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Úvod 

Pro svou práci jsem si vybrala téma výběrových řízení na funkci ředitele základní 

školy, školského zařízení z pohledu uchazečů. Hlavním cílem mé práce bylo zjistit, 

zda uchazeči považují za nejdůležitější kritéria požadavky na manažérské znalosti a 

zkušenosti. Zajímalo mne, jak vnímali účastníci výběrová řízení, jak se na ně 

připravovali, jaké měli požadavky vypisovatelé výběrových řízení. V dnešní době 

ředitel školy nevystačí jen se znalostmi z pedagogiky, z ekonomiky a práva, ale stále 

větší důraz je kladen na všeobecné manažérské znalosti a schopnosti, kdy prvořadým 

cílem školského managementu je výchovně vzdělávací proces. Ve své práci jsem 

zkoumala, jestli byly tyto požadavky na manažérské znalosti a schopnosti zařazeny do 

výběrového řízení, a jak velký význam těmto znalostem a schopnostem kandidáti 

výběrových řízení přikládali, zda je považují za prvořadé.

V bakalářské práci jsem se zabývala v teoretické části všeobecnými požadavky na 

výběrová řízení, krátce jsem se zmínila i o dalších metodách jako jsou psychologické 

testy, modelové situace, grafologické analýzy, apod. Poté jsem se zabývala

výběrovými řízeními ve školství. Zde jsem se zmínila o zákonech, vyhláškách, 

nařízeních, kterými se výběrová řízení ve školství řídí. Přiřadila jsem i doplňující 

dokumenty a požadavky dokladované ve školství.

V praktické části jsem formou dotazníku zjišťovala, jaké měli kandidáti zkušenosti 

z minulých výběrových řízení za posledních pět let, zda při výběrových řízeních byly 

požadovány manažérské znalosti a zkušenosti. V další části dotazníku jsem zjišťovala, 

jaké očekávali účastníci od výběrového řízení požadavky a znalosti, a z jakých 

kompetencí. Zaměřila jsem se zejména na manažérské znalosti a zkušenosti. 

V poslední části dotazníku kandidáti určovali pořadí důležitosti jednotlivých kritérií, 

jednotlivých kompetencí včetně manažérských znalostí a zkušeností.

Po vyhodnocení dotazníků jsem zpracovala data do tabulek a grafů. Tyto jsou

přílohou každé otázky. Porovnávala jsem základní soubor (celorepublikový) a 

výběrový soubor (Moravskoslezský kraj). 

Výsledkem mé bakalářské práce bude potvrzení či vyvrácení hypotézy, že účastníci 

výběrového řízení na ředitele školy, školského zařízení považují za prvořadé 



7

manažérské znalosti a zkušenosti. V prvním případě to bude vyhodnocení základního 

souboru – celorepublikový vzorek. V druhém případě to bude vyhodnocení 

výběrového souboru – Moravskoslezský kraj.
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I    Teoretická část

1     Výběrové řízení 

Získávání zaměstnanců je činnost, která má zajistit, aby volná pracovní místa 

v organizaci přilákala dostatečné množství odpovídajících uchazečů o tato místa, a to 

s přiměřenými náklady a v žádoucím termínu (včas). Spočívá v rozpoznávání a 

vyhledávání vhodných pracovních zdrojů, informování o volných pracovních místech 

v organizaci, nabízení těchto volných pracovních míst, v jednání s uchazeči, 

v získávání přiměřených informací o uchazečích a v organizačním a administrativním 

zajištění všech těchto činností.1 (s. 166)

Podstatou výběrového řízení je omezení rizika přijmutí nevyhovujícího kandidáta na 

určité místo. Jde o to, vymezit, co by měl pracovník znát, ovládat, vědět, jaké by měl 

mít povahové rysy, vlastnosti a schopnosti. Proto je nutné velmi přesně specifikovat 

veškeré požadavky a informace k pracovnímu místu (charakteristika práce, 

požadované vzdělání, požadovaná odborná příprava, požadovaná praxe, 

psychomotorické dovednosti, osobnostní a duševní požadavky, povinnosti pracovníka, 

pracovní podmínky, apod.). Kandidáti musí umět přesně formulovat své cíle, musí 

vědět, zda jsou reálné, zda se cílů dá dosáhnout a v jakém časovém rozpětí.

Ve školství není komplikovanější role, než je role ředitele školy. Problémem zůstává 

nejasnost jeho pojetí. Ve světle špatného pochopeni odpovědnosti za všechny procesy 

a výsledky školy, která logicky ze zákona vyplývá řediteli školy, je dotyčný často 

zatěžován odbornými činnostmi ekonomickými či právními. Přitom z publikací 

obecné teorie managementu vyplývá potřeba kompetenci k řízení lidi, výběru 

pracovníků, delegovaní úkolů a kontroly. Očekávat od ředitele školy bezchybné 

detailní výklady právních norem, ekonomiky, problematiky stavebního řízeni apod. je 

podobně absurdní, jako jej nutit do studia všech předmětů vyučovaných na jeho škole. 

Kompetence musí začínat od vyjasnění role ředitele ve škole.2(s. 181)

Ředitel školy musí brát ohled na vnější i vnitřní změny, tedy i na vývoj v uvažování 

svých zaměstnanců a být na tyto změny připraven jako odborník, manažér, profesionál 

                                                            
1

Koubek, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4., rozš. a dopl. vyd. Praha: 
Management Press, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3.
2
Trojan, Václav, Vzdělávání ředitelů škol a jejich kompetence, http://epedagog.upol.cz   Ročník 2010, 

1. mimořádné číslo, Reg. č. MK ČR E 13459, ISSN 1213-7499 elektronická verze, ISSN 1213-7758
tištěna verze
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i osobnost. Musí mít dostatečnou autoritu, charakterové vlastnosti, musí umět pružně 

reagovat, musí umět motivovat všechny zaměstnance, umět zapojit aktivně všechny 

zaměstnance do zlepšování pedagogického procesu, do týmové tvořivosti. Musí být 

pro všechny zaměstnance příkladem, musí umět poradit, musí umět pomoci dotahovat 

úkoly do konce.

Ředitel je zodpovědný i za práci ostatních zaměstnanců, nejen za svou, měl by proto 

být pro své podřízené dosažitelný, měl by vytvářet pro zaměstnance dobré pracovní 

podmínky, ve vhodné době je umět pochválit, ale i pokárat, umět zaměstnance

odměnit. 

