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Resumé 

Bakalářská práce se zabývá přínosem studia školského managementu v bakalářském 

studijním programu pro pedagogické a řídící pracovníky ve školství. Zjišťuje význam studia 

pro absolventy oboru Školský management a pro další zájemce z řad vedoucích pracovníků 

ve školství. 

           Teoretická část zdůvodňuje důleţitost znalostí a uplatňování principů školského 

managementu pro řídící pracovníky ve školství, vymezuje pojem a specifika školského 

managementu. Objasňuje některé manaţerské role a kompetence, které jsou charakteristické 

pro profesionály ve vedoucích funkcích regionálního školství. Poznatky jsou čerpány 

z odborné literatury. 

           Praktická část, která je tvořena dotazníkovou explorací, se zaměřuje na dvě skupiny 

respondentů: na absolventy oboru Školský management a na vedoucí pracovníky, 

kteří studium neabsolvovali.  

Výzkum srovnává potřeby v doplňování a rozšiřování určitých kompetencí, které 

vnímají respondenti obou skupin jako problematické. Zjišťuje oblasti studia školského 

managementu, ve kterých absolventi získali nejvíce poznatků a dovedností. Sleduje důvod 

zájmu či nezájmu o bakalářské studium. 

            Studium v oboru Školský management přineslo absolventům teoretické a praktické 

poznatky a dovednosti, které mohou vyuţít při své kaţdodenní práci. Jedná se zejména 

o oblast práva a ekonomiky, komunikačních dovedností, týmové spolupráce a vedení lidí. 

Význam studia pro frekventanty i vedoucí pracovníky, kteří studium neabsolvovali, spočívá 

v získání celkového přehledu o dané problematice a moţnosti navázání spolupráce s dalšími 

pracovníky ve školství.  

 

 

 

 

Klíčová slova: 

Školský management, manaţer, manaţerské funkce, řídící pracovník ve školství, absolvent, 

kompetence. 
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Summary  

 

  This thesis deals with the contribution of the educational management studies 

for teachers and education managers on the bachelor´s degree. It finds out the importance 

of studies for the school management graduates and other interested education executives. 

  The theoretic part shows the importance of knowledge and application of the school 

management principles for education managers and defines the concept and the specifities 

of the school management. It explains some of the manager roles and competencies which 

are characteristic for professional managers of regional education. The data are drawn from 

professional literature. 

  The practical part, consisting of a questionnaire explorations, focuses on two groups 

of respondents: the school management graduates and the executives who have not completed 

the studies. 

 The research compares the necessities of amendments and enlargements of certain 

competencies which the respondents of the both groups consider as problematic. It identifies 

the areas of the school management studies in which the graduates obtain most of knowledge 

and skills. It follows the reason of interest or disinterest on the bachelor´s degree. 

 The school management studies bring to the graduates theoretical and practical 

knowledge which they can use in their daily work. Mainly in the area of law and economics, 

communication skills, teamwork and leadership. The importance of studies is to obtain 

an overall picture of the problems and possibilities of cooperation with other education 

employees. 
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School management, manager, managerial functions, manager in education, graduate, 

competence. 
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1 Úvod 

„Manaţerem nestačí být nazván, manaţerem třeba být.“  

                                                                                                    Hartwig Martin Herbst 

 

Celosvětově dochází ke zrychlenému rozvoji znalostí, nových technologií, předávání 

informací, zvyšující se konkurenci a dalším změnám, které způsobuje měnící se vnější 

prostředí ve společnosti. Hovoříme o tzv. turbulentním prostředí. Kaţdá organizace, která 

chce prosperovat a být konkurenceschopná, musí jednat rychle a pruţně. Musí se naučit 

správně reagovat na změny, které vyvolává vnější i vnitřní prostředí. 

To vše klade zvýšené nároky na současný management v kaţdé organizaci, ať se jedná 

o ziskovou či neziskovou. V měnící se společnosti uspěje pouze management, který dokáţe 

pohotově reagovat na změny, vyvíjet a realizovat inovativní postupy a aktivity. Manaţeři, 

kteří chtějí být úspěšní, musí být schopni měnit sami sebe, získávat další nové znalosti 

a dovednosti. 

Zákonitosti, které platí všeobecně pro manaţery, platí také pro manaţery ve školství. 

Na vedoucí pracovníky ve školství jsou kladeny stále vyšší nároky v oblasti finančního 

hospodaření, personální politiky, vedení lidí, administrativně správní agendy, vnějších vztahů 

včetně dalších specifik řízení. Kaţdodenně se setkávají s  problémy a úkoly, které vyplývají 

z měnících se podmínek a poţadavků-ty bývají náročné a mnohdy chaotické. 

Většina řídících pracovníků ve školství disponuje pedagogickým vzděláním, které 

však není dostačující pro zvládání funkce manaţera. Proto si musí své znalosti a dovednosti 

z dalších oborů doplňovat studiem a neustále se vzdělávat. Moţností a forem studia 

je nespočet; od jednorázových kurzů pořádaných agenturami nebo vzdělávacími centry aţ po 

dlouhodobější programy, které většinou zajišťují vysoké školy. Záleţí na zájemci, jaká forma 

rozvoje schopností mu bude nejvíce vyhovovat. Jednou z moţností vysokoškolského vzdělání 

je studium školského managementu v bakalářském programu, které umoţňuje Pedagogická 

fakulta Karlovy univerzity v Praze.  

Kombinovaná forma studijního bakalářského programu oboru Školský management 

se zabývá získáváním ucelených znalostí a praktických dovedností, které by měl zvládat 

kaţdý řídící pracovník v oblasti školství.  

Téma bakalářské práce je zaměřeno na přínos studia školského managementu 

v bakalářském studijním programu pro pedagogické a řídící pracovníky ve školství.  
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2 Cíl práce  

 

Cílem bakalářské práce je zjistit, jaký význam má studium pro absolventy školského 

managementu v bakalářském programu. Zhodnotit význam tohoto studia pro další vedoucí 

pracovníky ve školství.    

 

3 Teoretická část 

3.1 Pojem management, manaţer 

Výraz management je specificky americký. Není snadné jej překládat, proto 

se pouţívá v této podobě téměř po celém světě. V češtině byl zejména v minulých letech často 

vyjadřován pojmem - řízení. Také v dalších státech se objevily analogické výrazy, zejména 

ve smyslu českého chápání slov řízení, vedení nebo dohledu a podobně. V současnosti je jiţ 

pojem management výrazem mezinárodním.
1 

 

V odborné literatuře existuje nespočetné mnoţství interpretací slova management. 

Jaromír Veber uvádí: „S pojmem „management“ se můžeme setkat v trojím významu. 

 

1. Management jako specifická aktivita (profese) je stále s větší vážností uznáván jako 

významný činitel ovlivňující prosperitu každé organizace. I sebelépe technicky 

vybavená organizace disponující kvalifikovanými lidmi nemusí být zárukou úspěchu, 

je-li špatně řízena. 

2. Ztotožnění pojmu management s výkonnými řídícími pracovníky (profesionály), 

kteří řídí firmu. 

3. Management jako vědní disciplína, která ovšem neposkytuje nezvratná fakta. 

Management představuje uspořádaný soubor poznatků, většinou odpozorovaných 

z praxe, které jsou zpracovány formou návodů pro jednání nebo jako principy. 

Opírá se o poznatky z více vědních disciplín.“
2
 

 

 

 

                                                           
1
 VODÁČEK, Leo; VODÁČKOVÁ, Oľga. Moderní management v teorii a praxi, s. 12.  

2
 VEBER, Jaromír a kol. Management : základy, prosperita, globalizace, s. 18, 19. 
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Dle L. Vodáčka a O. Vodáčkové: Uvádějí se tři definice pojmu management, podle 

toho, co zdůrazňují. 

1. V pojetí, které poukazuje na vedení lidí: „management znamená umění dosahovat cíle 

organizace rukama a hlavami jiných“. 

2. Příkladem definice ve smyslu specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky, 

je: „Management znamená zvládnutí plánovaných organizačních, personálních 

a kontrolních činností zaměřených na dosažení soustavy cílů organizace“. 

3. Příkladem definice, která zdůrazňuje účel a pouţívané nástroje manaţerské 

práce, je: „Management je soubor přístupů, názorů, doporučení a metod, které užívají 

vedoucí pracovníci (manažeři) k zvládnutí specifických činností (manažerských 

funkcí), směřujících k dosažení soustavy cílů organizace“.  

 

Vodáček a Vodáčková upozorňují: „Chápání a záběr pojmu management se dnes 

obvykle upřesňuje v následujících směrech: 

- vykonavateli managementu jsou lidé (manažeři); 

- management je obsahovou náplní značně obecnou disciplínou se širokým aplikačním 

záběrem. Jde jak o management výrobních podniků, tak i nevýrobních jednotek 

(např. státní a veřejné správy, škol, nemocnic a dalších organizací); 

- management lze aplikovat na různých organizačních úrovních, tj. různých stupních 

hierarchie organizačního uspořádání jednotky a rovněž na obsahově rozmanité 

činnosti; 

- obecným posláním manažerské činnosti je dosažení úspěšnosti (prosperity) uvažované 

organizační jednotky nebo procesu.“
 3

 

 

Manaţer (vedoucí pracovník) je profesionál, který řídí firmu, organizaci nebo její 

část. Má určité pravomoci a odpovědnost. Jeho úkolem je zajistit dosahování ţádoucích 

výsledků a cílů. Na dovednostech, vlastnostech a schopnostech manaţerů závisí do značné 

míry prosperita organizace. Pracovní činnost manaţera je určována jeho vrozenými či 

získanými kompetencemi. 

 

                                                           
3
 VODÁČEK, Leo; VODÁČKOVÁ, Oľga. Moderní management v teorii a praxi, s. 11 – 13. 



- 9 - 

 

J. Veber uvádí: „Manažer - samostatná profese, kdy pracovník na základě zvolení, 

jmenování, pověření či ustanovení nebo zmocnění realizuje aktivně řídící činnosti, pro které je 

vybaven odpovídajícími kompetencemi.“
4
 

 

3.1.1 Kompetence manaţera   

Aby manaţer úspěšně vykonával příslušné pracovní činnosti, musí mít určité 

kompetence. 

To znamená být způsobilý vykonávat potřebné pracovní činnosti a podávat výkony 

s ohledem na očekávané výstupy ve svém pracovním zařazení.   

Mezi základní kompetence manaţera patří dle J. Vebera: odborné znalosti, praktické 

dovednosti a sociální zralost.  

S odbornými znalostmi, které manaţer získal ve škole, nemůţe vystačit. Je výhodné, 

aby disponoval kromě své odborné profese ještě dobrou orientací v dalších disciplínách. 

Protoţe jsou na manaţery kladeny stále vyšší nároky, je nutné odborné znalosti průběţně 

rozšiřovat a doplňovat. Výrazná vlastnost současných manaţerů je ochota se sebevzdělávat, 

absolvovat vzdělávací kurzy, programy, vyhledávat a vyuţívat nové poznatky.   

Také praktické dovednosti, mezi které patří řídící, interpersonální, komunikační 

a technické dovednosti, musí manaţer zdokonalovat a rozvíjet. Získávají se tréninkem a praxí, 

lze se jim naučit. V současnosti je velké mnoţství metod, technik a postupů, které mohou 

usnadnit a zlepšit práci manaţerů.  

Sociální zralost manaţera souvisí s jeho charakterovými vlastnostmi. Týká se lidských 

a mravních kvalit, zčásti dědičných, zčásti získaných výchovou. Mezi typické rysy patří vztah 

manaţera k sobě samému, k druhým lidem, k okolnímu světu. Dalším rysem je vztah k práci, 

k inovačním činnostem, aktivita. Samozřejmostí by mělo být legální chování a jednání 

manaţera, dodrţování zákonů a předpisů. Od manaţerů na vyšších úrovních řízení 

se očekává, ţe budou důvěryhodní, iniciativní, přesvědčiví, cílevědomí, apod. Budou vůdčími 

osobnostmi s přirozenou autoritou či charismem. 

Manaţer je odpovědný za chod organizace, kterou řídí. Musí umět myslet koncepčně, 

rychle reagovat na změny, ovládat techniky strategického řízení, být zaměřen na budoucnost. 

Na manaţery jsou proto kladeny nároky na stálé zlepšování a zvyšování produktivity, 

                                                           
4
 VEBER, Jaromír a kol. Management : základy, prosperita, globalizace, s. 17. 
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výkonnosti, uplatňování nových technik a metod řízení apod. Manaţer si musí trvale 

doplňovat a rozvíjet znalosti a dovednosti.
5
 

 

3.1.2 Manaţerské funkce   

Manaţer musí zvládat tzv. manaţerské aktivity, funkce. Pro naplnění hlavního smyslu 

manaţerské práce a tím dosahování cílů organizace se předpokládá vzájemný soulad 

a vyváţenost manaţerských funkcí. Ve světové manaţerské literatuře je popsáno různé pojetí 

obsahové náplně manaţerských funkcí i jejich odlišné klasifikace. Jednou z klasifikací 

manaţerských funkcí jsou sekvenční funkce: plánování, organizování, personální zajištění 

(výběr a rozmístění spolupracovníků), vedení lidí, kontrolování. Uvedené sekvenční 

manaţerské funkce se realizují postupně, tj. v logické návaznosti („sekvenci“). 

