedeny jako vlastní iniciativa. Jistě lze namítnout, že se 

z této vlastní iniciativy vymyká první bod - možnost získání 13. platové třídy (111 x), však i 

toto je na zvážení samotného pracovníka. Ve vzájemně podobných hodnotách byly 

hodnoceny výsledky potřeba doplnění znalostí (195x), nové inspirace (203x) a konfrontace 

zkušeností s ostatními řídícími pracovníky (195x), poloviční hodnoty nabyl faktor získání 

sebejistoty ve vlastní řídící práci (97x). Tento odpovídá délce řídící praxe, který se 

v celkovém průměru dostal na hodnotu 5,74 let77. 

Chápaná (ne)naléhavost modulů 

-^fřf-— 2r82 
-2*73 

2,03 

TPŠM Vedení lidí 

2,82 

ŘPP EKO Práw 

2,77 

Vedení lidí 

2,82 2,73 2,26 2,03 

Záměrně byla tato tabulka označena jako chápaná (ne)naléhavost modulů, aby byly správně 

pochopeny opačné hodnoty. Frekventanti měli označit modulu hodnotami 1 (nejvíce 

pociťovaná naléhavost) až 5 (nejméně pociťovaná naléhavost). Celkově tyto moduly sestavili 

účastníci v tomto chápaném pořadí naléhavosti: Právo (2,03), Ekonomika a finanční 

management (2,26), Řízení pedagogického procesu (2,73), Teorie a praxe školského 

77 průměrná hodnota řídící praxe u respondentů byla v roce 2008 8,17 let. Jde o nesoulad způsobený procentem 
neodevzdaných dotazníků v hlavní fázi výzkumu 

- 5 5 -



managementu (2,77) a nakonec modul Vedení lidí (2,83). Je potřeba počítat ovšem se 

skutečností, že hodnoty byly označovány před zahájením studia, tudíž mohla některým 

studujícím splývat obsahová různost modulů, nehledě na fakt, že skutečně některé oblasti jsou 

hraničními, popř. přímo interdisciplinárními (zejména mezi oblastmi Vedení lidí. Teorie a 

praxe školského managementu a Řízení pedagogického procesu, popř. mezi oblastmi 

Ekonomika a finanční management a Právo). 

Autor práce se vrátí v závěrečné fázi výzkumu pouze k některým dílčím srovnáním s touto 

vstupní fází. Na přiloženém grafu je možno vidět pozitivní trend. Respondenti ve všech 

zkoumaných modulech studia značně více hodnotí všechny oblasti svého vzdělávání. Je to 

pozitivní zjištění, které bude korespondovat s další fází, ve kterém bude srovnáváno pojetí 

kompetencí. Byly přepočítány hodnoty vstupních dotazníků, kde byla použita pětibodová 

možnost s opačnými hodnotami ve srovnání s výzkumnou fází. 

Přepočítané srovnání důležitosti modulů 

o 
TPŠM VL Řpp EKO PRÁVO 
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Pilotní fáze 

• Stanovení vzorku respondentů 

• Hypotézy 

• Sestavení dotazníku 

• Osobní rozhovory (možné vzhledem k počtu respondentů) 

• Závery pilotní ťáze, korekce před další etapou 

• Formulace závěrů - konference Banská Bystrica 

Záměrem pilotní fáze bylo ověření rozsahu zkoumaných oblastí, ověření pochopení 

dotazníku respondenty výzkumného šetření a kompozice případných korekcí. Vzhledem 

k počtu respondentů (42) bylo proveditelné realizovat navíc osobní rozhovory s účastníky 

projektu, které ještě více pomohly cizelovat výzkumné šetření. Autor práce působil dva roky 

ve funkci vedoucího krajského střediska Brno, které zajišťovalo realizaci uvedeného projektu 

pro účastníky z krajů Olomouckého a Jihomoravského. Z toho důvodu znal osobně všechny 

účastníky, zajišťoval pro ně většinu lektorů, zúčastňoval se s nimi jejich manažerských praxí a 

díky této spolupráci byla zaručena vysoká míra objektivity. 

Pilotní fáze probíhala ve vzdělávacím středisku Brno, data získaná od účastníků projektu 

ESF Úspěšný ředitel však byla shromážděna ze všech krajských středisek (květen 2006, 

respondenti osloveni první výukový den 20., popř. 27.05.2006). Pilotní fáze ve středisku Brno 

se věnovala datům získávaným v závěru projektu, což byla data pro výzkum o kompetencích 

více vypovídající. 

Autor práce statisticky zkoumal řadu závislostí. V první řadě to bylo srovnání názorů před 

začátkem projektu a po jeho ukončení. Hlavní zacílení výzkumu bylo do oblasti kompetencí 

řídícího pracovníka, jejich zhodnocení, srovnání vývoje a potřeby dalších vzdělávacích 

programů. K zajímavým datům bylo lze dospět srovnáním názorů o potřebě či zbytečnosti 

studia jednotlivých modulů (dříve uvedeno při popisu vzdělávacích programů CŠM, zde 

alespoň stručně - Řízení pedagogického procesu, Ekonomika a finanční management, Právo, 

Vedení lidí, Teorie a praxe školského managementu a Manažerská praxe). Docházelo k velice 
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o • • • r • 78 

zajímavým posunům názorů na důležitost jednotlivých oblastí práce ředitele školy od 

krátkodobých aktuálních potřeb k pochopení strategického plánování, dlouhodobých úvah o 

směřování vlastní školy, k pochopení nutnosti obecnějšího pohledu na řízení školy od 

stanovení vize až k reflexi evropských tendencí a výzkumů. 

Tuto část výzkumu autor zpracoval v publikačním výstupu, prezentoval na konferenci a 

závěr v publikoval ve sborníku z této konference79 

Názory řídících pracovníků před zahájením projektu 

• Řízení pedagogického 
procesu 

7 % 7 % 3 % 

3 7 % 
4 6 % 

• Teorie a praxe 
školského 
managementu 

• Ekonomika 

• Právo 

Vedení lidí 

Názory řídících pracovníků před dokončením projektu (po 18 měsících) 
• Řízení pedagogického 

procesu 

• Teorie a praxe 
školského 
managementu 

• Ekonomika 

• P r á v o 

Vedení lidí 

7li nepotvrzeno ve výzkumné fázi šetření 
70 Konference Prostriedky edukácie v škole 21. storočia. Pedagogická fakulta Univerziry Mateja Bela v Bansjkej 
Bystrici, 28.-29.11.2007 
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Srovnání názorů 

0 
Řízení ped. Teorie a praxe Ekonomika Právo Vedení lidí 

procesu škol. 
managementu 

Názorový posun v kladném významu v této pilotní fázi byl u modulů Řízení pedagogického 

procesu (z původních 4 respondentů se zvýšil na 15), Vedení lidí (z původních 4 se zvýšil na 

11), a Teorie a praxe školského managementu (z původních 2 se zvýšil na 3). Názorový posun 

naopak v záporných hodnotách lze spatřit v modulech Ekonomika a finanční management (z 

původních 28 pokles na 13) a Právo (z původních 22 pokles na 10). 

Autor práce se domnívá na základě vlastních pozorování i osobních rozhovorů s účastníky 

studia v krajském středisku v Brně, že se nejedná o pokles zájmu o problematiku právních a 

ekonomických záležitostí, ale o širší pochopení nutných kompetencí řídícího pracovníka. 

Účastníci sami dokázali pojmenovat svůj názorový posun způsobený větším nadhledem nad 

každodenními naléhavými úkoly a postupně vznikající akceptací teorie managementu 

rozdělující úkoly ve škále důležitost-nedůležitost a naléhavost-nenaléhavost. Pokud řídící 

pracovník akceptuje potřebuje základního pohybu v úkolech důležitých-nenaléhavým, musí se 

zákonitě pohybovat v oblastech plánování, personalistiky, pedagogickém procesu, tedy 

v kladně hodnotově posunutých modulech (více graf). 

Na základě zkušeností z pilotní fáze výzkumu došlo k několika korekcím v dotazníku. Byly 

rozšířeny a přesněji pojmenovány jednotlivé dílčí kompetence. V pilotní fázi byly použity tyto 

kompetence: Finanční rozhodování, vedení lidí, samostatná aplikace právních předpisů, 

rozhodovací procesy, pedagogická kompetence, plánování a kontrola. 
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Výzkumná fáze 

Součástí této fáze výzkumu byla teoretická příprava matematicko-statistického zpracování 

dat. Byla postupně používána deskriptívni' analýza dále doplněna o další základní 

charakteristiky analýzy výběrového souboru. Byla též provedena analýza využívající dvou 

proměnných (zjišťování závislostí, korelace). Histogramem bylo vyjádřeno pravděpodobné 

chování základního vzorku, objekt prognostické analýzy. 

Analýza a statistické zpracování dat vycházejí ze základních pojmů metod matematické 

statistiky. Vzhledem k tomu, že se s těmito pojmy pracuje v dalších kapitolách, je zde 

uvedeno stručné vysvětlení těchto pojmů. 

Aritmetický průměr (x,= hodnotící škála; x/=/, x 2=2, x3=3, x4=4, x5=5, n, - četnosti 

hodnocení hodnotící škálou I až 5; nejnižší aritmetický průměr, nejhorší hodnocení) 

Vypočtené aritmetické průměry uvedené v tabulkách v příloze sloužily jako základní data, 

podklady k provedení analýzy výběrového souboru škol zpracovávané softwarem Statistica80. 

Medián (prostřední hodnota ze vzestupně uspořádané řady hodnot; vyžaduje číselné označení 

kategorií; slouží k určení míry polohy proměnných) 

Mediánová kategorie x\ie- je kategorie, pro kterou kumulativní četnost je 0,5 nebo 

vyšší, když pro předchozí kategorii byla kumulativní četnost menší než 0,5. 

Kumulativní četnost Pí (n, - absolutní četnost příslušné kategorie, p j - relativní 

četnost příslušné kategorie vyjadřující podíl počtu výskytů dané kategorie na celkovém 

rozsahu souboru - tedy p, =nj/n; kde n = celkový počet respondentů). 

1 
Kumulativní četnost P se vypočte jako Pt =^JPI (součet všech předcházejících 

relativních četností a četnosti pro danou kategorii - znak). 

Modus (nejčetnější hodnota). 

Minimum - maximum (minimální maximální dosažená hodnota). 

80 Software Statistica statistický software pro deskriptívni' a průzkumovou analýzu dat firmy StatSoft, verze 8, 
Praha 2007 
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K měření variability (proměnlivosti, rozptýlení) hodnot se užívá několika charakteristik 

s různě vypovídající schopností. Patří mezi ně průměrná absolutní odchylka, rozptyl, 

směrodatná odchylka a variační koeficient. 

Průměrná absolutní odchylka (je aritmetickým průměrem absolutních odchylek hodnot xt 

daného souboru od aritmetického průměru) 
5 

Z " - k - * l 
ď = ^ 5 — 

& 
/=i 

Rozptyl (je aritmetickým průměrem druhých mocnin odchylek hodnot x, od aritmetického 

průměru hodnot) 
5 

— 

I « 
1=1 

Směrodatná odchylka (je druhou odmocninou z rozptylu) 

Sx = yfsl 

Variační koeficient - v procentech (podíl směrodatné odchylky a aritmetického průměrů) 

vv = % . 1 0 0 
x 

Korelace - slouží k měření závislostí, kdy je potřeba zjistit, jestli a jak se vlastnosti (proměnné) 

mezi sebou ovlivňují. Je možno analyzovat vždy jak vztah jednostranný, tak oboustranný. 

Měření závislostí lze rozdělit do kategorií: 

• závislost číselných znaků - síly, intenzity (korelace); průběhu závislosti (regrese): 

o jednoduchá (mezi dvěma znaky) a vícenásobná (mezi více znaky) 

• závislost slovních znaků (kontingence): 

o závislost alternativních znaku a závislost možných znaků 

Měření síly závislosti - charakteristikou k měření je tzv. korelační index, k měření lineární 

závislosti korelační koeficient. Znaménko korelačního koeficientu definuje, zda se jedná 

o pozitivní závislost (přímou) či negativní (nepřímou). Výpočet korelačního koeficientu 

vychází z rozkladu rozptylu - vzhledem k tomu, že byl výpočet proveden s užitím softwaru, 

není účelem provádět postup přímého výpočtu zde. 
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Charakteristiky těsnosti závislosti nabývají hodnot od O do 1. Nula znamená nezávislost, 

pokud se koeficient těsnosti (index korelace a jeho zvláštní případ lineární závislosti korelační 

koeficient) blíží jedné, závislost se označuje jako silná. 

Na základě získaných podkladů od jednotlivých absolventů projektu ESF Úspěšný ředitel 

byly sestaveny tabulky uvedené v příloze, data byla dále zpracovávána statistickým 

programem a následně vyhodnocena. Byla použita data od 215 řídících respondentů z 7 

krajských středisek. V následujících grafech je uvedená struktura délky řídící praxe 

v závislosti na krajském středisku a samotná délka řídící praxe respondentů. 

Frequency Scatterplol (Tabulka ESF 51v*215c) 

Ost Brno Plz Pra Jihl UL 

Středisko 

S 40 

Histogram (Tabulka ESF 51v-215c) 

Roky praxe = 215*2*normal(x, 8,1721; 4,2198) 

-2 0 2 4 6 10 12 14 16 18 20 22 24 

Roky praxe 

Z grafu vyplývá průměrná hodnota délky řídící praxe respondentů 8,17 let. 



V etapě vlastního výzkumu bylo nejprve zkoumáno hodnocení důležitosti, náročnosti a 

přidané hodnoty jednotlivých oblastí vzdělávání, tedy dílčích modulů. Výsledek byl podobný 

bez ohledu na místo studijního střediska, z tohoto důvodu není uvedena závislost odpovědí na 

studijním středisku. Naopak byla porovnáváno pojetí důležitosti oblastí studia, modulů 

vzdělávání, s náročnosti a analyzováno ve výskytech podle délky řídící praxe respondentů. 

