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Úvod

  Jedna ze zm�n a nových právních úprav v roce 2003 zp	sobila, že každá 

škola a školské za�ízení se staly samostatným právním subjektem. Vznikla jim 

tedy právní odpov�dnost, a to nejen za kvalitu poskytovaného vzd�lávání  

�i poskytovaných služeb, ale i za své jednání a svou �innost. Probíhající zm�ny 

vn�jšího a vnit�ního prost�edí bezprost�edn� ovliv�ují �innost škol a školských 

za�ízení, které na tyto zm�ny musí pat�i�n� reagovat. Do �ízení škol vstoupilo 

mimo jiné i tržní hospodá�ství a školy musí p�izp	sobit svou �innost i zm�nám na 

trhu práce. Z vedoucích pracovník	 škol a školských za�ízení se tak stávají 

manaže�i, kte�í v procesu své �ídící práce musí vykonávat r	zné manažerské 

�innosti, což ovliv�uje �ízení školy a celou �adu dalších proces	. Jedním z nich  

je personální oblast, kterou p�edstavují všichni zam�stnanci školy. Manažerské 

znalosti, dovednosti a schopnosti jsou v této fázi velmi d	ležité pro efektivní 

vedení pracovních tým	. Vzd�lávání manažer	 podporuje nejen rozvoj jejich 

schopností a dovedností, ale i ostatních znalostí. Tím p�ispívá k podpo�e jejich 

výjime�nosti. Pro úsp�šné pln�ní manažerských funkcí jsou proto nutné neustále 

se zvyšující obecné i specifické znalosti, které musí být pr	b�žn� aktualizovány  

a dopl�ovány. Z toho vyplývá pot�eba neustálého dalšího vzd�lávání. 

  Jednou z oblastí, kde dochází k nej�ast�jším legislativním zm�nám je 

pracovní právo. P�i výb�ru zam��ení bakalá�ské práce jsem se zamýšlela nad tím, 

jak si vedoucí pracovníci škol a školských za�ízení uv�domují vliv t�chto zm�n  

na práci školského managementu. Konkrétn�, jak se tyto zm�ny odrážejí na 

úkolech a povinnostech v oblasti personální a organiza�ní �innosti konkrétního 

�editele školy �i školského z�ízení.    

  B�hem své dlouholeté praktické �innosti ve státní správ� a samospráv� na 

odboru školství jsem mnohokrát spolupracovala a pomáhala �editel	m školských 

p�ísp�vkových organizací �ešit problémy nejen v oblasti ekonomiky, plánování, 

ale zejména v problematice pracovního práva a personálních otázek. Nej�ast�ji 

vyhledávali tito vedoucí pracovníci pomoc a informace v záležitostech 

vyplývajících z pracovn�právních vztah	 a personálních otázek zam�stnanc	 škol 

a školských za�ízení. Tyto poznatky mn� vedly k tomu, že jsem si pro svou 
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bakalá�skou práci vybrala a zvolila téma „Vzd�lávací pot�eby vedoucích 

pracovník	 škol a školských za�ízení p�i uplat�ování pracovního práva“. 

Cílem bakalá�ské práce je porovnat uv�dom�ní si vzd�lávacích pot�eb 

vedoucích pracovník	 nutných pro výkon jejich �inností z oblasti pracovního  

práva a personalistiky. V neposlední �ad� prokázat i odlišnosti v požadavcích  

a pot�ebách vedoucích pracovník	 v závislosti na druhu konkrétního školského 

za�ízení. Zárove� bych cht�la zmapovat, zda �etnost, zp	sob po�ádaných  

a absolvovaných vzd�lávacích akcí v oblasti pracovního práva je optimální a 

posta�ující. Zárove� zda vyhovuje stávající systém nabídky vzd�lávacích akcí. 

První - teoretická �ást bakalá�ské práce se zabývá vymezením jednotlivých 

pojm	, vztahujících se k tématu bakalá�ské práce, “vzd�lávací pot�eby, pracovní 

právo, kompetence, vzd�lávání jako takové a právní p�edpisy v oblasti pracovního 

práva“. 

Druhá �ást bakalá�ské práce pak obsahuje empirický výzkum a jeho 

vyhodnocení, které m	že být vodítkem pro tvorbu dalších vzd�lávacích aktivit  

a pot�eb, ur�ených pro vedoucí pracovníky škol a školských za�ízení, 

jednotlivými vzd�lávacími institucemi. 

Synonymem úsp�šné školy je kvalitní manažer, který ji �ídí a napl�uje její 

poslání. Vzd�lanost, kvalifika�ní p�edpoklady �editele školy, charakter  

a osobnostní p�edpoklady, znalosti, dovednosti, motivace i délka praxe jsou 

faktory, které skládají osobnost manažera. 
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1 Vymezení základních pojm�

Zam��ení práce je úzce spjaté s pojmem „vzd�lávací pot�eby“.  

Správná identifikace vzd�lávacích pot�eb je jedním z nejd	ležit�jších prvk	

vzd�lávacího procesu a je prvním krokem plánovaného vzd�lávání. Pot�eby 

organizace, skupin a jednotlivc	 musí být v souladu. Po identifikaci vzd�lávacích 

pot�eb následuje fáze plánování vzd�lávání, která je spojena se správn�

nastavenou p�ípravou, organizací vzd�lávání a vhodn� zvolenou metodou. 

Nejd�íve stru�n� vysv�tlím, co je vzd�lávací pot�eba, zjiš
ování 

vzd�lávacích pot�eb, druhy vzd�lávacích pot�eb, co ovliv�uje vzd�lávací pot�eby. 

1.1 Vzd�lávací pot�eba 

Rozdíl mezi znalostmi, dovednostmi a postoji na stran� pracovníka a tím, 

jaké znalosti, dovednosti a postoje vyžaduje organizace, p�edstavuje vzd�lávací 

pot�ebu. To znamená, že vzd�lávací pot�eba je mezera mezi požadovanou úrovní 

jednotlivých kompetencí a skute�nou úrovní kompetencí.  

Mezery v kompetencích pracovník	 zjistíme provedením analýzy 

vzd�lávacích pot�eb. Samoz�ejm� celé stanovení vzd�lávacích pot�eb m	že také 

prob�hnout intuitivn�, konstatováním, kde jsou mezery, nebo co d�lá 

pracovníkovi problémy. Analýza a identifikace vzd�lávacích pot�eb je prvním 

krokem jak v systému, tak i v plánu a v projektu vzd�lávací akce.  

Je to nejkriti�t�jší a nejd	ležit�jší fáze projektování vzd�lávacích aktivit. Chyba 

provedená v analýze vzd�lávacích pot�eb se neodvratn� projeví i ve všech dalších 

krocích a následn� i p�i realizaci vzd�lávání pracovník	 organizace. Analýza 

pot�eb vzd�lávání spo�ívá ve shromaž�ování informací o sou�asném stavu 

znalostí, schopností a dovedností pracovník	, o výkonnosti jednotlivc	, 

tým	, celé školy a v porovnávání zjišt�ných údaj	 s požadovanou úrovní. 

 Barto�ková uvádí, že podle Buckleye a Capleho existují dva druhy 

vzd�lávacích pot�eb (Barto�ková 2008, s. 105): 
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- Reaktivní vzd�lávací pot�eba (výkonnostní) se stává aktuální v 

okamžiku, kdy je na pracovišti zaznamenán okamžitý pokles výkonnosti nebo 

úrovn� kvality z d	vodu nedostatk	 ve vzd�lávání. V tomto p�ípad� se ke zjišt�ní 

zvolí výzkum, resp. terénní šet�ení identifikace vzd�lávacích pot�eb.

- Proaktivní vzd�lávací pot�eba se vztahuje k plánování lidských zdroj	

a k strategii organizace (personální zm�ny, vývoj managementu). Zde je vhodné 

promyšlen� a zám�rn� naplánovat budoucí �innosti a k nim sestavit soubor 

kompetencí.  

Na vzd�lávací pot�eby pracovník	 má vliv prost�edí, ve kterém p	sobí. 

Každá zm�na tohoto prost�edí m	že zp	sobit vzd�lávací pot�ebu. Mezi obecné 

prost�edí, ovliv�ující organizaci pat�í (Barto�ková 2008, s. 41-42): 

- ekonomické prost�edí, kde mají velký vliv výše finan�ních 

prost�edk	 na mzdy a výše financí vynakládaných na vzd�lávání 

- legislativní prost�edí, zejména zákoník práce a další zákony  

a vyhlášky, které upravují vzd�lávání pracovník	

- technologické prost�edí, které ovliv�uje zm�nu v organizaci práce, 

pracovní nápl� zam�stnanc	 i strategii rozvoje organizace

- sociální prost�edí, nap�íklad zm�na demografického složení 

pracovník	 (v�k, pohlaví) a úrove� vzd�lanosti obyvatelstva. 

Pro identifikaci vzd�lávacích pot�eb se používají dva zp	soby, 

kvantitativní sociologický výzkum a kompeten�ní p�ístup ke vzd�lávání. 

Kompeten�ní p�ístup je zam��en na práci s dokumenty a s literaturou a jeho 

prost�ednictvím zjistíme požadavky na pracovní místo. Kompeten�ní p�ístup 

p�edstavuje nap�íklad kariérní systém, který je pro pedagogické pracovníky 

nastaven v zákon� 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Kvantitativní 

sociologický výzkum využívá šet�ení v podob� dotazník	, pozorování  

a rozhovor	. V této bakalá�ské práci byl ke zjišt�ní vzd�lávacích pot�eb 

vedoucích pracovník	 škol a školských za�ízení použit práv� kvantitativní 

sociologický výzkum. 
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1.2 Vzd�lávání 

Vzd�lávání je jedním z nejefektivn�jších nástroj	 zkvalit�ování lidských 

zdroj	 a udržení konkurenceschopnosti pracovní síly. Je jednou z hlavních forem 

získávání znalostí, dovedností a schopností. Vzd�lávání dosp�lých má celoživotní 

charakter, využívá osobních zkušeností a má praktickou orientaci. Cílem dalšího 

profesního vzd�lávání není pouze dopln�ní poznatk	, dovedností a návyk	, ale 

hlavn� jde o formování profesních schopností, p�enositelných z jedné pozice  

do druhé. Získáním t�chto schopností m	že �lov�k efektivn� a adekvátn� jednat 

v r	zných pracovních a životních situacích.  

Podle Náhlovského (2006, s. 79) „Vzd�lávání je proces aktivního získávání 

nového poznání, získávání porozum�ní a podpory k využití nových znalostí 

v praxi.“ 

Vzd�lávaný vedoucí pracovník se podle této definice stává aktivním partnerem, 

který není pouze vzd�láván nebo školen, ale sám si znalosti vyhledává. 

Z uvedeného lze odvodit, že na trhu vzd�lávání je takovýto vedoucí pracovník 

pou�eným a aktivním zákazníkem, který má možnost volby a m	že žádat nejen 

informace, ale i jejich porozum�ní a podporu využití.  

Systematické vzd�lávání p�ispívá k rozvoji organizace i zam�stnanc	. 

Z hlediska pracovník	 se zvyšuje jejich šance na lepší pracovní pozici, zlepšení 

pracovního výkonu, znalostí a dovedností, sociální jistoty a dobré uplatn�ní  

na trhu práce. Dalším vzd�láváním získává znalosti a dovednosti, které mohou 

p�esahovat rámec nárok	 na konkrétní místo a �asto i na konkrétní obor. Toto je 

velmi markantní u role �editele školy, protože n�které z funkcí, které vykonává, 

mají již charakter další profese. Proto je u �editele neustálé vzd�lávání nutností.  

Nejznám�jší používané metody vzd�lávání jsou: 

- sebevzd�lávání – je metoda samostatného rozvoje znalostí; 

- aktivní u�ení – je metoda, která rozvíjí dovednosti, rozvíjí vlastní 

osobnost; 

- výklad – tato metoda je v podstat� p�edávání fakt	 nebo informací, které 

jsou pouze zajímavé a které si ú�astník nemusí všechny zapamatovat; 
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- diskuse – pomocí této metody se napomáhá �ešení problém	, 

ovliv�ování postoj	, podn�cování konstruktivních myšlenek, upevn�ní 

jiné výuky; 

- kou�ování – touto metodou se dosahuje rozvoj dovedností. 