Ne všichni řídící pracovníci si však uvědomují, že dochází k radikální reformě řídící 

činnosti ve školách (a nejen tam) a stávají se tak prvkem, který může vést 

k dysfunkcím v pracovním prostředí. Dnešní školy si však neprofesionální řízení 

mohou jen těžko dovolit, proto je třeba profesionály připravit, poskytnout jim nabídku 

vzdělání v oblasti školského managementu odpovídající požadavkům moderního 

řízení moderní úspěšné školy.3(s. 31)

V této oblasti jsou univerzity schopny nabídnout bakalářské studium v oboru školský 

management, nebo nabídnout studium jednotlivých modulů v celoživotním 

vzdělávání. Velikou předností tohoto vzdělávání je, že součástí studia jsou 

manažérské praxe typu „Shadowing – Stínování“, vždy vedené v duchu určitého 

modulu – řízení v praxi, vedení lidí, řízení pedagogického procesu. Praxe probíhají jak 

ve školském prostředí, tak i v nestátních a v neziskových organizacích. Právě 

absolvováním těchto praxí, získávají ředitelé nejcennější znalosti. Tyto praxe jsou 

všemi účastníky velice dobře hodnoceny. Nejenom, že mají možnost vidět řízení 

v praxi, ale vidí ji i z jiných úhlů pohledu. Mohou ji vidět jak z pohledu zřizovatele, 

tak i z hlediska kontrolních orgánů. Mohou porovnat řízení ve školství a v ziskových 

organizacích. 

Druhým rokem také Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, nabízí v Centru 

školského managementu i možnost navazujícího magisterského studia v oboru 

Management vzdělávání. Do budoucna fakulta počítá i s tím, že absolventi 

magisterského studia budou chtít ještě studium završit rigorózním řízením.  Toto 

                                                            
3

Slavíková, Lenka. Systém přípravy řídících pracovníků ve školství v kontextu nových technologií 
vzdělávání. Vyd. Univerzita Karlova v Praze-pedagogická fakulta, 2003.158 s. ISBN 80-7290-150-8.
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studium určitě využijí pracovníci ze školství, kteří budou schopni v budoucnu 

ovlivňovat nejen vlastní školu, školské zařízení, ale budou schopni zasahovat i do 

vzdělávání v regionech, možná i v celé republice.

Ředitelé škol a školských zařízení musí ze zákona studium školského managementu

do dvou let po jmenování do funkce absolvovat. Je to jeden z předpokladů, aby mohli 

tuto funkci vykonávat. Jsou proto připraveni v dalších výběrových řízeních tohoto 

studia využít, očekávají od vypisovatele, že se na tyto požadavky zaměří. Ředitelé, 

kteří nastupují na nové místo nebo působiště se musejí nejprve seznámit s novým 

zařízením, s novými zaměstnanci, s žáky, s vizí školy, s financováním, s celým 

provozem. Pokud během této doby ještě musí začít studovat školský management, je 

to pro ně velmi těžké a složité období. Proto by mělo být i zájmem vypisovatele toto 

ukončené studium školského managementu vyžadovat již při výběrových řízeních.  

Většina metod výběru manažérů vychází z hodnocení jejich minulého působení 

v předchozích firmách. Na těchto základech se pak spíše odhadovaly i jejich 

předpoklady do budoucnosti. Kdo byl úspěšný v minulosti nebo měl lepší kontakty, 

měl velkou šanci, že u výběru uspěje. Otázkou však zůstává, zda požadavky kladené 

na předcházející pozici takovýchto jednotlivců korespondují i s požadavky kladenými 

na novou pozici, v našem případě manažéra, který má být kompetentní pro řízení 

procesů. Odborníci proto upozorňují na riziko málo objektivního způsobu vybírání 

manažérů. 4 (s. 139)

Ředitelé škol, školských zařízení by neměli být jen těmi, kteří shání peníze na provoz 

školy, či školského zařízení. Ale ředitelé by měli být hlavně lidmi, kteří jsou důkladní, 

spolehliví, důslední, empatičtí, asertivní, sebevědomí, objektivní, praktičtí, energičtí, 

systematičtí, zodpovědní, měli by umět dobře organizovat, umět prezentovat výsledky 

školy, školského zařízení, měli by se zaměřovat na fakta i na intuice, apod. Ředitel 

školy, školského zařízení plánuje, zlepšuje, monitoruje, očekává, chápe, vnímá, 

vyhledává, apod. Očekává se od nich opravdu mnoho. Proto i ředitelé škol, školských 

zařízení očekávají od výběrových řízení více. Pokud chceme zvyšovat úroveň škol, je 

                                                            
4 Kovács, Jan. Kompetentní manažér procesu. 1. Vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2009. 268 s. ISBN 978-
80-7357-463-5
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potřeba začít u hlavního představitele, u ředitele školy. Zde je však zapotřebí, aby i 

vypisovatelé výběrových řízení zvyšovali své požadavky, aby na manažérské znalosti

a zkušenosti pamatovali a v řízeních je vyžadovali.

Je třeba jasně pojmenovat požadavky, které řízení dnešní školy vyžaduje a je třeba 

řídící pracovníky pro takový výkon funkce kvalitně připravit. Základní požadavky na 

řídící pracovníky ve školství lze shrnout do několika rovin: 

a) Odborné – dovednosti, znalosti

b) Manažérské – řízení školy po stránce organizační, administrativní, 

ekonomické, pedagogické, legislativní

c) Vedení lidí – personalistika, styly řízení, motivace pracovníků

d) Sociální – sebehodnocení, komunikace, řešení konfliktů, empatie 5 (s. 34)

Požadavky na vedoucího pracovníka, tak jak je požadují vypisovatelé výběrových 

řízení, je možné shrnout do několika aspektů. V prvé řadě je to vzdělání a kvalifikace. 

Na dalším místě jsou to pracovní zkušenosti. V neposlední řadě jsou také požadovány 

určité dovednosti a schopnosti. 

Úkolem výběru pracovníků je rozpoznat, který z uchazečů o zaměstnání, 

shromážděných během procesu získávání pracovníků a prošlých předvýběrem, bude 

pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům obsazovaného místa, ale 

přispěje i k vytváření zdravých mezilidských vztahů v pracovní skupině i v organizaci, 

je schopen akceptovat hodnoty příslušné pracovní skupiny, útvaru, organizace a 

přispívat k vytváření žádoucí týmové a organizační kultury a v neposlední řadě je 

dostatečně flexibilní a má rozvojový potenciál i pro to, aby se přizpůsobil 

předpokládaným změnám na pracovním místě, v pracovní skupině tak i v organizaci.6

(s. 166)

                                                            
5

Slavíková, Lenka. Systém přípravy řídících pracovníků ve školství v kontextu nových technologií 
vzdělávání. Vyd. Univerzita Karlova v Praze-pedagogická fakulta, 2003.158 s. ISBN 80-7290-150-8.

6 Koubek, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4., rozš. a dopl. vyd. Praha: 
Management Press, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3.
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V průběhu výběrového řízení je vždy nutné získat o kandidátovi maximální množství 

objektivních a věrohodných informací, správně je vyhodnotit a na jejich základě 

provést předběžný výběr. 