Dalšími důleţitými funkcemi jsou paralelní (průběţné) manaţerské funkce: analyzování, 

rozhodování, implementace. Oba druhy funkcí jsou vzájemně propojeny tak, aby docházelo 

k ucelenému průběhu manaţerské práce.
6
 

 

Plánování je aktivita manaţera zaměřená na stanovení záměru, cíle organizace. 

Cíle a další podmínky jeho plnění jsou obsaţeny v plánu. Nedílnou součástí plánů (programů) 

je určení postupů, aktivit a opatření k dosaţení záměrů, časový harmonogram, stanovení 

struktury a rozsahu zdrojů.
7
 Úkolem manaţera je vytýčit cíle a zpracovat plán rozvoje 

organizace tak, aby byla prosperující, dosahovala konkrétních výsledků a plnila své poslání. 

Současně s plánováním probíhají také paralelní manaţerské funkce. Při tvorbě plánu musí 

manaţer provést analýzu výchozího stavu a přepokládaného dopadu plánovaných opatření. 

Rozhodnout o volbě vhodných postupů realizace a zajistit implementaci plánu i v případě, 

ţe se původní podmínky změnily.
8
  

 

Další základní manaţerskou funkcí je organizování. Úkolem organizování je efektivní 

zabezpečení činností lidí k plnění cílů a ostatních potřeb organizace. Je třeba vymezit 

vzájemné vztahy mezi jednotlivci či skupinami pracovníků, způsob spolupráce, 

                                                           
5
 VEBER, Jaromír a kol. Management: základy, prosperita, globalizace, s. 254 – 256. 

6
 VODÁČEK, Leo; VODÁČKOVÁ, Oľga. Moderní management v teorii a praxi, s. 65 – 68. 

7
  VEBER, Jaromír a kol. Management : základy, prosperita, globalizac, s. 51. 

8
 VODÁČEK, Leo; VODÁČKOVÁ, Oľga. Moderní management v teorii a praxi, s. 77. 
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jejich pravomoc a odpovědnost.
9
 Nedílnou součástí manaţerské práce je vytvoření vnitřní 

struktury organizace. Na základě podmínek, určitých úkolů a cílů, počtu pracovníků a dalších 

specifik, uspořádá manaţer hierarchii v organizaci. Určí pracovní vztahy nadřízenosti 

a podřízenosti, vymezí působnost v oblasti pravomocí a odpovědností, tím stanoví organizační 

strukturu. Záleţí na způsobu stylu řízení vedení a na dalších podmínkách, jaký typ 

organizační struktury bude zvolen. Organizační struktury napomáhají k efektivnímu 

zabezpečení sekvenčních i paralelních manaţerských funkcí. 

 

Neméně důleţitou manaţerskou funkcí je personální zajištění. Na kvalitě pracovníků 

závisí do jisté míry celková úspěšnost a prosperita organizace. Náplní práce manaţera 

v oblasti výběru a rozmístění spolupracovníků je zjišťování potřeby vhodných pracovníků, 

jejich výběr a zařazení na určitou pracovní pozici. Mezi další úkoly patří: hodnocení práce 

spolupracovníků a s tím související změny pracovního zařazení, zvyšování kvalifikace, 

popř. rekvalifikace, personální záleţitosti, vytvoření systému odměňování v podobě hmotných 

i nehmotných odměn a zkvalitňování pracovních podmínek.
10

  

Současný management nemá zájem pouze na prosté přijímání zaměstnanců, 

ale zejména na tvůrčí a loajální spolupráci lidí. Velmi cenné pro kaţdou firmu a organizaci 

jsou schopnosti, dovednosti a uţitečné návyky zaměstnanců. Moderní management se výrazně 

zaměřuje na personální otázky. Někteří autoři hovoří v tomto smyslu např. o „řízení lidských 

zdrojů“, nebo o „personálním managementu“.
11

  

 

Sekvenční manaţerské funkci vedení lidí (spolupracovníků) věnuje moderní 

management velkou pozornost. Úkolem manaţera je vést, motivovat a stimulovat pracovníky 

k tomu, aby se aktivně, iniciativně a kvalitně zapojovali při plnění cílů a poslání organizace. 

V dnešní době existuje mnoho různých přístupů, návodů a teorií, jak realizovat vedení lidí.
12

 

Tyto metody přispívají k posílení prvků demokratizace, větší samostatnosti a angaţovanosti 

výkonných pracovníků apod. Postavení vedoucího pracovníka se v tomto pojetí mění. 

Očekává se od něho, aby byl dobrým manaţerem, ale také vůdcem – lídrem. Důleţitý 

je osobní vliv manaţera na zaměstnance, jeho odborná i osobní úroveň. Úspěch organizace 

                                                           
9
 VEBER, Jaromír a kol. Management : základy, prosperita, globalizace, s. 118. 

10
 VODÁČEK, Leo; VODÁČKOVÁ, Oľga. Moderní management v teorii a praxi, s. 105, 106. 

11
 VODÁČEK, Leo; VODÁČKOVÁ, Oľga. Management. Teorie a praxe v informační společnosti, s. 143, 144. 

12
 VODÁČEK, Leo; VODÁČKOVÁ, Oľga. Moderní management v teorii a praxi, s. 118. 
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se odvíjí od dovedností manaţera; jak dokáţe lidi vtáhnout, motivovat a zapojit do plnění 

vytýčených cílů. Jak je dokáţe přesvědčit, ţe co dělají pro firmu je dobré také pro ně. Umí 

vytvářet důvěru a pocit sounáleţitosti zaměstnanců s firmou.
13 

 

 

Posláním kontroly, sekvenční manaţerské funkce, je hodnocení a včasný rozbor 

reality, porovnání se záměrem, zjišťování rozdílů a odchylek, přijetí závěrů.
14 

Manaţerům 

poskytuje kontrola obraz stavu sledovaných aktivit a záměrů tzn. zpětnou vazbu. Na základě 

negativních zjištění můţe manaţer přijmout postihy, preventivní či korigující opatření. 

Je výhodnější, kdyţ manaţer kontroluje nikoli výsledky, ale procesy, které směřují 

k výsledku. V zájmu vrcholového manaţera je určit funkční vnitřní kontrolní systém 

v organizaci.
15  

 

  

3.2 Školský management 

Pojem školský management můţeme chápat ve třech rovinách: 

- V širším smyslu jde o celkový systém řízení školství, obsahuje všechny činnosti 

a instituce, které tvoří nebo uskutečňují vzdělávací politiku. 

- V uţším smyslu se jedná o vedoucí osoby, které řídí školu, tzn. ředitelé, zástupci škol. 

- V dalším významu je chápán školský management jako obor studia pro vzdělávání 

pracovníků ve školství. 

 

Školský management je v systému pedagogických věd uváděn za hraniční disciplínu. 

Její podstatnou část tvoří řízení pedagogického procesu. Má svůj předmět zkoumání, pojmový 

aparát a výzkumné metody, vyuţívá širokou oblast poznatků z dalších věd. Obecné poznatky 

z managementu se mohou aplikovat ve školském managementu za předpokladu, ţe budou 

v souladu se zvláštnostmi procesu vzdělávání.
16

  

 

Na řízení ve školství působí řada faktorů, které vytvářejí jeho specifiku a určitý 

charakter. Částečně odlišují řízení školy od ostatních organizací.  

 

                                                           
13

 VEBER, Jaromír a kol. Management : základy, prosperita, globalizace, s. 79 - 82. 
14

 VODÁČEK, Leo; VODÁČKOVÁ, Oľga. Management. Teorie a praxe v informační společnosti, s. 188. 
15

 VEBER, Jaromír a kol. Management : základy, prosperita, globalizace, s. 98, 99. 
16

 PRÁŠILOVÁ, Michaela. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro učitele, s. 14, 15. 
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Zvláštnosti a specifika: 

- Na lidském faktoru je závislá efektivita práce školy. V řízení školy převaţuje zaměření 

na vedení lidí (učitelé, ostatní pracovníci, děti, ţáci). Management je ovlivňován 

počtem, věkem, kvalifikací, vlastnostmi, pohlavím (feminizace) zaměstnanců. 

- Charakter škol a styl jejich řízení je určován společenským systémem a systémem 

vzdělávání, jehoţ je součástí. 

- Pro školu je charakteristická otevřenost vnějšímu prostředí, společnosti.  

- Převládajícím lidským faktorem je určována stálá reflexe řídících procesů ve škole.
17

 

 

3.3 Porovnání podnikového a školského managementu 

Cílem podnikového managementu je dosaţení zisku. Zisk je podstatným měřítkem 

úspěšnosti práce managementu. Pro ziskové organizace je charakteristický růst organizace, 

zvyšování objemu výkonů, získávání většího počtu zákazníků. 

Školské organizace nejsou zaloţeny za účelem zisku, ale mají za cíl uspokojovat 

potřeby, poskytovat sluţby a zvyšovat celkovou úroveň vzdělanosti ve společnosti. 

Jejich prioritou by mělo být poskytování co nejlepších sluţeb za daného rozpočtového 

omezení. Úspěšnost je měřena zejména kvalitou poskytovaných sluţeb, mírou naplňování 

svého poslání (ustanoveno ve zřizovací listině). Cíle a výkonnost lze proto měřit s obtíţemi 

a v omezené míře. 

 

Rozdíly v některých oblastech řízení  

Oblast vztahů 

 Pro ziskovou organizaci jsou typické vztahy mezi lidmi a věcmi.  

 V oblasti školství to jsou vztahy lidé a lidé. Jde např. o vzájemné působení učitelů 

a ţáků, respektive subjektů a objektů vzdělávání. 

 

Oblast cílů a úkolů 

 V ziskové organizaci jsou cíle a úkoly jednoznačně formulovány. 

 Stanovení cílů a úkolů ve škole je obtíţnější, jejich vymezení není snadné, protoţe 

vzdělávací cíle mají komplexní povahu. 

                                                           
17

 SOLFRONK, Jan. Kapitoly ze školského managementu, s. 10 – 12. 
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Oblast dělby práce 

 V běţné organizaci je práce jasně vymezena a rozdělena. 

 Školy mají většinou méně zaměstnanců, a proto musí pracovníci zastávat více funkcí. 

Můţe docházet k tomu, ţe jednotlivým zaměstnancům nejsou dokonale určeny 

pravomoci a odpovědnosti. 

 

Oblast kontroly 

 V ziskové organizaci jsou výstupy jednotlivých pracovníků dobře měřitelné, proto 

můţe být práce snadněji kontrolována. 

 Kontrola a evaluace činností škol je obtíţná. Vyplývá to z těţko uchopitelných cílů 

a sloţitosti zkoumaných jevů. 

 

Oblast financování 

 Ziskové organizace jsou převáţně financovány z prostředků, které si samy zajistí, 

např. prodejem svých výrobků nebo sluţeb. Způsob hospodaření a nakládání 

se ziskem si určuje organizace. 

 Školská zařízení, jsou většinou financována z prostředků státních a z prostředků svého 

zřizovatele. Pokud bude mít škola zisk (výnos) např. z doplňkové činnosti, musí se 

při jeho pouţití řídit zákonem. 

 

Organizační struktura, delegování pravomocí 

 Organizační struktura v ziskové organizaci bývá sloţitější, s tím souvisí i zvýšená 

potřeba delegování pravomocí. Kompetence vedoucích pracovníků jsou přesně 

stanoveny. Kaţdý, kdo je zodpovědný za určitý úsek řízení, má své pravomoci jasně 

vymezeny. Můţe tak být snadněji kontrolován a adekvátně finančně ohodnocen. 

 Ve školství se jedná většinou o menší kolektiv zaměstnanců, proto je také organizační 

struktura jednodušší. V malých organizacích bývá delegování pravomocí 

problematické, důvodem je nízký počet zaměstnanců.
18

 

   

 

                                                           
18

 PRÁŠILOVÁ, Michaela. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro učitele, s. 30, 31. 
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Public relations (styk s veřejností) 

 Motivací pro vyuţívání public relations managementem ziskové organizace je hlavně 

zisk. Proto jsou aktivity PR důleţitou součástí řízení kaţdé firmy.  

 Školy do nedávna nevěnovaly PR náleţitou pozornost. Nepociťovaly potřebu a tlak 

konkurence, zejména v menších místech nebyl velký. V současné době se přístup 

managementu k této oblasti zlepšuje.   

 

Vztahy k zákazníkům, klientům 

 Zaměření na zákazníka je u ziskových organizací jedním z prvořadých úkolů. 

Management provádí průzkum spokojenosti zákazníků, pořádá workshopy, snaţí 

se udrţovat kontakt i s předchozími klienty. Svoji hlavní činnost doplňuje o aktivity, 

které mohou zaujmout další zájemce.  