Vzd�lávání je nástrojem rozvoje kompetencí a každá organizace má zájem 

vzd�lávat své zam�stnance a tím zajistit vlastní rozvoj a dosažení strategických 

cíl	. Podle Armstronga (2002, s. 492). Pomocí efektivního vzd�lávání m	žeme: 

- snížit na minimum náklady na získání znalostí, dovedností a schopností, 

zlepšit týmový, podnikový a individuální výkon z hlediska množství  

a kvality produkce, rychlosti práce a celkové produktivity; 

- nabídkou vzd�lávacích p�íležitostí a možností rozvoje získat vysoce 

kvalitní pracovníky, zvyšovat úrove� jejich schopností a dovedností  

a umožnit jim tak dosažení v�tšího uspokojení z práce, získávat vyšší 

odm�nu a postupovat v kariérním r	stu v rámci organizace  

- zlepšit provozní flexibilitu tím, že rozší�íme okruhu dovedností 

pracovník	 (pro více obor	 nebo rozší�ení kvalifikace); 

- podporou ztotožn�ní se pracovník	 s posláním a cíli organizace zvýšit 

jejich oddanost a angažovanost pro pln�ní t�chto cíl	; 

- usnadnit �ízení zm�ny tím, že jednak budeme vytvá�et pochopení pro 

zm�nu a porozum�ní jejím p�í�inám a jednak budeme poskytovat lidem 

znalosti a dovednosti, které budou pot�ebovat k p�izp	sobení se nové 

situaci; 

- napomoci p�i vytvá�ení pozitivní kultury v organizaci, nap�íklad kultury

orientované na zlepšování výkonu; 

- poskytnout zákazník	m vyšší úrove� služeb. 
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1.3 Kompetence 

Základní kompetence manažerské pozice jsou v definici souhrnem 

nezbytných znalostí, dovedností a dalších p�edpoklad	 pro každou manažerskou 

pozici. Otázkou je, jak manažer dokáže tyto kompetence použít a využít. 

    „Kompetencemi vybavený �editel m�že efektivn� �ídit tým 

pedagogických pracovník� a teprve tito mohou napl�ovat stanovené cíle, 

vyjád�ené v jednotlivých školních vzd�lávacích programech, kde je pracováno 

s pojmem klí�ové kompetence. Jsou jimi mín�ny životní kompetence ve smyslu 

vztahu k sob� samému, druhým, ve smyslu komunikace, tedy kompetence k u�ení, 

k �ešení problém�, komunikativní, sociální a interpersonální, ob�anské  

a kompetence pracovní.“ (Trojan, e-pedagogium 1/2010) 

Kompetence jsou požadavky kladené na pracovníka, které vyplývají z jeho 

pracovních úkol	. „Pojem kompetence m�žeme definovat jako jedine�nou 

schopnost �lov�ka úsp�šn� jednat a dále rozvíjet sv�j potenciál na základ�

integrovaného souboru vlastních zdroj�, a to v konkrétním kontextu r�zných úkol�

a životních situací, spojenou s možností a ochotou (motivací) rozhodovat a nést  

za svá rozhodnutí odpov�dnost“ (Veteška, Tureckiová 2008, s.27).  

Vedoucí pedagogický pracovník by m�l disponovat nejen kompetencemi 

ke vzd�lávání a výchov�, ale i osobnostními a rozvíjejícími kompetencemi. 

Kompetence vznikají, rozvíjejí se a zanikají v pr	b�hu celého života, to znamená, 

že jsou závislé nejen na v�ku, ale musí se také posuzovat z hlediska profesní 

dráhy. Je zcela jisté, že požadované kompetence u �adového pedagoga jsou 

odlišné od kompetencí požadovaných po vedoucím pracovníkovi školy. 

Kompetence vedoucího pracovníka ve školství jsou koncep�ní, organiza�ní, 

odborné a psychosociální. 

Koncep�ní a organiza�ní kompetence je schopnost a dovednost analýzy, 

plánování, strategického myšlení, �ešení problém	, organiza�ní schopnost, 

delegování pravomocí, um�ní iniciovat zm�ny a schopnost prezentace. 

Odborná kompetence je znalost a uplat�ování právních p�edpis	, 

dovednost pedagogické diagnostiky, znalost psychologických a sociálních 
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aspekt	 vzd�lávání, ovládání ekonomiky, znalost evaluace, znalost práce 

s informa�ními a komunika�ními technologiemi, softwarovými aplikacemi. 

Psychosociální kompetence je schopnost komunika�ní, reprezenta�ní, 

argumenta�ní, schopnost analyzovat vlastní �innost, vytvo�it a realizovat 

personální politiku, tvorba pozitivních vztah	, motivace pod�ízených, schopnost 

�ešit konflikty a problémy, vytvá�et systém hodnot a kulturu školy. 

Po získání základních kompetencí pro svou pozici má velký význam 

vzd�lávání nad rámec t�chto základních manažerských kompetencí, kdy se jedná 

o neustálé celoživotní vzd�lávání a sebezdokonalování manažera.  

1.4 Právní normy 

Ú�astníci výchovn� vzd�lávacího procesu se neobejdou, tak jako v jiných 

oblastech života, bez pot�ebné znalosti platných právních úprav. K základním 

úkol	m vedoucího pracovníka v pracovn�právním smyslu pat�í uplat�ování 

zákon	 a dalších právních p�edpis	.  

Vzd�lávání vedoucích pracovník	 škol a školských za�ízení se pohybuje 

ve dvou rovinách. V oblasti pedagogické a v oblasti manažerské. P�i rozši�ování 

manažerských kompetencí se krom� jiného zabývají z velké �ásti zvyšováním 

znalostí p�íslušných právních p�edpis	. Sou�ástí práce každého vedoucího 

pracovníka je personální �ízení a k nárok	m na kvalifikaci v této oblasti pat�í  

p�edevším znalost pracovního práva.  

1.4.1 Právní p�edpisy v oblasti školství 

Oblast školské legislativy je velmi rozsáhlá. Jedním ze základních 

dokument	 ve školství je zákon �. 561/2004 Sb., o p�edškolním, základním, 

st�edním, vyšším odborném a jiném vzd�lávání ve zn�ní pozd�jších p�edpis	

(dále jen školský zákon) a zákon �. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních  

a o zm�n� n�kterých zákon	 ve zn�ní pozd�jších p�edpis	 (dále jen  
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zákon o pedagogických pracovnících). Dalšími d	ležitými právními p�edpisy jsou 

zákon 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy  

ve školských za�ízeních a o preventivn� výchovné pé�i ve školských za�ízeních  

a o zm�n� dalších zákon	 ve zn�ní pozd�jších p�edpis	. Vzhledem k rozr	stající 

se migraci obyvatel je také d	ležitý zákon �. 179/2006 Sb., o ov��ování  

a uznávání výsledk	 dalšího vzd�lávání a o zm�n� n�kterých zákon	 ve zn�ní 

pozd�jších p�edpis	. K výše uvedeným zákon	m jsou vydány také provád�cí 

vyhlášky a na�ízení vlády, které podrobn� upravují provád�ní jednotlivých 

zákon	. Právní p�edpisy v oblasti pracovního práva 

Pracovní právo je právní odv�tví zahrnující prvky soukromého a ve�ejného 

práva, které upravuje vztahy mezi zam�stnanci a zam�stnavateli. Hlavními 

prameny pracovního práva v �eské republice jsou Zákon �. 262/2006 Sb., 

zákoník práce ve zn�ní pozd�jších p�edpis	 (dále jen zákoník práce), zákon  

o kolektivním vyjednávání a zákon o zam�stnanosti a p�edpisy o odm��ování, 

kde nejzávažn�jšími jsou Na�ízení vlády 564/2006 Sb., o platových pom�rech 

zam�stnanc	 ve ve�ejných službách a správ�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis	, 

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

mzdy (nebo platu), o vymezení ztíženého prost�edí a o výši p�íplatku ke mzd� za 

práci ve ztíženém pracovním prost�edí, ve zn�ní pozd�jších p�edpis	 a Na�ízení 

vlády �. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve ve�ejných službách a správ�. Neustálá 

legislativní pot�eba státu spolu s prosazováním r	zných politických sm�r	 vedou 

k neustálým zm�nám a úpravám pracovn�právních p�edpis	. To ve spojení 

s dalšími okolnostmi v život� právního subjektu, jimiž školy a školská za�ízení 

jsou, vyvolává trvalé nároky na vzd�lávání vedoucích pracovník	 škol a 

školských za�ízení v oblasti pracovního práva. 

1.4.2 Pracovn� právní vztahy ve školství 

Pracovn�právní vztahy d�líme na individuální a kolektivní. Individuální 

pracovn� právní vztah je takový, který vzniká mezi zam�stnancem  

a zam�stnavatelem p�i výkonu závislé práce. 
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Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nad�ízenosti 

zam�stnavatele a pod�ízenosti zam�stnance, jménem zam�stnavatele, podle 

pokyn	 zam�stnavatele a zam�stnanec ji pro zam�stnavatele vykonává osobn�  

(§ 2 zákoníku práce). Kolektivní pracovn�právní vztah je vztah, který vzniká mezi 

zam�stnavatelem a kolektivem zam�stnanc	. 

Zam�stnanci ve školství jsou v pracovn�právním vztahu k zam�stnavateli, 

jímž je právnická osoba vykonávající �innost školy nebo školského za�ízení. Tyto 

zam�stnance d�líme do dvou skupin podle druhu vykonávané práce – na 

pedagogické a nepedagogické pracovníky. 

Definici pedagogického pracovníka vymezuje zákon o pedagogických 

pracovnících (tento zákon se nevztahuje na akademické pracovníky, kte�í podle 

zákona �. 111/1998 Sb., o vysokých školách plní funkci u�itel	 vysokých škol). 

Nepedagogi�tí pracovníci škol a školských za�ízení jsou zam�stnanci, kte�í 

jsou v pracovn�právním vztahu ke škole nebo školskému za�ízení, a nevykonávají 

p�ímou pedagogickou �innost. 

1.4.2.1 Pracovní pom�r 

Jedná se o závazek zam�stnance k výkonu sjednané práce a zárove�  

o závazek zam�stnavatele zam�stnanci tuto práci p�id�lovat a vyplácet za ni 

stanovený plat. Pracovní pom�r je jedním ze základních pracovn�právních vztah	. 

Podle § 33 zákoníku práce pracovní pom�r vzniká uzav�ením pracovní smlouvy 

nebo jmenováním. Pracovní pom�r vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní 

smlouv� jako den nástupu do práce, nebo dnem, který byl uveden jako den 

jmenování na pracovní místo vedoucího zam�stnance (§ 36 zákoníku práce). 

Pracovní pom�r �editele školy a školského za�ízení vzniká podle ustanovení § 166 

odst. 2 školského zákona jmenováním. �editele jmenuje na pracovní místo 

z�izovatel, na základ� jím vyhlášeného konkurzního �ízení. 
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1.4.2.2 Pracovní smlouva 

Pracovní smlouva je dvoustranný právní úkon, který uzavírá zam�stnanec 

a zam�stnavatel. Uzav�ení pracovní smlouvy p�edpokládá, že se ob� strany 

dohodly na obsahu smlouvy. Podle § 34 zákoníku práce, musí pracovní smlouva 

obsahovat obligatorní náležitosti, což je sjednaný druh práce, místo výkonu práce 

a den nástupu do práce. Pracovní smlouva musí být uzav�ena písemn� pod sankcí 

neplatnosti a každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

1.4.2.3 Odm��ování za práci 

Podle ustanovení �l. 28 Listiny základních práv a svobod, mají 

zam�stnanci právo na spravedlivou odm�nu za práci. Problematika odm��ování  

je upravena zejména zákoníkem práce. V § 109 až 144 se zákoník práce zabývá 

jednotlivými druhy odm�n za práci. V § 109 zákoníku práce je stanoveno, komu 

náleží za odvedenou práci mzda a komu plat. Zam�stnanci škol a školských 

za�ízení z�izovaných státem, kraji, obcemi nebo svazky obcí jsou odm��ováni 

platem, zatímco zam�stnanci soukromých škol jsou odm��ováni mzdou. Pro 

odm��ování platem platí zásada, že plat se nesmí ur�it jiným zp	sobem, v jiném 

složení a v jiné výši, než stanoví zákoník práce a právní p�edpisy vydané k jeho 

provedení. 