Metody, které mohou být používány k výběru a posuzování pracovníků, jsou 

pohovory, životopisné údaje, reference, psychologické testy, doporučení, grafologické 

analýzy, modelové situace, praktické zkoušky. Mohou být doplněny dalšími 

doplňkovými metodami. Jsou to např. metoda CA, metoda MBTI, Belbínovy týmové 

role. 

Součástí nabídky práce by měly být uvedeny i veškeré bonusy, prémie, možnosti 

kariérního růstu, finanční ohodnocení, hmotné i nehmotné odměny pro zaměstnance.

1.1  Předvýběr  

Na základě písemně či elektronicky zaslaných požadovaných dokumentů by měl tým 

odborníků provést předběžný výběr. Z výběrového řízení vyřadit ty kandidáty, kteří 

nesplňují všechny požadavky. Cílem je vytipovat užší skupinu kandidátů, kteří budou 

pozváni k osobnímu pohovoru. V předvýběru by se mělo analyzovat, zda bude 

uchazeč způsobilý vykonávat nabízenou práci, zda zapadne do pracovního kolektivu a 

organizace, zjišťovat, jaká je pracovní motivace uchazeče a jaký má zájem o 

nabízenou práci. 

Užší skupina kandidátů se zve k osobnímu pohovoru. Pohovor je klíčovou metodou 

výběru uchazečů. Pohovor může být strukturovaný (vedený podle předem 

stanovených otázek a přesně stanoveném pořadí, užívá se u otázek, ke kterým by se 

uchazeči neradi vyjadřovali písemně), nestrukturovaný (volně plynoucí), 

polostrukturovaný (obsahující předem stanovené otázky, které jsou doplňovány volně 

navazujícími, není u nich nutné dodržovat pořadí a formulaci). Jaký pohovor vést 

určuje požadavek pracovního místa. Vychází z toho, jaké informace je potřeba od 

kandidátů získat. Cílem pohovoru je zjistit, jaké má uchazeč organizační a 
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komunikační dovednosti, jaké má povahové vlastnosti, zda je vytrvalý a dokáže dojít 

k cíli, zda je asertivní, jestli má dostatek sebedůvěry v sobě sama, zda umí vycházet se 

spolupracovníky, zda nevidí jen sám sebe, zda umí vést lidi, jestli dokáže pružně 

reagovat na změny, zda zvládá stresové situace, apod. 

Pohovor může být rozdělen do několika fází. Měl by být veden kompetentními 

odborníky, personalisty, manažéry pracoviště.

Otázky i modelové odpovědi by měli formulovat lidé, kteří obsazované místo dobře 

znají, otázky by měly vycházet z popisu a specifikace pracovního místa, měly by 

formulovat obsah a požadavky na práci. 

Pohovor může být veden i jako stresový. Tento postup se používá při výběru na 

pozice vedoucích pracovníků, kteří budou pod stálým tlakem, budou přicházet do 

styku se stresem, budou nuceni se rychle rozhodovat, rychle reagovat na změny. Tento 

pohovor je však potřeba volit jen u opravdu „silných“ uchazečů, u „slabších“ 

uchazečů by mohli negativní pocity ze stresového pohovoru přetrvávat i po nástupu na 

vedoucí místo. V tomto pohovoru se kladou otázky velmi rychle za sebou, vlastně se 

ani nečeká na odpověď, kandidátovi schopnosti a znalosti se tu zpochybňují, sráží se 

zde sebevědomí uchazeče. (Vy si myslíte, že na to budete stačit? Tak já vám říkám, že 

určitě nebudete.)

Pohovor by měli všichni vybraní účastníci pokud možno absolvovat se stejnou 

skupinou hodnotící komise, u všech by se měl dodržovat stejný postup, všem by měli 

být kladeny stejné otázky a ve stejném pořadí.

Pohovor má tři hlavní cíle:

1) Získat dodatečné a hlubší informace o uchazeči, popřípadě doplnit údaje 

uvedené například v životopisu či motivačním dopisu

2) Poskytnout uchazeči informace o práci, zjistit jakou má uchazeč představu o 

pracovním místě
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3) Posoudit osobnost uchazeče (při pohovoru se může lépe posoudit osobnost 

uchazeče než u testů osobnosti).7 (s. 173)

Celý pohovor by měl být řádně a důkladně připraven. Nic by nemělo narušovat jeho 

průběh. Uchazeč by měl být hned na začátku seznámen s časovým plánem, který by 

měl být dodržen. Součástí pohovoru může být i zodpovězení dalších otázek účastníka, 

poskytnutí dalších informací. Po ukončení pohovoru následuje poděkování za zájem, 

za účast a spolupráci.

Uchazečům, kteří postoupili do dalšího kola, jsou podány po prvním kole výběrového 

řízení informace o dalším postupu. Těmito informacemi mohou být i další metody 

používané při výběrových řízeních. 

1.2   Další metody a postupy 

jsou používány v závislosti na požadavcích a na náročnosti pracovní pozice. 

Mohou to být:

- Psychologické testy

- Modelové situace

- Reference

- Životopisné údaje

- Grafologická analýza

- Metoda MBTI

- Belbínovy týmové role

- Assessment Centre8 (s. 85)

                                                            
7 Koubek, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4., rozš. a dopl. vyd. Praha: 
Management Press, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3.

8 Kolman, Luděk et al. Výběr zaměstnanců: metody a postupy. Praha: Linde, 2010. 238 s. ISBN 978-80-
7201-810-9.
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Psychologické testy jsou odborně připravené nástroje, které měří inteligenci, 

povahové vlastnosti kandidátů na obsazované místo. Jsou připravovány specialisty, 

jsou složené z několika postupů a variant. 

Modelové situace jsou zaměřeny na praktické ověření některých činností, které jsou 

pro daný výkon práce kritické. Jsou časově náročné, nejlepších výsledků se dosahuje 

krátce po výcviku.

Reference neboli doporučení se zpravidla používají v závěrečné fázi výběrového 

řízení. Většinou jsou požadovány od posledního zaměstnavatele. Reference však nelze 

brát jako hlavní metodu, často bývá předchozím zaměstnavatelem zkreslována. 

Životopisné údaje se zpravidla získávají formou dotazníku, mohou být i dosti obsáhlé, 

mohou obsahovat i obecnější otázky týkající se uchazeče. Zde mohou být požadovány 

i zájmy uchazeče. 

Grafologická analýza je rozbor písma (sklon, tvary písmen, velikost, apod.), kterým se 

zjišťují povahové rysy kandidátů. K analýze je potřeba delšího několikastránkového 

rukopisu.