 Vztah ke klientům ve školském prostředí nedosahuje takové pozornosti, jaké by si 

zaslouţil. Pozornost je zejména zaměřena na klienty současné, méně jiţ na budoucí 

a bývalé. Záleţí především na tom, zda má škola konkurenci. Aktivity škol jsou 

zaměřeny na pořádání akcí pro děti a rodiče, zajišťování krouţků, informativních 

schůzek pro rodiče, zjišťování spokojenosti formou dotazníků a další činnosti.   

  

Péče o pracovníky a jejich motivování   

 Ve většině prosperujících firem si manaţeři uvědomují, ţe lidé tvoří nejdůleţitější část 

podniku. Zaměřují se na osobní růst jednotlivců, na zkvalitňování personálních vztahů 

a budování týmu. Zaměstnancům je umoţňován kariérní postup. Zaměstnance mohou 

motivovat peněţitou odměnou, kvalitním pracovním prostředím, různými benefity 

a výhodami. Řídí se heslem: investuje-li firma do svých zaměstnanců, investuje 

do svého úspěchu.  

 Ve školství je pracovní postup a růst kariéry problematický. Ředitelé se proto zaměřují 

na jiné moţnosti motivace. Jde o vytváření pozitivního pracovního klima a zázemí. 

Při rozvoji svých pracovníků vyuţívají a nabízejí pestřejší formy vzdělávání. 

Pověřují pracovníka úkoly, které odpovídají jeho motivačnímu zaloţení.  
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3.4 Řídící pracovníci ve školství 

Obecně můţeme pracovníky ve školství rozdělit na pedagogické a nepedagogické. 

Obě skupiny působí na různých úrovních - stupních řízení. Kaţdý stupeň řízení má v oblasti 

vzdělávání své cíle, úkoly a specifika, stává se nezastupitelným článkem vzdělávacího 

systému. Řídící pracovníci se podílejí na rozvoji a plnění těchto cílů, ovlivňují rozvoj školství, 

jeho kvalitu a úroveň.
19

    

K řídícím pracovníkům ve školství s celorepublikovou působností patří 

top management Ministerstva školství mládeţe a tělovýchovy, pracovníci České školní 

inspekce, pracovníci Ústavu pro informace ve vzdělávání. V regionálním školství 

s celokrajskou působností se jedná o pracovníky odborů školství nebo o pracovníky středisek 

sluţeb školám. V pověřených obcích s rozšířenou působností v oblasti regionálního školství 

zastávají řídící funkce pracovníci odborů školství. Nejpočetnější skupina řídících pracovníků 

je v oblasti předškolního, základního a středního školství. Dalšími řídícími pracovníky 

ve školství jsou manaţeři ve vysokém školství, také pracovníci ve vyšším odborném školství 

a v ostatních školách a školských zařízeních. Druhy škol a školských zařízení jsou uvedeny 

v zákoně č.561/2004 Sb. v §7 odst. 3 a 5. 

Odst. 3:„ Druhy škol jsou mateřská škola, základní škola, střední škola (gymnázium, 

střední odborná škola a střední odborné učiliště), konzervatoř, vyšší odborná škola, základní 

umělecká škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky“. 

  Odst. 5: „Druhy školských zařízení jsou školská zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, školská poradenská zařízení, školská zařízení pro zájmové 

vzdělávání, školská účelová zařízení, školská výchovná a ubytovací zařízení, zařízení školního 

stravování, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školská 

zařízení pro preventivně výchovnou péči“.
20

  

 

Řídící pracovníci škol získávají stále větší odpovědnost za celý chod školy. S tím 

souvisí i zvýšené poţadavky na úroveň řídících pracovníků a způsob řízení. Na základě 

analogie s oblastí ekonomiky, můţeme odvodit, ţe způsob řízení má podstatný vliv na činnost 

školy i na pedagogický proces. Úkolem manaţera ve školství je řídit školu co nejúspěšněji. 

S některými vlastnostmi a předpoklady k řízení se člověk rodí nebo získává během ţivotních 

                                                           
19

 KALOUS, Jaroslav a kol.  Příprava řídících pracovníků ve školství, s. 30. 
20

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších 

předpisů (školský zákon), s. 10264. 
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zkušeností. Velkou část ţádoucích vědomostí, dovedností a další potřebné kvality je moţno 

získat prostřednictvím dobře organizovaného vzdělávání. Pro vedoucího pracovníka 

je důleţité znát důkladně poslání a funkci školy, probíhající činnosti a procesy, jejich 

podmíněnost zákonitostmi a pravidly, kterými se řídí. Do těchto sloţitých procesů nelze 

úspěšně zasahovat bez potřebných znalostí.
21

 Proto se poţadavky na management ve školství 

stále zvyšují. 

 

3.4.1 Poţadavky na řídící pracovníky ve školství 

Současné podmínky pro řízení škol, školských zařízení, institucí i školských orgánů 

se oproti minulosti změnily, jsou náročnější. Na všech úrovních řízení došlo k výrazným 

nárokům v oblasti organizačních a pedagogických opatření, finančních záleţitostí, 

personalistiky a spolupráce s veřejností. Na kvalitě školského managementu závisí efektivní 

výkonnost organizací i jejich celková úroveň. Je nutné, aby řídící pracovníci byli 

profesionálové nejen v oblastech v souvislosti se zajišťováním chodu organizace, ale i při 

řízení změn a zavádění inovací.  

Dle J. Kalouse je řídící pracovník ve škole: “Především schopný manažer a v ideálním 

případě i lídr, schopný vytyčovat dlouhodobější cíle školy a získávat pro jejich plnění své 

spolupracovníky. Z toho vyplývá, že nemůže jít pouze a především o „výkonný orgán“, 

pouhého vykonavatele pokynů a příkazů, ale o samostatného, iniciativního a tvořivého 

člověka. Jeho tvořivost je nezastupitelným atributem zejména v pedagogické oblasti.“
22

 

 

3.4.2 Poţadavky na ředitele škol 

Mezi nejpočetnější skupinu řídících pracovníků ve školství patří ředitelé mateřských, 

základních a středních škol. 

  Ředitel je zodpovědný za celý chod školy. Činnosti, které ve škole probíhají, 

jsou součástí řízení. Není přitom důleţité, jakou formou řízení probíhá, zda se jedná 

o rozhodování, delegování kompetencí na niţší úrovně organizace nebo o tvorbu 

organizačních struktur.  

 

 

                                                           
21

 BACÍK, František; KALOUS, Jaroslav; SVOBODA, Jiří, aj. Kapitoly ze školského managementu, s. 12 - 15. 
22

 KALOUS, Jaroslav a kol. Příprava řídících pracovníků ve školství, s. 47. 
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Zpravidla jsou předmětem řízení tyto oblasti. 

Oblast pedagogického řízení:  

tvorba ŠVP, plánování výuky, systém výuky a hodnocení ţáků, péče o děti a ţáky

 nadané a se speciálními potřebami, apod. 

Oblast ekonomická:  

rozpočet, financování, hospodaření školy, provoz a údrţba, marketing, doplňková

 činnost 

Oblast legislativy: 

dodrţování legislativních norem, tvorba a inovace vnitřních směrnic, předpisů školy  

Oblast personální činnosti: 

získávání, výběr, přijímání a propouštění zaměstnanců, zdravotní péče o pracovníky,

 zajištění sociálních podmínek, BOZP, vzdělávání, motivace a hodnocení pracovníků,

 odměňování, platy zaměstnanců
23

 

Oblast styku s veřejnosti (public relations): 

vztah k zřizovateli, k dalším organizacím, úřadům, k současným i budoucím klientům

 školy  

Oblast vedení lidí: 

určování a ukládání úkolů, koordinace činností, spolupráce, vytváření týmů, 

motivování pracovníků k dosaţení cílů školy, aj. 

 

V náplni práce ředitele se objevuje mnoţství úloh, tak jako u manaţera jiných 

organizací. Ty se mohou rozdělit do skupin, které mají společné znaky charakteristické 

pro konkrétní role. 

Jak uvádí J. Plamínek, můţe se jednat o roli manaţera, lídra, specialisty.
24

 

To znamená, ţe ředitel je nositelem určitých rolí. Není to pouze role manaţera, ale také role 

specialisty a role lídra. V roli manaţera řídí zaměstnance ve škole a jejich prostřednictvím 

plní cíle školy, dosahuje určitých výsledků. V roli specialisty je při vzdělávání dětí, ţáků 

                                                           
23

  SOLFRONK, Jan. Kapitoly ze školského managementu, s. 17, 18. 
24

  PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem, s. 156. 
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v rámci své přímé pedagogické činnosti. Zastává také roli lídra, při které stanovuje koncepci 

a cíle školy, motivuje a podporuje úsilí zaměstnanců k jejich dosahování. 

 

3.4.3 Kompetence řídících pracovníků 

Stejně jako pro práci manaţera podnikové organizace je důleţité zvládat potřebné 

kompetence odborné, manaţerské, sociální a osobnostní. Také pro řídícího pracovníka 

ve školství platí, ţe pokud chce úspěšně vést školu tak, aby plnila své poslání, musí mít určité 

vlastnosti, kompetence. Musí být schopný, způsobilý a oprávněný k vykonávání své funkce 

vedoucího pracovníka.  

Řídící pracovník ve školství by měl disponovat kompetencemi sociálními, 

manaţerskými, osobnostními a odbornými.  

Sociální kompetence se týká schopnosti efektivně a obratně komunikovat a jednat 

s lidmi. Dovednosti řešit problémy v sociální skupině, působit na spolupracovníky ve skupině 

v souladu s cíli organizace. 

Schopnost strategického řízení, kreativity, umění přesvědčovat, aktivizovat pracovníky 

k plnění úkolů a tím k dosahování cílů organizace můţeme označit jako manaţerskou 

kompetenci. 

Osobnostní kompetence lze chápat jako vztah manaţera k sobě samému, k okolnímu 

prostředí, patří k ní temperament a další charakterové vlastnosti.
25

  

K zodpovědné práci potřebuje manaţer odborné kompetence, znalosti v oboru 

své specializace tzn. pedagogické činnosti. Současně by měl ovládat také další odbornosti.      

U manaţera školy jsou předpokládány kompetence v mnoha oblastech – pedagogická, 

psychologická, manaţerská, ekonomická, marketingová, právnická, stavební, prognostická, 

atd. Jeho autorita se v pracovním kolektivu odvozuje převáţně od zvládání uvedených 

kompetencí.
26

  

 

Mimo manaţerských kompetencí musí být splněny pro činnost ředitele školy další 

podmínky. Předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy jsou vymezeny v §5 zákona 

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících: „Ředitelem školy může být fyzická osoba, 

která splňuje předpoklady podle § 3 a)“, a získala praxi v odpovídajícím počtu roků, 

které jsou určené pro ředitele dle typu školy nebo školského zařízení. Ředitel dále musí získat 
                                                           
25

 HRONÍK, František. Kompetenční modely,  s. 24. 
26

 MÜLEROVÁ, Lenka; DOULÍK,Pavel. Vybrané kapitoly ze školského managementu, s. 21. 
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znalosti v oblasti řízení školství do dvou let ode dne výkonu své činnosti. Znalosti v oblasti 

řízení školy můţe získat:  

- studiem pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle 

§24 odst. 4 písm. a), 

- vysokoškolským vzděláním v akreditovaném studijním programu školský 

management,   

- nebo vzděláním v programu celoţivotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou 

školou, které se zaměřuje na organizaci a řízení školství.
27

 

 

Po nástupu do funkce přebírá ředitel odpovědnost za vytváření co nejlepších podmínek 

pro efektivní fungování školy. Měl by kompetentně vykonávat řídící práci a být vzorem 

pro kolektiv spolupracovníků i ostatních účastníků vzdělávacího procesu. Očekává se od něj, 

ţe bude zvládat, tak jako jiný manaţer, odbornou i personální dimenzi manaţerské funkce. 

Protoţe je profese ředitele školy odpovědná a náročná manaţerská práce, začínají někteří 

z nich hledat pomoc v teorii školského managementu.
28

   

      

3.4.4 Některé moţnosti vzdělávání pedagogických, řídících pracovníků v oblasti  

školského managementu 

Agentury zaměřené na vzdělávání a školská zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, poskytují moţnost studia jednotlivých oblastí školského 

managementu formou krátkodobých seminářů a kurzů. Výběr obsahu kurzů záleţí na 

individuálních potřebách a prioritách zájemců. 

Dalšími aktivitami center pro vzdělávání pedagogických pracovníků je organizování 

studia ke splnění kvalifikačních předpokladů pro ředitele škol a školských zařízení podle 

§5 odstavec 2 zákona č.563/2004 Sb. a §5 vyhlášky č.317/2005 Sb. Rozsah studia je zpravidla 

124 hodin, z toho je větší část věnována teoretické přípravě formou přednášek a samostudia, 

zbývající část obsahuje odbornou manaţerskou praxi - stáţe na školských pracovištích. 

Například, Národní institut pro další vzdělávání realizuje ve všech krajských městech 

v ČR akreditované studium Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení.  