Dále bylo zkoumáno pojetí kompetencí řídícího pracovníka v několika rovinách. První 

rovinou bylo subjektivní posouzení vlastních kompetencí vzhledem ke své osobě. Komparací 

názorů posunu vlastních kompetencí před začátkem studia a po jeho ukončení se dá vyjádřit 

subjektivně prožívaná přidaná hodnota vzdělávacího procesu. Je jistě zatížena velikou mírou 

subjektivity, ale vedle toho bylo realizováno zkoumání posouzení těchto kompetencí 

k pojmenovanému ideálnímu stavu kompetencí řídícího pracovníka, jednalo se tedy o jakousi 

kompetenční mezeru podobnou výzkumu kultury školy metodou Killman-Saxtonova 

dotazníku. 

Z 295 účastníků studia odevzdalo dotazník 215 osob, což je 72,9%. Jednalo se o ředitele 

škol či jejich zástupce, průměrná délka dosavadní řídící praxe je 8,17 let. Z tohoto čísla 

vyplývá skutečnost, že řada řídících pracovníků studium (49 osob odevzdavších dotazník, tj. 

22,8%) absolvovala z vlastního zájmu, neboť ze zákona o pedagogických pracovnících nemají 

ředitelé, kteří v okamžiku platnosti zmíněného zákona vykonávají funkci déle než 10 let, 

povinnost studium pro řídící pracovníky absolvovat. 

Zajímavé byly názory na otázku, zdali má řídící pracovník absolvovat studium před 

nástupem do funkce. Přibližně dvě třetiny odpovědí byly kladné (66%), což s popisovaným 

zájmem koreluje. Pro doplnění přikládám některé názory podporující jednak kladné, ale i 

záporné stanovisko ke studiu před nástupem do funkce. 

Kladné názory 

• Mírná ironie (ať se potom nediví, ať ví, co ho čeká, praxe je krutá) 

• Orientace v problému, funkce je náročná na znalosti 

• Získá celkový přehled a kompetence 

• Nedopustí se později zbytečných chyb. snazší náslup 

• Pohotovost v následné řídící roli, rychlejší orientace 
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• Změny jsou rychlé a časté 

• Manažerské dovednosti jsou v dnešní době stále důležitější 

• Zřizovatel by nemusel vypisovat nová výběrová řízení 

• Méně stresu, více sebedůvěry 

• Nemusí se učit „za pochodu" 

U řídících pracovníků, kteří zastávají kladné stanovisko k této otázce, převládá názor, že by 

se budoucí ředitel vyvaroval zbytečných chyb, slepých cest, rychleji by se orientoval 

v problematice a byl by celkově jistější. Často jsou odpovědi zaměřeny na schopnosti, 

osobnostní kompetence, také na znalosti a teoretické vybavení řídícího pracovníka. Častým 

názorem bylo konstatování potřeby základního manažerského vzdělávání (např. úroveň FS I) 

a pozdějšího pokračování se znalostí problematiky výkonu řídící funkce. 

Záporné názory 

• Diskriminovalo by to řadové pedagogy přihlášené do konkurzu 

• Pro studium je důležitá také praxe 

• Vše lze dostudovat dodatečně 

• V takové teoretické rovině zcela zbytečné 

• Lépe se studuje se znalostí věcí 

• Uzavřelo by to cestu lidem z jiných rezortů 

• Stačí pouze praxe 

• Kdo to zaplatí? 

• Nejistota získání vedoucí funkce 

Společný názor pro většinu záporných odpovědí je prakticismus. Převládá u starších řídících 

pracovníků a osob negativně hodnotících svoje ředitelské vzdělávání. Lze vyčíst podceňování 

teoretických poznatků, zapojování vědomostí do širšího kontextu a jisté omezení záběru 

pouze na vlastní školu. Autor disertační práce se během přednášek v každém studijním 

středisku setkal s menšinovým názorem, že jakékoli teoretické poznatky jsou zbytečnou zátěží 

pro ředitele. 
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Frequency Scatterplot (Tabulka ESF 51v*215c) 

z 2 o o o o o O O o o . o 

o o O O O O O O ° ° o o 0 . 0 0 ' 1 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 

Roky praxe 

•V <=0 
V (0;2] 

X (2;4] 
X (4;6] 
X <6;8] 

(8; 10] 
XX (10;12) 
X X (12,14] 

(14; 16] 
(16; 18] 
(18;20] 
(20;22] 
(22;24] 
> 2 4 

Součástí dotazníkového šetření byla i otázka, zdali si má řídící pracovník hradit sám svoje 

manažerské vzdělávání, popř. v jaké výši. Respondenti měli na výběr možnosti - 0%, 25%, 

50%, 75%, 100%. Vzhledem ke skutečnosti vlastního profesního růstu a možnosti získání 

platového postupu je autor práce přesvědčen o potřebě vlastního podílení se na financování. 

Názory účastníků šetření se s autorem práce většinou neshodují. Většina řídících pracovníků 

je pro bezplatné, popř. minimálně hrazené vzdělávání. 

m 4 

* 2 

Frequency Scatterplot (Tabulka ESF 51v*215c) 
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Komparace důležitosti modulů, prožívané náročnosti a chápané přidané hodnoty. Jak 

vyplývá z kompletních grafů v příloze, za nej důležitější považují účastníci modul Právo 

(5,009, následuje Ekonomika a finanční management 4,895, Manažerská praxe 4,881, Řízení 

pedagogického procesu 4,416, Vedení lidí 4,398 a Teorie a praxe školského managementu 

3,952). Hodnoty všech respondentů se liší od pilotní fáze v brněnském středisku, kde byl 

patrný posun od modulů Ekonomika a Právo k modulu Řízení pedagogického procesu. 

Komparace pojetí důležitosti jednotlivých modulů a přidané hodnoty ukazuje poměrně 

vyrovnaná data. Shodných a zároveň nej nižších hodnot nabývá modul Teorie a praxe 

školského managementu, naopak u nejdůležitěji chápaného modulu Právo je zároveň nejvyšší 

mezera mezi důležitostí a přidanou hodnotou. 

Tyto údaje budou zcela jistě důležité pro vzdělavatele řídících pracovníků, výrazně 

rozdílných hodnot nabývá komparace u modulu Manažerská praxe. Autor práce se domnívá, 

že právě u tohoto modulu by řídící pracovníci neměli námitek proti zvýšení náročnosti a 

nárůstu požadavků. Obecně lze říci, že modul Manažerská praxe je značně pozitivně přijímán, 

některými účastníky projektu byl označován za nosný modul a nej důležitější aktivity 

vzdělávání. Souhlasím s tímto názorem za předpokladu kvalitní přípravy manažerských praxí 

a zajištění odpovědné osoby moderátora, jenž zejména u prvních praxí ovlivní dynamiku a 

prožívání této aktivity celou skupinou. V opačném případě hrozí formální pojetí. 

Další zajímavou korelací bylo pojetí důležitosti a délky řídící praxe. Z grafů v příloze 

vyplývá situace v jednotlivých modulech. 

• Hodnocení posunu kompetencí, subjektivní chápání vývoje, odhad důležitosti 

• Hodnocení potřebných kompetencí pro řídícího pracovníka 

• Srovnání vlastního chápání s po jmenovaným potřebným stavem - vyplývá, jaká je 

chápána nejsilnější potřeba kultivace, jakási kompetenční mezera 

• Korelace kompetencí s přidanou hodnotou (či chápanou důležitostí) s moduly takto 
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Stěžejní oblastí výzkumu bylo pojmenování kompetencí účastníků projektu ESF 

Úspěšný ředitel. Kvůli možnostem statistického zpracování byly jednotlivé kompetence 

pojmenovány autorem dotazníku a jednotliví řídící pracovníci vyplňovali u každé z nich tři 

hodnoty. 

Možnosti byly stanoveny na škále 0-6, kdy 0 znamená nedostačující, 6 vynikající. Obecně 

lze říci, že zejména hodnota kompetencí potřebných pro výkon funkce řídícího pracovníka 

byla stanovována velmi vysoko. Ukazuje se, že řídící pracovníci jsou velice nároční na 

stanovení obecné potřeby kompetencí u osoby zastávající funkci ředitele školy, na druhé 

straně v případě nízkého hodnocení vlastní úrovně může docházet ke zbytečnému pnutí. 

Respondenti hodnotili kompetence rozdělené do 9 oblastí. Autor práce se snažil obsáhnout 

všechny oblasti práce řídících pracovníků, použil členění používané ve školské manažerské 

literatuře a dále využil vlastních zkušeností ředitel školy i vzdělavatele řídících pracovníků ve 

školství. Byly označeny tyto kompetence: 

Kognitivní, tedy teoretické znalosti a kontextní vědomosti. Autor dotazníku měl na mysli 

komplex znalostí jednotlivých oblastí (právo, ekonomika, teoretická východiska 

managementu apod.), jejich zapojení do práce ředitele školy a vzájemné souvislosti. Tradičně 

jsou tyto kompetence řediteli škol hodnoceny velice vysoko, koresponduje s tím chápání 

ředitele jako člověka odpovědného za právní a ekonomické záležitosti škol. Stejným 

způsobem chápe tuto složku řídící práce nej důležitější státní správa reprezentovaná v tomto 

výzkumu pracovníky krajských úřadů a České školní inspekce. 

Personální kompetence. Vedení lidí, kooperace, komunikace s lidmi na nejrůznějších 

úrovních - zaměstnanci, rodiče, žáci, pracovníci zastupitelstev, státní správy a další osoby 

vstupující do života školy. 

Sebedůvěra. Bez této kompetence není snad neproveditelné vůbec aspirovat na řídící funkci 

v kterémkoli oboru lidské činnosti. 

Schopnost hodnotit a kontrolovat. Jde o jednu ze základních manažerských dovedností, 

neboť bez systémů zpětnovazebních údajů nelze řídit žádnou organizaci. 

Řízení sebe sama. Souvisí s tzv. měkkými kompetencemi. V manažerských publikacích je 

popisována cesta od řízení sebe sama k řízení druhých. 
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Schopnost řešit problémy. Práce řídícího pracovníka vyžaduje časté řešení problémů, jejich 

specifikaci a poměrně rychlé vyhodnocení a klasifikaci v hodnotách důležitý x nedůležitý a 

naléhavý x nenaléhavý. Zabýváním se maličkostmi, popř. delegováním zásadních problémů 

na nevhodného podřízeného může řídící pracovník ohrozit existenci svojí organizace či školy. 

Koncepční práce 

Schopnost uvažovat a učit se 

Zvládání změn a ieiich řízení 

První hodnota - obecná potřeba pro funkci ředitele školy81. Obecně lze říci (v odkazu je 

vždy uvedena průměrná hodnota stanovená všemi dotazovanými u každé jednotlivé 

kompetence), že potřebu úrovně kompetencí stanovují dotazovaní často na nej vyšší úroveň. 

Při pohledu do manažerských výzkumů podnikové sféry (např. Plamínek), je nejvyšší sféra 

dovedností či schopností pojmenovávána jako: „tvůrčí a autorská úroveň, zvládá nestandardní 

situace, rozumí smyslu a kontextu" . V souladu s dřívější kapitolou o pojetí učitelské profese 

a specifiky práce ve školství vidí autor práce jistý rozpor mezi nereálným stanovením 

ideálního stavu na straně jedné a problematického odhadu stávající situace na straně druhé, 

což může být jedním z klíčových problémů profese ředitele školy. 

Druhá hodnota - odhadovaná úroveň vlastních kompetencí před zahájením kurzu, jež je 

zajímavá v komparaci se třetí hodnotou, znamenající odhadovanou úroveň vlastních 

kompetencí účastníků projektu po ukončení kurzu. Autorům uvedeného projektu a všem 

jejich vzdělavatelům může být jistě příjemné, že ve všech případech je třetí hodnota 

označována vyšším číslem, max. stejným, je třeba mít pořád na paměti vlastní subjektivní 

hodnocení bez přesných kritérií. Autor práce přímo do textu zařadil grafy dokládající 

vzrůstající hodnoty subjektivního chápání kompetencí před kurzem a po jeho ukončení. 

x i 
Kognitivní obecně = 214* l*normal(x; 4,4579; 1.1072) 

Personální obecné = 214*1 *normal(x; 5,3318: 0,8652) 
Sebedůvéra obecně = 214*1 *normal(x; 5.1308: 0,889) 
I lodnocení a kontrola obecné = 215*1 *normal(x; 5.2512; 0,8495) 
Řízení sebe sama obecně = 215*1 *normal(x; 5.0558: 0,9456) 
Řešení problémů obecně = 215*l*normal(x; 5,4047: 0.8802) 
Koncepční schopnost obecně = 214*l*normal(x; 5.2196; 0.9056) 
Uvažování a uěení se obecně = 215*l*normal(x: 5.0419; 0.8717) 
Zvládání a řízení /měn obecně = 215* I *normal(x; 5,3442; 0.8552) 

82 Plamínek, J. s. 128 
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Histogram (Tabulka ESF 51v*215c) 
Kognitivní před = 215*1*normal(x; 2,8465; 1,05) 
Kognitivní po = 215*1 *normal(x; 4,6186, 0,8051) 

Histogram (Tabulka ESF 51v"215c) 
Personální před = 215*1 *normal(x; 3,3256; 1,0573) 
Personální po = 213*1 *normal(x; 4,9484; 0,8081) 

Histogram (Tabulka ESF 51v*215c) 
Sebedůvěra před = 215*1*normal(x; 3,6651, 1,1477) 
Sebedůvěra po = 214*1 *normal(x; 4,5748; 0,8889) 
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Histogram (Tabulka ESF 51v*215c) 

Hodnoceni a kontrola před = 215*1 *normal(x; 3,3395; 0,9673) 

Histogram (Tabulka ESF 51v*215c) 
Řizeni sebe sama před = 214*1*normal(x; 3,4393; 1,0133) 
Řizení sebe sama po = 214*1 *normal(x; 4,6168; 0,8296) 