Metoda MBTI – Myers-Briggs Type Indicatort je dotazník, který zjišťuje typ 

osobnosti. Výsledkem je 16 osobnostních typů. Dotazníkem zjišťujeme silné nebo 

slabší stránky daného typu. Tato metoda vysvětluje, proč některé vztahy nefungují,

poskytuje nástroj, jak tyto jevy popsat, vysvětlit, pochopit a na základě toho na nich

pracovat.9 (s. 37)

                                                            
9 Vajner, Luděk. Výběr pracovníků do týmu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 112 s. Vedení lidí v praxi. 
ISBN 978-80-247-1739-5.
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Jednotlivé parametry jsou:

 Introverze x extraverze

 Smyslové vnímání x intuitivní vnímání

 Myšlenkové zpracování x citové zpracování

 Usuzování x vnímání10 (s. 108)

Belbínovy týmové role jsou testem týmových rolí. Každý člověk má v sobě většinou 

několik rolí různé intenzity. Účelem pro sestavování týmů je vybrat zaměstnance tak, 

aby zastoupení jednotlivých rolí v týmu bylo vyvážené a optimální.

Jednotlivé role lze rozdělit podle charakteristiky:

 Inovátor (chrlič) – často bývají zakladateli firem, tvůrci nových produktů, 

procesů a teorií

 Vyhledávač zdrojů (schánil) – mají velmi dobré komunikační schopnosti, umí 

vyhledávat příležitosti, kontakty

 Koordinátor (předseda) – jsou schopni nasměrovat ostatní ke společnému cíli, 

rozpoznají kvality jednotlivých členů týmu, mají respekt

 Vyhodnocovač (rejpal) – dost často jsou kritičtí, málokdy se mýlí, využívají 

analyticko-logické myšlení

 Formovač (rejža) – dobří manažéři v období krize – dokážou vytvářet silný 

tlak a soutěživé prostředí, nebojí se podniknout nepopulární opatření

 Týmový pracovník (hasič) – jsou to stmelovači týmu, jsou mírní, přátelští, 

vnímaví, diplomatičtí, dokážou naslouchat druhým, chápat je, mají zájem o 

ostatní, nemají rádi konflikty

 Realizátor (tahoun) – jsou velmi praktičtí, žijí v realitě, vždy udělají to, co se 

musí udělat, mají organizační talent, jsou spolehliví

 Dotahovač – jsou nedocenitelní, pokud úkoly vyžadují velkou koncentraci a 

vysoký stupeň přesnosti, prosazují uvnitř týmu naléhavé úkoly a jsou dobří 

v dodržování termínů a harmonogramů11 (s. 42, 43)

                                                            
10 Matějka, Marek., Vidlař, Pavel. Jak poznat druhou stranu – vše o přijímacím pohovoru. Vyd. 1. 
Praha: Grada 2002. 196 s. ISBN 80-247-0215-0 
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Assessment Centre je postup, při kterém se kombinuje několik různých metod, 

kandidáti se ho zúčastňují ve skupinách, volí se takové úkoly, které vycházejí 

z různých pracovních činností, z příkladů z praxe, v některých cvičeních je nutná 

spolupráce celé skupiny, trvá několik hodin až několik dní. Nejčastěji se využívá u 

výběru na manažérské pozice. V posledních letech je tato metoda velmi oblíbená a 

úspěšná.12 (s. 85)

                                                                                                                                                                              
11

Vajner, Luděk. Výběr pracovníků do týmu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 112 s. Vedení lidí v praxi. 
ISBN 978-80-247-1739-5.
12 Kolman, Luděk et al. Výběr zaměstnanců: metody a postupy. Praha: Linde, 2010. 238 s. ISBN 978-
80-7201-810-9.
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2  Výběrové řízení ve školství 

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

funkce bez formální kvalifikace v oboru školský management. Odlišuje se tím od 

mnoha jiných oborů, kde formální kvalifikace, např. titul MBA, je pro vrcholové 

manažery často nezbytnou podmínkou.13 (s. 168-169)

Výběrové řízení ve školství je svým způsobem specifické. Řídí se právní legislativou 

- zákony, vyhláškami a nařízeními vlády.  Nejdůležitějšími jsou právní předpisy:  

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

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

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

zákonů

- Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. ze dne 26. ledna 2005 o stanovení rozsahu 

přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé 

pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků. 

- Vyhláška č. 54/2005 Sb. Vyhláška o náležitostech konkursního řízení a 

konkursních komisích

- Zákon č. 179/2006 Sb. ze dne 30. března 2006 o ověřování a uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání 

výsledků dalšího vzdělávání)

- Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

- Předpis č. 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti

- Předpis č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů

                                                            
13

Trojan, Václav. Vzdělávání ředitelů škol a jejich kompetence, http://epedagog.upol.cz   Ročník 2010, 
1. mimořádné číslo, Reg. č. MK ČR E 13459, ISSN 1213-7499 elektronická verze, ISSN 1213-7758
tištěna verze
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Zákon č. 561/2004 Sb. - § 166

Určuje, že ředitelem příspěvkové organizace nebo vedoucím organizační složky státu 

nebo její součásti může být jmenován pouze ten, kdo splňuje předpoklady pro výkon 

činnosti ředitele školy nebo školského zařízení stanovené zvláštním právním 

předpisem.

Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo 

svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace nebo vedoucího organizační složky 

státu nebo její součásti jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím 

vyhlášeného konkursního řízení na období 6 let.

Zřizovatel může vyhlásit konkurs na ředitele školy nebo ředitele školského zařízení 

pro další období v průběhu posledních 6 měsíců pracovního poměru ředitele na dobu 

určitou, nejpozději však 3 měsíce před jeho skončením. Nedojde-li k vyhlášení 

konkursu, prodlužuje se doba trvání pracovního poměru na dobu určitou ředitele školy 

nebo školského zařízení o dalších 6 let.

Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti vyhlášení 

konkursního řízení, složení konkursních komisí pro posuzování uchazečů o jmenování 

na vedoucí pracovní místa a pravidla pro sestavování, činnost a rozhodování těchto 

konkursních komisí.

Ředitelem školy nebo školského zařízení, jejichž činnost vykonává právnická osoba, 

může být pouze ten, kdo splňuje předpoklady pro výkon funkce ředitele školy nebo 

školského zařízení stanovené zvláštním právním předpisem. Tato osoba je ředitelem 

všech škol a školských zařízení, jejichž činnost daná právnická osoba vykonává.14

Zákon č. 563/2004 Sb. Pro výkon funkce ředitele školy je nejdůležitější §5.

§ 5 Předpoklady pro výkon funkce ředitele školy

Ředitelem školy může být fyzická osoba, která splňuje předpoklady a získala praxi 

spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou 

                                                            
14

Školský zákon: zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání: stav k 1. 1. 2010. 2., přeprac. vyd. Třinec: RESK, 2010. 267 s. ISBN 978-80-904324-1-3.
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potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v 

činnosti ve výzkumu a vývoji v délce:

- 3 roky pro ředitele mateřské školy,

- 4 roky pro ředitele základní školy, základní umělecké školy a školských 

zařízení s výjimkou školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné 

výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči

- 5 let pro ředitele střední školy, jazykové školy, konzervatoře, vyšší odborné 

školy a školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a 

školských zařízení pro preventivně výchovnou péči.