1.4.2.4 Skon�ení pracovního pom�ru  

V § 48 zákona �. 262/2006 Sb., v platném zn�ní, jsou uvedeny zp	soby 

ukon�ení pracovního pom�ru. Jedná se o ukon�ení pracovního pom�ru dohodou, 

výpov�dí, okamžitým zrušením, zrušením ve sjednané zkušební dob� a uplynutím 

doby, na kterou byl pracovní pom�r sjednán. Pracovní pom�r kon�í i jinak, 

nap�íklad smrtí zam�stnance nebo zam�stnavatele, pokud jím je fyzická osoba.

Ukon�ení pracovního pom�ru dohodou je nejjednodušší zp	sob, protože 

dohoda m	že být uzav�ena z jakéhokoliv d	vodu nebo i bez uvedení d	vodu. 
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Dohodu musí být uzav�ena písemn� pod sankcí neplatnosti, pracovní pom�r kon�í 

sjednaným dnem a každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení dohody  

o rozvázání pracovního pom�ru.

Výpov�� z pracovního pom�ru m	že dát zam�stnanec i zam�stnavatel. 

Zam�stnavatel m	že dát zam�stnanci výpov�� pouze z d	vod	 stanovených  

v § 52 zákoníku práce, zatímco zam�stnanec m	že dát výpov�� z jakéhokoliv 

d	vodu nebo i bez jeho uvedení. Výpov�� musí být dána písemn�. Pracovní 

pom�r kon�í v obou p�ípadech uplynutím výpov�dní doby, která je stejná pro oba 

ú�astníky a �iní nejmén� 2 m�síce. 

Pracovní pom�r m	že skon�it okamžitým zrušením pracovního pom�ru 

zam�stnavatelem nebo zam�stnancem podle § 55 – 56 Zákoníku práce. 

1.4.2.5 Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 

Zam�stnavatel je povinen zajistit bezpe�nost a ochranu zdraví 

zam�stnanc	 p�i práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života  

a zdraví, které se týkají výkonu práce. V rezortu školství p�ibývá �editeli školy, 

p�edškolního �i školského za�ízení navíc odpov�dnost za žáky v celém pr	b�hu 

výchovn� vzd�lávacího procesu. Hlavním cílem zajiš
ování bezpe�nosti  

a ochrany zdraví p�i práci a p�i výchovn� vzd�lávací �innosti je p�edcházet nebo 

omezovat rizika ohrožující životy a zdraví zam�stnanc	 a žák	. 

1.5 Vymezení a odborná kvalifikace pedagogických 

pracovník�

Vymezení, kdo je pedagogickým pracovníkem a jaké jsou p�edpoklady pro 

výkon �innosti pedagogického pracovníka, p�edpoklady pro výkon �innosti 

�editele školy, povinnost dalšího vzd�lávání pedagogických pracovník	 a kariérní 

systém pedagogických pracovník	 je stanoveno v Zákon� �. 563/2004 Sb.,  

o pedagogických pracovnících. V § 2 a 3 je definováno, kdo je pedagogickým 



 20

pracovníkem a jaké jsou p�edpoklady pro výkon �innosti pedagogického 

pracovníka.  

Zákon o pedagogických pracovnících v § 5 vymezuje p�edpoklady pro 

výkon �innosti �editele školy. V tomto paragrafu je stanoveno, kdo m	že být 

�editelem školy a za jakých podmínek a zárove� je zde stanovena povinnost 

absolvovat studium pro �editele školy. 

v § 6 – 22 jsou vymezeny požadavky na odbornou kvalifikaci pro u�itele 

mate�ské školy, u�itele prvního stupn� základní školy, u�itele druhého stupn�

základní školy, u�itele st�ední školy, u�itele um�leckých odborných p�edm�t	

v základní um�lecké škole, st�ední odborné škole konzervato�i, u�itele vyšší 

odborné školy, u�itele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, u�itele 

v za�ízení pro další vzd�lávání pedagogických pracovník	, u�itele náboženství, 

u�itele odborného výcviku v za�ízení sociálních služeb, vychovatele, pedagoga 

volného �asu, speciálního pedagoga, psychologa, asistenta pedagoga a trenéra. 
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2 Vzd�lávání vedoucích pedagogických pracovník�

v oblasti pracovního práva a nabídka dalšího 

vzd�lávání v této oblasti  

Vzd�lávání je obvykle orientováno na p�ekonání rozdílu mezi budoucími 

požadavky a sou�asnými schopnostmi, na zvládnutí nových postup	, na konkrétní 

�innosti lidí a na trvalý rozvoj. Je provád�no r	znými formami, které m	žeme 

rozd�lit na interní a externí vzd�lávání. Externí vzd�lávání znamená ú�ast na 

externích školeních, workshopech, konferencích a stážích. Do interního 

vzd�lávání pat�í interní školení, p�ednášky, seminá�e, týmová vým�na zkušeností 

a samostudium.  

Cílem dalšího profesního vzd�lávání není pouze dopln�ní poznatk	, 

dovedností a návyk	, ale hlavn� jde o formování profesních schopností, 

p�enositelných z jedné pozice do druhé. M�lo by se jednat o takové znalosti  

i dovednosti, které p�esahují rámec nárok	 na konkrétní pracovní místo a mohou 

p�esahovat i meze oboru. Získáním t�chto schopností m	že �lov�k efektivn�  

a adekvátn� jednat v r	zných pracovních a životních situacích.  

„�íká se, že nastupuje ekonomika znalostí. Vzd�lávání je zpravidla hlavní formou, 

jak znalosti získat. Není tedy od v�ci položit otázku: „Jaký je postoj manažer� ke 

vzd�lávání?“ Zkušenosti napovídají, že velmi r�zný. Od maximálního osobního 

zaujetí pro nové poznání až po nezájem o vzd�lávání. Mezi t�mito dv�ma extrémy 

je celá škála nejr�zn�jších postoj�. Za mnohými postoji se skrývá nedostatek 

�asu, neochota zastavit se a p�emýšlet o životních a pracovních prioritách, nebo  

i zklamání z neustálého omílání u�ebnicových v�domostí �i zaru�ených desater 

úsp�chu. Problém je krom jiného i v tom, že manaže�i �asto nevidí dost jasn�

spojitost mezi znalostmi a jejich potenciálním praktickým užitkem. Rychlý užitek 

ve form� zisk� a vyd�laných pen�z lze �asto získat snadn�ji jinak než 

vzd�láváním.“ (Suchý, Náhlovský, 2006, s. 99). 

D	ležitou otázkou je, zda si manaže�i škol a školských za�ízení uv�domují, 

že by se m�li vzd�lávat pr	b�žn�, celoživotn�, a to nejen v oblasti aktivit 
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pedagogických pracovník	, ale i absolvováním vzd�lání zam��eného  

na vzd�lávací politiku, rozvoj osobnosti a vedení lidí, zda mají �i nemají zájem  

se vzd�lávat a zda jsou ochotni v�novat sv	j �as na dopln�ní pot�ebných znalostí. 

Vedoucí pracovník školy nebo školského za�ízení musí p�i nástupu do �ídící 

funkce spl�ovat kvalifika�ní p�edpoklady pro výkon �inností �editele. Zárove� by 

m�l disponovat pot�ebnými kompetencemi ke vzd�lávání a výchov�, ale  

i osobnostními a rozvíjejícími kompetencemi.  

Pro úsp�šné zvládání manažerských �inností musí mít školský vedoucí 

pracovník  znalosti v oblasti managementu. Musí být vybaven znalostmi v oblasti 

vedení lidí, �ízení pedagogického procesu, ekonomiky a finan�ního 

managementu, školského a pracovního práva.   

P�i personální a organiza�ní práci vedoucího pracovníka školy zat�žují �asté 

legislativní zm�ny. Má-li vedoucí pracovník vykonávat �ídící funkci, je nucen 

neustále sledovat zm�ny jak v oblasti vzd�lávání, tak i v oblasti školského a 

pracovního práva. Proto do oblasti manažerského vzd�lávání pat�í také vzd�lávání 

v oblasti školských právních p�edpis	 a pracovního práva.  

Manaže�i škol a školských za�ízení, pokud cht�jí být úsp�šnými manažery 

úsp�šné školy, si musí neustále dopl�ovat znalosti v oblasti �ídící práce. 

Manažerské vzd�lávání je  nabízeno  velkým množstvím institucí, ale výb�r pro 

oblast dalšího manažerského  vzd�lávání vedoucích pracovník	 ve školství už 

není tak široký. Vzd�lávání pro tyto vedoucí pracovníky nabízejí z�izovatelé, 

Ministerstvo školství, mládeže a t�lovýchovy, Národní institut pro další 

vzd�lávání, krajské ú�ady a vysoké školy.  

K rozvoji školy je pot�eba školu �ídit. To znamená, že vedoucí pracovník 

musí napl�ovat proces plánování, organizování, �ízení, vedení, motivování  

a proces kontroly. K pln�ní t�chto úkol	 musí být vedoucí pracovník vybaven 

mimo jiné i znalostmi v oblasti práva a to hlavn� školského a pracovního práva. 

Tato práce se ve své výzkumné �ásti zabývá zjišt�ním, jaký mají vedoucí 

pracovníci škol a školských za�ízení postoj k dalšímu vzd�lávání v oblasti 
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pracovního práva a jaké jsou jejich vzd�lávací pot�eby v této oblasti a jak 

získávají další znalosti v oblasti pracovního práva.   
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3 Výzkumné šet�ení

3.1 Termín výzkumu, subjekt výzkumu, p�edm�t 

výzkumu 

P�edm�tem výzkumu bylo zjiš
ování vzd�lávacích pot�eb vedoucích 

pracovník	 v oblasti pracovního práva a jejich odlišnost v závislosti na druhu 

školy a školského za�ízení, �etnost absolvovaných vzd�lávacích akcí a závislost 

dosaženého vzd�lání v oblasti pracovního práva na délce funk�ního období. 

Subjektem výzkumu byli náhodným výb�rem zvoleni �editelé škol  

a školských za�ízení Libereckého a Ústeckého kraje.  

Po�átek výzkumu byl zahájen v listopadu 2011, kdy byl sestaven dotazník 

a proveden p�edvýzkum u n�kolika náhodn� vybraných vedoucích pracovník	

škol. Na základ� p�ipomínek byla provedena korekce otázek v dotazníku.

Samotné výzkumné šet�ení probíhalo v období od prosince roku 2011 do ledna 

2012. Výzkumné šet�ení bylo dopln�no v b�eznu 2012. 

. 

3.2 Hypotézy 

1. Zvyšování znalostí vedoucích pracovník	 v oblasti pracovního práva je odlišné 

na jednotlivých typech škol a školských za�ízení. 

2. Dosažené vzd�lání v oblasti pracovního práva je závislé na délce funk�ního 

období vedoucího pracovníka.

3. Optimální �etnost absolvovaných vzd�lávacích akcí v oblasti pracovního práva 

za rok je jedno školení. 

Provedeným výzkumem budou uvedené hypotézy potvrzeny nebo vyvráceny. 
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3.3 Výzkumné metody 

Výzkum byl proveden pomocí dotazníku, který je p�ílohou bakalá�ské 

práce. Dotazníky byly rozeslány elektronickou poštou a vypln�né dotazníky byly 

vráceny op�t elektronicky. Adresy jednotlivých respondent	 byly získány na 

webových stránkách Libereckého a Ústeckého kraje. Dále bylo provedeno 

dopl�kové šet�ení formou rozhovor	 s  respondenty. 

3.4 Charakteristika dotazníku 

Dotazník tvo�ilo celkem 11 otázek. Dv� otázky byly faktografické:  

1. zjiš
ovaly typ školy nebo školského za�ízení  

2. délku praxe v �ídící funkci.  