Histogram (Tabulka ESF 51v*215c) 
Řešení problému před = 215*1*normal(x; 3,8047; 1,063) 
Řešeni problémů po = 215*1*normal(x; 4 8884; 0,7591) 
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Histogram (Tabulka ESF 51v*215c) 
Koncepční schopnost obecně = 214*1 *normal(x; 5,2196; 0,9056) 

Koncepční schopnost před = 214"1*normal(x; 3,5467; 1,0001) 

Histogram (Tabulka ESF 51v"215c) 

Uvažování a učeni se před = 215*1*normal(x; 3,9256, 0,9972) 

Uvažování a učení se po = 215'1*normal(x; 4,8651; 0,7706) 

Histogram (Tabulka ESF 51v'215c) 
Zvládání a řízení změn před = 215*1Yiormal(x, 3,5349; 1,049) 
Zvládání a řízeni změn po = 215-1'normal(x; 4,9256; 0.6931) 
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Kognitivní před = 215*1 *normal(x; 2,8465; 1.05) 
Kognitivní po = 215*l*normal(x; 4.6186; 0.8051) 
Personální před = 215*l*normal(x; 3,3256; 1,0573) 
Personální po = 213*1 *normal(x; 4,9484; 0,8081) 
Sebedůvčra před = 215*1 *normal(x; 3,6651; 1.1477) 
Sebedůvěra po = 214* I *normal(x; 4.5748; 0.8889) 
I lodnocení a kontrola před = 215* 1 *normal(x; 3.3395; 0,9673) 
I lodnocení a kontrola po = 215*1 *normal(x; 4.7209; 0.7891) 
Řízení sebe sama před = 214*1 *normal(x; 3.4393; 1,0133) 
Řízení sebe sama po = 214* I *normal(x; 4,6168; 0,8296) 
Řešení problémů před = 215*l*normal(x; 3,8047; 1,063) 
Řešení problémů po = 215* I *normal(x; 4.8884; 0.7591) 
Koncepční schopnost před = 214* 1 *normal(x; 3,5467; 1,0001) 
Koncepční schopnost po = 214* 1 *normal(x; 4,8925; 0,7268) 
Uvažování a učení se před = 215*1 *normal(x; 3,9256; 0,9972) 
Uvažování a učení se po = 215* 1 *normal(x; 4.8651; 0,7706) 
Zvládání a řízení změn před = 215*1 *normal(x; 3.5349; 1.049) 
Zvládání a řízení změn po = 215* 1 *normal(x; 4,9256; 0.6931) 

Jak již bylo uvedeno, zodpovědí respondentů vyplývá nárůst subjektivně chápaných 

kompetencí, nikoli však ve stejném rozsahu. Největší posun je uveden u kompetencí 

kognitivních (1,77) a personálních (1,62), naopak nejnižší rozdíl je mezi hodnotami na 

počátku a na konci projektu u kompetencí uvažování a učení se (0,93) a sebedůvěry (0,91). 

Obecné chápání kompetencí u řídícího pracovníka příliš nekoresponduje s hodnocením 

modulů - nejnižší hodnota u obecných kompetencí je uvedena u kompetencí kognitivních, 

ačkoli v důležitosti modulů má nejvyšší hodnotu Právo a Ekonomika. 

Názory respondentů byly srovnány s názory vedoucích krajských středisek (Brno, Praha, 

Ústí nad Labem, Ostrava, České Budějovice, Jihlava), vedoucí nejen odpovídali na stejné 

otázky jako studující, tedy účastníci projektu, ale navíc odhadovali jejich odpovědi. 

V následujících grafech jsou nejprve srovnány vlastní názory vedoucích studijních středisek 

s odhady odpovědí studujících, v přílohových grafech budou srovnány tyto odhady 

s odpověďmi účastníků projektu ESF Úspěšný ředitel. K osobám vedoucích studijních 

středisek je potřeba podotknout, že všichni jsou mnohaletými řídícími pracovníky ve školství, 

všichni na pozicích ředitelů škol (lx základní škola, 5x střední škola) různých zřizovatelů ( lx 

obec, 4x kraj, lx soukromá osoba). Lze předpokládat, že jejich názory vycházejí z potřeb 

praxe, všichni absolvovali studium školského managementu, vynikajícím způsobem se 

orientují v problematice a někteří aktivně v tomto oboru vyučují na pozici přednášejících či 

tutorů distančního vzdělávání. 



Histogram (Spreadsheet 40v*9c) 
TPŠM důležitost = 4*1"normal(x; 3,75; 0,9574) 

ŘPP důležitost = 5"1*normal(x; 4,8; 1,0954) 
EKO důležitost = 5*1*normal(x; 4.2, 1,9235) 

PRÁVO důležitost = 5*1*normal(x; 4.2; 1,9235) 
MP důležitost = 4'1*normal(x; 5,75; 0,5) 
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Odpovědi těchto skupin byly dále doplněny názory vedoucích odborů školství krajských 

úřadů (grafy níže). Tito byli záměrně vybráni autorem výzkumu z těchto důvodů: Krajské 

úřady jsou zřizovateli středních škol v České republice, rozdělují jim státní finance a měly by 

mít zájem na jejich bezchybném fungování, k němuž patří i maximální znalosti o řízení jejich 

škol. Je zajímavé srovnání, jak posuzují a hodnotí osobu ředitele školy, jak se staví k jeho 

vzdělávaní a dalšímu rozvoji. Je zavedenou praxí, že veškeré náklady na manažerské 

vzdělávání ředitelů a jejich zástupců jdou z rozpočtů těchto škol, tedy z peněz krajských úřadů. 

Bylo počítáno se skutečností, že krajské úřady mají propracované metodiky a sofistikované 

systémy pro svoje školské řídící pracovníky. 

TPŠM 
Vedení 
lidí ŘPP EKO Právo MP 

A 6 5 5 5 5 4 
B 6 4 1 3 2 5 
C 6 5 5 5 5 5 
D 5 6 5 4 4 5 
E 4 6 6 5 5 4 
F 4 6 4 3 4 6 
G 3 3 3 6 6 2 
H 6 6 2 6 6 2 
1 4 4 5 6 6 3 
J 5 5 5 3 3 3 
K 3 6 4 5 5 4 

V uvedené tabulce jsou zpracovány názory prezentované řídícími pracovníky odborů 

školství krajských úřadů (řádky A-K), ve sloupcích jsou uvedeny jejich názory na důležitost 

modulů. Jde o zajímavé srovnání, je možno zdůraznit např. řádek B - nej důležitější jsou 

manažerské dovednosti a vedení lidí a v protikladu řádek G - nej d ů 1 cž i tě j š í m i jsou tradiční 

disciplíny Právo a Ekonomika. 
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Názory podle krajů 
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TPŠM Vedení lidí Ř P P EKO Prá\ro MP 

Ve skutečnosti ale vyplývá zodpovědí vedoucích odborů školství krajských úřadů, že se 

sice zajímají o ředitele škol, mají propracované metodiky jejich hodnocení, ale podle 

formálních kritérií, které nekorespondují s problematikou kompetencí. Jistě lze namítnout, že 

je možno nepřímo odvodit z vynikajícího výsledku školy vynikající práci ředitele, tedy jeho 

vynikající schopnosti, ale v podmínkách, které se značně liší od tržního prostředí, 

v podmínkách státních či krajských regulací tento argument nemůže jednoznačně obstát. 
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Závěry výzkumného šetření 

Jak bylo uvedeno dříve, autor práce pracoval s názory účastníků projektu ESF - Úspěšný 

ředitel, vedoucích studijních středisek, vedoucích odborů školství krajských úřadů, 

pracovníků ČŠI a pracovníků personálních agentur. Uvedené skupiny poskytly veliké 

množství dat (uvedeny v přílohách), z nichž vyplývají tyto zásadní skutečnosti: 

Řídící pracovníci byli většinou motivováni ke svému studiu snahou o získání nových 

kompetencí, potřebou poznatků, konfrontací zkušeností s jinými řídícími pracovníky. Mnozí 

ani nemuseli studium absolvovat, jelikož délka jejich řídící praxe přesahovala na počátku 

projektu deset let. 

Řídící pracovníci si uvědomují důležitost svého vzdělávání. Všechny moduly studia jimi 

byly hodnoceny důležitěji na konci projektu než na jeho počátku, největší kladný posun byl 

zaznamenán u modulů Vedení lidí a Řízení pedagogického procesu, ačkoli za nejdůležitější 

byly považovány shodně před začátkem projektu i po jeho ukončení moduly Právo a 

Ekonomika a finanční management. Posun k nejdůležitěji označovaným modulům Řízení 

pedagogického procesu a Vedení lidí, který byl zaznamenán v pilotní fázi výzkumného šetření 

ve středisku Brno, se v celém šetření neprojevil. Ve všech střediscích byl vysoce hodnocen 

modul Manažerská praxe. Iento modul využívající metodu stínování rozšiřuje obzory 

jednotlivých řídících pracovníků, umožňuje praktickou aplikaci poznatků a v nespolední řadě 

naplňuje očekávání v podobě konfrontace zkušeností. Podle autora práce by bylo velice 

žádoucí rozšířit tento modul studia i do vzdělávací programů pro ostatní pedagogické 

pracovníky, eliminoval by se tím častý jednostranný pohled na realitu. 

Celá jedna třetina řídících pracovníků je přesvědčena o zbytečnosti manažerského 

vzdělávání před nástupem do funkce. 

Ředitelské vzdělávání by mělo být podle názoru respondentů zcela nebo většinou hrazeno 

někým jiným, zřizovatelem či státem. 

Názory krajských úřadů, respektive vedoucích odborů školství, se značně lišily mezi sebou, 

mezi tradičně očekávanými hodnotami se začínají objevovat požadavky na ředitele podobné 
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požadavkům ziskové sféry (např. Olomouc hodnotí jako zcela nedůležitý modul Řízení 

pedagogického procesu a preferuje jednoznačně schopnosti manažerské a organizační). 

Pracovníci ČŠI jsou značně opatrní v názorech na hodnocení ředitelů škol, vycházeli 

většinou pouze z oficiálních materiálů a stanovisek ústředního orgánu. 

Firemní struktury se pořád značně liší od školské praxe. Jsou nastavována kariérní kritéria a 

těmto odpovídající postupy v hierarchii organizace i postupy mzdového charakteru, firmy 

sestavují matice kompetencí, přesných popisů pracovních míst a odpovědnosti. Obecně lze 

říci, že mimo školství je zavedena praxe přesnějšího nastavení kritérií, vyhodnocování a 

vyplývajících opatření. Ve školství je patrna přetrvávající obava ze změřitelných a 

vyhodnotitelných dat. 

Řídící pracovníci ve školství ve srovnání s podnikovým managementem stanovují vysoké 

(podle autora práce až nereálné) hodnoty potřebných kompetencí pro výkon řídící funkce. 

Ve všech zkoumaných kompetencích jsou uváděny vyšší hodnoty na konci studia, jejich 

označovaná důležitost a posun nekoresponduje s hodnocením důležitosti jednotlivých modulů 

studia. 

Verifikace hypotéz 

- Vzhledem k závěrům pilotní fáze výzkumu budou řídící pracovníci hodnotit jako 

nej důležitější moduly Řízení pedagogického procesu a Vedení lidí - nepotvrzeno 

- subjektivně popisované kompetence se zvýší ve všech pojmenovávaných oblastech 

- potvrzeno 

- obecné kompetence budou řídící pracovníci nastavovat neúměrně vysoko -

potvrzeno, nebyly patrny rozdíly v závislosti na délce řídící praxe 

- odbory školství mají propracované metodiky hodnocení kompetencí ředitelů škol -

potvrzeno zčásti 

- budou-li řídící pracovníci kladně hodnotit vývoj vlastních kompetencí, bude patrný 

posun u všech pojmenovávaných kompetencí - potvrzeno 
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Popis a vymezení kompetencí ředitelů škol 
Teoretické vymezení 

„Předpokládá se, že ředitelé škol převezmou kvalitativně nový druh odpovědností při 

vytváření vzdělávací politiky státu a za její prosazování. Současně se očekává, že budou ve 

vyšší míře řídit dané procesy. Ty často zahrnují restrukturalizaci, změnu kultury a myšlení, 

pokud se mají školy vyrovnat s narůstajícími požadavky postindustrializovaného, 

globalizovaného světa8'. 

Hlavní myšlenkou této části disertační práce je načrtnutí možného vymezení a měření 

kompetencí řídících pracovníků ve školství. Žádná pracovní role či pozice není izolovaným 

elementem, je nutno nejprve vymezit roli ředitele školy v širším kontextu, stanovit jeho 

klíčové oblasti a tím pádem generovat jeho klíčové kompetence. Autor práce si uvědomuje, že 

se jedná v poslední době o značně frekventovaný pojem se všemi vzniklými problémy 

z důvodu přenesení termínu z cizího jazyka do češtiny. 

Pozn.: 

Č - A lexicon (program) - kompetence 

Pravomoc - authorization, authority, dominance, power, jurisdicton 

Schopnost - skill, qualification 

A - Č lexicon - competence 

Schopnost, zručnost, obratnost, šikovnost, kvalifikace 

A - Č lexicon - competency 

Kompetence, oprávnění 

Možný způsob popisu vychází z nástrojů podnikatelské sféry, kde je běžně používána praxe 

přesného popisu pracovních náplní a popisů činností, pracuje se s časovými snímky a 

individualizací požadavků firmy na jedné straně a možností pracovníka na straně druhé. Lze 

využít např. teorii vitality84, l ato hovoří o dvou složkách - světu požadavků a světu možností. 

Tyto světy mohou vytvářet napětí, konflikty a problémy brzdící rozvoj firmy a stojící přímo 

proti růstu vitality. Tato teorie pracuje s tvrzením, že „vitalita firmy je závislá na tom, aby 

83 D. Oldroyd 1993, in Lenka Slavíková: Příprava řídících pracovníků ve školství ve vybraných evropských 
zemích. Vedení školy, RAABE 2001 
84 Plamínek, J. Řízení podle kompetencí, s. 25-26 
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požadavky na výsledky byly stanovovány s ohledem na možnosti, které má firma k dispozici, 

a aby tyto možnosti byly rozvíjeny s ohledem na současné a budoucí požadavky." Již v tuto 

chvíli je vidět konflikt teorie a praxe a v pojetí hodnocení a tím pádem stanovování 

požadavků ze strany vedoucích pracovníků krajských úřadů a inspekce. 