Ředitelem školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, 

obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti 

školství, může být jen ten, kdo vedle předpokladů uvedených v odstavci 1 získal 

nejpozději do 2 let ode dne, kdy začal vykonávat funkci ředitele školy, znalosti v 

oblasti řízení školství absolvováním studia pro ředitele škol v rámci dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 24 odst. 4 písm. a).

Povinnost absolvovat studium pro ředitele školy zřizované ministerstvem, krajem, 

obcí a svazkem obcí se nevztahuje na ředitele, který znalosti v oblasti řízení školství 

získal vysokoškolským vzděláním v akreditovaném studijním programu školský 

management, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném 

vysokou školou zaměřeném na organizaci a řízení školství.15

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb.  § 4

Počet tříd rozhodný pro stanovení přímé pedagogické činnosti 

Do počtu tříd rozhodného pro stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické 

činnosti se započítávají 

- řediteli školy a jeho zástupci třídy, studijní skupiny, oddělení, kursy, výchovné 

skupiny a speciálně pedagogické centrum, 

                                                            
15 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Český Těšín: 
Poradce, 2004, 64 s. Zákony 2004. Aktualizace; V/4. ISBN 80-7365-015-0.
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- řediteli základní umělecké školy, konzervatoře, jazykové školy s právem státní 

jazykové zkoušky a střední odborné školy s výtvarnými obory a jeho zástupci 

24 vyučovacích hodin týdně jako jedna třída. 16

Vyhláška č. 54/2005 Sb.  

Sestavování a složení konkursních komisí - předsedu a další členy konkursní 

komise jmenuje nejpozději 30 dní před konáním konkursního řízení zřizovatel 

příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy, pro kterou se konkurs koná.

Členy komise jsou v případě konkursu na funkci ředitele jeden člen určený 

zřizovatelem, jeden člen určený obcí podle sídla školy, dva členové, kteří jsou 

odborníky v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství, jeden člen, který je 

pedagogickým pracovníkem příslušné školy, jeden člen České školní inspekce a jeden 

člen školské rady.

Náležitosti vyhlášení konkursu a činnost komise - na úřední desce nebo jiným 

způsobem v místě obvyklým oznámí:

- název funkce a právnické osoby vykonávající činnost školy, kde má být funkce 

vykonávána,

- předpoklady pro výkon dané funkce stanovené zvláštním právním předpisem,

- název a adresu zřizovatele, na kterou se doručují přihlášky,

- obsahové náležitosti přihlášky a termín jejího podání.

Komise posuzuje, zda přihlášky vyhovují požadavkům, posuzuje vhodnost uchazeče 

pro výkon funkce na základě přihlášky a řízeného rozhovoru, po vyhodnocení 

konkursu komise vyhlásí výsledné pořadí přítomným uchazečům.17

Zákon č. 179/2006 Sb.  „§ 32a

Ředitelem školy může být i fyzická osoba, která získala vzdělání studiem v 

akreditovaném magisterském studijním programu a nejpozději do dvou let ode dne, 

                                                            
16 http://www.msmt.cz/ministerstvo/narizeni-vlady-c-75-2005-sb-ze-dne-26-ledna-2005-2

17 Vyhláška č. 54/2005 Sb. Vyhláška o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
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kdy začala vykonávat funkci ředitele školy, zahájí studium, kterým potřebný 

předpoklad získá, a toto studium úspěšně ukončí.18

Zákon č. 262/2006 Sb. je zákonem, který určuje úpravy a vymezení 

pracovněprávních vztahů, zaručuje rovné zacházení, zakazuje diskriminaci, popisuje 

vznik pracovního poměru, jeho náležitosti, ukončení, obsahuje společná ustanoveni o 

mzdě, platu, odměně z dohody a odměně za pracovní pohotovost, dovolené za 

kalendářní rok, její poměrné části, výměru dovolené a dovolenou za odpracované dny, 

pracovní podmínky zaměstnanců, odborný rozvoj zaměstnanců, stravování 

zaměstnanců, základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající 

z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiné 

povinnosti zaměstnanců, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné 

výdělečné činnost, BOZP, PO, pracovní podmínky a další ustanovení.19

Předpis č. 435/2004 Sb. obsahuje právní vymezení rovného zacházení všech 

fyzických osob a zákazu jakékoliv diskriminace při uplatňování práva na 

zaměstnání.20

Předpis č. 101/2000 Sb. upravuje práva každého na ochranu před neoprávněným 

zasahováním do soukromí, upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních 

údajů.21

                                                            
18 http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-
ostatni_uplna-zneni_zakon-2006-179-vysledky-vzdelavani.html

19 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

20 http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/zakon_c._435-2004_sb.pdf

21 http://www.pojistovaci-centrum.cz/Zakon_c_101_2000_Sb.pdf

http://zakony.kurzy.cz/262-2006-zakonik-prace/cast-6-hlava-7/
http://zakony.kurzy.cz/262-2006-zakonik-prace/cast-9-hlava-2/
http://zakony.kurzy.cz/262-2006-zakonik-prace/cast-6-hlava-7/
http://zakony.kurzy.cz/262-2006-zakonik-prace/cast-9-hlava-2/


23

2.1 Doplňující dokumenty a požadavky 

Ve výběrovém řízení ve školství jsou nejčastěji požadovány jako doplňující 

dokumenty a požadavky: 

 občanská a morální bezúhonnost,

 dobrý zdravotní stav, 

 koncepce rozvoje školy v maximálním rozsahu 2 stran strojopisu,

 výpis z rejstříku trestů, 

 způsobilost k právním úkonům, 

 orientace ve školských předpisech a školské problematice, 

 manažerské schopnosti, 

 vstřícný vztah k dětem a žákům školy.

Tyto všechny doplňující požadavky jsou uváděny přímo v inzerovaných výběrových 

řízeních.

Dalšími požadavky mohou být: 

 jazykové znalosti,

 psychologické vyšetření,

 řidičské oprávnění, 

 příslušnost k určité církvi, 

 zvláštní dovednosti, postoje,

 temperament, apod. 

Tyto už bývají většinou požadovány po kandidátech, kteří postoupili do dalšího kola 

výběrového řízení.
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II    Praktická část 

3    Dotazníkové šetření  

Po několika nezávislých konzultacích s řediteli škol a školských zařízení v září a říjnu 

roku 2011, jsem sestavila dotazník, který jsem rozdělila do tří tematických částí. 

V dotazníku se v první části respondenti vyjadřovali k již proběhlým výběrovým 

řízením, které absolvovali v posledních 5 letech. V druhé části respondenti označovali 

kritéria, která u výběrového řízení očekávali. V poslední části označovali respondenti 

jednotlivá kritéria pro výběrová řízení podle vlastního uvážení, podle jejich vlastní 

důležitosti číslem 5 až 1, kdy číslo 5 označovalo nejvyšší důležitost, číslo 1 nejnižší.