                                                           
27

 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, s. 10334.  
28

 PRÁŠILOVÁ, Michaela. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro učitele, s. 24. 
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Program je doporučen ředitelům a zástupcům škol a školských zařízení, dále pracovníkům, 

kteří se připravují ke konkurzu na vedoucí funkci. Obsahem jsou čtyři okruhy: Základy práva, 

Pracovní právo, Financování školy, Organizování školy a pedagogického procesu. Součástí 

je také odborná manaţerská praxe v rozsahu 24 hodin. Studium odpovídá cílům kariérního 

systému ve školství, je v souladu se školským zákonem, zákonem o pedagogických 

pracovnících a vyhláškou o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.
29

  

Kvalifikační studium pro vedoucí pedagogické pracovníky v délce dvou let, 

organizuje Institut celoţivotního vzdělávání při FF UP Olomouc. Absolvent celoţivotního 

vzdělávání můţe na základě ţádosti postoupit do třetího ročníku řádného studia Školský 

management v bakalářském programu a získat diplom.  

V rámci celoţivotního vzdělávání umoţňuje kombinovanou formu vzdělávacího 

programu Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky (podle §7 vyhlášky č.317/2005) 

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Studium je čtyřsemestrové a obsahuje tyto 

moduly: Teorie a praxe školského managementu, Právo, Ekonomika a finanční management, 

Vedení lidí, Řízení pedagogického procesu. 

Vysokoškolskou formu studia školského managementu na úrovni bakalářské, nabízejí 

tři vysoké školy: Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem a Univerzita Karlova v Praze. Poslední jmenovaná škola umoţňuje 

od akademického roku 2010/2011 získat v navazujícím magisterském oboru Management 

vzdělávání také magisterský titul. 

Bakalářské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci je určeno ředitelům 

výchovných a vzdělávacích institucí, pracovníkům na odborech školství ve veřejné a státní 

správě. Zájemci musí mít praxi ve školství.
30

  

Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem nabízí 

studium Školský management v tříletém kombinovaném bakalářském programu. Podmínkou 

přijetí uchazečů je vysokoškolské magisterské vzdělání pedagogického směru. V případě 

absolventa magisterského studia neučitelského typu, musí zájemce během studia úspěšně 

zahájit doplňující pedagogické studium. Další podmínkou je úspěšné vykonání ústní přijímací 

zkoušky formou přijímacího pohovoru.
31

 

                                                           
29

 http://nidv.cz/cs/programova-nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/ 
30

 http://icv.upol.cz/komb_studium/2011-12/skolsky_management590.pdf 
31

 http://pf.ujep.cz/files/user_files/pf_2011.pdf 
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Centrum školského managementu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

nabízí zájemcům moţnost studovat obor Školský management kombinovanou formou. 

„Studium poskytuje posluchačům komplexní přípravu, která postihuje široké spektrum 

profesních kompetencí řídících pracovníků.“ Ke studiu jsou přijímáni zájemci, kteří 

absolvovali alespoň středoškolské vzdělání s maturitou a uspějí při písemném testu.
32

  

           Stálé změny ve společnosti staví ředitele škol do náročné pozice manaţerů a lídrů, kteří 

se snaţí v konkurenčním prostředí uspět a svoji školu obhájit. Musí pohotově a správně 

reagovat na působení vnějšího i vnitřního prostředí. Uvědomují si, ţe pokud chtějí řídit školu 

efektivně, získané poznatky a zkušenosti si musí stále doplňovat a aktualizovat. 

    

4 Praktická část  

4.1 Záměr výzkumu 

Výzkumné šetření probíhalo u dvou skupin respondentů. V první skupině byli 

absolventi bakalářského studijního oboru Školský management. Druhou skupinu tvořili 

vedoucí pracovníci škol, kteří toto studium neabsolvovali. 

Výzkum se zaměřuje na motivaci zájemců o studium, na naplnění či nenaplnění jejich 

očekávání, která vkládali do studia. Zjišťuje odbornosti, ve kterých se potřebovali 

před zahájením studia zdokonalit. Zajímá se o oblasti studia, které přinesly frekventantům 

nejvíce potřebných poznatků, které znalosti a dovednosti mohli aplikovat ve své práci nebo 

uplatnit v osobním ţivotě jiţ během studia. V neposlední řadě, zda obsah studia pokládají 

absolventi za přínosný pro svoji praxi. Srovnává a vyhodnocuje důvody ke studiu u 

absolventů a ostatních vedoucích pracovníků. Zjišťuje, zda jsou oblasti řízení, ve kterých 

pociťovali respondenti potřebu zdokonalení u obou skupin stejné či nikoliv. Porovnává shody 

či rozdíly v hodnocení obou skupin v přínosu kvalifikačního studia pro ředitele škol 

a školských zařízení (Funkční studium I).  

 

4.2 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu je zjistit, které oblasti studia znamenaly pro absolventy přínos 

v pracovním a osobním ţivotě. Vysledovat u obou skupin, zda mají či nemají společné 

potřeby v získávání konkrétních dovedností a znalostí, které jsou nutné pro řídící práci.   

                                                           
32
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Zmapovat motivační faktory, které vedly absolventy ke studiu školského managementu 

v bakalářském programu. Porovnat je s důvody, které by byly významné k absolvování tohoto 

studia pro další vedoucích pracovníky ve školství.  

4.3 Tvrzení 

- Pro absolventy kvalifikačního vzdělávání pro vedoucí pracovníky nebyla náplň tohoto 

studia dostatečná 

- Důvodem zájmu o studium školského managementu byla snaha o získání většího 

přehledu ve školské problematice 

- Zájemci o studium potřebovali získat nejvíce poznatků z oblasti právní a ekonomické 

- Studium bylo přínosné v oblastech, které pokládali absolventi před studiem 

za problematické 

- Získané poznatky a dovednosti uplatnili absolventi v praxi a v osobním ţivotě 

jiţ během studia 

 

4.4 Metoda výzkumu 

Pro výzkumné šetření byla vyuţita metoda dotazníku. Tato metoda je zaloţena 

na dotazování osob a shromaţďování získaných údajů. Dotazník patří ke specifickým 

metodám, pouţívá se ve společenských i dalších vědách.  

 

Základními formáty otázek dotazníku jsou: 

a) Otázky otevřené poskytují respondentům vztahový rámec, neurčují však obsah 

ani formu odpovědi. Respondenti mohou odpovídat volně, dle svého uváţení. 

b) Otázky uzavřené nabízejí respondentům volbu mezi dvěma nebo více alternativami. 

Nemají však moţnost svoji odpověď upřesnit nebo podrobněji objasnit. 

c) Otázky polootevřené jsou kombinací obou předcházejících otázek. Respondenti 

si mohou vybrat jednu z nabídnutých moţností nebo mohou doplnit svou volnou 

odpověď.
33

 

  

 

                                                           
33

 MAJEROVÁ, V.; MAJER, E.:Empirický výzkum v sociologii venkova a zemědělství. Praha: ČZU v Praze, 

2007, ISBN 978-80-213-1671-3, s. 41. 
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V dotaznících byly zařazeny otázky uzavřené, polootevřené i otevřené. Otázky uzavřené 

nabízely výběr ze seznamu odpovědí, některé z nich byly doplněny o otázky polootevřené, 

které poskytly další prostor pro vlastní vyjádření. Aby byla dána moţnost vyjádřit svůj názor 

na danou problematiku či zdůvodnit určitou volbu odpovědi, obsahovaly dotazníky také 

otázky otevřené.  

4.5 Postup výzkumu 

Výzkum byl zaměřen na absolventy bakalářského studijního oboru Školský 

management a na vedoucí pracovníky škol, kteří toto studium neabsolvovali. V rámci 

výzkumného šetření byly vypracovány dva dotazníky pro dvě skupiny respondentů. 

1. Pro absolventy bakalářského studia Školský management. 

2. Pro řídící pracovníky ve školství, kteří bakalářské studium Školský management 

neabsolvovali. 

 

Dotazník č. I byl pro absolventy bakalářského studijního programu Školský 

management. Obsahoval 17 otázek, z toho bylo 8 otázek uzavřených, 4 polootevřené a 5 

otevřených. Na závěr byl dotazník doplněn o moţnost vyjádření názorů k dané problematice.  

 

Dotazník č. II byl určen vedoucím pracovníkům škol, kteří bakalářské studium 

neabsolvovali. Otázek bylo celkem poloţeno 12, z toho otázky č. 1., 2., 3. měly stejné znění 

jako v dotazníku č. I, otázky č. 4 - 6 odpovídaly otázkám č. 5 - 6 v I. dotazníku. 

Polootevřených otázek bylo 5, uzavřené 3 a otevřené 4. Dotazník obsahoval moţnost doplnění 

vlastního názoru na danou problematiku. 

 

Respondenti byli osloveni prostřednictvím emailu, který obsahoval ţádost o vyplnění 

a dva odkazy na dotazníky, které byly vytvořeny pomocí www.google.cz. Adresáti si mohli 

vybrat ze dvou dotazníků ten, který odpovídal jejich charakteristice: dotazník č. I - určený pro 

absolventy bakalářského studia školský management, dotazník č. II - určený vedoucím 

pracovníkům škol, kteří studium školský management v bakalářském programu 

neabsolvovali. 
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Distribuce a návratnost dotazníků 

Začátkem ledna bylo 300 dotazníků odesláno na emailové adresy škol a institucí 

v Plzeňském, Středočeském a Ústeckém kraji. Z celkového počtu se vrátilo 32 dotazníků, 

nebyly doručené. To znamená, 268 dotazníků lze označit jako doručených. Během čtrnácti dní 

se vrátilo 194 dotazníků vyplněných. Návratnost dotazníků byla 72,4 %. 

108 dotazníků zaslali absolventi bakalářského studia a zbývajících 86 dotazníků 

vedoucí pracovníci škol bez bakalářského vzdělání v oblasti školského managementu. 

Návratnost vyplněných dotazníků od vedoucích pracovníků je niţší. Důvodem můţe 

být obecně nechuť k vyplňování tabulek, dotazníků a dalších šetření, kterých je na školy 

zasíláno poměrně hodně. Nebo také zaneprázdněnost vedoucích pracovníků řešením jiných 

naléhavějších úkolů v souvislosti s vedením školy. 

 

4.6 Interpretace dotazníkového šetření 

4.6.1 Dotazník č. I pro absolventy bakalářského studijního oboru Školský management 

Počet respondentů, kteří vyplnili dotazník číslo I byl 108. 

Otázka číslo 1: Vaše nejvyšší dosažené vzdělání před studiem školského managementu. 

Tabulka č. 1: Sloţení respondentů dle dosaţeného vzdělání před studiem 

Vzdělání Počet respondentů 

Středoškolské 47 

Vyšší odborné 10 

Vysokoškolské I. stupně 6 

Vysokoškolské II. stupně 44 

Ostatní 1 

Celkem 108 
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Graf č. 1: Sloţení respondentů dle dosaţeného vzdělání před studiem v % 

 

Z tabulky vyplynulo, ţe jiţ před studiem školského managementu dosáhlo 46,3 % 

respondentů vysokoškolského vzdělání I. a II. stupně. Středoškolské, vyšší odborné a jiné 

vzdělání mělo před studiem celkem 53,7 % respondentů. To znamená, ţe po dokončení 

bakalářského studia dosáhlo i těchto 53,7 % respondentů vysokoškolského vzdělání I. stupně.  

Otázka číslo 2: Napište typ školské organizace, ve které aktuálně pracujete. 

Tabulka č. 2: Sloţení respondentů dle organizace, ve které aktuálně pracují 

Typ školské organizace Počet  

ZŠ 17 

ZŠ + MŠ 23 

MŠ 31 

SŠ 19 

Ostatní 18 

Celkem 108 

 

Graf č. 2: Sloţení respondentů dle organizace, ve které respondenti aktuálně pracují – 

v absolutním vyjádření 
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Nejvyšší počet respondentů pracuje v mateřských školách. Mezi další pracoviště, 

v grafu označené jako ostatní patří: 3 základní umělecké školy, 4 školní jídelny, 2 městské 

úřady, 2 krajské úřady, 4 domy dětí a mládeţe, 3 dětské domovy.  

Otázka číslo 3: Jaká je Vaše současná pracovní pozice?  

Otázka číslo 4: Jaká byla Vaše pracovní pozice před zahájením studia? 

Porovnání otázek č. 3 a č. 4: 

 

Tabulka č. 3: Rozloţení pracovních pozic respondentů před a po studiu  

Pracovní pozice 
Počet pracovních pozic 

Změna 
před studiem po studiu 

Ředitel 46 59 + 13 

Zástupce 26 27 + 1 

Referent 3 5 + 2 

Učitel  22 8 - 14 

Ostatní 11 9 -2 

Celkem 108 108 x 

 

Graf č. 3: Pracovní pozice respondentů před a po studiu – v absolutním vyjádření 

 

Z tabulky je zřejmé, ţe během nebo po dokončení studia dosáhlo 13 pracovníků 

z jiných pracovních pozicí na pozici ředitele. Z tabulky nelze vyčíst, kolik pracovníků 

postoupilo nebo se přesunulo z jednotlivých pozic do jiných. Celkové procento změny 

na vyšší pozici z počtu 108 pracovníků je 14,8 %.  Z dotazníků bylo vyvozeno, ţe 6 učitelů 

a 7 zástupců povýšilo na ředitele, 1 pracovník české školní inspekce se stal ředitelem, 

8 učitelů začalo zastávat funkci zástupce ředitele, 1 vedoucí pedagog a 1 ředitel malotřídní 
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základní školy funkci referenta. Poznatky a dovednosti, které získali absolventi oboru Školský 

management, mohly přispět k úspěšnému postupu na vyšší pracovní pozici. 