Kompetence (konkrétního člověka) = potenciál (lidské zdroje) + (skutečný) výkon 

Vitalita firmy (školy) je množinou kompetencí jejích lidí. Ve firmách totiž pracují jak lidé, 

jejichž úlohou je výkon, tak lidé, jejichž úlohou je stanovovat požadavky na výkon. 

Rozvoj školy i řešení různých problémů lze regulovat právě ovlivňováním kompetencí lidí. 

Zde je potřeba vyzdvihnout potřebu vztahů ve firmě (škole) a z toho vyplývající kompetence 

ředitele školy pro budování kulturního prostředí s výhodami synergického efektu. Jedná se o 

specifickou vlastnost týmu pracovníků, která svým působením umožní týmu dosáhnout více, 

než by členové týmu dosáhli součtem individuálních úsilí každého z nich83. Vztah mezi 

dvěma lidmi (platí však i pro subjekty) můžeme vyjádřit vzorcem, v němž rozhodující je 

vztahový koeficient v: 

P — v (a+b) 
Je-li vztah vstřícný, koeficient v je větší než 1, vzniká synergie P, je-li koeficient v roven 0, 

jde o vztah neutrální, je-li menší než 1, mají jedinci tendenci rušit úsilí a výsledky toho 

druhého. 

V případě školy se neliší situace od situace v jiných organizacích. Dynamizaci školy a tím 

pádem nalézání cesty k jejímu udržení na trhu vzdělávacích nabídek je možno popsat tímto 

způsobem. 

• Napodobování nabídky jiných škol - jde o první fázi, která může být krátkodobě 

úspěšná 

• Přizpůsobování se na základě analýzy poptávky - možná více úspěšná, avšak pouze 

reagující na situaci na trhu 

• Prognózování, předvídání potřeb na základě analýzy potřeb - již mnohem dokonalejší 

stupeň úrovně řízení a pojetí rozvoje školy. Takto řízenou školu již nepřekvapí krizové 

situace, způsobené např. výkyvy v počtu žáků 

• Ovlivňování, nabízení potřeb, vytváření poptávky 

• Kultivování, stabilizace vnějšího prostředí 

85 Plamínek, J. Vedení lidí, týmů a firem, s. 101 
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Dvě poslední etapy jsou již výsledkem propracovaného dlouhodobého vývoje strategie 

konkrétní školy. Je patrný rozdíl v pojetí takto řízené instituce, která akceptuje budoucnost od 

školy, která pouze reaguje na aktuální situaci se všemi výkyvy a riziky. 

Lze souhlasit s názorem, že stabilitu zajišťují zpětné vazby a jejich akceptace. Naopak 

dynamiku zajišťují dopředné vazby společně s aktivitou. 

Vitalita firmy je množinou kompetencí jejích lidí 

- lidí, jejich úlohou je výkon 

- lidí, jejichž úlohou je stanovovat požadavky na výkon 

Dokážeme řídit změny a 
ovlivňovat vývoj? 
M á m e dopředné vazby? 

DYNAMIKA 

STABILITA 
Umíme se vyrovnat se z rn inami a 

potížemi? 
M á m e systém zpětných vazeb? 

EFEKTIVITA 
Není to zbytečné drahé? 

Jak to zorganizujeme? - P R O C E S Y 
Co budeme potřebovat k zajištění procesů? - Z D R O J E 

Jak zorganizujeme péči o procesy a zdroje? - S T R U K T U R A 

UŽITEČNOST 
M á m e co nabídnout? Víme proč a komu? 

Kdo může potřebovat naši školu? - SUBJEKTY 
C o může chtít, j aké j sou j e h o potřeby? - P O T Ř E B Y 

Jak to uděláme? - P R O D U K T Y 

Pyramida vitality 
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I N T E G R A C E 
Zvládnutí a 

zapojení 
konfliktních lidí 

roste? 

SYNERGIZACE 
Rozvoj vztahových 
dovedností - sdílí? 

HABILITACE 
Harmonizace skutečných a 

požadovaných schopností lidí - umí? 

MOTIVACE 
Harmonizace potřeb lidí a zá jmů školy 

Chce pracovník? 

ORIENTACE 
Šíření myšlenek školy a vysvětlování rolí jednot l ivcům 

Ví pracovník? 

DEFINICE 
Formulace myšlenek školy a stanovení rolí a úloh jednot l ivců 

Může pracovník? 

Pyramida kultury 

Úsilí o vitalitu nelze začít nikde jinde než u definice užitků. Tyto užitky mají povahu 

produktů (služeb), které škola chce poskytovat různým subjektům k naplnění a uspokojení 

jejich potřeb. Začíná se tedy od prvního patra pyramidy vitality. Definují se požadavky na 

produkty, z nich vyplývají požadavky na procesy, zdroje a struktury, které zajistí efektivitu 

produkce. 

Definicí požadavků na práci a zdroje konkrétního člověka se naplňuje obsah prvního patra 

pyramidy kultury, popisující práci s jednotlivými lidmi. Definice však nestačí, je potřeba 

člověka orientovat - dát mu odpovídající informace a motivovat ho, způsobit akceptaci. Tuto 

akceptaci vyžaduje pyramida vitality právě na úrovni stability, kam dospěl rozvoj požadavků 

- byly vytvořeny zpětné vazby a čekají na někoho, kdo je vezme „vážně" a zajistí jejich chod. 

- 8 1 -



Pokračuje-li postup podél pyramidy kultury dále vzhůru nad motivační patro, odstraňují se 

další možné brzdy, které znemožňují lidem nejen svou roli a úlohy přijmout (akceptovat), ale 

i začít bez obav a kontroly aktivně vykonávat. 

Zábrany aktivního chování mohou spočívat v nedostatečných schopnostech (řešením je 

habilitace), ve vztazích mezi lidmi jejich aktivitě nepřejících (řešení na úrovni synergetizace, 

které má často podobu práce se schopnostmi jiných lidí - manažerů či lídrů, odpovídajících za 

podmínky, které jsou ve škole pro spolupráci a aktivní chování vytvářeny), nebo v povaze 

příslušného člověka, která může být v konfliktu s povahou příslušné úlohy (vede k řešení na 

úrovni integrace). 

Odstraněním těchto zábran se otevírá cesta k tomu, aby se lidé nebáli být aktivní, aby 

dokázali předvídat potíže, využívat svůj organizační potenciál, který čeká na příležitost hledat 

nová, neobvyklá řešení a ovlivňovat rozvoj školy bez toho, aniž by je někdo nutil. Taková 

aktivita je jednou ze dvou základních podmínek zvládnutí dynamiky jako poslední vitální 

disciplíny a je motorem dopředných vazeb, druhé ze základních podmínek. 

Mezi oběma pyramidami se tento druhý produkt práce na rozvoji lidských zdrojů klene jako 

třetí, nejvyšší most spojující svět požadavků a svět možností škol. 
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V závislosti na takto chápaném pojetí řízení škol, na aplikaci teorie vitality do praxe je 

nezbytné konstatovat, že stěžejními kompetencemi řídících pracovníků ve školství jsou ty 

kompetence, které jim umožní zmíněné myšlenky realizovat. Tedy schopnost stanovení vize, 

strategického plánování, vhodného výběru pracovníků a kontinuální práci s nimi. Tradiční 

pojetí kompetencí vyjádřené i nejvyšším hodnocením důležitosti modulů Právo a Ekonomika 

se bude v komparaci s podnikovou sférou dostávat na slepou kolej, ač je stále vyžadováno 

také většinou zřizovatelů škol. 

Na jiném místě práce byly citovány názory vedoucích odborů školství krajských úřadů, kteří 

pouze formálně hodnotí práci ředitelů škol. Pracovníci ČŠI jsou dnes ve fázi vytváření 

metodiky hodnocení škol v kontextu implementace RVP a vytváření ŠVP v procesu 

kurikulární reformy, v tuto chvíli se kritéria značně zužují na pouhý soulad x nesoulad ŠVP a 

RVP86. 

Česká školní inspekce stanovila kritéria hodnocení škol87, pro potřeby této práce jsou však 

značně obecná. 

8ň referát náměstka ministryně MŠMT Kitzbergera na konferenci RVPG, Přerov, říjen 2007 
X7 • 

www.csicr.cz 
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Od kompetencí žáka základního vzdělávání ke 
kompetencím ředitele školy 

Jednou z možných cest stanovení klíčových kompetencí řídícího pracovníka ve školství je 
' 88 

cesta od kompetencí žákovských . Je logické, že budování žákovských kompetencí vyžaduje 

způsobilého, tedy kompetentního pedagogického pracovníka. Učitel s absencí jistých 

kompetencí, popř. s malou mírou jejich dosažení nemá z logiky věci předpoklad k založení, 

budování a kultivaci kompetencí žákovských. Lze odkázat na odbornou literaturu (Švec, 

Vašutová), popř. mnohé polemické články v odborném pedagogickém tisku v době vzniku a 

implementace SVP. 

Uvedený řetězec je nutno prodloužit. Pokud pouze pedagogický pracovník vybaven 

dostatečnou mírou kompetencí může kultivovat žáka, potom i tento pedagogický pracovník 

potřebuje nadřízeného, ředitele školy vybaveného dostatečnou mírou svých kompetencí. Tlak 

na kompetence ředitele je však mnohem menší a jejich potřeba je popsána v minimální míře, 

jako by se to rozumělo samo sebou. 

Důležitou otázkou je stanovení úlohy ředitele školy a jeho zapojení do hierarchie uspořádání 

školy. Nejen do hierarchie personální, ale také hierarchie úkolů a odpovědností za výkon, 

nikoli odpovědnosti právní, kterou má ředitel školy pochopitelně ze zákona za celý provoz 

svojí školy. V tomto spatřuje autor práce klíčový problém. 

Ředitel školy stojí pochopitelně na vrcholu pomyslné pyramidy, ovšem často jeho úkoly 

zasahují z oblasti řídících pravomocí do oblasti vykonavatele primárních dějů, firemní 

management hovoří o majiteli procesu. Nemyslí se tím specifická situace ředitelů malých či 

přímo malotřídních škol, ale i ředitel středně veliké a větší školy je ve specifickém postavení 

proti manažerovi firmy. 

Lze poukázat na jeden klíčový aspekt, tzv. přímou vyučovací povinnost. Ředitel školy je 

podle ustanovení zákona 563/2004 Sb. (Zákon o pedagogických pracovnících) pedagogickým 

pracovníkem8 , z čehož vyplývá také povinnost vykonávání přímé vyučovací povinnosti 

stanovené podle počtu tříd ve škole. V tuto část pracovního času se stává jedním z učitelů 

školy, který by měl být odpovědný např. zástupci ředitele školy, vedoucímu týmu ŠVP či 

88 R VP ZV stanovuje tyto klíčové kompetence: kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální 
a interpersonální, občanské, pracovní 
89 Zákon 563/2004 Sb. ve znění 264/2006., §5 + odkaz na §3 
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předmětové komise, měl by svým podřízeným předkládat dokumenty typu tematických plánů, 

zpráv o vlastní pedagogické činnosti apod. Absurditu tohoto postavení nejlépe ilustruje 

hypotetická nutnost stanovování výše osobního ohodnocení za vynikající či naopak 

podprůměrnou pedagogickou činnost. 

Jistě lze namítnout, že ředitel školy musí být dobrým učitelem, v drtivé většině se ředitelé 

stávají vedoucími pracovníky školy přímo z učitelské pozice, zmiňovaný zákon 563/2004. Sb, 

přímo vyžaduje pedagogickou praxi. Je to v naší kultuře tradicí na rozdíl např. od modelu 

francouzského, ve kterém je ředitel školy opravdu manažerem bez povinnosti vést výuku. 

Autor práce nehodlá polemizovat o výhodách či nevýhodách českého pojetí, pouze poukazuje 

na objektivně pojmenovatelné skutečnosti90. Srovnání těchto rozdílných modelů řízení škol je 

o to zajímavější, že zejména v první polovině dvacátého století byly kulturní i politické 

kontakty mezi oběma zeměmi intenzivní a řada struktur naší první republiky byla budována 

právě podle francouzských zkušeností. 

Autoři našich pedagogických učebnic (např. Průcha) se kloní k myšlence, že ředitel školy 

by rozhodně měl být autoritou v pedagogickém působení, měl by tedy učit. Pro srovnání i 

anglický termín headteacher evokuje pedagogickou práci1'1. Přitom množství odučených 

vyučovacích hodin učitele a ředitele školy se např. na ploše desetiletého intervalu vůbec nedá 

srovnat, autor práce odhaduje poměr 1:4 - 1:6, u velkých škol až 1:2292 !!! 

Ředitel školy tak během dne mění svoji roli od lídra přes manažera po vykonavatele úkolu. 

Pro ilustraci budu citovat z manažerské literatury93, jde o často citovaný a mnoha firmami 

používaný a zaběhnutý model těchto tří rolí: 

Role vedení, reprezentovaná lídrem, má na starosti strategický rámec, tedy jeho definici a 

prodej myšlenek do nitra firmy ve smyslu přesvědčení ostatních pracovníků o správnosti 

realizace tohoto rámce. Z této role vyplývají kompetence schopnosti formulovat myšlenky, 

schopnost anylýzy a vyhodnocování informací, rozeznávat lidské osobnosti, naslouchat, 

motivovat ostatní. 

Role manažera spočívá v tom, aby strategické cíle a pravidla stanovená lídrem byly 

dosaženy prostřednictvím jiných lidí. Jde opravdu o najkomplikovanejší roli v celé firmě. 