Ve všech částech dotazníku jsem se zaměřila na požadované znalosti a zkušenosti ze 

školského managementu. A to jak na ty, co byly požadované, jaké respondenti 

očekávali, v jakém pořadí je dotazovaní vnímali podle důležitosti.

Data byla zjišťována osobními interviewy a dotazníkovým šetřením, které se 

uskutečnily v prosinci roku 2011 a v lednu 2012 u respondentů – ředitelů základních 

škol a školských zařízení. Osobní interviewy proběhly v prosinci roku 2011 u 5 

ředitelů základních škol. Další ředitelé byli osloveni dotazníky, které byly zaslány na 

základní školy a školská zařízení celé republiky jak elektronickou, tak písemnou 

formou. U všech dotazovaných byly použity stejné otázky ve stejném pořadí. Osobní 

interviewy proběhly ve velmi přátelském prostředí.

Dotazník byl určen pro ředitele a ředitelky základních škol a školských zařízení, kteří 

absolvovali výběrová řízení v posledních 5 letech. Dotazník byl koncipován do tří 

částí, poslední otázka u dotazníku byla určena pro zjištění školy, školské zařízení 

v Moravskoslezském kraji. Ostatní kraje tuto otázku nevyplňovali.
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Z rozeslaných dotazníků na 2000 škol se navrátilo 252 vyplněných dotazníků. 

Vyplněné dotazníky z osobních interview – 5, byly také použity k vyhodnocení 

(odpovědi se shodovaly s došlými dotazníky, nebyly v nich velké rozdíly). 

Z navrácených dotazníků bylo 33% z Moravskoslezského kraje, 67% bylo ze 

zbývající části republiky.

Graf č. 1: z celkového množství navrácených dotazníků bylo 33% z 

Moravskoslezského kraje, 67% ze zbývající části republiky.

Z celkového množství vyplněných dotazníků došlo 33% dotazníků ze všech okresů

Moravskoslezského kraje. 

Graf č. 2: znázornění odevzdaných dotazníků z Moravskoslezského kraje podle 

jednotlivých okresů.
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3.1  Průběh absolvovaných výběrových řízení  

První část dotazníku obsahovala 14 otázek zaměřených na požadavky výběrových 

řízení, která respondenti absolvovali v posledních 5 letech. (Tyto otázky byly

sestaveny na základě osobních pohovorů s řediteli, i z běžně přístupných různých 

webových stránek vypisovatelů.) Respondenti na tyto otázky odpovídali ANO či NE.

Otázky, které byly součástí všeobecných požadavků vypisovaných výběrových řízení:

1. Vysokoškolské vzdělání pedagogického zaměření (magisterského typu)

2. Ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

3. Odborná a pedagogická způsobilost včetně pedagogické praxe

4. Doklady o průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním 

zaměstnavatelem

5. Originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa 

ředitele, ředitelky

6. Výpis z evidence Rejstříku trestů

7. Orientace ve školských předpisech a školské problematice

8. Odborné, řídící a organizační schopnosti

9. Strukturovaný profesní životopis

10. Koncepce rozvoje školy v maximálním rozsahu 2 stran strojopisu

11. Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění

12. Vstřícný vztah k dětem a žákům školy

13. Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního 

řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném 

znění

14. Další dokumenty a požadavky
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                 otázka          ano          ne           otázka          ano          ne

                   

Tabulka č. 1: Odpovědi z první části dotazníku v %. Výsledky ze všech dotazníků jsou 

vlevo, dotazníky z Moravskoslezského kraje jsou vpravo. (V prvním sloupci jsou 

otázky s označením ANO, v druhém s označením NE.)

Grafy s otázkami jsou řazeny: vlevo – celorepublikový, vpravo – MS kraj         

(v grafech znázorněno ANO číslem 1, NE znázorněno číslem 2).

1) Vysokoškolské vzdělání pedagogického zaměření (magisterského typu): 

Na tuto otázku odpovědělo 86% respondentů, že byla součástí výběrového řízení. 

Pouze 14% respondentů odpovědělo, že nebylo požadováno magisterské vzdělání 

přímo u výběrového řízení, ale bylo nutným požadavkem vypisovatele v dalším kole 

s nutností doplnit vzdělání v určeném časovém rozpětí. Respondenti dále mimo 

dotazník uváděli, že již měli podané přihlášky k magisterskému studiu pedagogického 

zaměření, nebo již magisterské studium pedagogického zaměření v době výběrové 

řízení studovali. Většinou se jednalo podle doplňujících informací od dotazovaných o 

pedagogy školy, školského zařízení, kde probíhalo výběrové řízení, nebo o ředitelky 

z mateřských školek, které se do výběrových řízení na pozici ředitele školy nebo 

školského zařízení přihlásily. 
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Z dotazníků vyplněných za Moravskoslezský kraj vyplynulo, že u 93% bylo 

požadováno magisterské vzdělání, pouze v 7% bylo součástí dalšího požadavku 

vypisovatele výběrového řízení. Také zde dotazovaní mimo dotazník uváděli, že již 

zahájili studium nebo měli podané přihlášky k magisterskému studiu pedagogického 

zaměření. I zde se podle doplňujících informací od dotazovaných většinou jednalo o 

pedagogy ze školy, školského zařízení, kde výběrové řízení probíhalo. 

Graf č. 3: Vysokoškolské vzdělání pedagogického zaměření (magisterského typu).

2) Ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání:

Všichni účastníci potvrdili, že tyto dokumenty byly nutnou součástí výběrového řízení 

a všichni tyto dokumenty dokládali. Také v dotaznících z Moravskoslezského kraje 

bylo toto 100% požadavkem.

Graf č. 4: Ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání.
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3) Odborná a pedagogická způsobilost včetně pedagogické praxe: 

Pouze u 4% dotazovaných nebylo požadováno pedagogické vzdělání včetně 

pedagogické praxe. Pedagogické studium však bylo požadováno v dalším kole, opět 

v určeném časovém rozpětí. Ostatní uchazeči pracovali ve školském prostředí, proto 

neměli s tímto požadavkem žádné problémy. V Moravskoslezském kraji to nebyla 2% 

uchazečů, ale pedagogické studium bylo podmínkou v dalším kole. Absence 

pedagogické praxe, byla podle doplnění respondenty mimo dotazník, ošetřena 

zákoníkem práce a platovým výměrem.

Graf č. 5: Odborná a pedagogická způsobilost včetně pedagogické praxe.

4) Doklady o průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním 

zaměstnavatelem: 

U této otázky dotazovaní poznamenali, že 10% z nich nemuselo dokládat potvrzení od 

posledního zaměstnavatele. K tomuto požadavku stačil strukturovaný profesní 

životopis. Také v Moravskoslezském kraji nemuselo 8% dotazovaných dokládat 

potvrzení od zaměstnavatele. Někteří respondenti mimo dotazník uváděli, že jejich, 

v té době současný zaměstnavatel vůbec nevěděl, že se výběrového řízení zúčastnili, 

nebo nechtěli, aby se zaměstnavatel o jejich účasti na výběrovém řízení dověděl.
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Graf č. 6: Doklady o průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním 

zaměstnavatelem.

5) Originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa 

ředitele, ředitelky: 

83% respondentů odpovědělo, že toto bylo součástí požadovaných dokumentů ve 

výběrovém řízení. 17% kandidátů dokládalo čestným prohlášením, že jejich zdravotní 

stav je dobrý. V Moravskoslezském kraji odpověděli respondenti, že pouze 14% 

dokládalo čestné prohlášení. Ostatních 86% odpovídalo, že tyto dokumenty dokládali.

Graf č. 7: Originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa 

ředitele, ředitelky.



31

6) Výpis z evidence Rejstříku trestů: 

U všech respondentů byl požadován výpis z Rejstříku trestů, ne starší tří měsíců, nebo 

musel být do určité doby dodán. A to včetně Moravskoslezského kraje.

Graf č. 8: Výpis z evidence Rejstříku trestů.

7) Orientace ve školských předpisech a školské problematice: 

5% dotazovaných uvedlo, že tato otázka nebyla součástí výběrového řízení. Kandidáti, 

kteří doposud nepracovali ve školském prostředí, uvedli mimo dotazník, že před 

výběrovým řízením studovali odbornou literaturu. Dále uváděli, že jim v této orientaci 

hodně pomáhá studium školského managementu nebo studium všeobecného 

managementu. Dotazovaní uváděli, že krátkodobé kurzy jim moc znalostí nepřinesly, 

že více informací a poznatků jim přineslo nebo přináší studium univerzitního typu. 

Také v Moravskoslezském kraji 2% uchazečů uvedla, že otázka nebyla součástí 

výběrového řízení. Respondenti mimo dotazník doplňovali, že v tomto ohledu 

upřednostňují studium školského managementu univerzitního typu.
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Graf č. 9: Orientace ve školských předpisech a školské problematice.

8) Odborné, řídící a organizační schopnosti: 

9% respondentů uvedlo, že u výběrového řízení toto nebylo požadováno. Z

Moravskoslezského kraje 5% uchazečů zvolilo odpověď ne, že tato otázka nebyla 

součástí výběrového řízení. Tuto otázku však, jak uvedli mimo dotazník, považovali 

za samozřejmou, neboť je nutná pro výkon jejich funkce, protože špatné rozhodnutí 

ředitele školy, školského zařízení může vést až k rozvrácení pracovního kolektivu a 

snížit úroveň vzdělávání.

Graf č. 10: Odborné, řídící a organizační schopnosti.
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9) Strukturovaný profesní životopis: 

1 dotazovaný uvedl, že při výběrovém řízení nebyl vyžadován strukturovaný 

životopis. V procentuálním vyjádření je tato odpověď sice zaznamenána, ale označena 

0%. V některých případech byl životopis vyžadován v několikastránkovém rukopise. 

V Moravskoslezském kraji byl požadován u všech uchazečů. 

Graf č. 11: Strukturovaný profesní životopis.

10) Koncepce rozvoje školy v maximálním rozsahu 2 stran strojopisu: 

2% dotazovaných uvedli, že koncepci nemuseli, dokládat písemně. 98% dotazovaných 

doplňovali různý počet stran, který se pohyboval od 2 do 10 stránek. Toto rozlišení už 

nebylo zvlášť zaznamenáváno. Pouze 1% dotazovaných z Moravskoslezského kraje 

nedokládalo koncepci v písemné podobě. I v tomto případě byla někde požadována 

koncepce v rukopise. Mimo dotazník respondenti uváděli, že často museli svou 

koncepci podřídit stávající koncepci školy, školského zařízení. Někteří dostali 

podklady ještě před pohovorem, jiní vypracovávali koncepci během výběrového 

řízení. Jen v některých případech byla požadována zcela nová koncepce. 
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Graf č. 12: Koncepce rozvoje školy v maximálním rozsahu 2 stran strojopisu.

11) Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění: 

V 91% bylo toto prohlášení požadováno. U 9% nebylo součástí požadavků. 

V Moravskoslezském kraji bylo požadováno v 96% a v 4% nebylo součástí 

výběrového řízení.

Graf č. 13: Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném 

znění.

12) Vstřícný vztah k dětem a žákům školy: 

17% dotazovaných respondentů uvedlo, že tento požadavek nebyl, součástí

výběrového řízení. 83% uvedlo mimo dotazník, že jej však považovali pro výkon své 

funkce za samozřejmý. Také v Moravskoslezském kraji v 85% do dotazníku doplnili,
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že tuto otázku považovali za samozřejmost. V 15% účastníci tuto otázku ve 

výběrovém řízení neměli. Mimo dotazník několik dotazovaných uvedlo, že 

vypisovatele zajímal vztah k podřízeným pracovníkům, jakou mají představu o tom, 

jak vnímají žáky zaměstnanci školy, školského zařízení, jak pedagogové, tak i 

nepedagogové.

Graf č. 14: Vstřícný vztah k dětem a žákům školy.

13) Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního 

řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném 

znění: 

85% respondentů potvrdilo, že toto bylo součástí výběrového řízení. U 15% toto 

nebylo vůbec zmíněno. V Moravskoslezském kraji byly odpovědi v poměru 89% pro

ano, toto bylo součástí výběrového řízení, a u 11% nebylo součástí výběrového řízení.
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Graf č. 15: Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto 

konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v 

platném znění.

14) Další dokumenty a požadavky:

Pouze 15% dotazovaných uvedlo, že při výběrovém řízení už nemuseli dokládat žádné 

další dokumenty. V 85% dokládali další požadavky, jak vyplývá z přiložené tabulky. 

V Moravskoslezském kraji dokládali další dokumenty kandidáti v 89%, jen v 11% 

nebyly ve výběrovém řízení další dokumenty požadovány.

U této otázky respondenti doplňovali, jaké požadavky a dokumenty byly další součástí 

výběrového řízení. Výsledky jsou uvedeny v %. Podle respondentů to byly: 

Cizí jazyky 22 24

Příslušnost k církvi   1 1

Respektování souč. výukového a výchovného programu 15 12

Řidičské oprávnění 19 24

Zvláštní dovednosti 28 39

Žádné další požadavky 15 0

V prvním levém sloupci jsou výsledky celorepublikové, ve druhém pravém výsledky

za Moravskoslezský kraj.
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Graf č. 16: Další dokumenty a požadavky.