Otázka číslo 5: Absolvoval(a) jste studium pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků podle § 24 odst. 4 písm. a) Zákon č. 563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících (dříve - Funkční studium I)? Uveďte rok ukončení. 

Graf č. 4: Počet respondentů, kteří absolvovali a neabsolvovali studium pro ředitele škol 

(Funkční studium I) - v absolutním vyjádření. 

 
 

Poměr mezi absolvováním a neabsolvováním studia pro ředitele je vyrovnaný. 

Tabulka č. 4: Rok dokončení studia respondentů, kteří absolvovali uvedený druh studia  

 

Rok Počet respondentů 

do r. 2000 4 

2001 2 

2003 2 

2004 5 

2005 4 

2006 9 

2007 11 

2008 9 

2009 1 

2010 2 

Celkem 53 

 

 

 

 

53

55

Ano Ne
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Otázka číslo 6: Znalosti a dovednosti pro řídící práci získané studiem pro ředitele škol (viz. 

otázka číslo 5) jsou podle Vašeho názoru: zcela dostačující, částečně dostačující, 

nedostačující 

 

Tabulka č. 5: Rok ukončení studia a vyjádření spokojenosti či nespokojenosti respondentů 

se studiem pro ředitele 

Rok ukončení studia 
Znalosti a dovednosti jsou 

Celkem 
zcela dostačující částečně dostačující nedostačující 

do 2000 1 2 1 4 

2001 0 1 1 2 

2003 0 2 0 2 

2004 2 3 0 5 

2005 2 2 0 4 

2006 1 8 1 9 

2007 2 11 0 11 

2008 7 3 0 9 

2009 0 1 0 1 

2010 1 1 0 2 

Celkem 16 34 3 53 

 

Rok ukončení studia nekoresponduje se spokojeností či nespokojeností respondentů 

se získanými znalostmi a dovednostmi. Neplatí, ţe čím dříve respondenti absolvovali studium 

pro ředitele, tím hodnotí poznatky jako méně dostačující pro řídící práci. Pro 50 dotazovaných 

byl přínos uvedeného studia zcela nebo částečné dostačující pro jejich práci. 

Otázka č. 7: Pokud byla Vaše odpověď „částečně dostačující, nedostačující“ napište, v čem 

spatřujete hlavní nedostatky. 

V otevřené otázce byl prostor pro vyjádření názoru na případné nedostatky kurzu. 

Tabulka č. 6: Nejčastěji uváděné nedostatky kurzu 

Uváděné nedostatky kurzu Četnost 

Studium bylo neucelené, neobsahovalo celou škálu potřebných 

znalostí 
6 

Učivo bylo zhuštěné do krátkého časového úseku 3 

Chyběly některé oblasti: vedení lidí, management, týmová práce, 

komunikace 
6 

Chyběla praxe a konkrétní příklady 5 

Studium bylo zaměřeno pouze na některé typy škol 2 

Nízká úroveň lektorů 1 

Dle vyjádření respondentů obsahovalo studium většinou základní poznatky 

a informace. Některé okruhy školského managementu nebyly zahrnuty nebo jen okrajově. 
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Organizace probíhala formou teoretických seminářů, nedostatečná byla praxe, chyběly 

konkrétní příklady. Školští pracovníci si uvědomují, ţe je nutné, aby se průběţně vzdělávali 

a zdokonalovali své kompetence. 

 

Otázka číslo 8: Co bylo pro Vás hlavním důvodem, motivací ke studiu školského 

managementu? (vyberte nejvýše čtyři) 

Tabulka č. 7: Motivace respondentů ke studiu školského managementu 

Motivy Četnost 

Podmínka zaměstnavatele      21 

Seberealizace 70 

Nové poznatky, dovednosti 68 

Moţnost vyššího platu 12 

Vyšší pracovní pozice 13 

Větší prestiţ ve svém oboru 16 

Větší přehled ve školské problematice 68 

Nový okruhu kolegů, s moţností navázání případné spolupráce   30 

Jiný důvod 2 

 

Graf č. 5: Faktory motivace respondentů ke studiu – v absolutním vyjádření 

 

Nejdůleţitější motivací pro dotazované byla seberealizace. Druhým důleţitým 

motivem bylo získání nových poznatků a dovedností. Na stejné úrovni je i získání většího 

přehledu ve školské problematice. V polootevřené otázce uvedli respondenti další 2 důvody 

studia: moţnost zaloţení školy, získání vysokoškolského vzdělání. 
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Otázka číslo 9: Ze které oblasti jste před studiem potřeboval(a) získat nejvíce poznatků? 

Oznámkujte jako ve škole 1 - 5, číslo 1 znamená pro Vás nejvýznamnější oblast. 

Tabulka č. 8: Oblast, ve které potřebovali respondenti získat nejvíce poznatků 

Oblast 
Známka 

1 2 3 4 5 

Pedagogická 15 6 17 12 13 

Právní 65 15 4 5 3 

Ekonomická 57 19 6 4 1 

Personální 35 19 18 6 3 

ICT 7 9 21 10 12 

Oblast rozvíjení komunikačních 

dovedností 
14 17 19 7 9 

Vedení lidí       53 18 10 5 4 

Zkvalitnění týmové práce 28 17 19 1 5 

Předávání a získávání vzájemných 

zkušeností s dalšími organizacemi 
31 16 16 3 5 

Jiná oblast-jaká 0 0 0 0 0 

 

Nejvíc poznatků potřebovali respondenti získat v oblasti právní, ekonomické 

a v oblasti vedení lidí a personalistice. Potřeba nových informací právních a ekonomických 

je logická, v současné době dochází stále častěji ke změně právních předpisů. Mnohdy 

dochází také k jejich nepřesné interpretaci. Vedení lidí a personalistika patří mezi základní 

manaţerské funkce. Zvláště pro vedoucí pracovníky ve školství je charakteristické zaměření 

na lidi. Naopak nejméně byla uváděna potřeba nových poznatků z oblasti ICT. Jedním 

z důvodu můţe být, ţe mnozí z dotázaných měli moţnost navštěvovat kurzy pro pedagogické 

pracovníky v rámci projektu Státní informační politiky ve vzdělávání - Informační gramotnost 

nebo podobné programy. 

 

Otázka číslo 10: Co jste studiem získal(a)? 

Na otevřenou otázku odpověděli celkem 82 respondenti, to znamená 75 % z celkového 

počtu. Velká část dotázaných (34) uváděla získání nových znalostí, dovedností a informací 

pouze obecně. Jiní oceňovali znalosti a dovednosti z oblasti právní, ekonomické, vedení lidí, 

managementu, personální a týmové práce. Další důleţitou oblastí bylo získání objektivnějšího 

přehledu ve školské problematice. V neposlední řadě odpověděli, ţe studium jim umoţnilo 

zprostředkovat kontakty na odborníky z různých oblastí a téţ navázat spolupráci s novými 



- 32 - 

 

kolegy. Dále lze zmínit zkvalitnění v osobním rozvoji z pohledu sebedůvěry, zvýšení 

sebevědomí a většího nadhledu.  

Otázka číslo 11: Splnila se vaše očekávání spojená se studiem? 

Graf č. 6: Splnila se vaše očekávání spojená se studiem – vyjádřeno v % 

 

Očekávání respondentů byla splněna úplně nebo částečně. Nikdo nevyjádřil svojí 

nespokojenost. To znamená, ţe zpětná reakce studentů na studium je pozitivní. Tuto otázku 

lze dát do souvztaţnosti s otázkou číslo 8. Potvrzuje se zde, ţe jednotlivé motivační faktory 

studentů byly naplněny.  

Otázka číslo 12: Hodnotíte náplň studia jako přínosnou? 

Graf č. 7: Hodnotíte náplň studia jako přínosnou - vyjádřeno v % 

 

Jiţ z předchozí otázky je patrné, ţe očekávání se naplnila proto i přínos studia byl 

hodnocen kladně. Jednotlivé oblasti, které byly náplní studia, jsou dále rozpracovány v otázce 

číslo 16. 
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Otázka číslo 13: Uplatnila jste získané poznatky a dovednosti již během studia? 

Graf č. 8: Uplatnění získaných poznatků a dovedností v PRAXI – vyjádřeno v % 

 

 

Graf č. 9: Uplatnění získaných poznatků a dovedností v OSOBNÍM ŢIVOTĚ - vyjádřeno v % 

 

Z grafu vyplývá, ţe většina respondentů získané poznatky uplatnila v praxi jiţ během 

studia. 4 pracovníci, kteří nejsou ve vedoucích pozicích, uvedli, ţe získané poznatky 

a dovednosti během svého studia v praxi neuplatnili. V porovnání s uplatněním poznatků 

a dovedností v osobním ţivotě nebo také v osobním rozvoji, jsou výsledky odlišné. Přestoţe 

je spojitost mezi osobním a pracovním ţivotem úzká, nedokáţe si 23 respondentů představit 

vyuţití získaných poznatků při studiu také pro osobní ţivot. Největší počet, 51 dotázaných 

však toto vyuţití připouští a 34 ho potvrdila jednoznačně.  
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Otázka číslo 14: Zdokonalil(a) jste se v těchto manažerských funkcích? 

Tabulka č. 9: Zdokonalil(a) jste se v těchto manaţerských funkcích? 

Manaţerská 

funkce 
Ano Částečně Ne 

Plánování 56 46 6 

Organizování 57 45 6 

Personalistika 63 38 7 

Vedení lidí 70 34 4 

Kontrolování 46 52 10 

 

Graf č. 10: Zdokonalení v manaţerských funkcích - vyjádřeno v % 

 

Všechny manaţerské funkce jsou pro vedoucí pracovníky důleţité. Největší 

zdokonalení je patrné v manaţerské funkci vedení lidí, na které se v posledních letech začal 

klást větší důraz. Ale i v dalších manaţerských funkcích respondenti uváděli své jednoznačné 

či částečné zlepšení. Jen několik respondentů uvedlo, ţe se v některých manaţerských 

funkcích nezdokonalili. Zajímavá je funkce kontrolování, která má jiné rozloţení výsledků 

neţ ostatní funkce. Dva respondenti se v dotazníku vyjádřili, ţe se nezdokonalili v ţádné 

z uvedených funkcí.  

Otázka číslo 15:  Byly uvedené okruhy studia (moduly, kurzy) pro vás přínosné?  

Tabulka č. 10: Přínos uvedených modulů 

Okruhy studia Ano Částečně Ne 

Teorie a praxe šk. managementu    69 34 5 

Řízení pedagogického procesu                                       71 34 3 

Ekonomika a finanční management                    83 23 2 

Právo 93 15 0 

Manaţerské praxe                                                              71 21 6 

Volitelné kurzy (aktuální otázky šk. managementu)   45 56 6 

Výcvik v manaţerských dovednostech                            57 41 10 
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Graf č. 11: Byly uvedené okruhy studia (moduly, kurzy) pro Vás přínosné? 

 

Otázka byla zaměřena na konkrétní okruhy studia a jejich přínos. Jiţ v otázce 9 

respondenti uváděli potřebu získat nejvíce poznatků z právní a ekonomické oblasti. Tomu 

odpovídají i hodnoty v tabulce k této otázce. Kde je zřejmé, ţe poznatky z práva a ekonomiky 

byly nejvíce přínosné. Dále byly kladně hodnoceny manažerské praxe společně s řízením 

pedagogického procesu.  

Otázka číslo 16: Vyberte oblasti studia, které měly největší význam pro vaši praxi:   

Tabulka č. 11: Oblasti studia, které měly význam pro praxi 

Oblast studia Četnost výběru 

Vzdělávací politika a školské 

systémy 
15 

Strategické řízení školy                                                         31 

Řízení pedagogického procesu 

v podmínkách znalostní společnosti  
36 

Řízení změny 32 

Hodnocení a vlastní hodnocení 

školy v praxi  
52 

Kultura školy  52 

Marketing  24 

Public relations ve školství  21 

Komunikace  37 

Pracovní právo  69 

Školské právo  72 

Základy práva  38 

Public relations ve školství  21 

Kompetence zřizovatelů (oblast 

hospodaření, zřizovací listina) 
25 
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Oblast studia Četnost výběru 

Zdroje financování ve školství, 

rozpočet, mzdy  
54 

Účetnictví a kontrola, 

vnitroorganizační směrnice  
38 

Doplňková činnost, fondy 

příspěvkových organizací 
16 

Personální management, motivace, 

time management, leadership 
59 

Jiná oblast, doplňte jaká 0 

Tabulka č. 11- pokračování z předchozí strany 

 

Graf č. 12: Význané oblasti studia pro praxi respondentů 

 

Tato polootevřená otázka dále rozpracovává jednotlivé oblasti z otázky č. 15. Nabízela 

respondentům volbu z osmnácti oblastí studia. Kaţdý označil průměrně 6 oblastí, které 

pro jeho praxi měly největší význam. Nejčastěji bylo vybráno školské a pracovní právo. 