90 Převážná většina zemí OECD vyžaduje pedagogickou praxi 
1)1 Přitom zrovna angličtina pracuje s mnoha termíny pro ředitele školy: head, head teacher, head master, school 
principal, schoolmaster 
92 V absolutní počtu vyučovacích hodin se může jednat o rozdíly v řádu tisíců 
93 Plamínek,.!. Řízení podle kompetencí 
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Opět jsou potřeba kompetence vyhodnocování myšlenek, argumentace směrem k lídrovi, 

rozhodování, schopnost principiálního vyjednávání, akceptace myšlenek, dekompozice 

strategických cílů, řízení lidských zdrojů, definici úloh, orientaci, habilitaci a integraci lidí, 

vyhodnocování zpětné vazby. 

Uvedená literatura pracuje s dvanácti manažerských úlohami: 

Definice produktů, definice procesů, definice zdrojů, definice struktur, definice zpětných 

vazeb, definice dopředných vazeb (tedy tzv. svět požadavků), orientace lidí, motivace lidí, 

habilitace lidí, synergizace lidí, integrace lidí (svět možností) a most mezi oběma světy 

definice úloh a kompetencí. 

Role vykonavatele spočívá v proměně vstupů na výstupy, vykonavatel dosahuje cílů a plní 

úlohy bezprostředně. Jde o kompetence k podávání požadovaného výkonu a péči o své zdroje. 

Dá se jistě polemizovat s odbornými publikacemi managementu, ale je správně či reálné, 

aby ředitel školy obsáhnul všechny tyto tři role, obsáhnul všechny kompetence uvedených rolí? 

Možná vyplyne oboru školský management potřeba vytvoření nové teorie o možnosti 

propojení, autor práce je přesvědčen o nereálnosti toho propojení, naopak ze své praxe 

vzdělavatele řídících pracovníků cítí velikou tenzi v této otázce, možná tenzi zcela zásadní, 

klíčovou. 
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Vyjdeme-li z teorie managementu a budeme-li chtít po řediteli školy vykonávat roli vedení, 

tedy lídra - jeho kompetence se musí pohybovat právě ve schopnostech definovat strategický 

rámec a přesvědčit podřízeného manažera (manažery, tedy zástupce ředitele, vedoucí 

předmětových sekcí, vedoucí týmů ŠVP apod.) o jeho správnosti. Tedy strategická schopnost, 

analýza situace, poznání a vedení lidí, motivace, kontrola. 

Problematická je z tohoto pohledu skutečnost, že se jedná o méně akcentované potřeby 

řídících pracovníků. 

Je-li ovšem ředitel manažer, potom - KDO je lídr? Je pravdou, že ředitel školy musí prodat 

strategický rámec nejen směrem dolů, ale často i nahoru - ke zřizovateli či politikům, což je 

atypická situace školského prostředí. V tuto chvíli se okruh nutných kompetencí jistě značně 

rozšiřuje. 
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rw r v 
Zaver 

„Kompetenční pravidlo říká, že úspěchy a neúspěchy firem souvisejí s kompetencemi lidí, 

kteří pro firmy pracují." (Roman Fišer94). Všechny problémy firem je možné řešit na úrovni 

změn kompetencí lidí, kteří pro ně. 

Tudíž nej důležitější kompetence řídícího pracovníka je tyto kompetence identifikovat a 

nalézat cesty k jejich kultivaci. Zjednodušeně se dá říci, že základní kompetencí řídícího 

pracovníka musí být práce s lidmi. 

• Disertační práci pojal autor jako úvod do problematiky definice kompetencí, práci 

s tímto pojmem u různých autorů či změnou pojetí v historii managementu 

• Byl vyhodnocován materiál Eurydice, srovnáváno pojetí vzdělávání dospělých 

v zemích OECD a závislost na výsledcích mezinárodních testování (např. PISA 

2003 a 2006). 

• Výzkumné šetření bylo zaměřené na kompetence řídících pracovníků v českém 

školství s akcentem na řízení pedagogického procesu 

• Při obhajobě disertační práce autor tyto závěry rozšíří a vysvětlí 

Na počátku byly vytyčeny tyto cíle práce: 

Analýza stávajícího stavu pojetí kompetencí řídících pracovníků ve školství. 

Syntetický závěr reflektující jak evropské zkušenosti a současné trendy, tak i tradice 

českého vzdělávacího systému, jeho specifika i historické determinace. 

Kritické zhodnocení projetu ESF Úspěšný ředitel. 

Komparace pojetí a měření kompetencí v resortu školství a mimo něj. 

Zhodnocení dosažených cílii, komentář, návrh dalšího pokračování 

Počáteční východiska či tvrzení 

94 Plamínek, J. Vedení lidí, týmů a firem, s. 160 
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• Liší se pojetí kompetence a propracovanost jejich měření (...chápání a využitelnost) u 

řídících pracovníků v resortu školství a mimo něj 

Zcela jistě se liší. Z komparace obecných teorií řízení organizací a praxe v řízení škola 

vyplývá často citovaný rozpor. Odlišnost nejen v chápání kompetencí řídících pracovníků ve 

školství a mimo něj, ale také přímo stanovené požadavky zřizovatelů a kontrolních orgánů. 

V následující části je uveden příklad matice kompetencí využívaný ve velikém množství 

organizací9'. Je možno vidět, do jakých podrobností má zisková sféra propracován tento popis, 

který je možno aplikovat na všechny tři popisované role - lídry, manažery i vykonavatele 

procesů. 

Sebepoznání 

• Sebepoznání a sebepřijetí 

• Sebeřízení a řízení času 

• Zvládání stresu 

Zpracování informací 

• Souvislostní myšlení 

• Strategické myšlení 

• Analytické myšlení 

Řízení požadavků 

• Řízení projektů 

• Řízení procesů 

• Rozhodování 

Komunikace 

• Prezentace 

• Vedení dialogu 

• Vedení porad 

• Vyjednávání 

Vedení lidí 

• Poznávání osobnosti 

• Zadávání úkolů 

• Hodnocení lidí 

95 Plamínek, J., s. 126 
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• Motivace lidí 

Vztahové dovednosti 

• Schopnost spolupráce 

• Schopnost soutěžit 

Ovlivňování vztahů 

• Stimulace spolupráce 

• Stimulace soutěžení 

• Řešení sporů mezi lidmi 

• Zvládání problémových lidí 

Orientace 

• Ve vnějším prostředí 

• V prostředí firmy 

Postoje a smíšené zdroje 

• Akceptace firemních myšlenek 

• Akceptace vlastní role 

• Samostatnost a odpovědnost 

• Pružnost a kreativita 

Při podrobném pohledu vyplývá již několikrát autorem práce pojmenovaná skutečnost, že 

nejvíce akcentované kompetence řídících pracovníků se týkají lidských zdrojů, práce s nimi, 

motivace, ovlivňování a samozřejmě jejich vyhledávání a kultivace. Vše ostatní lze delegovat. 

Závěrečná část citované publikace uvádí tyto nejdůležitější zásady řízení podle kompetencí, 

jsou doplněny polemikami autora práce a jeho pojmenováním nutných kompetencí řídících 

pracovníků 

1. Základem zdravého vývoje firmy je harmonický soulad mezi rozvojem dvou 

světů uvnitř firmy - světa požadavků a světa možností. Zcela nezbytná je 

kompetence definování obou světu, práce s nimi a ztotožnění se s nimi. 

2. Svět požadavků vyplývá z nezbytnosti zajistit vitalitu firmy. Základní 

požadavky nastiňuje pyramida vitality. 

3. Svět možností souvisí s lidskými zdroji, které má firma k dispozici. Práci 

s nimi usnadňuje pyramida kultury. Opět se dostáváme ke kompetenci výběru 

lidí a práce s nimi. 
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4. Všechny úspěchy a neúspěchy firmy souvisí s kompetencemi lidí, kteří pro 

firmu pracují. Z tohoto důvodu lze také všechny myslitelné potíže řešit zásahy 

na úrovni kompetencí (kompetenční pravidlo). Nezbytná kompetence definice 

kompetencí jiných l idí. 

5. Kompetenční pravidlo doplňuje teorii vitality, která určuje strategii a 

souvislosti, a teorii omezení, která naznačuje taktiku vitalizace firmy tím, že 

dodává filozofický rámec pro definici konkrétních metod budování vitality. 

6. Kompetence jsou dualitou potenciálu (lidských zdrojů), který je součástí světa 

možností, a výkonu (lidské práce), který je reakcí na svět požadavků. Pokud 

chybí jedna nebo obě složky této duality, chybí i kompetence. 

7. V souvislosti spotřebou zajistit vitalitu firmy vzniká systém firemních 

myšlenek. Z něho vyplývají požadavky na výkon. Firemní myšlenky jsou tedy 

základem světa požadavků. Potřebná schopnost definice firemních myšlenek 

stanovení vizí a strategií 

8. Aby mohly strategické firemní myšlenky operativně ovlivňovat svět možností, 

je třeba je dekomponovat - dovést do současnosti a k jednotlivým lidem. 

Schopnost formulace myšlenek motivace a ovlivňování lidí. 

9. Dekompozicí strategického myšlenkového rámce firmy vznikají úlohy, které 

jsou základním prvkem popisujícím práci lidí ve firmě. Strategické a 

komunikační schopnosti. 

10. Úlohy tím, že popisují, co má být konkrétním člověkem vykonáno, a tím, že 

říkají, jaké zdroje k tomu mají být k dispozici, reprezentují na úrovni 

jednotlivých lidí svět požadavků i svět možností. Popisy procesů nebo 

delegování těchto činností, souvisí s výběrem vhodných lidí 

11. Konkrétní kompetence j e vázána na konkrétní úlohu konkrétního člověka. 

12. Role nebo úlohy na straně jedné a relevantní kompetence na straně druhé lze 

uspořádat do babice způsobné, jež je systémovým nástrojem rozvoje 

kompetencí. 

13. Hodnocení a odměňování lidí reflektuje obě složky kompetence. Je-li možné, 

pevná složka odměny by měla být funkcí zdrojů a pohyblivá funkcí výkonu. 

14. Aby bylo možné hodnotit kompetence lidí a úspěchy firem, je nezbytné pro 

obě složky kompetence i oba světy hledat, zavádět a rozvíjet vhodné systémy 

metrik. Schopnost správně hodnotit a motivovat pracovníky 
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15. Při řízení je třeba důsledně rozlišovat kompetence a metriky, které se vztahují 

k současnosti, od těch, které souvisejí s budoucností. Schopnost akceptace 

dopředných vazeb, strategické uvažování. 

16. S rozlišováním současnosti a budoucnosti pomáhá strategické kontinuum, které 

zároveň definuje současnou i budoucí odpovědnost lídrů (za strategii firmy), 

manažerů (za funkčnost firmy) a vykonavatelů (za vlastní výkon). 

• Země s vynikajícími výsledky žáků v mezinárodním srovnání zemí OECD (PISA 2003 -

2006) mají více propracovaný systém vzdělávaní řídících pracovníků 

Ve školství je často opakovaným argumentem, že úspěšné země věnují větší část HDP na 

školství. Analýza výsledků empirických šetření PISA 2003-2006 ovšem nepotvrzuje tento 

výrok, v teoretické kapitole disertační práce je uveden graf komparace několika zemí OECD.. 

Tendence zemí OECD směřuje k propracovanějšímu vzdělávání řídících pracovníků, ale není 

možno potvrdit, že by dokonalejší způsob vzdělávání řídících pracovníků okamžitě zlepšil 

výsledky žáků, jde o dlouhodobý proces96. 

• V naší zemi neexistuje posuzování či měření úrovně vzdělávání řídících pracovníků ve 

školství, hodnocení ředitelů v této oblasti je ryze formální záležitostí 

Hodnocení ředitelů škol je na první pohled zcela jednoznačně formální záležitostí, bylo 

potvrzeno analýzou materiálů odborů školství krajských úřadů i České školní inspekce. 

Zůstává ovšem otázkou, do jaké míry je kontrolní orgán schopen pojmenovat potřebné 

kompetence, zdali není pro jeho potřeby sledování zavedených indikátorů kvalitní školy 

dostačující, neboť uvedené indikátory nemůže škola splnit či dlouhodobě splňovat bez 

kvalitního řízení. Podle autora práce je dalším důležitým faktorem přetrvávající obava ze 

změřitelných výkonů a pretrvávaj ící ochranářské tendence, lato skutečnost je zarážející 

v době současného snižujícího se počtu žáků v jednotlivých edukačních stupních. 

V další části je uvedena krátká polemika se závěry empirického výzkumu kompetencí 

řídících pracovníků realizovaného ÚVRŠ PedF UK Praha v roce 199797 

96 Možno citovat např. dlouhodobé zkušenosti anglického školství 
97 Kalous, J. Příprava řídících pracovníku ve školství, s. 137 
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Na prvních místech byly řídícími pracovníky pojmenovány tyto kompetence: 

1. znalost finančního hospodaření 

2. znalost zákonů a právních předpisů 

3. delegování odpovědnosti a pravomocí 

4. organizační a kontrolní schopnosti 

5. schopnost analyzovat a řešit problémy 

6. kurikulární management 

7. schopnost prezentovat výsledky 

8. komunikační schopnosti 

I v tomto šetření je pojmenovávaná největší důležitost znalostí ekonomických a právních. 

Autoři výzkumu uvádějí některá vybraná zjištění: 

• Ačkoliv jsou řídící pracovníci často kritizováni z vážné neznalosti finančního 

hospodaření a legislativy, respondenti uváděli tyto kompetence na předních místech. 

Jde totiž o oblast. V níž dochází k nepřetržitým změnám pravidel, vyžadující vysoké 

časové nároky. Shodné respondenti výzkumného šetření této práce považují tuto oblast 

za nejvíce důležitou. 

• Nutnost zaměřit se na řešení nejasné situace v programech škol vede mnohé řídící 

pracovníky k nepřiměřeně vysokému hodnocení úrovně kurikulárních dovedností, jež 

v našem prostředí teprve začínají být rozvíjeny. Specificky se to týká zejména sociální 

skupiny ředitelů základních škol. Zde je vidět posun. Vzhledem i implementaci ŠVP 

zejména na základních školách již není akcentováno. 