Ve druhé �ásti dotazníku bylo zjiš
ováno polouzav�enými, škálovanými  

a otev�enými otázkami: 

3. Vlastní hodnocení znalostí v oblasti pracovního práva (PP) p�i nástupu do 

funkce 

4. Vlastní hodnocení znalostí v oblasti PP, které má dotazovaný v sou�asné 

dob�

5. Jak �asto dotazovaný navšt�vuje kurz, školení nebo seminá� na téma PP 

6. Jaká �etnost vzd�lávacích akcí v oblasti PP je optimální dle názoru 

dotazovaného 

7. Zda je nabídka vzd�lávacích možností v oblasti PP v regionu dosta�ující  

8. Kdo je, dle názoru dotazovaného, optimálním po�adatelem kurz	  

a seminá�	

9. Po�adí vzd�lávacích pot�eb dotazovaného v oblasti školského 

managementu  

10. Témata, která vedoucím pracovník	m nejvíce chybí v nabídce vzd�lávání 

v oblasti PP 



 26

11. Hodnocení nabídky vzd�lávání u jednotlivých vzd�lávacích pot�eb 

v oblasti PP 

3.4.1 Návratnost dotazník�

V prosinci 2011 byly dotazníky rozeslány na 65 st�edních škol, 45 

základních škol, 35 mate�ských škol a 35 školských za�ízení Libereckého  

a Ústeckého kraje. Celkem bylo rozesláno 180 dotazník	. B�hem m�síce ledna 

2012 se vrátilo 126 vypln�ných dotazník	. Celková návratnost byla 70 %. Protože 

p�evážná �ást odpov�dí byla z Libereckého kraje, nebylo možné provést 

porovnání mezi jednotlivými kraji, a proto vyhodnocení dotazníkového pr	zkumu 

bylo vedeno bez tohoto �len�ní. Výsledky šet�ení jsou uvedeny v tabulkách  

a grafech s  komentá�em. 
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4 Výsledky výzkumu  

4.1 P�ehled zastoupených škol nebo školských z�ízení dle 

po�tu oslovených respondent�  

Tabulka 1 – P�ehled oslovených škol 

Typ za�ízení 
Po�et 

oslovených 
Po�et odpov�dí 

�������	
�����

St�ední škola 65 50 ������

Základní škola 45 32 ������

Mate�ská škola 35 22 ������

Školské za�ízení 35 22 ������

Celkem  180 126 ���

Šet�ením bylo zjišt�no �len�ní oslovených respondent	 dle jednotlivých 

druh	 škol a školských za�ízení a zjišt�ní návratnosti dotazník	. 

Celkov� bylo osloveno 180 škol a školských za�ízení a pr	zkumu  

se zú�astnilo 126 dotázaných. Z tabulky �. 1 vyplývá, že návratnost 

dotazníkového šet�ení byla 70%. U st�edních škol byla návratnost 76%,  

u základních škol 71%, u mate�ských škol 62,85% a školských za�ízení byla 

návratnost také 62,85%. Na návratnost dotazník	 nem�l vliv typ oslovené školy 

nebo školského za�ízení.  

Na zaslaný dotazník neodpov�d�lo celkem 54 respondent	, tj. 30 % 

z celkového po�tu 180 dotázaných. Protože p�evážná �ást byla z Ústeckého kraje, 

nebylo možné provést porovnání mezi jednotlivými kraji, a proto byly informace 

zpracovávány jako celek.  
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4.2 Složení respondent� dle délky praxe ve vedoucí 

funkci  

Tabulka 2 – Složení respondent�

  
Délka praxe do 3 

let Délka praxe do 6 let
Praxe delší jak 6 

let   

Za�ízení 
responde
nti 

% z 
celkové
ho 
po�tu 
126 
respon
dent	  

responde
nti 

% z 
celkovéh
o po�tu 
126 
responde
nt	  

respond
enti 

% z 
celkové
ho 
po�tu 
126 
respond
ent	  

Po�et 
respon
dent	
celke
m  

St�ední 
škola 10 7,94 11 8,73 29 23,02 50
Základní 
škola 8 6,35 8 6,35 16 12,70 32
Mate�ská 
škola 4 3,17 3 2,38 15 11,90 22
Školské 
za�ízení 5 3,97 4 3,17 13 10,32 22

Celkem  27 21,43 26 20,63 73 57,94 126

Jak vyplývá z tabulky �. 2,  je z celkového po�tu 126 respondent	 73 

respondent	 ve funkci déle jak 6 let, a to u všech typ	 škol a školských za�ízení, 

což je 57,94 % z celkového po�tu respondent	. U st�edních škol, vycházíme-li 

z celkového po�tu 126 respondent	 procentuální vyjád�ení �iní 23,02 %, p�i �emž 

u základních škol �iní 12,70 %, u mate�ských škol �iní 11,9 % a u školských 

za�ízení �iní 10,32 %. 

P�i délce praxe do 6 let je procentuální pom�r všech za�ízení 20,63 % 

z celkového po�tu 126 dotazovaných. V �len�ní na jednotlivé typy škol  

a školských z�ízení to je 8,73 % u st�edních škol, 6,35 %  u základních škol,  

2,38 % u mate�ských škol a 3,17 % u školských za�ízení. 

U praxe do 3 let, vychází procentuální pom�r k celkovému po�tu 126 

respondent	 21,43 % ve všech typech zkoumaných za�ízení. Dle jednotlivých 

typ	 škol a školských za�ízení bylo zjišt�no, že struktura respondent	 vyjád�ena 
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v procentuálním vyjád�ení p�i dob� praxe do 3 let vypadá takto: st�ední školy 7,94 

%, základní školy 6,35 %, mate�ské školy 3,17 % a školská za�ízení 3,97 %. 

4.3 Mapování úrovn� znalostí v oblasti pracovního práva 

dle vlastního hodnocení jednotlivých respondent� p�i 

nástupu do funkce  

Pro ú�ely tohoto výzkumu byl rozsah znalostí v oblasti pracovního práva 

roz�len�n do �ty� skupin: 

Žádné  - dále jen A

Základní znalosti získané samostudiem - dále jen B

Znalosti získané studiem pro �editele škol a školských za�ízení, tzv. „funk�ní 

studium I.“ a další kurzy a školení – dále jen C 

Znalosti získané studiem pro �editele škol a školských za�ízení, tzv. „funk�ní 

studium II.“ nebo bakalá�ské studium školského managementu a další kurzy 

školení - dále jen D 

Tabulka 3 – 	len�ní dle typu znalostí (nástup do funkce)
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St�ední 
škola 50 10 20 18 36 10 20 12 24 

Základní 
škola 32 9 28,13 12 37,5 10 31,25 1 3,125 

Mate�ská 
škola 22 6 27,27 10 45,45 3 13,64 3 13,64 

Školské 
za�ízení 22 5 22,73 10 45,45 6 27,27 1 4,55 

Celkem 126 30 23,81 50 39,68 29 23,02 17 13,49 
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Z tabulky �. 3 je patrné, že p�i nástupu do �ídící funkce m�lo v oblasti pracovního 

práva znalosti typu A 23,81 % respondent	 z celkového po�tu  

126 oslovených vedoucích pracovník	. Základní znalosti v oblasti pracovního 

práva získané samostudiem m�lo p�i nástupu do funkce 39,7 % respondent	, 

znalosti pracovního práva získané funk�ním studiem I. a dalšími kurzy  

a školeními m�lo p�i nástupu do funkce 23 % respondent	 a znalosti pracovního 

práva získané funk�ním studiem II. nebo bakalá�ským studiem školského 

managementu a dalšími kurzy a školeními pouze 13,4 % respondent	.  

Z uvedené tabulky vyplývá, že nejvyšší podíl vedoucích pracovník	 se znalostmi 

v oblasti pracovního práva je ve skupin� znalostí B ve všech typech sledovaných 

škol a školských za�ízení a to 39,68 %, zatímco ve skupin� znalostí D je z�ejmé, 

že stupe� znalostí má nejnižší procentuální podíl, pouze 13,49 %. Nejvyšší 

procentuální podíl na vzd�lanosti ve skupin� znalostí D mají st�ední školy – 24 % 

a nejnižší podíl v této skupin� mají základní školy – 3,13 %.  

Ve skupinách znalostí A a C je procentuální vzd�lanost nad 25 % u všech typ	

za�ízení, výjimku zde tvo�í st�ední školy, kde je procentuální podíl v obou 

skupinách pouze 20 %. Ve skupin� znalostí C tvo�í výjimku mate�ské školy, kde 

je procentuální podíl pouze 13,64 %. Z toho vyplývá, že p�i nástupu do �ídící 

funkce vedoucí pracovníci m�li p�evážn� základní znalosti získané samostudiem.  



 31

4.4 Mapování úrovn� znalostí v oblasti pracovního práva 

dle vlastního hodnocení jednotlivých respondent�  

v dob� provád�ní výzkumu  

Tabulka 4 - 	len�ní dle typu znalostí (aktuální stav v dob� výzkumu) 
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St�ední 
škola 50 0 0,00 7 14,00 23 46,00 20 40,00 

Základní 
škola 32 0 0,00 6 18,75 19 59,37 7 21,87 

Mate�ská 
škola 22 0 0,00 2 9,10 10 45,45 10 45,46 

Školské 
za�ízení 22 0 0,00 1 4,55 13 59,09 8 36,36 

Celkem 126 0 0,00 16 12,69 65 51,59 45 35,72 

Z výsledku provedeného výzkumu vyplývá, že ve zkoumaných organizacích již 

není žádný vedoucí pracovník se znalostmi typu A. Znalosti typu B má 12,69 %  

a do znalostí kategorie C se p�esunulo 28,57 %. Nár	st vzd�laných v typu znalostí 

D je o 22,23 %. Lze tedy �íci, že ve vzd�lanostních skupinách A a B bylo p�i 

nástupu 63,49 % vedoucích pracovník	, ale v dob� provád�ní výzkumu z	stává 

ve skupin� znalostí B 12,69 % vedoucích pracovník	 všech zkoumaných 

školských organizací a ve skupin� znalostí A již není žádný vedoucí pracovník. 

P�i�emž nejvyšší procentuální podíl v oblasti znalostí typu B mají ZŠ – 18,75 %  

a nejnižší školská za�ízení s 4,55 %.  
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Zjišt�né skute�nosti dokladují, že si vedoucí pracovníci b�hem výkonu funkce 

dopl�ují své znalosti v oblasti pracovního práva dalším studiem p�evážn� v b�žn�

dostupných kurzech, ale také absolvováním tzv. funk�ního studia I. a II. nebo 

bakalá�ským studiem školského managementu. 

Porovnání vývoje získávání znalostí v oblasti pracovního práva dle 

jednotlivých typ� za�ízení: 

Graf �. 1 - Porovnání dosažených znalostí v oblasti pracovního práva u vedoucích 

pracovník� st�edních škol b�hem výkonu funkce vedoucího pracovníka (z tabulky �. 11 

v p�íloze B)
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Uvedený graf znázor�uje, jak se m�ní stupe� znalostí b�hem výkonu 

funkce u vedoucích pracovník	 st�edních škol. Je z�ejmé, že po�et respondent	  

se  stupn�m získaných znalostí A a B p�i nástupu do funkce se b�hem výkonu 

funkce p�esouvá do v stup�	 C a D. Stupe� znalostí typu C se u vedoucích 

pracovník	 st�edních škol zvýšil o 26 % a stupe� D o 16 %. Z grafu �. 1 lze 

pozorovat, že znalosti v oblasti pracovního práva b�hem výkonu praxe výrazn�

klesají ve skupinách A a B. Je tedy patrné, že vedoucí pracovníci st�edních škol  

si své znalosti v oblasti pracovního práva dopl�ují ve vyšších stupních vzd�lání, 

tedy ve skupinách C a D.  

Graf �. 2 - Porovnání dosažených znalostí v oblasti pracovního práva u vedoucích 

pracovník� základních škol b�hem výkonu funkce vedoucího pracovníka (z tabulky �. 12 

v p�íloze B) 
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Také z grafu �. 2 m	žeme potvrdit klesající tendenci ve znalostech pracovního 

práva u zkoumaných skupin A a B a pom�rn� stoupá vzd�lanost vedoucích 

pracovník	 ve skupin� C. Ve stupni D není již tento nár	st tak silný. Pokud 

budeme chtít vyjád�it tento nár	st v procentuálním vyjád�ení, m	žeme 

konstatovat, že ve skupin� A máme 0 %, ve skupin� B máme v základních 

školách 18,75 %. Došlo k výraznému nár	stu u skupiny a to na 59,38 %, což  

je oproti znalostem v období p�i nástupu do funkce nár	st o 28,13 %. Ve skupin�

D byl nár	st 18,75 %. Z tohoto srovnání je patrné, že nejvyšší zájem u vedoucích 

pracovník	 základních škol je o znalosti skupiny C.  

Graf �. 3 - Porovnání dosažených znalostí v oblasti pracovního práva u vedoucích 

pracovník� mate�ských škol b�hem výkonu funkce vedoucího pracovníka (z tabulky �. 13 v 

p�íloze B)

V oblasti pracovního práva vedoucích pracovník	 mate�ských škol došlo 

k výraznému posunu ve znalostních skupinách C a D. B�hem výkonu funkce 
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vedoucího pracovníka došlo k poklesu po�tu pracovníku ve skupin� A z 27,27 % 

na 0 %. 