Opět lze odkázat na zjištění v otázce číslo 15, kde modul Právo zaujímá podstatnou roli. 

Mezi další dvě oblasti, které byly často vybírány, patří: a) personální management, motivace, 

time management, leadership a b) zdroje financování ve školství, rozpočet, mzdy.  

Jako nejméně významné pro svoji praxi uváděli respondenti vzdělávací politiku a školské 

systémy, oblast doplňkové činnosti a fondů příspěvkových organizací. 
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Otázka číslo 16: Měly tyto praktické dovednosti a znalosti význam pro váš osobní a profesní 

rozvoj?  

Tabulka č. 12: Praktické dovednosti a znalosti, které měly význam pro osobní a profesní 

rozvoj 

Dovednosti  a znalosti Ano Částečně Ne 

Manaţerské praxe (návštěvy 

organizací) 
81 21 6 

Rozvíjení komunikačních 

dovedností a týmové práce 

(organizování a prezentace 

manaţerských praxí) 

74 27 7 

Zkvalitnění práce s PC 40 39 29 

 

Graf č. 13: Praktické dovednosti a znalosti, které měly význam pro osobní a profesní rozvoj - 

vyjádřeno v % 

 

Získané dovednosti a znalosti ve třech zmíněných oblastech dotazovaní hodnotili 

převáţně kladně. Zřetelný význam je kladen na manažerské praxe. Jejich prostřednictvím 

mohli frekventanti navštívit několik různých typů organizací. Měli moţnost porovnat klima, 

styl řízení a další specifika se zkušenostmi ze svého pracoviště. Konzultovat poznatky 

s ostatními kolegy a odborníky. Další nejčastější vybranou oblastí, která znamenala 

pro mnohé velký přínos, bylo rozvíjení komunikačních dovedností a týmové práce. 

Pro některé byla prezentace prací a vlastních názorů před kolegy první zkušeností. Zkvalitnění 

práce na počítači není jednoznačné. Podstatou studia nebyla samotná výuka práce 

s počítačem. Zpracovávání zadaných úkolů během studia tuto znalost vyţadovalo 

a opakováním si kaţdý účastník dovednost zkvalitňoval a upevňoval. Pro 29 respondentů 

neměla práce s počítačem ţádný význam v osobním ani v pracovním ţivot.  
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Prostoru pro vyjádření názorů a připomínek k dané problematice vyuţilo pouze sedm 

respondentů. Čtyři se vyjádřili, k problematice manaţerských praxí. Tři je hodnotí jako velice 

prospěšné.  Jeden z respondentů uvedl, ţe manaţerské praxe byly časově náročné a zatěţující. 

Dále bylo hodnoceno studium jako celek. Pro dva znamenalo rozvoj jak v oblasti profesní tak 

i osobní. Tři byli dokonce motivováni k pokračování v dalším studiu. Jeden doporučuje 

studium všem vedoucím pracovníkům.  

Vyhodnocení výsledků dotazníku číslo I 

Absolventi většinou jako důvod a motivaci ke studiu školského managementu 

v bakalářském programu vybrali z nabízených moţností seberealizaci, moţnost získání 

většího přehledu ve školské problematice a nových poznatků a dovedností obecně. 

Tato očekávání se dle výsledků v dotazníku částečně nebo úplně naplnila, ţádný 

z dotazovaných se nevyjádřil ve smyslu nesplnění očekávání.  

Před zahájením studia se potřebovala většina z nich zdokonalit zejména v oblasti ekonomické, 

právní, personální a vedení lidí. Jak je uvedeno dále, byly tyto potřeby uspokojeny. 

Nejvíce oceňovali získání poznatků a dovedností z oblasti právní, ekonomické, vedení 

lidí, managementu, personální a týmové práce. Kladně hodnocena byla moţnost získat 

celkový přehled o školské problematice a navázání kontaktu a spolupráce s kolegy 

a odborníky. Z praktických dovedností byla často, jako významná pro rozvoj účastníků, 

označována oblast manaţerských praxí a moţnost rozvíjení komunikačních dovedností 

a týmové práce formou organizování a prezentace manaţerských praxí. Dalším přínosem byl 

rozvoj sebedůvěry a zvýšení sebevědomí. Tyto dvě vlastnosti můţeme zařadit mezi potřebné 

osobnostní kompetence manaţera. 

Většina respondentů hodnotila celkovou náplň absolvovaného studia jako přínosnou, 

několik jako částečně přínosnou. Ţádný absolvent neoznačil studium jako nepřínosné.    
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4.6.2 Dotazník číslo II pro vedoucí pracovníky ve školství, kteří bakalářské studium 

Školský management neabsolvovali 

 

 Z celkového počtu vrácených dotazníků 194, bylo 86 od vedoucích pracovníků, kteří 

nejsou absolventi studijního oboru Školský management - tzn.32,1%. 

Návratnost dotazníků nebyla vysoká. Lze usuzovat, ţe vedoucí pracovníci jsou 

zaneprázdněni řešením a zajišťováním jiných úkolů, důleţitých pro jejich organizace. Zaslaný 

dotazník je neoslovil a znamenal pro ně práci navíc.  

 

Otázka číslo 1: Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 

Tabulka č. 13: Sloţení respondentů dle dosaţeného vzdělání 

Vzdělání Počet respondentů vyjádřen 

absolutně v % 

Středoškolské 27 31,4 

Vyšší odborné 2 2,3 

Vysokoškolské I. stupně 11 12,8 

Vysokoškolské II. stupně 46 53,5 

Ostatní 1 0 

Celkem 86 100 

 

Graf  č. 14: Sloţení respondentů dle dosaţeného vzdělání - vyjádřeno v % 

 

Z tabulky vyplynulo, ţe nejvyšší počet respondentů 66,3 % dosáhl vysokoškolského 

vzdělání I. a II. stupně. Vzdělání středoškolské a vyšší odborné uvedlo 33,7 % dotázaných. 
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Otázka číslo 2: Napište typ školské organizace, ve které aktuálně pracujete: 

Tabulka č. 14: Sloţení respondentů dle organizace, ve které aktuálně pracují. 

Typ školské organizace 
Počet 

absolutně v % 

ZŠ 26 30,2 

ZŠ + MŠ 17 19,8 

MŠ 32 37,2 

SŠ 10 11,6 

ZUŠ 1 1,2 

Celkem 86 100 

 

Graf č. 15: Sloţení respondentů dle organizace, ve které aktuálně pracují – v absolutním 

vyjádření 

 

Nejvyšší zastoupení respondentů - 37,2 % je ze samostatných mateřských škol. 

 

Otázka číslo 3:  Jaká je Vaše pracovní pozice? 

Tabulka č. 15: Pracovní pozice respondentů 

Pracovní pozice 
Počet 

absolutně v % 

Ředitel 71 82,6 

Zástupce ředitele 8 9,3 

Vedoucí učitelka MŠ 7 8,1 

Celkem 86 100 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

ZŠ ZŠ + MŠ MŠ SŠ ZUŠ



- 41 - 

 

Graf č. 16: Pracovní pozice respondentů – v absolutním vyjádření 

 

Z počtu 86 dotazovaných 82,6 % uvedlo, ţe zastává pracovní pozici ředitele školy.  

 

Otázka číslo 4: Absolvoval(a) jste studium pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků podle § 24 odst. 4 písm. a)- Zákon č.563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících (dříve - Funkční studium  I)? Pokud ano: Uveďte rok 

ukončení. 

Celkem 70 respondentů uvedené studium absolvovalo 16 nikoliv. Z uvedeného 

je zřejmé, ţe většina vedoucích pracovníků studium pro výkon ředitele dle zákona č.563/2004 

Sb., o pedagogických pracovnících absolvovala. 

Zbylých 18,6 % zastává buď funkci zástupce ředitele či vedoucí učitelky MŠ 

a podmínku studia proto nemusí splňovat nebo je ve funkci krátce a studium ještě nemá 

dokončené. 

 

Tabulka č. 16: Rok dokončení studia respondentů, kteří absolvovali uvedený typ studia 

Rok Počet respondentů 

do r. 2000 15 

2002 5 

2004 9 

2005 7 

2006 10 

2007 6 

2008 8 

2009 5 

2010 5 

Celkem 70 
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Jedním z předpokladů výkonu činnosti ředitele školy je dle §5 ods.2 zákona 

č. 564/2004 Sb., o pedagogických pracovnících získání znalostí v oblasti řízení školství 

nejpozději do dvou let ode dne, kdy začal vykonávat činnost ředitele.  

 22,9 % oslovených vedoucích pracovníků uvedla absolvování studia před rokem 

2000. Z toho lze předpokládat, ţe zastávají vedoucí funkci déle neţ 10 let. 77,1 % 

respondentů ukončilo studium v roce 2002 aţ 2010, proto mohou být pravděpodobně 

ve funkci kratší dobu, tzn. 2 - 10 let. 

 

Otázka číslo 5: Znalosti a dovednosti pro řídící práci získané studiem pro ředitele škol (viz. 

otázka č. 4) jsou podle Vašeho názoru: 

 

Tabulka č. 17: Hodnocení znalostí a dovedností získaných uvedeným studiem 

Znalosti a dovednosti jsou 
Četnost volby 

absolutně v % 

Zcela dostačující 37 52,9 

Částečně dostačující 28 40 

Nedostačující 5 7,1 

Celkem 70 100 

 

Více neţ polovina respondentů uvádí, ţe studium pro ředitele škol, které absolvovali 

v rámci dalšího vzdělávání, bylo pro ně zcela dostačující. Ostatní ve studiu zaznamenali určité 

nedostatky ve výběru témat a zaměření. Konkrétní závěry jsou uvedeny v následujícím 

výsledku otázky číslo 6.  

Otázka číslo 6: Pokud byla Vaše odpověď „částečně dostačující, nedostačující“, napište 

prosím, v čem spatřujete hlavní nedostatky. 

Tabulka č. 18: Nedostatky absolvovaného studia pro ředitele škol (Funkční studium I) 

Hlavní nedostatky Četnost uvedení 

Málo praxe a konkrétních příkladů 11 

Studium bylo zaměřeno pouze na některé typy škol 4 

Oblast právní-pouze okrajově, nedostatečné informace  3 

Nedostatek informací z oblasti ekonomické 5 

Některá témata zbytečná-práce s interaktivní tabulí, s počítačem 2 

Chyběla oblast vedení lidí 1 
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V odpovědích na otevřenou otázku bylo nejčastěji uvedeno, ţe studium bylo málo 

zaměřeno na praxi ředitele.  

Respondenti často pociťovali nedostatečné informování z oblasti ekonomické a právní. 

Dalším zmiňovaným nedostatkem bylo zaměření pouze na některé typy škol, a proto bylo 

pro některé frekventanty málo adresné.  

Několik zajímavých odpovědí respondentů:  

- „Studium v rozsahu cca 140 hodin, z toho 20 hodin praxe nemůţe obsáhnout celou 

školskou problematiku.“ 

- „Je potřeba delšího studia problematiky legislativy, ekonomiky a pracovně právních 

vztahů.“ 

- „Stále mám co studovat a dohánět.“ 

- „Studium jsem absolvovala v roce 1998, po roce 2003 se práce ředitelky významně 

změnila, proto mi jiţ získané poznatky nestačí.“ 

 

Otázka číslo 7: Jakou formu studia upřednostňujete při získávání dalších kompetencí  

v oblasti řízení (vyberte jednu možnost): 

 

Tabulka č. 19: Forma studia při získávání kompetencí 

Formy získávání kompetencí 
Četnost volby 

absolutně v % 

Samostudium 45 52,3 

Návštěva vzdělávacích kurzů 25 29,1 

Prostřednictvím internetu 14 16,3 

Jiná forma 2 2,3 

Celkem 86 100 

 

Graf č. 17: Forma studia pro získávání kompetencí - vyjádřeno v % 

52,3%
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Samostudium Návštěva vzdělávacích kurzů Prostřednictvím internetu Jiná forma
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Nejvyšší počet respondentů při získávání dalších kompetencí v oblasti řízení preferuje 

samostudium - uvedlo 52,3 % vedoucích pracovníků. Mezi jinou formu získávání potřebných 

kompetencí patří konzultace s odborníky placenými i neplacenými, předávání zkušeností a 

konzultace s kolegy z jiných škol. 

 

Otázka číslo 8: Ze které oblasti byste přivítal(a) nové poznatky a dovednosti? Oznámkujte 

jako ve škole 1-5, číslo 1 znamená pro Vás nejvýznamnější oblast. 