• Skupina ředitel základních škol je na velmi nízké úrovni v oblasti znalostí 

softwarových aplikací a jazykových znalostí Tato oblast nebyla předmětem šetření, 

pozitivní posun je možno pojmenovat ze skutečnosti nutné práce v elektronickém 

systému CSM Praha Moodle, jehož používáni bylo součástí povinných studijních 

povinností všech řídících pracovníků 

• U ředitelů středních škol jsou v popředí kompetence vztahující se zejména 

k organizačnímu systému. Zatímco kompetence zahrnující vedení lidí ustupují spíše 

do pozadí. 

• Kompetence týkající se iniciování změn se neumisťují na předních místech 

koncepčních kompetencí, ačkoliv jsou nezbytných předpokladem transformačních cílů. 

Respondenti výzkumného šetření potvrdili kladný posun u této kompetence, řízení 

změny je věnována značná pozornost v modulu Řízení pedagogického procesu. 
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Ze závěrů uvedeného šetření ÚVRŠ je potřeba ještě zdůraznit stále aktuální myšlenky: 

„Absence aspektů personálního managementu je tradiční handicap školství, jenž se 

spolupodílel na silném odchodu schopných pracovníků do jiných rezortů a v současné době už 

kulminuje na hranici pásma, kde je bezprostředně ohrožena celková výkonnost a kvalita 

rezortu školství. Klíčovou otázkou rozvoje manažerských kompetencí je motivace řídících 

pracovníků ve školství ve vztahu k rozvoji sebe sama, k vytváření projektů vlastní kariéry, 

k navozování sebeevaluace. K hledání nových informací i k osvojování nových dovedností, 

k vytváření přiměřeného sebevědomí." Z uvedených slov vyplývá dlouhodobost tohoto 

problému, který koreluje s chápáním důležitosti jednotlivých modulů zejména na počátku 

národního projektu v roce 2006. Na druhé straně je potřeba pojmenovat pozitivní posun 

k sebeevaluaci, který byl podmíněn zákonem 561/2004Sb. a vyhláškou 15/2005Sb. 

Podobné závěry vyplynuly z empirického šetření Ústavu technologie vzdelávania, 

Pedagogické fakulty Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře, které zpracovávalo názory 1204 

ředitelů základnách a středních škol. Respondenti za nejdůležitější označovali moduly: Řízení 

školy jako organizace. Pedagogické řízení školy, Řízení zaměstnanců. Právo, Ekonomika a 

financování školy. Dále vyplynula z šetření skutečnost, že současný manažer ve školství má 

stále značnou potřebu dostávat pravidla, lpí na nepodstatných detailech, má menší ochotu 

přijímat rychlá r o z h o d n u t í J e vidět, že situace v obou zemích je značně podobná a je velice 

přínosné vzájemné předávání zkušeností a spolupráce mezi pracovišti věnujícími se 

vzdělávání řídících pracovníků ve školství. 

• Vzdělávací programy či jejich tvůrci nepracují s pojmy kompetence, ne kultivují je, 

nepracují s termínem přidaná hodnota 

Ve školství není komplikovanější role než je role ředitele školy. Problémem zůstává 

nejasnost jeho pojetí. Ve světle špatného pochopení odpovědnosti za všechny procesy a 

výsledky školy, která logicky ze zákona vyplývá řediteli školy, je dotyčný často zatěžován 

odbornými činnostmi ekonomickými či právními. Přitom z publikací obecné teorie 

98 Obdržálek, Z. Aktuálne otázky školského managementu v Slovenskej republike, in. Komenský 3/2008 

- 9 4 -



managementu vyplývá potřeba kompetencí k řízení lidí, výběru pracovníků, delegování úkolů 

a kontroly. Očekávat od ředitele školy bezchybné detailní výklady právních norem, 

ekonomiky, problematiky stavebního řízení apod. je podobně absurdní jako jej nutit do studia 

všech předmětů vyučovaných na jeho škole. Kompetence musí začínat od vyjasnění role 

ředitele ve škole. V souladu s teorií strategického kontinua by měl ředitel školy řešit oblasti 

příslušející lídrovi, maximálně manažerovi - nikoli vykonavateli procesu. Autor práce si 

ovšem uvědomuje skutečnost, že tímto názorem zasahuje do pravomocí zřizovatelů škol. 

Nebude-li ovšem vyjasněna role lídra (vykonává ji ředitel školy či jeho zřizovatel ???), 

který vytváří základní strategii, bude se řídící pracovník opětovně dostávat do 

komplikovaných situací. Je vidět, že se tak až na úroveň jednotlivých škol promítá jeden ze 

zásadních problémů českého školství, totiž neexistence nepolitické Rady pro vzdělávání, která 

by zajišťovala základní vizi a její strategické naplňování bez ohledu na výsledek 

parlamentních voleb. 

Stejně tak je potřeba mít stále na paměti, že i podniková sféra pracující s podrobnými 

kompetenčními modely, náplněmi práce a zpětnou vazbou často sklouzává po povrchu popisu 

a sama není schopna ošetřit objektivní vyhodnocování kompetencí pracovníků. 

Ze závěrů této práce vyplývá další problém hodný řešení. V návaznosti na popis 

očekávaných kompetencí řídících pracovníků ve školství je nutné sestavit metodiku zkoumání 

a vyhodnocování těchto kompetencí, protože tuto činnost jednoznačně nemůže vykonávat 

samotný řídící pracovník. Je třeba realizovat popisy procesů a vymezení dříve uvedených rolí 

aplikovaných do školského prostředí, stejně jako indikátory kvality. Do jiného světla se tak 

dostanou zdánlivě byrokratické modely ČŠI či samotných zřizovatelů škol, neboť nepracují 

s pojmy kompetence, ale prostřednictvím symptomů konkrétní školy se k rolím ředitele školy 

propracují. 

V disertační práci byla často používaná myšlenka převzetí inspirace z podnikové sféry. Je 

třeba mít na paměti skutečnost, že cílem edukace je kultivace lidského jedince, proces 

neopakovatelný a nevratný. Z tohoto důvodu je třeba opatrně vyhodnocovat oba pohledy. 

„Jevstvujú ťažkosti při dosahovaní konsensu. Jeden smer - všeobecno-manažérsky 

nedoceňuje, že školský manažment se líši od podnikového manažmentu tým, že klučovým 

procesom, na ktorý sa riadenie orientuje, je proces výchovno-vzdelávací s jeho odlišnosťami a 

osobitosťami, vrátane teoretických východísk k nemu a že výstupom je vychovaný a vzdelaný 
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žiak a nie vyrobený alebo predaný tovar. U zástupcov pedagogických vied sa prejavujú 

problémy akceptovať, že popri účelových funkciách školského manažmentu orientovaných na 

riadenie výchovy a vzdelávania je nevyhnutná orientácia i na predpokládové funkcie 

ekonomické a administratívno-správne... Myslím si, že iba vyvážený prístup akceptujúci 

v správnej proporcii obidve vyššie uvedené hľadiská je predpokladom realizovať vzdelávanie 

riaditelov škôl v súčasnej situácii tak, aby zabezpečilo synergicky efekt, viedlo k vyššej 

efektívnosti školy a zabezpečovalo priblíženie ich vzdelávania k vysokoškolskému 

vzdelávaniu riaditelov škôl v zahraničných krajinách s dlhodobými skúsenosťami.99" 

99 Obdržálek, Z. Vedení a řízení školy jako element systému jej í kvality, in Komenský 5/2008 
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Resumé 
Česká verze 

Autor disertační práce se zabýval problematikou kompetencí řídících pracovníků v českém 

školství. Této oblasti byla dosud věnována relativně malá pozornost. 

Vycházel nejprve z obecných teorií managementu. Poukazoval na skutečnost, že ačkoli má 

školství svoje nezpochybnitelná specifika, nemůže se lišit ve východiscích, základních 

teoriích i stylech řízení jednotlivých škol. 

Nejprve byly autorem pojmenovány cíle práce a formulována potřeba provedení analýzy 

řídících pracovníků ve školství. Autor práce shrnul specifika českého vzdělávacího kontextu, 

problematiku profese učitele a komparativní metodou vyvodil potřebu bádání v této oblasti. 

V teoretické rovině nejprve vycházel z obecného pojetí termínu kompetence, který byl 

postupně zužován až na profesní kompetence ředitelů škol. Byly využity poznatky ze 

vzdělávání dospělých i současné evropské trendy v této oblasti. 

Výzkumná část se věnovala účastníkům projektu ESF Úspěšný ředitel, který byl realizován 

CŠM PedF UK Praha v letech 2006-2008. Získaná data od více než 300 respondentů byla 

statisticky zpracována, vyhodnocena a zobecněna. Ze závěrů výzkumného šetření vyplývá 

tradiční chápání vzdělávání řídících pracovníků i chápaná důležitost jednotlivých oblastí 

studia. Zvláštní pozornost byla věnována komparaci kompetencí jednotlivých respondentů na 

počátku projektu a po jeho ukončení. Zobecněné údaje ukázaly jednoznačný pozitivní posun. 

V závěru práce autor shrnul výsledky svého výzkumu, srovnal se stanovenými cíli práce a 

vyvodil přínos disertační práce. Poukázal na nutnost dalšího pokračování výzkumu v této 

oblasti, dále na nezbytnost pojmenování jednotlivých řídících rolí ve škole a navrhnul další 

postup bádání. 

Přínosem disertační práce je nejen podrobná analýza dat získaných z dotazníkového šetření, 

ale také jejich začlenění do širšího kontextu, což bude využitelné v dalších vzdělávacích 

programech pro řídící pracovníky ve školství. 
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English edition 

Author of this doctoral thesis was concerned with some questions of senior managers' 

competency in the Czech education, because only a little attention was paid to these problems 

in past. 

He appeared from the generally theory of management. He pointed out the fact, that 

although the education system had its own specificity, it wasn't allowed to vary in resources, 

basic theories as well as styles of management of particular schools. 

Firstly, he named the targets of the thesis and he formulated need of analysis completion of 

senior managers in education. Secondly, author of this thesis summarized some specifics of 

the Czech education context, profession issue of teachers. Finally, by comparative method he 

made out need of research in this area. 

In theoretic part he started from common conception of the term competency, which was by 

sequel rectified to prefession competency of the headmasters. There were used the knowledge 

from adults education as well as european developments in this area. 

Research part was devoted to participants of the project ESF „A successful headmaster", 

which was carried out by CŠM PedF UK Praha in years 2006-2008. Data gained from more 

than 300 respondents were statistically processed, evaluated and generalized. This implies the 

conventional realizing of senior managers' education as well as confirmed importance of 

particular areas of studying. Special attention was paid to comparison of each respondent's 

competency at the beginning of the project and after it. Generalized statement showed a 

positive drift. 

At the close of this dissertation author recapitulated the results of his research, he compared 

them with the set target and he deduced the benefit of his doctoral thesis. He pointed out need 

of following research in this area, then necessity of nomenclature of each predominant status 

in school. He also proposed a motion of another observation. 

The asset of this doctoral thesis are both, detailed data analysis gained from the checklists 

and their incorporation into wider context, which will be useful in following educational 

programs for senior managers in school. 

- 9 8 -



Použitá literatura 
• Analýza vzdelávací politiky, OECD 2003 

• BENEŠ, M. Andragogika, Eurolex Bohemia, 2003 

• BŘÍZA, K.. Příručka tutora, CŠM Praha 2005 

• Cesta ke společnosti znalostí 

• České vzdělání a Evropa (Zelená kniha). Praha Phare 1999 

• DAVIS, B.; ELLISON, L. School Leadership for the 21 st Century London 1997 

• DRUCKER, P. Řízení neziskových organizací, MANAGEMENT PRESS, Praha 1994 

• DYTRT, Z. Manažerské kompetence v Evropské unii 

• HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků, Grada 2007 

• HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků, Grada 2006 

• KALOUS, J. Příprava řídících pracovníků ve školství, NVF, Praha 1997 

• KOBEROVA, E. Assessment centre, možnosti jeho uplatnění ve školském personálním 

managementu (Bakalářská práce, vedoucí práce Jiří Svoboda, CŠM Praha 2004) 

• KOSOVA, B., Andragogický pohľad na vzdelávanie a učenia sa učitelov. In Orbis 

Scholae 3/2007, UK Praha, 2007, s.5-12 

• KOUCKÝ, J. Učení pro život. Výsledky výzkumu OECD PISA 2003, MŠMT ČR, 

ÚIV Praha, ÚRVŠ PedF UK Praha 2004 

• KOUCKÝ, J. České vzdělání a Evropa, ÚIV Praha 1999 

• KUBEŠ, M.; SPILLEROVÁ, D.; KURNICKÝ, R.: Manažerské kompetence, Grada 

Praha 2004 

• KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Portál Praha 2004 

• LAZAROVÁ, M. Osobnost učitele a rezistence vůči změně. Studia paedagogika, FF 

MU v Brně, roč. 2005, s. 109-122 

• MŠMT ČR Národní program vzdělávání v ČR. Bílá kniha. Praha, Tauris, 2001 

• BRENDAN, M. Head Tracher - Leader and Manager, British Council 2003 

• MUŽÍK, J. Androdidaktika, ASPI Publishing Praha 2004 

• NÁHLOVSKÝ, P.; SUCHÝ, J. Koučování v manažerské praxi, Grada Praha 1997 

• OBDRŽÁLEK, Z. Aktuálne otázky školského managementu v Slovenskej republike, 

in Komenský 5, roč. 132, Praha 2008 

• OBDRŽÁLEK, Z. Názory riaditeľov škôl na oblasti školského manažmentu, in 

Manažment školy v praxi, IURA Bratislava, Edition 2/2007 

- 9 9 -



• OBDRŽÁLEK, Z. Úroveň realizácie kompetencií riaditeíov škôl, Manažment školy 

v praxi, in IURA Edition 1/2006, Bratislava 

• PALÁN, Z. Andragogický slovník a slovník lidských zdrojů, Management Press 1997 

• PALEČKOVÁ, J. Učení pro zítřek, ÚIV Praha, 2005 

• PISA 2006, OECD 2007 

• PLACHT, O.; HAVELKA, J. Příručka osvětové a školské správy, Praha 1934 

• PLAMÍNEK, J. Řízení podle kompetencí, Grada Praha 2005 

• PLAMÍNEK, J. Seheřízení, Grada Praha 2004 

• PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem, Grada Praha 2005 

• PRŮCHA, J Alternativní školy a inovace ve vzdělávání, Portál Praha 2004 

• PRŮCHA, J.; MIKA, J. Distanční studium v otázkách, Národní centrum distančního 

vzdělávání, Praha 1999 

• REIF, J.: Metody matematické statistiky. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 

Fakulta aplikovaných věd, 2002. 