Dle grafu �. 3 m	žeme tvrdit, že s úplnou neznalostí pracovního práva  

se nepotýká žádný z vedoucích pracovník	, základní znalosti, tedy skupina B, má 

pouze 9,09 % dotázaných a naopak znalostí typu C a D dosáhlo již 45,45 % 

respondent	. Což je procentuální nár	st v obou skupinách oproti období, kdy 

pracovníci nastupovali na vedoucí místa o 31,81 %. Z grafu vyplývá, že vedoucí 

pracovníci mate�ských škol více preferují vzd�lávání v této oblasti v takovém 

rozsahu, že dochází k získávání znalostí ve skupinách C a D.  

Graf �. 4 - Porovnání dosažených znalostí v oblasti pracovního práva u vedoucích 

pracovník� školských za�ízení b�hem výkonu funkce vedoucího pracovníka (z tabulky �. 14 

v p�íloze B) 
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U vedoucích pracovník	 školských za�ízení došlo b�hem výkonu funkce 

k nár	stu dosažených znalostí v oblasti pracovního práva u znalostí typu C  

o 31,82 % a u znalostí typu D o 31,81 %. M	žeme konstatovat, že vedoucích 

pracovník	, kte�í nemají žádné vzd�lání v oblasti pracovního práva bylo p�i 

nástup do funkce 22,73 % a na konci zkoumaného období 0 %. Také po�et 

vedoucích pracovník	 se základními znalostmi právních p�edpis	 klesl z 45,45 % 

na 4,55 %, což je pokles o 40,9 %. Lze konstatovat, že pro vedoucí pracovníky 

školských za�ízení je dosta�ující získání znalostí skupiny C, kdy t�chto znalostí 

dosáhlo b�hem výkonu funkce 59,09 % vedoucích pracovník	, což je nár	st  

o 31,82 %. Získání znalostí skupiny D preferuje 36,36 % vedoucích pracovník	

školských za�ízení, což je nár	st oproti stavu p�i nástupu do funkce o 31,81 %. 

Porovnání dosažených znalostí v oblasti pracovního práva p�i nástupu do 

funkce a k datu provád�ného výzkumu v závislosti na délce výkonu funkce 

vedoucího pracovníka u jednotlivých typ� škol a školských za�ízení 

Provedeným šet�ením bylo zmapováno, jaký byl stav znalostí v oblasti 

pracovního práva p�i nástupu do funkce u vedoucích pracovník	 s r	zn� dlouho 

praxí. Zárove� bylo provedeno zmapování stavu znalostí u t�chto vedoucích 

pracovník	 v dob� provád�ní výzkumu a bylo provedeno porovnání t�chto dvou 

zjišt�ní. Celé šet�ení bylo �len�no dle typ	 škol a školských za�ízení.  
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Graf �. 5 – St�ední školy - dosažené znalosti v oblasti pracovního práva p�i nástupu do 

funkce s r�znou délkou praxe ( z tabulky �. 15 v p�íloze B)

 Z tohoto grafu je patrný stav znalostí vedoucích pracovník	 st�edních škol p�i 

nástupu do vedoucí funkce v �len�ní dle délky praxe v dob� pr	zkumu. Je zde 

evidentní, že u vedoucích pracovník	, kte�í nastupovali do �ídící funkce p�ed 

t�emi lety, pom�rn� zna�ná �ást t�chto pracovník	 nem�la v této zkoumané 

oblasti žádné znalosti. Vyjád�eno v procentech se jedná o 40 % respondent	.  

Je též patrná klesající tendence ve vyšších stupních vzd�lání, kde vzd�lání typu D 

dosahuje v této délce praxe pouze 10 % dotázaných. U pracovník	, kte�í jsou ve 

funkci  3 – 6 let je vid�t, že p�i nástupu do funkce m�li p�evážn� znalosti typu B, 

které �inily 36,36 % z po�tu respondent	 v této kategorii a znalosti typu |C, které 

�inily 27,28 %. Vedoucí pracovníci, kte�í nastupovali do funkce p�ed více jak  

6 roky uvedli, že m�li p�i nástupu do funkce p�evážn� znalosti typu B (37,93 %)  

a znalosti typu C (31,04 %).  
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Graf �. 6 - St�ední školy – dosažené znalosti v oblasti pracovního práva v dob� výzkumu s 

r�znou délkou praxe (z tabulky �. 16 v p�íloze B)

Graf �. 6 ukazuje, že v sou�asné dob� vedoucí pracovníci, kte�í jsou  

ve funkci do 3 let mají již znalosti typu B ve výši 50 % a znalosti typu C ve výši  

40 %. Srovnáním graf	 �. 5 a �. 6 u této skupiny respondent	 m	žeme 

konstatovat, že b�hem své praxe si doplnili znalosti a to p�evážn� o znalosti typu 

B a C. Respondenti s praxí 3 – 6 let,  uvád�jí znalosti v oblasti pracovního práva 

v dob� pr	zkumu na úrovni C ve výši 54,55 % a znalosti v úrovni D ve výši 27,27 

%. Znalosti na úrovni A se u t�chto vedoucích pracovník	 již nevyskytují. 

Z uvedeného vyplývá, že u vedoucích pracovník	 st�edních škol s délkou praxe  

3 – 6 let došlo k výraznému posunu znalostí z oblasti A a B do oblasti C a D. 

Porovnáním grafu �. 5 a grafu �. 6 u vedoucích pracovník	, s praxí delší jak šest 

let zjistíme, že znalosti typu A a a B se výrazn� p�esunuly do znalostí typu C a D. 

U t�chto pracovník	 se 37,93 % znalostí typu B a 13,79 % znalostí typu A b�hem 

výkonu jejich �ídící funkce p�em�nilo na znalosti typu C ve výši 44,83 %  

a znalosti typu D ve výši 55,17 %. Z uvedených graf	 �. 5 a 6 vyplývá, že  

si vedoucí pracovníci b�hem své praxe dopl�ují znalosti z oblasti pracovního 
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práva. �ím je praxe vedoucího pracovníka delší, tím získává znalosti vyššího 

typu.  

Graf �. 7 - St�ední školy – porovnání dosažených znalostí v oblasti pracovního práva v 

�len�ní dle délky praxe ve vedoucí funkci (dle tabulky �. 17 v p�íloze B) 

 Graf �. 7 srovnává vývoj získávání znalostí z oblasti pracovního práva 

v závislosti na délce praxe u vedoucích pracovník	 st�edních škol. Z grafu 

vyplývá, že u dotazovaných s délkou praxe do 3 let znalosti typu D z	stávají na 

stejné 10% výši, znalosti typu C a D se zvýšily o 20 %. Dotazovaní s délkou 

funkce od 3 do 6 let posílily znalosti typu C. P�i nástupu do funkce m�ly tyto 

znalosti ve výši 27,27 % a v dob� výzkumu byly již ve výši 54,55 %. To je nár	st 

o 27,28 %. U skupiny znalostí typu D m�li respondenti znalosti p�i nástupu  

do funkce ve výši 18,18 % a v dob� pr	zkumu byly tyto znalosti již ve výši 27,7 

%. Došlo k nár	stu o 9,09 %. Oslovení respondenti s délkou praxe delší jak 6 let 
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m�li p�i nástupu znalosti typu B ve výši 37,93 % a b�hem své praxe tyto znalosti 

navýšily, takže v této skupin� v dob� pr	zkumu vykazují 0 %. U znalostí typu C 

se znalosti zvýšily z 17,24 % na 44,83 %, což je nár	st o 27,59 %. U znalostí typu 

D se z po�áte�ních 31,03 % zvýšily znalosti na 55, 17 %, což je nár	st o 25,86 %. 

Z tohoto grafu vyplývá, že vedoucí pracovníci st�edních škol mají pot�ebu 

vzd�lávání se v oblasti pracovního práva a zvyšování úrovní znalostí v oblasti 

pracovního práva roste s délkou praxe.  
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Graf �. 8 - Základní školy - dosažené znalosti v oblasti pracovního práva p�i nástupu do 

funkce ( z tabulky �. 18 v p�íloze B) 

Vývoj získávání znalostí u vedoucích pracovník	 základních škol je odlišný od 

vývoje na st�edních školách. Budeme-li porovnávat vedoucí pracovníky 

základních škol dle délky praxe, m	žeme konstatovat, že p�i nástupu do funkce 

p�ed více jak 6 lety p�evažovali vedoucí pracovníci se znalostmi typu A, tedy bez 
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znalostí bylo 43,75 % dotázaných. Znalosti typu B m�lo 31,25 % vedoucích 

pracovník	 a znalosti typu C a D m�lo shodn� 12,5 % vedoucích pracovník	. 

Z grafu je patrné, že vedoucí pracovníci, kte�í nastupují do funkce v období 

posledních t�í let, si již p�i nástupu do funkce uv�domují nutnost alespo�

základních znalostí v oblasti pracovního práva.  

   

Graf �. 9 - Základní školy – dosažené znalosti v oblasti pracovního práva v dob� výzkumu 

(dle tabulky �. 19 v p�íloze B) 

Tento graf znázor�uje posun znalostí jednotlivých vedoucích pracovník	

základních škol b�hem výkonu vedoucí funkce v �len�ní dle jednotlivých délek 

praxe. Nejvíce se navýšily znalosti typu C a to u všech t�ech skupin vedoucích 

pracovník	. Znalosti typu D se pohybují s mírnými výkyvy na hranici 20%.  
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Graf �. 10 – Základní školy - dosažené znalosti v oblasti pracovního práva v �len�ní dle 

délky praxe ve vedoucí funkci (dle tabulky �. 20 v p�íloze B) 

Graf �. 10 znázor�uje vývoj získaných znalostí v oblasti pracovního práva 

v závislosti na délce praxe u vedoucích pracovník	 základních škol.  

 Z grafu vyplývá, že u dotazovaných s délkou praxe do 3 let znalosti typu D 

z	stávají na stejné 25 % výši, znalosti typu C se zvýšily o 25 %. Dotazovaní 

s délkou funkce od 3 do 6 let posílily znalosti typu C. P�i nástupu do funkce m�ly 

tyto znalosti ve výši 27,27 % a v dob� výzkumu byly již ve výši 54,55 %.  

To je nár	st o 27,28 %. U skupiny znalostí typu D m�li respondenti znalosti p�i 

nástupu do funkce ve výši 18,18 % a v dob� pr	zkumu byly tyto znalosti již  

ve výši 27,7 %. Došlo k nár	stu o 9,09 %. Oslovení respondenti s délkou praxe 

delší jak 6 let m�li p�i nástupu znalosti typu B ve výši 37,93 a v dob� pr	zkumu 

už tyto znalosti navýšily, takže v této skupin� vykazují 0 %. U znalostí typu C  

se znalosti zvýšily z 17,24 % na 44,83 %, což je nár	st o 27,59 %. U znalostí typu 

D se z po�áte�ních 31,03 % zvýšily znalosti na 55, 17 %, což je nár	st o 25,86 %. 

Z tohoto grafu vyplývá, že také vedoucí pracovníci základních škol mají pot�ebu 
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vzd�lávání se v oblasti pracovního práva.  Zvyšování úrovní znalostí v oblasti 

pracovního práva sice roste s délkou praxe, ale pro 64,29 % dotázaných jsou 

posta�ující znalostí typu C na rozdíl od vedoucích pracovník	 st�edních škol. . 
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Graf �. 11 - Mate�ské školy - dosažené znalosti v oblasti pracovního práva p�i nástupu do 

funkce (z tabulky �. 21 v p�íloze B)

Ze srovnávání znalostí vedoucích pracovník	 mate�ských škol p�i nástupu  

do funkce zjistíme, že znalosti u pracovník	, kte�í nastupovali do vedoucí funkce 

p�ed více jak 6 lety m�li znalosti pouze typu A a B. Pracovníci s délkou praxe  

3 – 6 let m�li p�i nástupu do funkce znalosti typu A a B ve výši 33,33 % a znalosti 

typu C a D ve výši 16,67 %. Dotazovaní s délkou praxe do 3 let m�li znalosti typu 
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A ve výši 14,29 % a znalosti typu B,C a D ve výši 28,57 %. Z provedeného 

šet�ení je patrné, že vedoucí pracovníci mate�ských škol, kte�í nastupují do funkce 

v posledních letech si jsou již v�domi nutnosti mít alespo� základní znalosti 

v oblasti pracovního práva.  