Tabulka č. 20: Oblasti, ve kterých potřebují respondenti získat poznatky a dovednosti 

Oblast 
Známka 

1 2 3 4 5 

Pedagogická 31 15 18 8 6 

Právní 41 22 15 4 1 

Ekonomická 39 23 13 2 1 

Personální 22 21 25 6 0 

ICT 14 23 25 11 5 

Oblast rozvíjení komunikačních 

dovedností 
18 24 23 11 2 

Vedení lidí       22 23 21 7 2 

Zkvalitnění týmové práce 27 22 17 8 3 

Předávání a získávání vzájemných 

zkušeností s dalšími organizacemi 
27 19 19 9 4 

Jiná-uveďte jaká 0 0 0 0 0 

Známkou 1 a 2 byla nejčastěji hodnocena oblast právní. Na 2. místě oblast 

ekonomická a na 3. místě oblast pedagogická. 

Známku 4 a 5 dostala nejčastěji oblast ICT, pedagogická, oblast rozvíjení 

komunikačních dovedností a předávání a získávání vzájemných zkušeností s dalšími 

organizacemi. 

            Výsledky ukazují, ţe nejčastěji by vedoucí pracovníci přivítali nové poznatky 

a dovednosti z oblasti právní, ekonomické a pedagogické. V dnešní době dochází velmi často 

k novelizacím a úpravám norem v právní a ekonomické sféře, proto mají vedoucí pracovníci 

potřebu získávat další nové informace.  Z toho, ţe jsou respondenti sami pedagogickými 

pracovníky a současně vedou pedagogické pracovníky, je moţno odvodit nutnost 

zdokonalování v oblasti pedagogické. Někteří pracovníci však naopak uvádějí menší potřebu 

poznatků v oblasti pedagogické. Nejednoznačná je také potřeba rozvíjení komunikačních 

dovedností a předávání a získávání vzájemných zkušeností s dalšími organizacemi. Na jedné 

straně je uvedena celkem vysoká potřeba nových poznatků, ale také jsou několikrát tyto 
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oblasti hodnoceny známkami 4 a 5. Mezi méně důleţité oblasti zařadili respondenti oblast 

personální a vedení lidí. Ale tyto dvě manaţerské funkce by měly být významné pro kaţdého 

řídícího pracovníka. Při porovnání s respondenty I. dotazníku vyplynulo, ţe pro zkvalitnění 

jejich práce, je přínosné právě vedení lidí.  

 

 Otázka číslo 9: Víte o možnosti studia bakalářského oboru Školský management, který 

rozvíjí dovednosti a znalosti v oblasti řízení?  

Graf č. 18: Informovanost o moţnosti bakalářského studia – v absolutním vyjádření 

 

78,1 % z celkového počtu 86 respondentů uvedlo, ţe mají povědomí o moţnosti studia 

bakalářského programu Školský management. 

 

Otázka číslo 10: Mělo by studium tohoto programu pro Vás význam? Svojí odpověď prosím 

zdůvodněte. 

Graf č. 19: Význam studia pro respondenty - v absolutním vyjádření 

 

           Více neţ polovina respondentů (54,7 %) uvedla, ţe studium školského managementu 

formou bakalářského studia by pro ně neměla význam. 45,3 % respondentů vidí v tomto 

programu pro sebe určitý přínos. Objasnění své volby, uvedly obě skupiny v otevřené části 

otázky; odpovědělo 50 respondentů. 
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Tabulka č. 21: Odpovědi respondentů – proč by uvedené studium pro ně mělo význam 

Proč by studium mělo význam Četnost volby 

Získání přehledu o školské problematice 5 

Poznatky z ekonomické oblasti 2 

Zajímavé poznatky, informace, vědomosti 6 

Prohloubení stávajících znalostí a dovedností 3 

Kontakt se zkušenými kolegy 2 

Nové poznatky z oblasti právní 2 

 

Některé odpovědi: 

- „Aktuálně bych se dozvěděla o nových pedagogických, právních, personálních 

novinkách.“ 

- „Získání nových poznatků vzhledem ke stále se měnícím skutečnostem.“ 

- „Neexistuje ţádný ucelený přehled pro práci ředitele. Škola by to teoreticky mohla 

nabídnout.“ 

- „Hlásím se do konkurzu na ředitelku, v nynější situaci by studium znamenalo 

i motivaci finanční.“ 

- „Studium by znamenalo získání kvalifikace, nových poznatků a jejich předávání 

dalším zaměstnancům.“ 

- „Přínos ve zkvalitnění týmové práce, získávání zkušeností ve vedení lidí.“ 

- „Měla bych větší přehled, dovedla bych se více orientovat ve vedení školy.“ 

 

Tabulka č. 22: Odpovědi respondentů - proč by uvedené studium pro ně nemělo význam 

Proč by studium nemělo význam  Četnost volby 

Brzký odchod do důchodu 10 

Vzhledem k věku by nemělo význam 5 

Velké pracovní vytíţení 8 

Ukončené studium Mgr. 3 

Nevyhovující forma studia 4 

Pravidelné absolvování vyhovujících kurzů 3 

Studium by nepřineslo ani zvýšení platu, ani lepší pozici 2 

 

Některé odpovědi: 

- „Význam by mělo, ale ve svém věku bych se do toho uţ nepustila.“ 

- „Bylo by to zřejmě zajímavé, ale poslední dobou přibylo tolik nové administrativy, 

ţe jiţ nemám chuť pouštět se do dalšího studia.“ 
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- „Studium bohuţel postihuje pouze stávající platnou legislativu, kdo nesleduje vývoj 

pravidelněji, je mimo i se sebelepším studiem.“ 

- „Mělo by význam, pokud by bylo nutné k vykonávání mé práce.“ 

- „Funkční studium je pro výkon funkce ředitele dostačující, praxe a další růst 

je záleţitostí kaţdého ředitele, stejně je na něm, jakým směrem se vydá.“ 

- „Studium je bohuţel velice časově náročné.“ 

- „Pokud bych byla mladší, neměla VŠ, kterou mám a chtěla jsem být ředitelkou, 

pak bych to povaţovala za nezbytnost.“ 

- „Vědomosti by se hodily, ale za cenu bakalářského studia při zaměstnání, kdyţ uţ 

mám titul Mgr., je to nepřijatelné.“ 

- „Vše se neustále mění. Jakákoliv práce navíc (včetně dalšího studia) ochuzuje rodinu 

o tátu a odvádí mě od práce na řízení školy.“ 

 

Otázka číslo 11: Co by bylo pro Vás hlavním důvodem, motivací ke studiu školského 

managementu (vyberte nejvýše 4): 

Tabulka č. 23: Důvod ke studiu 

Důvod, motivace ke studiu 
Četnost 

absolutně 

Podmínka zaměstnavatele      24 

Seberealizace 22 

Nové poznatky, dovednosti 45 

Moţnost vyššího platu 25 

Vyšší pracovní pozice 10 

Větší prestiţ ve svém oboru 2 

Větší přehled ve školské problematice 52 

Nový okruh kolegů s moţností navázání případné spolupráce   30 

Jiný důvod 0 

 

Respondenti měli moţnost vybrat z uvedených poloţek nejvíce 4. V průměru uváděli 

2 - 3 hlavní důvody ke studiu. 

Nejčastěji – 52x uvedenou motivací ke studiu školského managementu bylo získání 

většího přehledu ve školské problematice. Dalším důvodem by bylo získání nových poznatků 

a dovedností - vybráno 45x. Třetí důvod pro moţné studium: nový okruh kolegů, s moţností 

navázání případné spolupráce, bylo zvoleno 30x. Tři poloţky: podmínka zaměstnavatele, 



- 48 - 

 

moţnost vyššího platu a seberealizace měly podobný počet bodů: 22 - 25. Pouze 2x byl 

zvolen důvod studia „větší prestiţ ve svém oboru“. 

 

Prostor pro vyjádření názorů k dané problematice využilo 10 respondentů. 

Vybráno z citací: 

„Bohuţel neznám ředitele, který by neměl úvazek přímé pedagogické činnosti. A to 

vše ještě k té rozsáhlé ekonomické, právní a manaţerské činnosti.“ 

„Zvláštní kapitolou jsme my, ředitelé tzv. malotřídek, nemáme sbor zástupců 

a sekretářek, vše si opravdu děláme sami.“ 

„Kromě celoţivotního vzdělávání ředitelů škol, by měl být také kariérní řád ředitelů.“  

„Jako ředitel pracuji rok. Zorientovat se v problematice bude trvat ještě minimálně 

jeden. Zatím plavu, ale do konkurzu bych nešel. Je to náročná, nevděčná a velmi zodpovědná 

práce a poměrně směšně ohodnocená.“ 

„Zřizovatel nepřihlíţí při odměnách k aktivitě ředitele v oblasti sebevzdělávání. 

Je hodnocen podle termínů odevzdání tabulek, hlášení atd.“ 

„Ve školství je nutná neustálá aktualizace vědomostí, ředitel musí stále sledovat vývoj 

ve všech oblastech řízení.“ 

 

Vyhodnocení výsledů z dotazníku číslo II 

Z výzkumného šetření vyplývá, ţe většina vedoucích pracovníků absolvovala studium 

pro ředitele škol a povaţují je za dostačující pro svoji řídící práci. Zajímavé je, ţe i ti vedoucí 

pracovníci, kteří ukončili studium před rokem 2000, uvádějí, ţe jsou získané znalosti 

a dovednosti pro ně zcela nebo částečně dostačující. Někteří pracovníci připouští nedostatky 

v obsahu studia zejména v oblasti ekonomické, právní a praktického zaměření. K dalšímu 

doplňování potřebných kompetencí pro řídící práci upřednostňují formu samostudia. Jako 

motivaci pro případné studium školského managementu v bakalářském programu uvádějí 

nejčastěji moţnost získání většího přehledu ve školské problematice a získání nových 

poznatků a dovedností. Nové poznatky a dovednosti by dle odpovědí přivítali v právní a 

ekonomické sféře. Ostatní respondenti zdůvodňují nezájem o studium svým vyšším věkem a 

brzkým odchodem do důchodu nebo velkou pracovní vytíţeností a plněním dalších 

povinností. 
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O moţnosti získání dalších poznatků z oblasti řízení ve školství, formou bakalářského 

studia oboru Školský management, je informována většina vedoucích pracovníků.  

 

4.7 Závěr výzkumného šetření 

Soustavné studium a doplňování nových poznatků a dovedností je nedílnou součástí 

práce manaţera, to platí také pro manaţera ve školství. Respondenti obou výzkumných skupin 

si plně uvědomují nutnost svého rozvoje. Moţností, jak toho dosáhnout, je několik. 

Od samostudia a návštěv jednorázových kurzů po studium v dlouhodobějších programech. 

Z odpovědí frekventantů vzdělávání pro ředitele škol (Funkční studium I), je moţno 

zaznamenat, ţe většině z nich tzn. 93,5 % plně nebo částečně k jejich práci dostačovalo.  

 

Tvrzení 

 Pro absolventy kvalifikačního vzdělávání pro vedoucí pracovníky nebyla náplň 

tohoto studia dostatečná – tímto zjištěním se nepotvrzuje. 

Proč se tedy někteří pracovníci hlásili do bakalářského studijního programu Školský 

management? Z dotazníku pro absolventy vyplynulo, ţe hlavním důvodem byla seberealizace 

a na dalším místě získání většího přehledu ve školské problematice společně s moţností 

nových poznatků a dovedností. Seberealizace člověka zaujímá v Maslowově pyramidě potřeb 

nejvýše poloţenou veličinu. To znamená, ţe respondenti pociťovali potřebu osobního 

úspěchu a rozvoje. 

 

 Důvodem zájmu o studium školského managementu byla snaha o získání většího 

přehledu ve školské problematice.  

Částečně se potvrdilo. Rozdíl mezi volbou seberealizace a získáním většího přehledu 

ve školské problematice se liší ve výsledcích dotazníku pouze o 2 body. 

Při srovnání s motivy respondentů II. skupiny, bylo zjištěno, ţe seberealizaci uváděli 

respondenti aţ na 6. místě. Nejčastější volbou bylo označeno získání většího přehledu 

ve školské problematice. 

Pojem školská problematika je široký. Z pohledu řídícího pracovníka můţe zahrnovat 

vše od vzdělávacího systému a jeho článků, funkce jednotlivých typů škol a školských 

zařízení aţ po management škol, včetně kompetencí vedoucích pracovníků. Uvedenou 

problematikou se mimo jiné zabývá obor studia Školský management. 
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 Zájemci o studium potřebovali získat nejvíce poznatků z oblasti právní 

a ekonomické  

 Studium bylo přínosné v oblastech, které pokládali absolventi před studiem 

za problematické 

Obě tato tvrzení se potvrdila. Respondenty bylo uvedeno, ţe před studiem potřebovali 

získat nejvíce poznatků z oblasti právní a ekonomické. 

Rovněţ potvrdili přínos studia modulu Ekonomický a finanční management, modulu 

Právo. Dlouhodobě dochází ke změnám v ekonomických a právních předpisech a nařízeních. 

Řídící pracovníci většinou nejsou v této problematice odborníky, i kdyţ plně za právní 

a ekonomické záleţitosti odpovídají. Z těchto povinností vyplývá potřeba stále nových 

informací.  

Vedoucí pracovníci bez bakalářského vzdělání v oboru školský management uváděli 

aktuální potřebu v získání dovedností a znalostí také v oblasti právní a ekonomické.  