. RÝDL, K. Inovace školských systémů, ISV nakladatelství, Praha 2003 

• RYCHEN, D.; SALGANIK, L. Defining and Selecting Key Competencies, Hogrefe-

Huber Publisher, Seattle, Toronto, Bern, Gottingen 2001 

• SLAVÍČEK, V.: Porovnání stylu řízení ředitelů škol. Závěrečná bakalářská práce 

CŠM Praha 2001 

• SLAVÍKOVA, L. Příprava řídících pracovníků ve školství ve vybraných evropských 

zemích. In Vedení školy, RAABE, Praha 1999 

• SLAVÍKOVA, L.; KARABEC, S. Ředitel školy - leader i manažer, Praha-Manchester 

2003 

• SPILKO VÁ, V. Současné proměny vzdělávání učitelů, PAI DO 2004 

• SRNCOVA, J. Rozvoj lidských zdrojů v malém a středním podniku, Brněnská 

personalistika, Brno, 2007 

• ŠVEC, V. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku, MU Brno 1998 

• Technologia vzdelávania, Nitra 2008 

• TICHÁ, I.: Učící se organizace. Praha: Alfa Publishing, s. r. o., 2005 

• TURECKIOVÁ, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách, Grada 2004 

• TURKOVÁ, J. Management jakosti podle mezinárodní normy řady ISO 9000 a 

možnost jeho uplatnění pro sebehodnocení a zlepšování dosažené úrovně výchovně 

- 1 0 0 -



vzdělávací organizace, Závěrečná bakalářská práce, vedoucí Václav Trojan, CŠM 

Praha 2008 

VALICA, M.; PAĽOV, I. Kríza učiteľskej profesie a jej koncepčné a legislativně 

riešenie na Slovensku. In Orbis Scholae 3/2007, UK Praha, 2007, s.27-41 

VAŠUTOVÁ, J. Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu, Paido Brno 2004 

VODÁČEK, L; VODÁČKOVÁ, O: Management, Managementpress Praha, 1997 

WALTEROVÁ E.; JEŽKOVÁ, V. Vzdělávání v zemích Evropské unie, Praha, 

PedFUK 1997 

WALTEROVÁ, E. Vzdělávací politika a vzdělávání v Evropské unii, VŠE-FMV 2001 

WENTLING, T. Planning for Effective Training, Food and Agriculture Organization 

of the United Nations, Rome 1993 

- 101 -



Prílohy 

1. Vstupní dotazník 

2. Dotazník pilotní fáze výzkumu, středisko Brno 

3. Průzkum názorů absolventů projektu 

4. Dotazník pro vedoucí studijních středisek 

5. Srovnání důležitosti, náročnosti a přidané hodnoty jednotlivých modulů 

6. Histogramy obecných kompetencí 

7. Histogramy subjektivně posuzovaných kompetencí před studiem a po jeho 

absolvování 

8. Korelace důležitosti jednotlivých modulů a délky řídící praxe 

9. Tabulka odpovědí 

- 102 -



Příloha č . 1 - Vstupní dotazník 

ÚSPtŠNÝ ŘEDITEL 

ESF - Úspěšný ředitel: Profesionalizační příprava - SVPP 
V S T U P N Í n O T A y ^ t K 

1. KRAJ: 

2. POHLAVÍ: 

3. ZASTÁVÁTE FUNKCI: 

MUŽ 

RS 
4. POČET LET PRAXE V ŘÍDÍCÍ FUNKCI: 

ŘŠ 

5. TYP ŠKOLY, KTEROU ŘÍDÍTE: 

ZŠ GY SOŠ SOU VOŠ 

ŽENA 

ZŘŠ 

ZŘŠ 

konzervatoř 
6. CO VÁS MOTIVOVALO KE STUDIU? 
a) Zřizovatel školy 
b) Vlastní iniciativa: 

• Možnost získání I3. plat. třídy 

• Potřeba doplnit si vědomosti pro řízení školy 

• Nová inspirace, nové zkušenosti pro řídící práci 

• Získání sebejistoty pro řídící práci 

• Konfrontace zkušeností, výměna zkušeností s ostatními kolegy 

• Jiné důvody (prosím uved'te) 

7. INFORMACE Z MODULU POTŘEBUJI V SOUČASNÉ DOBĚ NEJNALÉHAVĚJI: 
(Uveďte číslicemi l, 2, 3, 4, 5 pořadí naléhavosti, l = nejnaléhavější) 

Modul Teorie a praxe managementu 

Modul Vedení lidí 

Modul Řízení pedagogického procesu 

Modul Ekonomika a finanční management 

Modul Právo 

8 . CO OČEKÁVÁTE OD STUDIA? (Prosím uveďte) 

V dne 2006 
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Příloha č. 2 - Dotazník pilotního průzkumu 

Pilotní průzkum názorů účastníků projektu ESF Úspěšný ředitel, středisko BRNO 

. Seřaďte prosím moduly studia podle důležitosti (č. 1 je nejdůležitější, č. 6 nejméně důležitý) 
Teorie a praxe 
managementu 

Vedení 
lidí 

Řízení ped. 
procesu 

Ekonomika Právo Manažerská 
praxe 

. Totéž podle náročnosti studia (č. 1 byl nej náročnější, č. 6 nejméně náročný) 
Teorie a praxe 
managementu 

Vedení 
lidí 

Řízení ped. 
procesu 

Ekonomika Právo Manažerská 
praxe 

3. Které Vaše řídíeí kompetence byly studiem nejvíce posíleny 

4. Které Vaše řídící kompetence i po absolvování studia chybí a měly by být dalším studiem 
či tréninkem zvýšeny 
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5. Vaše hodnocení potřebnosti a aktuálnosti kompetencí ředitele 

Označte prosím do tabulky jedním číslem z desetičlenné škály potřebu uvedených kompetencí 

Označení kompetence Potřeba u ředitele školy Současný stav u Vás osobně 
Finanční rozhodování 
Vedení lidí 
Samostatná aplikace práv. předpisů 
Rozhodovací procesy 
Pedagogické kompetence 
Plánování a kontrola 

Pozn. - POUZE pro lepší orientaci 
Škálová tabulka 

—r 

Úroveň Základní charakteristika Podrobný popis 
0 Není požadováno Neumí nic 
1 Umí pomoci 
2 Asistované užití Umí s dopomocí 
3 Umí pod stálým dohledem 
4 Samostatné užití Občas potřebuje konzultaci 
5 Zřídka potřebuje konzultaci 
6 Rutinní užití Dlouhodobě dobře zvládá 
7 Zvládá mírní změny podmínek 
8 Mistrovské užití Zvládá nestandardní situace 
9 Umí se adaptovat v krizi 
10 Generální dovednosti Tvůrčí a autorská úroveň 

6. Tento projekt byl hrazen z prostředku ESF. Kolik % z částky by měl podle Vás ŘŠ hradit 
za tento či podobný typ studia z vlastních prostředků, pokud se jedná o funkční studium ve 
smyslu zákona 563/2004 Sb.? 

0 25% 50% 75% 100% 

7. Měl by mít řídící pracovník tento typ studia absolvován již před nástupem do funkce? 
Proč? 

8. Které 3 lektory z průběhu Vašeho kurzu byste rozhodně doporučil(a) pro další vzdělávací 
nabídky? 

9. Máte pocit, že byste některé lektory určitě nedoporučil(a)? Můžete je uvést? 
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Příloha č. 3 - Z á k l a d n í dotazník pro řídící pracovníky 

úsptšNÝ ňrmiEL 

Průzkum názorů absolventů prajokiu ESF Úsněšný řorlhol 

Datum: Studijní středisko: Počet let v řídící funkci: 

„ v . , . , v ,01 v. aerou jim aktuálně přikláumc tu o íe 
nejdulezitejsi, c. 1 nejmene důležitý - nemusíte použít všechna čísla hodnotící s t u p n i c e , jedno 
e s o m mn/nn nnuzit v iwbát ^ c c ^ ^ a ^ 

I. Klasifikujte prosím moduly studia podle důležitosti, kterou jim aktuálně přikládáte (č. 6 je 
.X 1 v ' 1 1 1 . , , . . 

Teorie a praxe 
managementu 

Vedení 
lidí 

. , i , vy / 
—C 

Řízení pedagog, 
procesu 

Ekonomika Právo Manažerská 
praxe 

2. Klasifikujte prosím mi 
nej náročnější, č. 1 nejmé 

>duly studia podle vámi prožívané náročnos 
nlnáročný-vizjpokyny k bodu 1) ti studia (č. 6 byl 

I eorie a praxe 
managementu 

Vedení 
lidí 

Řízení pedagog. 
Procesu 

Ekonomika Právo Manažerská 
praxe 

3. Který modul znamenal 
přidaná hodnota, č. 1 nejr 

nej vyšší při 
ližší) 

danou hodnotu pr o vaši řídící či nnost (č . 6 nej vyšší 

Teorie a praxe 
managementu 

Vedení 
lidí 

Řízení pedagog. 
Procesu 

Ekonomika Právo Manažerská 
praxe 

4. Tento projekt byl hrazen z prostředků ESI". Kolik «/o z částky by měl podle Vás řídící 
pracovník ve skolstv, hradit za manažerské vzdělávání z vlastních prostředku? 

25% 50% 75% 100% 

5. Měl by mít řídící pracovník vystudovány základy školského manage 
nástupem do funkce/ & mentu již před 
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7. U každé kompetence prosím zakroužkujte na ose její úroveň 

(0 - nedostačující, 6 - vynikající). V prostředním sloupci označte potřebu uvedených 
kompetencí u řídícího pracovníka ve školství, v pravém sloupci označte prosím vlastní ú 
před zahájením projektu a po jeho ukončení 

Kompetence Obecná potřeba pro 
funkci ředitele školy Úroveň vašich kompetencí 

Kognitivní (teoretické 
znalosti a kontextní 
vědomosti) 

0 1 2 3 4 5 R 
po kurzu 0 1 2 3 4 5 6 Kognitivní (teoretické 

znalosti a kontextní 
vědomosti) před kurzem 0 1 2 3 4 5 6 

Personální 
kompetence (vedení 
lidí, komunikace, 
kooperace) 

0 1 2 3 4 fi R 
po kurzu 0 1 2 3 4 5 6 Personální 

kompetence (vedení 
lidí, komunikace, 
kooperace) před kurzem 0 1 2 3 4 5 6 

Sebedůvěra 
0 1 2 3 4 5 R 

po kurzu 0 1 2 3 4 5 6 

před kurzem 0 1 2 3 4 5 6 

Schopnost hodnotit a 
kontrolovat 

0 1 2 3 4 5 6 
po kurzu 0 1 2 3 4 5 6 

Schopnost hodnotit a 
kontrolovat před kurzem 0 1 2 3 4 5 6 

Řízení sebe sama 
0 1 2 3 4 5 6 

po kurzu 0 1 2 3 4 5 6 Řízení sebe sama 

před kurzem 0 1 2 3 4 5 R 

Schopnost řešit 
problémy 0 1 2 3 4 5 6 

po kurzu 0 1 2 3 4 5 R Schopnost řešit 
problémy 

před kurzem 0 1 2 3 4 5 R 

Koncepční práce 
0 1 2 3 4 5 6 

po kurzu 0 1 2 3 4 5 R Koncepční práce 

před kurzem 0 1 2 3 4 5 R 
Schopnost uvažovat a 
učit se 0 1 2 3 4 5 6 

po kurzu 0 1 2 3 4 5 6 Schopnost uvažovat a 
učit se 

před kurzem 0 1 2 3 4 5 6 

Zvládání změn a jejich 
řízení 

U 1 2 3 4 5 6 po kurzu 0 1 2 3 4 5 R Zvládání změn a jejich 
řízení 
Zvládání změn a jejich 
řízení 

před kurzem 0 1 2 3 4 5 6 

Prostor pro další vyjádření: 

Za vyplnění velice děkuji, Mgr. Václav Trojan, garant průzkumu názorů absolventů projektu 
ESF - Úspěšný ředitel ľ 
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Príloha č. 4 - Dotazník pro vedoucí středisek 

Průzkum názorů vedoucích studijních středisek 

Datum: Studijní středisko: 

l.a Klasifikujte prosím moduly studia podle důležitosti, kterou j im aktuálně přikládáte - Vy 
vedoucí studijních středisek sami za sebe (ě. 6 je nej důležitější, ě. 1 nejméně důležitý -
nemusíte použít všechna čísla hodnotící stupnice, jedno číslo je možno použít vícekrát - např 
5,5,6,4,4,6) 

Teorie a praxe 
managementu 

Vedení 
lidí 

" v 
Řízení pedagog, 
procesu 

Ekonomika Právo Manažerská 
praxe 

1. b Klasifikujte prosím moduly studia podle důležitosti, kterou jim aktuálně přikládáte - Jak 
prosím myslíte, ze odpovídali Vaši studenti (č. 6 je nej důležitější, č. 1 nejméně důležitý -
nemusíte použit všechna čísla hodnotící stupnice, jedno číslo je možno použít vícekrát - např 
5,5,6,4,4,6) 

Teorie a praxe 
managementu 

Vedení 
lidí 

Řízení pedagog, 
procesu 

Ekonomika Právo Manažerská 
praxe 

2. a Klasifikujte prosím moduly studia podle vámi prožívané náročnosti studia - Vy vedoucí 
studijních středisek sann za sebe (č. 6 byl nej náročnější, č. 1 nejméně náročný - viz pokyny 
k bodu 1) 
Teorie a praxe 
managementu 

Vedení 
lidí 

v 
Řízení pedagog. 
Procesu 

Ekonomika Právo Manažerská 
praxe 

2. b Kl asi Ukujte prosím moduly studia podle vámi prožívané náročnosti studia - Jak prosím 
myslíte, že odpovídali Vaši studenti (č. 6 byl nej náročnější, č. 1 nejméně náročný - viz 
pokyny k bodu 1) 
Teorie a praxe 
managementu 

Vedení 
lidí 

Řízení pedagog. 
Procesu 

Ekonomika Právo Manažerská 
praxe 
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3. a Který modul by znamenal nej vyšší přidanou hodnotu pro vaši řídící činnost - Vy vedoucí 
studijních středisek sami za sebe (č. 6 nejvyšší přidaná hodnota, č. 1 nejnižší) 
Teorie a praxe 
managementu 

Vedení 
lidí 

Řízení pedagog. 
Procesu 

Ekonomika Právo Manažerská 
praxe 

3. b Který modul znamenal nejvyšší přidanou hodnotu pro jejich řídící činnost - Jak prosím 
myslíte, že odpovídali Vaši studenti (č. 6 neivvšší nřidaná hodnota, č. 1 nejnižší) 
Teorie a praxe 
managementu 

Vedení 
lidí 

Řízení pedagog. 
Procesu 

Ekonomika Právo Manažerská 
praxe 

4.a Tento projekt byl hrazen z prostředků ESF. Kolik % z částky by měl podle Vás řídící 
pracovník ve školství hradit za manažerské vzdělávání z vlastních prostředků - Vy vedoucí 
studijních středisek sánu za sebe - ? 