Graf �. 12 - Mate�ské školy - dosažené znalosti v oblasti pracovního práva v dob� výzkumu 

(z tabulky �. 22 v p�íloze B) 

Vedoucí pracovníci, kte�í jsou ve funkci do 3 let, m�li p�i nástupu do 

funkce znalosti typu A ve výši 14,29 %, znalosti typu B m�lo 28,57 % vedoucích 

pracovník	, znalosti typu C m�lo 28,57 % a znalosti typu D m�lo 28,57 % 

vedoucích pracovník	.  
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V sou�asné dob� tito vedoucí pracovníci mají znalosti typu B ve výši  

25 %, typu C ve výši 25 % a znalosti typu D ve výši 50 %. Z uvedeného vyplývá, 

že u této kategorie vedoucích pracovník	 se úrove� znalostí p�esunula do 

kategorie D,  která se navýšila o 21,43 %. 

Graf �. 13 - Mate�ské školy – porovnání dosažených znalosti v oblasti pracovního práva 

b�hem praxe (dle tabulky �. 23 v p�íloze B) 

Graf �. 13 znázor�uje vývoj získaných znalostí v oblasti pracovního práva 

v závislosti na délce praxe u vedoucích pracovník	 mate�ských  škol.  

 Z grafu je patrné, že u dotazovaných s délkou praxe do 3 let znalosti typu 

Znalosti typu B a C se snížily o 3,57 % a znalosti typu D vzrostly z 28,57 % na  

50 %, což je nár	st o 21,43 %. To znamená, že došlo k p�esunu znalostí ze skupin 

B a C do skupiny D. Mezi vedoucími pracovníky této skupiny již není nikdo  
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se znalostmi skupiny A. Dotazovaní s délkou funkce od 3 do 6 let posílily znalosti 

typu C a D z p	vodních 16,67 % p�i nástupu do funkce na sou�asných 33,33 %. 

To je nár	st o 16,66 % u obou typ	 znalostí. Oslovení respondenti s délkou praxe 

delší jak 6 let m�li p�i nástupu znalosti typu A ve výši 33,33 % a v dob�

pr	zkumu se v této skupin� již nenachází žádný vedoucí pracovník se znalostmi 

tohoto typu. Stejné zjišt�ní platí i u znalostí typu B, kdy p�i nástupu tyto znalosti 

m�lo 66,67 % a nyní je neuvádí žádný respondent. Zato znalosti typu C nem�l p�i 

nástupu žádný respondent a v dob� pr	zkumu tyto znalosti získalo 53,33 %.  

U znalostí typu D je situace stejná. P�i nástupu nem�l tyto znalosti ani jeden 

respondent a v dob� pr	zkumu již tyto znalosti vlastnilo 46,67 % dotázaných 

Z tohoto šet�ení vyplývá, že vedoucí pracovníci mate�ských škol mají pot�eba 

vzd�lávání se v oblasti pracovního práva.  Zvyšování úrovní znalostí v oblasti 

pracovního práva roste s délkou praxe. Respondenti této skupiny se snaží  

o dosažení znalostí typu D.  

�
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Graf �. 14 - Školská za�ízení - dosažené znalosti v oblasti pracovního práva p�i nástupu do 

funkce (dle tabulky �. 24 v p�íloze B) 

P�i nástupu do vedoucí funkce m�li pracovníci s praxí delší jak 6 let znalosti 

p�evážn� typu A,B a C. Pracovníci s délkou praxe 3 – 6 let m�li p�i nástupu 

znalosti typu A a B a pracovníci, kte�í jsou ve funkci 3 roky, m�li p�i nástupu 

p�evážn� znalosti typu B a C, ale 20 % t�chto pracovník	 již m�lo znalosti typu 

D. Z grafu jasn� vplývá, že pracovníci školských za�ízení, kte�í nastupují  

do vedoucí funkce v posledních letech, si uv�domují nutnost co nejv�tších 

znalostí již p�i nástupu do funkce.  
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Graf �. 15 - Školská za�ízení - dosažené znalosti v oblasti pracovního práva v dob� výzkumu 

(dle tabulky �. 25 v p�íloze B) 

Zjišt�né údaje zobrazené v grafu �. 15 ukazují, že vedoucí pracovníci školských 

za�ízení mají v sou�asné dob� znalosti typu C a D. P�evládají znalosti typu C, ale 

u pracovník	 s kratší dobou praxe se na stejné úrovni již vyskytují i znalosti typu 

D. Pracovníci s délkou praxe nad 6 let mají znalosti typu C ve výši 69,23 %, p�i 

nástupu do funkce m�li tyto znalosti ve výši 30,77 %. Zde je patrný nár	st  

o 38,46 %. Znalosti typu D byly p�i nástupu do funkce u této skupiny 0 %  

a v sou�asné dob� jsou již ve výši 30,77 %. Pracovníci s délkou praxe 3 – 6 let 

m�li p�i nástupu znalosti typu D ve výši 0 % a v dob� pr	zkumu má tyto znalosti 

již 50 % dotazovaných. U pracovník	, kte�í jsou ve funkci do 3 let je u typu 

znalostí D nár	st z 20 % na sou�asných 40 %, to je nár	st 20 %. I tato skupina 

vedoucích pracovník	 si uv�domuje nutnost znalostí v oblasti pracovního  
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práva a jak vyplývá z uvedených graf	, b�hem své praxe si tyto znalosti dopl�uje 

a zvyšuje. 

Graf �. 16 – Školská za�ízení - dosažené znalosti v oblasti pracovního práva v �len�ní dle 

délky praxe ve vedoucí funkci (dle tabulky �. 26 v p�íloze B) 

Graf �. 16 mapuje  vývoj získaných znalostí v oblasti pracovního práva 

v závislosti na délce praxe u vedoucích pracovník	 školských za�ízení.  

 Z grafu je patrné, že u dotazovaných s délkou praxe do 3 let znalosti typu D 

z	staly na stejné úrovni, znalosti typu C se zvýšily o 20 % a znalosti typu B  

se zvýšily o 20 % a mezi vedoucími pracovníky této skupiny již není  

nikdo se znalostmi skupiny A. Dotazovaní s délkou funkce od 3 do 6 let posílily 

znalosti typu C z p	vodních 27,27 % na sou�asných 54,55 %, což je nár	st  

o 27,28 % a znalosti typu D z p	vodních 18,18 % p�i nástupu do funkce na 

sou�asných 27,27 %. Zde je nár	st o 9,09 %. Znalosti typu B se z p	vodních 
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36,36 % snížily z p	vodních 36,36 % na 18,18 % což dokazuje, že se znalosti 

p�esouvají ze skupin A a B do vyšších skupin C a D. Oslovení respondenti 

s délkou praxe delší jak 6 let m�li p�i nástupu znalosti typu A ve výši 13,79 %  

a znalosti typu B ve výši 37,93 %. V dob� pr	zkumu se v této skupin� již 

nenachází žádný vedoucí pracovník se znalostmi t�chto dvou typ	. Oproti tomu 

znalosti typu C m�lo p�i nástupu 17,24 % respondent	 a v dob� pr	zkumu tyto 

znalosti získalo 44,83 %. To znamená nár	st o 27,59 %. U znalostí typu D  

je situace obdobná. P�i nástupu m�lo tyto znalosti 31,03 respondent	 a v dob�

pr	zkumu již tyto znalosti vlastnilo 55,17 % dotázaných. Z tohoto šet�ení 

vyplývá, že vedoucí pracovníci školských za�ízení svou pot�ebu vzd�lávání 

v oblasti pracovního práva realizují b�hem své praxe a tím zvyšování úrovní 

znalostí roste s délkou praxe. U respondent	 této skupiny je zna�ný zájem  

o znalosti typu D.  

Pokud shrneme p�edchozí zjišt�né poznatky o jednotlivých typech dosažených 

znalostí v oblasti pracovního práva v �len�ní dle délky praxe a dle druhu školy 

nebo školského za�ízení, m	žeme konstatovat, že dosažené znalosti vedoucích 

pracovník	 v této oblasti  b�hem období ve vedoucí funkci je ovlivn�no délkou 

praxe. Tím se potvrdila hypotéza, že dosažené znalosti v oblasti pracovního práva 

jsou závislé na délce funk�ního období vedoucího pracovníka.  

Na základ� provedeného šet�ení lze tvrdit, že vedoucí pracovníci škol  

a školských za�ízení mají pot�ebu vzd�lávání v oblasti pracovního práva a tuto 

pot�ebu v pr	b�hu své praxe napl�ují. Zjišt�ná šet�ení ukázala, jak se m�ní 

jednotlivé typy vzd�lání s ohledem na délku praxe ale také s ohledem na typ školy 

nebo školského za�ízení.  
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4.5 Hodnocení nabídky vzd�lávacích možností v regionu 

pro pokrytí vzd�lávacích pot�eb vedoucích 

pracovník� škol a školských za�ízení 

Tabulka 5 – P�ehled hodnocení nabídky vzd�lávání 

Za�ízení zcela 

nedostate�ná 

spíše 

dostate�ná 

odpovídající 

pot�eb�

velmi široká 

St�ední 2 21 19 8 

Základní 1 14 12 5 
Mate�ská 0 14 8 0 
Školské 0 12 12 0 
Celkem  3 61 49 13 

Provedeným šet�ením bylo zjišt�no, že pro oslovené respondenty je  

ve v�tšin� p�ípad	 nabídka vzd�lávacích možností v regionu spíše dostate�ná 

nebo odpovídající pot�eb�. Ze 126 oslovených vedoucích pracovník	 jako spíše 

dostate�nou nabídku ozna�ilo 61 dotázaných a 49 ozna�ilo nabídku jako 

odpovídající pot�eb�.  

4.6 Stávající �etnost ú�asti na vzd�lávání v oblasti PP 

Tabulka 6 – Aktuální ú�ast respondent� na vzd�lávacích akcích 

Za�ízení 1 x za m�síc p�íležitostn�, 

p�i zm�n�

p�edpis	  

1 x do roka 

navštívím 

kurz na dané 

téma  

navšt�vuji 

kurzy a 

seminá�e na 

dané téma 

více jak 1x za 

rok 

St�ední škola 0 8 7 19 
Základní 0 23 9 6 
Mate�ská 0 11 7 4 
Školské 0 18 7 2 
Celkem  0 65 30 31 
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65 vedoucích pracovník	 se v oblasti pracovního práva vzd�lává p�íležitostn�, 

p�evážn� p�i zm�n� právních p�edpis	. 30 vedoucích pracovník	 navšt�vuje 

jednou za rok kurz na dané téma a pouze 31 vedoucích pracovník	 se vzd�lávání 

v pracovním právu v�nuje �ast�ji jak jednou za rok.  

Ze zjišt�ného šet�ení vyplývá, že �ast�jší vzd�lávání v oblasti pracovního 

práva absolvují vedoucí pracovníci st�edních škol. Ostatní vedoucí pracovníci 

základních škol, mate�ských škol a školských za�ízení up�ednost�ují vzd�lávání 

p�íležitostné, p�i zm�n� právních p�edpis	. 

4.7 Optimální �etnost vzd�lávacích možností v oblasti 

pracovního práva dle názoru respondent�

Tabulka 7 – Navrhovaná optimální �etnost vzd�lávacích akcí

Za�ízení �tvrtletn� pololetn� jednou za rok P�íležitostn�, 

p�i zm�n�

p�edpis	

St�ední škola 10 18 9 13 

Základní 3 11 8 10 

Mate�ská 1 5 7 9 

Školské 2 7 8 5 

Celkem  16 41 32 37 

P�estože podle tabulky �. 6 uvedlo 65 respondent	, že se vzd�lává v oblasti 

pracovního práva pouze p�íležitostn�, p�i zm�n� p�edpis	, na otázku jaká �etnost 

vzd�lávání by jim vyhovovala, tuto možnost ozna�ilo pouze 37 respondent	. Pro 

ostatní vedoucí pracovníky by bylo optimální se vzd�lávat v oblasti pracovního 

práva pololetn�, nebo alespo� jednou za rok. Z tohoto šet�ení vyplývá, že stávající 

�etnost nabídky není v souladu s pot�ebou vedoucích pracovník	.  
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4.8 Optimální po�adatel vzd�lávacích akcí v oblasti 

pracovního práva 

Tabulka 8 – Optimální po�adatel 

 pov��ená obec Krajský ú�ad 

  

MŠMT vzd�lávací 

agentury – 

školící 

za�ízení 

st�ední škola 0 32 4 14
základní 1 18 4 9
mate�ská 2 9 2 9
školské 1 11 1 9 
Celkem 4 70 11 41

Vedoucím pracovník	m byla položena otázka, který po�adatel vzd�lávacích akcí 

jim vyhovuje jako optimální. 70  respondent	 ozna�ilo jako optimálního 

po�adatele  krajský ú�ad. Na druhé místo za�adilo 41 dotázaných vzd�lávací 

agentury a školící za�ízení.  