 

 Získané poznatky a dovednosti uplatnili absolventi v praxi a v osobním ţivotě 

jiţ během studia 

Potvrdilo se pouze v jedné části. Většina absolventů uplatnila poznatky a dovednosti 

jiţ během studia při své praxi, v osobním ţivotě však uvedli vyuţití niţší.  

Mezi oblasti studia, které mohli studenti nejvíce vyuţít ve své praxi, patřilo školské 

a pracovní právo, dále personální management, time management, leadership a motivace- 

můţeme je zahrnout do manaţerských funkcí personalistika a vedení lidí. Dalšími 

jmenovanými oblastmi byly zdroje financování ve školství, rozpočet a mzdy. Pro profesní 

a zároveň i pro osobní rozvoj měly velký význam manažerské praxe, na druhém místě 

rozvíjení komunikačních dovedností a týmové práce. 

 

K motivačním faktorům, které vedly absolventy ke studiu bakalářského oboru Školský 

management, patří seberealizace a snaha o získání přehledu ve školské problematice. Pro další 

vedoucí pracovníky ve školství, by motivací ke studiu bylo také získání přehledu ve školské 

problematice.  

Školské pracovní právo, personální management, time management, leadership, 

motivace, zdroje financování ve školství, rozpočet a mzdy patří k oblastem studia, které 

přinesly frekventantům studia nejvíce potřebných poznatků pro praxi. Znalosti a dovednosti 

získané při manaţerských praxích, rozvíjení komunikačních dovedností a týmové práce mohli 
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aplikovat ve své praxi nebo uplatnit v osobním ţivotě jiţ během studia. Obsah studia hodnotili 

respondenti jako přínosný. Největší zdokonalení uváděli v manaţerské funkci vedení lidí 

a personalistika.  Výsledky dotazníků ukázaly, ţe účastníci obou skupin respondentů měli 

společnou potřebu získat znalosti z právní a ekonomické oblasti.  

 

Předloţená tvrzení a jejich vyhodnocení platí pouze pro uvedenou skupinu 

respondentů výzkumného šetření. Z výsledků nelze vyvodit obecné závěry pro nízký 

počet účastníků.  

 

 

5 Závěr  

 

V současné době se vše kolem nás vyvíjí a mění obrovskou rychlostí. Na probíhající 

změny musí reagovat všichni bez rozdílu- organizace, instituce i jednotlivci. 

V souvislosti se změnami ve společnosti se mění také role vedoucích pracovníků ve 

školství. Protoţe pracují především s lidmi, stávají se z nich manaţeři a zejména lídři. Musí 

umět realizovat a vyrovnat se s aktuálními změnami a trendy ve školské legislativě, 

ekonomice, managementu, v disciplínách pedagogiky apod. Obecně se zvyšují poţadavky 

na jejich manaţerské kompetence. Získané znalosti a dovednosti, které nabyli většinou 

na školách s pedagogickým zaměřením, těmto potřebám a poţadavkům nestačí. Je třeba, aby 

si další vzdělávání stále doplňovali. Řídící pracovník ve školství by měl být profesionálním 

manaţerem. 

Jednou z moţností, jak toho dosáhnout, je studium oboru Školský management 

v bakalářském programu. 

Cíl bakalářské práce, zaměřený na zjištění významu studia pro absolventy školského 

managementu v bakalářském programu a zhodnocení významu tohoto studia pro další 

vedoucí pracovníky ve školství, byl splněn.    

Vedoucím pracovníkům můţe být studium školského managementu prospěšné 

při zkvalitňování jejich náročné práce. Ostatním pedagogickým pracovníkům pomohou 

získané kompetence podílet se na řízení školy a v dalších činnostech, které ve škole probíhají. 

 Přínos studia potvrdila většina absolventů zkoumaného vzorku v oblasti profesní a částečně 

i osobní. Obsah studia hodnotí kladně. 
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Na základě zjištěných souvislostí v rámci bakalářské práce je moţno doporučit 

studium, formou bakalářského oboru Školský management, širokému spektru pracovníků 

ve školství.  

Výsledek práce můţe být podkladem pro rozhodování zájemců o tento typ studia. 

Mohou se seznámit s teoretickými východisky, která označují poznatky a dovednosti z oblasti 

školského managementu za důleţité pro řídící pracovníky ve školství, porovnat svá očekávání 

a potřeby s názory a pohledy minulých posluchačů (frekventantů).  Zjistit, jaký přínos mělo 

bakalářské studium pro rozvoj absolventů a srovnat s vlastními poţadavky. 

Zkoumaný vzorek účastníků zastupuje jen velmi malou část absolventů bakalářského 

studia a dalších vedoucích pracovníků ve školství. Závěry proto nelze zobecnit; přesto jsou 

získané názory, informace a zkušenosti z této problematiky zajímavé. Několik kolegů 

vyjádřilo ţádost o výsledky bakalářské práce. Z toho lze vyvodit, ţe téma je pro pracovníky 

ve školství aktuální.  
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8 Přílohy 

Příloha č. 1: Dotazník I. 

 

Váţená kolegyně, váţený kolego, 

do rukou se Vám dostává dotazník, jehoţ hlavním cílem je zjistit: Jaký je přínos studia 

školského managementu v bakalářském studijním programu pro vaši praxi, pro váš profesní 

a osobní rozvoj. Získané údaje budou podkladem pro zpracování bakalářské práce. 

Děkuji za Váš čas a spolupráci.         Alena Kočová  

1. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání před studiem školského managementu: 

 Středoškolské 

 Vyšší odborné 

 Vysokoškolské I. stupně (Bc.) 

 Vysokoškolské II. stupně (Mgr., Ing.,…) 

 Jiné:……………………………………………………………………. 

 

2. Napište typ organizace, ve které aktuálně pracujete (MŠ, ZŠ, Školní jídelna,……): 

…………………………………………………………………………………… 

3. Jaká je Vaše současná pracovní pozice? 

…………………………………………………………………………………… 

 

4. Jaká byla Vaše pracovní pozice před zahájením studia? 

…………………………………………………………………………………… 
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5. Absolvoval(a) jste studium pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků podle § 24 odst. 4 písm. a)- Zákon č.563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících (dříve-Funkční studium I)? 

 ano rok ukončení  

 ne 

 

6. Znalosti a dovednosti pro řídící práci získané studiem pro ředitele škol (viz. otázka 

č.5) jsou podle Vašeho názoru: 

 zcela dostačující 

 částečně dostačující  

 nedostačující  

 

7. Pokud byla Vaše odpověď „částečně dostačující, nedostačující“, napište prosím, 

v čem spatřujete hlavní nedostatky: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Co bylo pro Vás hlavním důvodem, motivací ke studiu školského managementu 

(vyberte nejvýše 4) 

 Podmínka zaměstnavatele 

 Seberealizace 

 Nové poznatky, dovednosti 

 Moţnost vyššího platu 

 Vyšší pracovní pozice 

 Větší prestiţ ve svém oboru 

 Větší přehled ve školské problematice 

 Nový okruhu kolegů s moţností navázání případné spolupráce 

 Jiný důvod-napište: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………. 

 

9. Z které oblasti jste před studiem potřeboval(a) získat nejvíce poznatků? Oznámkujte 

jako ve škole 1-5, číslo 1 znamená pro Vás nejvýznamnější oblast. 

 Pedagogická 

 Právní 

 Ekonomická 

 Personální 

 ICT  

 Oblast rozvíjení komunikačních dovedností 

 Vedení lidí 
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 Zkvalitnění týmové práce 

 Předávání a získávání vzájemných zkušeností s dalšími organizacemi 

 Jiná-jaká: ……………………………………………………………….. 

 

10. Co jste studiem získal(a): 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Splnila se vaše očekávání spojená se studiem?  

 ano  

 částečně 

 ne 

 

12. Hodnotíte náplň studia jako přínosnou? 

 ano 

 částečně 

 ne  

 

13. Uplatnil(a) jste získané poznatky a dovednosti již během studia? 

a) v praxi          

 ano 

 částečně  

 ne 

 

b) v osobním ţivotě 

 ano 

 částečně  

 ne 

 

14. Zdokonalil/a jste se v těchto manažerských funkcích? 

 ano částečně ne 

Plánování    

Organizování    

Personalistika    

Vedení lidí    

Kontrolování    
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15. Byly uvedené okruhy studia (moduly, kurzy) pro vás přínosné?  

 ano částečně ne 

Teorie a praxe šk. managementu       

Řízení pedagogického procesu                                          

Ekonomika a finanční management                       

Právo    

Manaţerské  praxe                                                                 

Volitelné kurzy (aktuální otázky šk. 

managementu)   
   

Výcvik v manaţerských dovednostech                               

 

16. Vyberte oblasti studia, které měly největší význam pro vaši praxi:   

 Vzdělávací politika a školské systémy                                            

 Strategické řízení školy                                                                 

 Řízení pedagogického procesu v podmínkách znalostní společnosti 

 Řízení změny 

 Hodnocení a vlastní hodnocení školy v praxi 

 Kultura školy 

 Marketing 

 Public relations ve školství 

 Komunikace 

 Pracovní právo 

 Školské právo 

 Základy práva 

 Kompetence zřizovatelů (oblast hospodaření, zřizovací listina) 

 Zdroje financování ve školství, rozpočet, mzdy 

 Účetnictví a kontrola, vnitroorganizační směrnice 

 Doplňková činnost, fondy příspěvkových organizací 

 Personální management, motivace, time management, leadership 

 Jiná oblast, doplňte jaká………………………………………… 

17. Měly tyto praktické dovednosti a znalosti význam pro váš osobní a profesní rozvoj?  

 ano částečně ne 

Manaţerské praxe (návštěvy 

organizací) 
   

Rozvíjení komunikačních 

dovedností a týmové práce 

(organizování a prezentace 

manaţerských praxí) 

   

Zkvalitnění  práce s PC    
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Prostor pro vyjádření Vašich názorů k dané problematice:  

 

Příloha č. 2: Dotazník II. 

 

Váţená kolegyně, váţený kolego, 

 

chtěla bych Vás poţádat o vyplnění dotazníku, který bude slouţit jako podklad 

pro bakalářskou práci na téma: Přínos studia školského managementu v bakalářském 

studijním programu pro pedagogické a řídící pracovníky ve školství.                       

Děkuji za Váš čas a spolupráci.      Alena Kočová  

 

1. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 

 Středoškolské 

 Vyšší odborné 

 Vysokoškolské I. stupně (Bc.) 

 Vysokoškolské II. stupně (Mgr., Ing.,…) 

 Jiné:……………………………………………………………………. 

 

2. Napište typ organizace, ve které aktuálně pracujete (MŠ, ZŠ, Školní jídelna,……): 

…………………………………………………………………………………… 

 

3. Jaká je Vaše pracovní pozice? 

…………………………………………………………………………………… 

 

4. Absolvoval(a) jste studium pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků podle § 24 odst. 4 písm. a)- Zákon č.563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících (dříve-Funkční studium I)? 

 

 ano rok ukončení  

 ne 

 

5. Znalosti a dovednosti pro řídící práci získané studiem pro ředitele škol (viz. otázka 

č.4) jsou podle Vašeho názoru: 

 zcela dostačující 

 částečně dostačující  

 nedostačující  

 

6. Pokud byla Vaše odpověď „částečně dostačující, nedostačující“, napište prosím, 

v čem spatřujete hlavní nedostatky: 

………………………………………………………………………………………………………



- 61 - 

 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Jakou formu studia upřednostňujete při získávání dalších kompetencí  

v oblasti řízení (vyberte jednu možnost):  

 Samostudium 

 Návštěva vzdělávacích kurzů 

 Prostřednictvím internetu 

 Jiná forma (napište jaká)...................................................... 

 

8. Z které oblasti byste přivítal(a) nové poznatky a dovednosti? Oznámkujte jako ve škole 

1- 5, číslo 1 znamená pro Vás nejvýznamnější oblast. 

 Pedagogická 

 Právní 

 Ekonomická 

 Personální 

 ICT  

 Oblast rozvíjení komunikačních dovedností 

 Vedení lidí 

 Zkvalitnění týmové práce 

 Předávání a získávání vzájemných zkušeností s dalšími organizacemi 

 Jiná-jaká: …………………………………………………. 

 

9. Víte o možnosti studia bakalářského programu Školský management, který rozvíjí 

dovednosti a znalosti v oblasti řízení?  

 ano   

 ne 

 

10. Mělo by studium tohoto programu pro Vás význam? 

 ano   

 ne 

Svojí odpověď prosím zdůvodněte 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………… 
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11. Co by bylo pro Vás hlavním důvodem, motivací ke studiu školského managementu 

(vyberte nejvýše 4): 

 Podmínka zaměstnavatele 

 Seberealizace 

 Nové poznatky, dovednosti 

 Moţnost vyššího platu 

 Vyšší pracovní pozice 

 Větší prestiţ ve svém oboru 

 Větší přehled ve školské problematice 

 Nový okruhu kolegů s moţností navázání případné spolupráce 

 Jiný důvod-napište:…………………………………………… 

 

Prostor pro vyjádření Vašich názorů k dané problematice:  

 

 