25% 50% 75% 100% 

4. b Tento projekt byl hrazen z prostředků ESF. Kolik % z částky by měl podle Vás řídící 
pracovník ve skolstv. hradit za manažerské vzdělávání z vlastních prostředku? - Jak prosím 
myslíte, ze odpovídali Vaši studenti 

25% 50% 75% 100% 

5.a Měl by nu't řídící pracovník vvstudnvňnv v-ÍL I-uK/ 
, , , vJ"i"uovany zakiady skotského managementu nz před 

nástupem do funkce? Vy vedoucí studijních středisek sami za sebe 
Proč? 

. b Měl by mít řídící pracovník vystudovány základy školského managementu již před 
astupem do funkce? Jak prosím myslíte, že odpovídali Vaši studenti 

Proč? 
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6.a U každé kompetence prosím zakroužkujte na ose její úroveň - prosím Váš názor 

(0 = nedostačující, 6 = vynikající). V prostředním sloupci označte potřebu uvedených 
kompetencí u řídícího pracovníka ve školství, v pravém sloupci označte prosím průmčri 
odhadovanou úroveň před zahájením projektu a po jeho ukončení 

Kompetence Obecná potřeba pro 
funkci ředitele školy Průměrná úroveň kompetencí vašich 

studentů 

Kognitivní (teoretické 
znalosti a kontextní 
vědomosti) 

0 1 2 3 4 5 8 
po kurzu 0 1 2 3 4 5 6 Kognitivní (teoretické 

znalosti a kontextní 
vědomosti) před kurzem 0 1 2 3 4 5 6 

Personální 
kompetence (vedení 
lidí, komunikace, 
kooperace) 

0 1 2 3 4 fi fi 
po kurzu 0 1 2 3 4 5 6 Personální 

kompetence (vedení 
lidí, komunikace, 
kooperace) před kurzem 0 1 2 3 4 5 6 

Sebedůvěra 
0 1 2 3 4 5 6 

po kurzu 0 1 2 3 4 5 6 

před kurzem 0 1 2 3 4 5 6 

Schopnost hodnotit a 
kontrolovat 

0 1 2 3 4 5 6 
po kurzu 0 1 2 3 4 5 6 

Schopnost hodnotit a 
kontrolovat před kurzem 0 1 2 3 4 5 6 

Řízení sebe sama 
0 1 2 3 4 5 6 

po kurzu 0 1 2 3 4 5 6 Řízení sebe sama 

před kurzem 0 1 2 3 4 5 6 

Schopnost řešit 
problémy 0 1 2 3 4 5 6 

po kurzu 0 1 2 3 4 5 6 Schopnost řešit 
problémy 

před kurzem 0 1 2 3 4 5 6 

Koncepční práce 
0 1 2 3 4 5 6 

po kurzu 0 1 2 3 4 5 6 Koncepční práce 

před kurzem 0 1 2 3 4 5 6 
Schopnost uvažovat a 
učit se 0 1 2 3 4 5 6 

po kurzu 0 1 2 3 4 5 6 Schopnost uvažovat a 
učit se 

před kurzem 0 1 2 3 4 5 6 

Zvládání změn a jejich 
řízení 

0 1 2 3 4 5 6 po kurzu 0 1 2 3 4 5 6 Zvládání změn a jejich 
řízení 
Zvládání změn a jejich 
řízení 

před kurzem 0 1 2 3 4 5 6 

- 1 1 0 -



6.b U každé kompetence prosím zakroužkujte na ose její úroveň - odhad odpovědí 

Vašich studentů 

(0 - nedostačující , 6 - vynikající) . V prostředním sloupci označte potřebu uvedených 
kompetencí u řídícího pracovníka ve Školství, v pravém sloupci označte prosím vlastní ú 
před zahájením projektu a po j eho ukončení 

Kompetence Obecná potřeba pro 
funkci ředitele školy Úroveň vašich kompetencí 

Kognitivní (teoretické 
znalosti a kontextní 
vědomosti) 

0 1 2 3 4 S R 
po kurzu 0 1 2 3 4 5 6 Kognitivní (teoretické 

znalosti a kontextní 
vědomosti) před kurzem 0 1 2 3 4 5 6 

Personální 
kompetence (vedení 
lidí, komunikace, 
kooperace) 

0 1 2 3 4 5 fi 
po kurzu 0 1 2 3 4 5 R Personální 

kompetence (vedení 
lidí, komunikace, 
kooperace) 

0 1 2 3 4 5 fi 

před kurzem 0 1 2 3 4 5 R 

Sebedůvěra 
0 1 2 3 4 5 R 

po kurzu 0 1 2 3 4 5 fi 

před kurzem 0 1 2 3 4 5 fi 

Schopnost hodnotit a 
kontrolovat 

0 1 2 3 4 5 R 
po kurzu 0 1 2 3 4 5 fi 

Schopnost hodnotit a 
kontrolovat před kurzem 0 1 2 3 4 5 fi 

Řízení sebe sama 
0 1 2 3 4 5 fi 

po kurzu 0 1 2 3 4 5 fi Řízení sebe sama 

před kurzem 0 1 2 3 4 5 fi 

Schopnost řešit 
problémy 0 1 2 3 4 5 6 

po kurzu 0 1 2 3 4 5 fi Schopnost řešit 
problémy 

před kurzem 0 1 2 3 4 5 fi 

Koncepční práce 

0 1 2 3 4 5 6 
po kurzu 0 1 2 3 4 5 fi Koncepční práce 

před kurzem 0 1 2 3 4 5 fi 
Schopnost uvažovat a 
učit se 0 1 2 3 4 5 R 

po kurzu 0 1 2 3 4 5 fi Schopnost uvažovat a 
učit se 

před kurzem 0 1 2 3 4 5 fi 

Zvládání změn a jejich 
řízení 

U _ l _ 2 _ 3 4 5 fi po kurzu 0 1 2 3 4 5 fi Zvládání změn a jejich 
řízení 
Zvládání změn a jejich 
řízení 

před kurzem 0 1 2 3 4 5 fi 

Prostor pro další vyjádření : 

Za vyplnění velice děkuj i , Mgr. Václav Trojan, garant p růzkumu názorů absolventů projektu 
ESP _ Uspesny ředitel F J 
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Příloha č. 5 - Komparace všech modulů studia 

2 40 

& 50 

2 40 

Histogram (Tabulka ESF 51v-215c) 

1 2 3 4 5 6 

Histogram (Tabulka ESF 51v*215c) 

1 2 3 4 5 6 

Histogram (Tabulka ESF 51v'215c) 

S Důležitost TPŠM 
E 3 Náročnost TPŠM 
I S ] Přidaná hodnota TPŠM 

S I Důležitost VL 
[ 5 3 Náročnost VL 
K ] Přidaná hodnota VL 

[ 5 3 Důležitost ŘPP 
r ^ l Náročnost ŘPP 
r - v l Přidaná hodnota ŘPP 
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Histogram (Tabulka ESF 51v*215c) 

1 2 3 4 5 6 

Histogram (Tabulka ESF 51v*215c) 

Důležitost EKO 
ľ x ) Náročnost EKO 
r š j Přidaná hodnota EKO 
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Příloha č. 6 - Histogramy obecně pojímaných kompetencí 
Histogram (Tabulka ESF 51v*215c) 

Kognitivní obecně = 214*1 *normal(x; 4,4579; 1,1072) 

Kognitivní obecné 

Histogram (Tabulka ESF 51v*215c) 

Personální obecné 

Histogram (Tabulka ESF 51v*215c) 

Sebedůvěra obecné 

- 1 1 4 -



Histogram (Tabulka ESF 51v'215c) 

Hodnocení a kontrola obecně 

Řízení sebe sama obecně 

Řešeni problému obecně 

- 1 1 5 -



Histogram (Tabulka ESF 51v"215c) 

Koncepční schopnost obecně 

Histogram (Tabulka ESF 51v*215c) 

Uvažování a učení se obecně 

Zvládání a řízení změn obecně 

- 1 1 6 -



Příloha č. 7 - Histogramy kompetencí před kurzem a po jeho ukončení 
Histogram (Tabulka ESF 51v*215c) 

Kognitivní před = 215"Tnormal(x; 2,8465; 1,05) 
Kognitivní po = 215*1*normal(x; 4,6186; 0,8051) 

Histogram (Tabulka ESF 51v*215c) 
Personální před = 215*1*normal(x; 3,3256; 1,0573) 
Personálni po = 213*1 "normal(x; 4,9484; 0,8081) 

Histogram (Tabulka ESF 51v*215c) 

Sebedůvěra před = 215-1*normal(x; 3,6651; 1,1477) 

- 1 1 7 -



Histogram (Tabulka ESF 51v"215c) 

Hodnocení a kontrola před = 215*1"normal(x; 3,3395; 0,9673) 

Histogram (Tabulka ESF 51v*215c) 

Histogram (Tabulka ESF 51v*215c) 

- 1 1 8 -



Histogram (Tabulka ESF 51v"215c) 
Koncepční schopnost obecné = 214*1 *normal(x; 5,2196; 0,9056) 

Koncepční schopnost před = 214*1*normai(x; 3,5467; 1,0001) 
120 

r v i Koncepční schopnost obecné 
Ľ 3 Koncepční schopnost před 

Histogram (Tabulka ESF 51v*215c) 
Uvažování a učeni se před = 215*1*normal(x; 3,9256; 0,9972) 
Uvažování a učení se po = 215*1 *normal(x; 4,8651, 0.7706) 

l \ l Uvažování a učeni se před 
ľ x l Uvažováni a učení se po 

Histogram (Tabulka ESF 51v*215c) 
Zvládáni a řízení zmén před = 215*1*normaí(x; 3,5349; 1,049) 
Zvládam a řízení změn po = 215*1 *normal(x; 4,9256; 0,6931) 

140 

1 2 3 4 5 6 
Zvládání a řízení změn před 

I ^ J Zvládáni a řízení zmén po 
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Příloha č. 8 - Korelace důležitosti modulů a let praxe 

o * . 
Lij 4 

Frequency Scatterplot (Tabulka ESF 51v*215c) 

Důležitost EKO = 4.8954+0,0048*x 

O o o O o O O 0 • O o • o 

•—O n Q O Q Q Q n—O—•—O—•—•—o-

O • o O . O • O • • • 

• • • • o O • 

1 3 5 7 11 13 15 17 

Roky praxe 

Frequency Scatterplot (Tabulka ESF 51v'215c) 

Důležitost TPŠM = 3,9521 +0,0053*x 

Frequency Scatterplot (Tabulka ESF 51v*215c) 

Důležitost VL = 4,3982+0,0258'x 

n 3 

• » « O O O o o . . o . o o 

• o o o o o o O 0 0 • • • • 

• « O O . o O ' O 

• • o . . o o 

20 

20 

3 5 7 9 11 13 15 17 

Roky praxe 

20 
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Frequency Scatterplot (Tabulka ESF 51v*215c) 

Důležitost ŔPP = 4,4164+0,011 ľ x 

• O 0 0 0 0 • • • o * 

° 0 o O O O O 0 ° • • ° • 

• • o o O O • • • 0 • • 

o o • o 

• • • • • o * o > * « « 

1 3 5 7 11 13 15 17 

Roky praxe 

Frequency Scatterplot (Tabulka ESF 51v*215c) 

Důležitost PRÁVO = 5,0099-0,0052*x 

20 

X 1 
X. 2 
X 3 
^ 4 
"XX. 5 
XX 6 
O 7 
O 8 
O 9 

o o o Q oQoo O o • O o 

• O o o o o o—°—°—*—*—0—» * SL. 

o • O o o O ° ° • • • 

5 7 9 11 13 15 17 

Roky praxe 

Frequency Scatterplot (Tabulka ESF 51v*215c) 

Důležitost MP = 4,8814+0,0174*x 

20 

» 1 
\ 2 
X 3 
"Dv 4 
"XX, 5 
XX 6 
O 7 
XX 8 
Q 9 

. 10 
11 
12 
13 
14 
15 

0 0 O O O O ° O o • o o . o 

—*—Q " Q < O O ° — • — 5 ô í • o " 

o o O • • 

1 3 5 7 11 13 15 17 

Roky praxe 

X 1 
~X 2 

3 

o, . 5 
XX 6 
O 7 
O 8 
t ) . 9 

10 
11 
12 

! 13 
14 

I 15 
I 16 
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