4.9 Vzd�lávací pot�eby respondent� v jednotlivých 

oblastech školského mangementu  

Aby bylo možné provést porovnání vzd�lávacích pot�eb v jednotlivých oblastech 

školského managementu, byli respondenti vyzváni k se�azení jednotlivých oblastí 

školského managementu podle jejich pot�eby vzd�lávání od nejvyšší až po velmi 

nízkou pot�ebu. Odpov�di respondent	 byly zpracovány do tabulky �. 9 dle 

jednotlivých oblastí školského managementu. 

Tabulka 9 – P�ehled vzd�lávacích pot�eb z oblasti školského managemantu

Celkem 1. 2. 3. 4. 5. 

vedení lidí 17 17 30 29 33

�ízení pedagogického procesu 1 10 28 37 50

základy práva, pracovní a 
školské právo 

48 39 23 7 9

ekonomika a finan�ní 
management 

60 32 18 10 6
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Z uvedeného šet�ení vyplynulo po�adí vzd�lávacích pot�eb oslovených 

respondent	 v oblasti školského managementu. 

Na první místo za�adilo 69 vedoucích pracovník	 vzd�lávací pot�eby z oblasti 

ekonomiky a finan�ního managementu, 48 pracovník	 uvedlo na prvním míst�

základy práva, pracovní a školské právo, 17 pracovník	 uvedlo na prvním míst�

vedení lidí a �ízení pedagogického procesu na prvé místo uvedl 1 pracovník.  

Z tohoto po�adí se dá usuzovat, že nejv�tší vzd�lávací pot�eby poci
ují 

vedoucí pracovníci v oblasti ekonomiky a finan�ního managementu a v oblasti 

základ	 práva, pracovního a školského práva.  

  

4.10 Témata, která vedoucím pracovník�m nejvíce chybí 

a nebo je jejich po�et nedostate�ný v nabídce 

vzd�lávání v oblasti pracovního práva  

U jednotlivých odpov�dí se nej�ast�ji objevovala tato témata:  

Skon�ení pracovního pom�ru - uvedlo celkem 83 respondent	  

Pracovní pom�r na dobu ur�itou – uvedlo 71 respondent	

Odm��ování – uvedlo 64 respondent	

Dohody o pracích konaných mimo pracovní pom�r – uvedlo 62 respondent	

Výpov�� ze strany zam�stnavatele a odstupné – uvedlo 41 respondent	

Za�azování na pracovní pozice – uvedlo 36 respondent	

Dále byly uvedeny p�íplatek za vedení, osobní p�íplatek a cestovní náhrady. Tato 

témata uvedlo pouze pár respondent	.  

4.11 Zhodnocení nabídky vzd�lávání ve vybraných 

oblastech pracovního práva 

Množství nabízeného vzd�lávání v jednotlivých oblastech pracovního práva 

ohodnotili vedoucí pracovníci škol a školských za�ízení takto:  
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Tabulka 10 – Hodnocení nabídky 

oblast pracovního práva 

nabídka 
vzd�lávání je 
nedosta�ující 

nabídka 
vzd�lávání je 
optimální 

nabídka 
vzd�lávání je 
p�ílišná 

zm�ny pracovního pom�ru 75 51 0

pracovní smlouvy 63 63 0

odm��ování 58 68 0

ukon�ení pracovního pom�ru 84 42 0

BOZP 0 124 2
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5  Shrnutí, vyhodnocení výzkumu a záv�r 

Z provedeného výzkumu se dá usuzovat, že vedoucí pracovníci si jsou 

v�domi d	ležitosti dopl�ování znalostí v oblasti pracovního práva. Toto tvrzení 

dokazuje shrnutí a vyhodnocení výzkumu.

V provedeném empirickém výzkumu byly zkoumány znalosti vedoucích 

pracovník	 škol a školských za�ízení p�i nástupu do funkce a byly porovnány  

se znalostmi, které m�li vedoucí pracovníci v dob� provád�ní výzkumu, to 

znamená po ur�ité praxi. P�i šet�ení bylo zjišt�no, že p�i nástupu do funkce m�li 

vedoucí pracovníci p�evážn� znalosti typu B. Tyto znalosti uvedlo 59 respondent	

ze 126 což je 46,82 %. to znamená, že p�i nástupu do funkce m�li vedoucí 

pracovníci p�evážn� základní znalosti získané samostudiem.  

B�hem své praxe si vedoucí pracovníci doplnili znalosti v oblasti 

pracovního práva dalším studiem v b�žn� dostupných kurzech, ale hlavn�

absolvováním funk�ního studia I. a II. nebo bakalá�ským studiem školského 

managementu. Toto tvrzení dokazuje zjišt�ní posunu znalostí ze skupiny B, kde 

z	stává 16 pracovník	 ze 126, což je 12,69 % do skupin C a D. V t�chto 

skupinách je nyní 110 pracovník	 ze 126, to je 87,3 %.  

V Porovnání vývoje získávání znalostí v oblasti pracovního práva  

u jednotlivých škol a školských za�ízení bylo pr	zkumem zjišt�no, že vedoucí 

pracovníci st�edních škol si své znalosti v oblasti pracovního práva dopl�ují  

ve vyšších stupních vzd�lávání, tedy ve skupinách C a D. U vedoucích 

pracovník	 základních škol byl nejv�tší zájem o vzd�lávání ve skupin�  

znalostí C. Vedoucí pracovníci mate�ských škol preferují získávání znalostí ve 

skupinách C a D a pro vedoucí pracovníky ve školských za�ízeních je dosta�ující 

získání znalostí typu C.  

Z tohoto zjišt�ní lze konstatovat, že pr	zkum potvrdil hypotézu �. 1 – 

zvyšování znalostí vedoucích pracovník	 v oblasti pracovního práva je odlišné na 

jednotlivých typech druhu škol nebo školských za�ízení.  

P�i porovnání dosažených znalostí vedoucích pracovník	 v oblasti 

pracovního práva v závislosti na délce praxe výzkum ukázal, že u vedoucích 
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pracovník	 st�edních škol dochází b�hem výkonu funkce k navyšování znalostí 

v závislosti na délce výkonu funkce, což dokládá graf �. 7. Stejný posun znalostí 

dokladuje i graf �. 10, který vyhodnocuje vývoj znalostí u pracovník	 základních 

škol a grafy �. 13 a 16 pro vedoucí pracovníky mate�ských škol a školských 

za�ízení. Z uvedených graf	 vyplývá, že dosažené znalosti v oblasti pracovního 

práva jsou závislé na délce funk�ního období vedoucího pracovníka. Tím byla 

potvrzena hypotéza �. 3.  

 P�i zjiš
ování optimální �etnosti vzd�lávání, ozna�ilo 16 dotazovaných za 

optimální vzd�lávat se 1 x za �tvrt roku, 41 dotazovaných by považovala 

optimální vzd�lávání se pololetn� a 32 pracovník	m by vyhovovalo vzd�lávání 1 

za rok. To je celkem 89 dotazovaných ze 126. Zbývajícím 37 pracovník	m 

vyhovuje se vzd�lávat p�íležitostn�, p�i zm�n� p�edpis	. Z tohoto šet�ení se dá 

usuzovat, že stávající �etnost nabídky není v souladu s pot�ebou vedoucích 

pracovník	. 57 dotazovaných považuje za optimální se vzd�lávat více jak jednou 

do roka, to je 45, 23 % všech dotazovaných. Dá se tedy konstatovat, že hypotéza 

�. 2 - Optimální �etnost absolvovaných vzd�lávacích akcí v oblasti pracovního 

práva za rok je jedno školení, nebyla potvrzena.  

P�i výzkumu bylo zárove� zjiš
ováno, který organizátor vzd�lávání 

dotazovaným nejvíce vyhovuje. 70 respondent	 vyhodnotilo jako nejvíce 

vyhovující krajský ú�ad. Z �ehož se dá usoudit, že po�adatel krajský ú�ad má 

nejblíže k informacím o pot�ebách jednotlivých vedoucích pracovník	  

a provád�ná školení p�izp	sobuje t�mto požadavk	m a zárove� rychleji reaguje 

na zm�ny v p�edpisech.  

Cílem bakalá�ské práce bylo porovnat rozsah vzd�lávacích pot�eb 

vedoucích pracovník	 škol a školských za�ízení v oblasti pracovního práva, 

prokázat, že jsou odlišné v závislosti na druhu školy nebo školského za�ízení. 

Zárove� si práce kladla za úkol zmapovat optimální �etnost vzd�lávacích akcí 

v oblasti pracovního práva v �len�ní dle typu školy nebo školského za�ízení.  

B�hem pr	zkumu byly zjiš
ovány také vzd�lávací pot�eby v jednotlivých 

oblastech školského managementu. Šet�ení ukázalo, že nejv�tší pot�ebu mají 

dotazovaní v oblasti ekonomiky a finan�ního managementu a v oblasti základ	
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práva, pracovního a školského práva. Jednotliví vedoucí pracovníci sami uvedli 

témata z pracovního práva, kde poci
ují nedostatek nabídky vzd�lávání a m�li by 

zájem o v�tší množství informací.  

Toto zjišt�ní m	že být vodítkem a inspirací pro organizátory r	zných školení 

a kurz	 do jakých oblastí a na jaká témata sm�rovat další vzd�lávací programy.  

Vhodným ukon�ením této práce by mohl být výrok jednoho z oslovených 

�editel	, cituji: 

 „Znalosti z oblasti pracovního práva jsou pro m� profesn� životn� d	ležité“.  
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P�íloha A  

Dotazníkové otázky k bakalá�ské práci na téma „Vzd�lávací pot�eby vedoucích 

pracovník	 škol a školských za�ízení p�i uplat�ování pracovního práva (PP)“  

1) Jste vedoucí pracovník p�ísp�vkové organizace

a) st�ední škola        
b) základní škola                    
c) mate�ská škola         
d) školské za�ízení         

Ve kterém kraji p�sobíte ?   … ……………………………….. 

2) Jaká je délka Vaší praxe v �ídící funkci?  

a) 1 – 3 roky        
b) 3 – 6 let        
c) Více než 6 let         

3) Jak hodnotíte své znalosti v oblasti PP, které jste m�l p�i nástupu do 

funkce vedoucího pracovníka?

   a) žádné         

   b) základní znalosti získané samostudiem     

   c) Studium pro �editele škol a školských za�ízení, tzv. „funk�ní studium I“ 

     a další kurzy a školení               

d) Studium pro �editele škol a školských za�ízení, tzv. Funk�ní studium II“ 
Nebo bakalá�ské studium školského managementu a další kurzy  
a školení          

4) Jak hodnotíte své znalosti v oblasti PP, které máte nyní?

   žádné         

   b) základní znalosti získané samostudiem     
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   c) Studium pro �editele škol a školských za�ízení, tzv. „funk�ní studium I“ 

     a další kurzy a školení               

a) Studium pro �editele škol a školských za�ízení, tzv. Funk�ní studium II“ 
Nebo bakalá�ské studium školského managementu a další kurzy  
a školení          

5) Jak �asto navšt�vujete kurzy, školení, seminá�e v oblasti PP? 

    a) 1 x za m�síc        

    b) p�íležitostn�, p�i zm�n� p�edpis	     

    c) 1x do roka navštívím kurz na dané téma    

    d) navšt�vuji kurzy a seminá�e na dané téma více jak 1x za rok  

6) Jaká �etnost vzd�lávacích akcí v oblasti pracovního práva je dle Vašeho 

názoru optimální? 

   a) �tvrtletn�         

   b) pololetn�          

   c) jednou za rok        

   d) p�íležitostn�, p�i zm�n� p�edpis	     

7) Je nabídka vzd�lávacích možností ve vašem regionu dosta�ující pro 

pokrytí vašich pot�eb? 

   a) zcela nedostate�ná       

   b) spíše dostate�ná        

   c) odpovídající pot�eb�       

   d) velmi široká        

8) Optimální po�adatel kurz� a seminá�� z oblasti PP je dle Vašeho mín�ní 

    a) pov��ená obec         

    b) kraj         

    c) MŠMT          

    d) vzd�lávací agentury – školská vzd�lávací za�ízení   

9) Se�a
te jednotlivé oblasti školského managementu podle Vaší pot�eby 

vzd�lávání (nejvyšší – 1; vyšší – 2; st�ední - 3, nízká – 4, velmi nízká - 5) : 

   a) vedení lidí            
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   b) �ízení pedagogického procesu      

   c) základy práva, pracovní a školské právo    

   d) ekonomika a finan�ní management     

10) Uve
te témata, která Vám nejvíce chybí v nabídce vzd�lávání v oblasti 

pracovního práva a nebo je jejich po�et nedostate�ný 

    

……………………………………………………………………………………

11) V tabulce vyzna�te jaká je nabídka vzd�lávání u  uvedených vzd�lávacích 

pot�eb v oblasti pracovního práva:  

   

oblast pracovního práva 

nabízené 
vzd�lávání je 
nedosta�ující 

nabízení 
vzd�lávání je 
optimální 

nabízeného 
vzd�lávání je 
p�íliš 

zm�ny pracovního pom�ru 
pracovní smlouvy 
odm��ování 
ukon�ení pracovního pom�ru 
BOZP 
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P�íloha B 

Tabulka 11 - Porovnání dosažených znalostí v oblasti pracovního práva u vedoucích 

pracovník� st�edních škol b�hem výkonu funkce vedoucího pracovníka

Druhy znalostí 
Po�et 
respondent	
p�i nástupu 
do funkce 

% z 
celkového 
po�tu 
respondent	
S� p�i 
nástupu do 
funkce 

Po�et 
respondent	
v dob�
provád�ní 
výzkumu 

% z 
celkového 
po�tu 
respondent	
S� v dob�
provád�ní 
výzkumu 

A.  10 20,00 0 0,00

B.  18 36,00 7 14,00

C.  10 20,00 23 46,00

D.  12 24,00 20 40,00

celkem  50   50   

Tabulka 12 - Porovnání dosažených znalostí v oblasti pracovního práva u vedoucích 

pracovník� základních škol b�hem výkonu funkce vedoucího pracovníka 

druh znalostí  
Po�et 
respondent	
p�i nástupu 
do funkce 

% z 
celkového 
po�tu 
respondent	
Z�

Po�et 
respondent	
v dob�
provád�ní 
výzkumu 

% z 
celkového 
po�tu 
respondent	
Z�

A.   9 28,13 0 0,00
B.   12 37,50 6 18,75
C.   10 31,25 19 59,38
D.   1 3,13 7 21,88

celkem  32   32   
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Tabulka 13 - Porovnání dosažených znalostí v oblasti pracovního práva u vedoucích 

pracovník� mate�ských škol b�hem výkonu funkce vedoucího pracovníka 

druh znalostí 
Po�et 
respondent	
p�i nástupu do 
funkce 

% z 
celkového 
po�tu 
respondent	
M�

Po�et 
respondent	 v 
dob� provád�ní 
výzkumu 

% z 
celkového 
po�tu 
respondent	
M�

A.   6 27,27 0 0,00
B.   10 45,45 2 9,09
C.   3 13,64 10 45,45
D.   3 13,64 10 45,45
celkem  22   22   

Tabulka 14 - Porovnání dosažených znalostí v oblasti pracovního práva u vedoucích 

pracovník� školských za�ízení b�hem výkonu funkce vedoucího pracovníka 

druh znalostí Po�et 
respondent	
p�i nástupu 
do funkce 

% z 
celkového 
po�tu 
respondent	
ŠZ 

Po�et 
respondent	
v dob�
provád�ní 
výzkumu 

% z 
celkového 
po�tu 
respondent	
ŠZ 

A.   5 22,73 0 0,00

B.   10 45,45 1 4,55

C.   6 27,27 13 59,09

D.   1 4,55 8 36,36

celkem  22   22   

Tabulka 15 - St�ední školy - dosažené znalosti v oblasti pracovního práva p�i nástupu do 

funkce 

druh 
znalostí 

Po�et 
respondent	

ve 
funkci 
do 3 let

% z celku 
praxe do 
3 let 

ve 
funkci 
3 - 6 
let 

% z 
celku 
praxe 
3-6let 

ve funkci 
více jak 6 
let 

% z 
celku 
praxe 
nad 6let 

A.   10 4 40 2 18,18 4 13,79 
B.   18 3 30 4 36,36 11 37,93 
C.   10 2 20 3 27,27 5 17,24 
D.   12 1 10 2 18,18 9 31,03 
celkem  50 10   11   29   
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Tabulka 16 - St�ední školy - dosažené znalosti v oblasti pracovního práva k datu výzkumu

druh 
znalostí 

Po�et 
respondent	

ve 
funkci 
do 3 let 

% z 
celku 
praxe do 
3 let 

Ve 
funkci 3 
- 6 let 

% z 
celku 
praxe 3-
6let 

ve 
funkci 
více jak 
6 let 

% z 
celku 
praxe 
nad 6let 

A.   0 0 0 0 0,00 0 0,00 
B.   7 5 50 2 18,18 0 0,00 
C.   23 4 40 6 54,55 13 44,83 
D.   20 1 10 3 27,27 16 55,17 

celkem  50 10   11   29   

Tabulka 17 - St�ední školy – procentuální vyjád�ení dosažených znalosti v oblasti 

pracovního práva v �len�ní dle délky praxe ve vedoucí funkci 

druh 
znalostí  

% z celku 
praxe do 
3 let p�i 
nástupu 
do funkce

% z celku 
praxe do 3 
let v dob�
pr	zkumu 

% z celku 
praxe 3-
6let p�i 
nástupu 
do funkce

% z celku 
praxe 3-
6let v dob�
pr	zkumu 

% z celku 
praxe nad 
6let p�i 
nástupu 
do funkce 

% z celku 
praxe nad 
6let v dob�
pr	zkumu 

A.   40 0 18,18 0,00 13,79 0,00
B.   30 50 36,36 18,18 37,93 0,00
C.   20 40 27,27 54,55 17,24 44,83
D.   10 10 18,18 27,27 31,03 55,17

Tabulka 18 - Základní školy - dosažené znalosti v oblasti pracovního práva p�i nástupu do 

funkce

druh 
znalostí 

p�i 
nástupu 
do 
funkce 

do 3 let 

% z 
celku 
praxe do 
3 let 

3 - 6 let 

% z 
celku 
praxe 3-
6let 

více jak 
6 let 

% z 
celku 
praxe 
nad 6let 

A.   9 0 0,00 2 25,00 7 43,75 
B.   12 4 50,00 3 37,50 5 31,25 
C.   6 2 25,00 2 25,00 2 12,50 
D.   5 2 25,00 1 12,50 2 12,50 

celkem  32 8   8   16   
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Tabulka 19 - Základní školy – dosažené znalosti v oblasti pracovního práva v dob� výzkumu

druh 
znalostí k datu 

výzkumu

do 3 let 

% z 
celku 
praxe do 
3 let 

3 - 6 let 

% z 
celku 
praxe 3-
6let 

více jak 
6 let 

% z 
celku 
praxe 
nad 6let 

A.   0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
B.   6 2 25,00 2 20,00 2 14,29 
C.   19 4 50,00 6 60,00 9 64,29 
D.   7 2 25,00 2 20,00 3 21,43 
celkem  32 8   10   14   

Tabulka 20 - Základní školy - dosažené znalosti v oblasti pracovního práva v �len�ní dle 

délky praxe ve vedoucí funkci

druh znalostí

% z celku 
ved. prac. 
u praxe 
do 3 let 
p�i 
nástupu 
do 
funkce 

% z celku 
ved. prac. 
u praxe 
do 3 let 
k datu 
výzkumu 

% z celku 
ved. prac. 
u praxe 3-
6let p�i 
nástupu 
do funkce

% z celku 
ved. prac. 
u praxe 
3-6let 
k datu 
výzkumu 

% z celku 
ved. prac. 
u praxe 
nad 6let 
p�i nástupu 
do funkce  

% z celku 
ved. prac. 
u 
 praxe 
nad 6let 
k datu 
výzkumu 

A.   0 0 25,00 0,00 43,75 0,00
B.   50 25 37,50 20,00 31,25 14,29
C.   25 50 25,00 60,00 12,50 64,29
D.   25 25 12,50 20,00 12,50 21,43

Tabulka 21 - Mate�ské školy - dosažené znalosti v oblasti pracovního práva p�i nástupu do 

funkce 

druh 
znalostí  

p�i 
nástupu 
do 
funkce 

do 3 let 

% z 
celku 
praxe do 
3 let 

3 - 6 let 

% z 
celku 
praxe 3-
6let 

více jak 
6 let 

% z 
celku 
praxe 
nad 6let 

A.   6 1 14,29 2 33,33 3 33,33 
B.   10 2 28,57 2 33,33 6 66,67 
C.   3 2 28,57 1 16,67 0 0,00 
D.   3 2 28,57 1 16,67 0 0,00 
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Tabulka 22 - Mate�ské školy - dosažené znalosti v oblasti pracovního práva v dob� výzkumu

druh 
znalostí 

k datu 
výzkumu

do 3 let 

% z 
celku 
praxe do 
3 let 

3 - 6 let 

% z 
celku 
praxe 3-
6let 

více jak 
6 let 

% z 
celku 
praxe 
nad 6let 

A.   0 0 0 0 0,00 0 0,00 
B.   2 1 25 1 33,33 0 0,00 
C.   10 1 25 1 33,33 8 53,33 
D.   10 2 50 1 33,33 7 46,67 

Tabulka 23 - Mate�ské školy - dosažené znalosti v oblasti pracovního práva v �len�ní dle 

délky praxe ve vedoucí funkci 

druh znalostí 
% z celku 
praxe do 3 
let p�i 
nástupu do 
funkce 

% z celku 
praxe do 3 
let v dob�
pr	zkumu 

% z 
celku 
praxe 
3-6let 
p�i 
nástupu 
do 
funkce 

% z celku 
praxe 3-
6let v 
dob�
pr	zkumu

% z 
celku 
praxe 
nad 6let 
p�i 
nástupu 
do 
funkce  

% z celku 
praxe nad 
6let v 
dob�
pr	zkumu

A.   14,29 0 33,33 0,00 33,33 0,00
B.   28,57 25 33,33 33,33 66,67 0,00
C.   28,57 25 16,67 33,33 0,00 53,33
D.   28,57 50 16,67 33,33 0,00 46,67

Tabulka 24 - Školská za�ízení - dosažené znalosti v oblasti pracovního práva p�i nástupu do 

funkce

druh 
znalostí  

p�i 
nástupu 
do 
funkce 

do 3 let 

% z 
celku 
praxe do 
3 let 

3 - 6 let 

% z 
celku 
praxe 3-
6let 

více jak 
6 let 

% z 
celku 
praxe 
nad 6let 

A.   5 0 0 1 25,00 4 30,77 

B.   10 2 40 3 75,00 5 38,46 

C.   6 2 40 0 0,00 4 30,77 

D.   1 1 20 0 0,00 0 0,00 
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Tabulka 25 - Školská za�ízení - dosažené znalosti v oblasti pracovního práva v dob�  

výzkumu

druh 
znalostí  

k datu 
výzkumu

do 3 let 

% z 
celku 
praxe do 
3 let 

3 - 6 let 

% z 
celku 
praxe 3-
6let 

více jak 
6 let 

% z 
celku 
praxe 
nad 6let 

A.   0 0 0 0 0,00 0 0,00 

B.   1 1 20 0 0,00 0 0,00 

C.   13 2 40 2 50,00 9 69,23 

D.   8 2 40 2 50,00 4 30,77 

Tabulka 26 - Školská za�ízení - dosažené znalosti v oblasti pracovního práva v �len�ní dle 

délky praxe ve vedoucí funkci 

druh znalostí % z celku 
praxe do 3 
let p�i 
nástupu do 
funkce 

% z celku 
praxe do 3 
let k datu 
výzkumu 

% z celku 
praxe 3-
6let p�i 
nástupu 
do 
funkce 

% z 
celku 
praxe 3-
6let k 
datu 
výzkum
u 

% z 
celku 
praxe 
nad 
6let 
p�i 
nástup
u do 
funkce 

% z 
celku 
praxe 
nad 6let 
k datu 
výzkum
u 

A.   40 0 18,18 0,00 13,79 0,00
B.   30 50 36,36 18,18 37,93 0,00
C.   20 40 27,27 54,55 17,24 44,83
D.   10 10 18,18 27,27 31,03 55,17