Graf č. 17: procentuální ukazatelé dalších dokládaných požadavků.
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3.2    Očekávání od výběrových řízení  

Tato část dotazníku obsahovala dalších 14 otázek zaměřených na požadavky 

výběrových řízení, která respondenti od výběrového řízení očekávali. Zde byly opět

použity otázky, které vyplynuly z osobních pohovorů před sestavením dotazníku, ze 

studia odborné literatury. Respondenti na ně odpovídali ANO či NE, u některých

otázek měli možnost jiných voleb (možnosti jsou u otázky přesně vypsány). 

15. Máte ukončené studium v oboru školský management 

16. Využíváte novelu zákona č.179/2006 Sb., §32, písmeno a, která zmírňuje 

podmínku pedagogického vzdělání na funkci ředitele školy, školského zařízení 

(uchazeč musí mít alespoň magisterské vzdělání bez ohledu na obor studia a 

do dvou let musí zahájit studium k doplnění chybějící kvalifikace)

17. Studoval/la  jste nějakou literaturu týkající se průběhu výběrových řízení 

18. Co vás vedlo k přihlášení do výběrového řízení na ředitele školy, školského 

zařízení 

19. Jakému stylu řízení dáváte přednost 

20. Ředitel, ředitelka by měl/la být zejména 

21. Jaký je váš cíl, jaká je vaše motivace

22. Orientujete se v manažérských činnostech a výstupech 

23. Orientujete se v koncepci řízení lidí 

24. Orientujete se v koncepci k výběru pracovníků 

25. Orientujete se v právních činnostech a výstupech    

26. Orientujete se v delegování úkolů 

27. Orientujete se v kontrolování 

28. Vadí vám, že neexistuje jednotný standart pro konkurzní řízení na ředitele, 

ředitelku školy, školského zařízení
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  otázka          ano          ne          jiné           otázka       ano          ne           jiné

     

Tabulka č. 2: % odpovědí z druhé části dotazníku. Výsledky ze všech dotazníků jsou 

vlevo, dotazníky z Moravskoslezského kraje jsou vpravo.

Grafy s otázkami jsou řazeny: vlevo – celorepublikový, vpravo – MS kraj

(v grafech znázorněno ANO číslem 1, NE znázorněno číslem 2)

15) Máte ukončené studium v oboru školský management: 

v 83% dotazovaní očekávali, že bude vypisovatele výběrového řízení zajímat, zda 

mají ukončené studium v oboru školský management, nebo zda v současné době tento 

obor studují. Zejména v dnešní době, kdy se po ředitelích škol vyžadují manažérské 

znalosti a zkušenosti. Také z odpovědí z Moravskoslezského kraje odpovědělo 81% 

dotazovaných, že bylo na tuto otázku připraveno. V tomto bodě vypisovatelé 

nevyužívají možnosti, které jim dává § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který 

ukládá zřizovateli odvolání ředitele, který neprokáže splnění tohoto předpokladu 

osvědčením o absolvování Studia pro ředitele škol a školských zařízení. Respondenti 

uváděli, že po nástupu do funkce mají mnoho nových starostí a nástup do školy ke 

studiu školského managementu je pro ně v této době velmi náročný. 
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Graf č. 18: Máte ukončené studium v oboru školský management.

16) Využíváte novelu zákona č.179/2006 Sb., §32, písmeno a, která zmírňuje 

podmínku pedagogického vzdělání na funkci ředitele školy, školského zařízení 

(uchazeč musí mít alespoň magisterské vzdělání bez ohledu na obor studia a 

do dvou let musí zahájit studium k doplnění chybějící kvalifikace): 

4% dotazovaných odpovědělo, že tuto otázku očekávalo, neboť sami pedagogické 

vzdělání ani pedagogickou praxi nemají. Zde však dotazovaní mimo dotazník uváděli, 

že si již doplňovali pedagogické vzdělání nebo byli do studia přihlášeni.

Z Moravskoslezského kraje to byla 2% z došlých dotazníků. Mimo dotazník tak 

vyplynulo, že nejčastějším titulem byl titul Ing. 

Graf č. 19: Využíváte novelu zákona č.179/2006 Sb., §32, písmeno a, která zmírňuje 

podmínku pedagogického vzdělání na funkci ředitele školy, školského zařízení 
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(uchazeč musí mít alespoň magisterské vzdělání bez ohledu na obor studia a do dvou 

let musí zahájit studium k doplnění chybějící kvalifikace).

17) Studoval/la  jste nějakou literaturu týkající se průběhu výběrových řízení: 

90% dotazovaných očekávalo, že vypisovatele bude zajímat, zda studovali nějakou 

literaturu týkající se výběrových řízení. Také v Moravskoslezském kraji to bylo 92% 

respondentů, kteří s touto otázkou počítali. Mimo dotazník někteří respondenti 

uváděli, že se zúčastnili i seminářů a školení zaměřených na výběrová řízení. Dále 

respondenti uváděli, že se k výběrovým řízením na ředitele školy, školského zařízení 

mnoho materiálů nenašlo, že se většinou připravovali podle všeobecných požadavků.

Graf č. 20: Studoval/la  jste nějakou literaturu týkající se průběhu výběrových řízení.

18) Co vás vedlo k přihlášení do výběrového řízení na ředitele školy, školského 

zařízení: Uchazeči měli na výběr 3 možnosti odpovědí. Výsledky jsou v %.

Kariéra     70 81

Finance 25 17

Jiné – změna bydliště 5 2

V prvním levém sloupci jsou výsledky celorepublikové, ve druhém pravém

z Moravskoslezského kraje.
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Respondenti odpovídali, že tuto otázku očekávali a odpověděli by na ni v 70% 

možností zlepšení kariéry, v 25% zlepšení finanční situace a v 5% zvolili změnu 

bydliště. Výsledky z Moravskoslezského kraje byly v pořadí 81% kariéra, 17% 

finance a 2% změna bydliště. Žádné další možnosti kromě změny bydliště respondenti 

neuvedli. Mnoho respondentů také uvádělo, že nemají představu, jak mohou jinak dále 

svou kariéru zvyšovat. Pozici ředitele považovali za tu nejvyšší možnou. Pouze 

někteří dotazovaní navíc uváděli, že studují další obory magisterského pedagogického 

studia a tím si rozšiřují své znalosti (speciální pedagogika, psychologie, andragogika, 

apod.).

Graf č. 21: Co vás vedlo k přihlášení do výběrového řízení na ředitele školy, 

školského zařízení.

19) Jakému stylu řízení dáváte přednost: 

zde měli dotazovaní dvě možnosti odpovědi. Pro vypisovatele měli připravenu 

odpověď v 75%, že nejčastěji používaným stylem je demokratický styl. V případě 

nutnosti ale používají i autokratický styl. V Moravskoslezském kraji s touto otázkou 

počítalo 82% dotazovaných.  Výsledky jsou uvedeny v %. Mimo dotazník respondenti 

uváděli, že pokud má ředitel autoritu, charisma, vše se mu prosazuje snáze a nemusí 

používat autoritu. Přesto, že tato otázka zaměřená na pohlaví nebyla v dotazníku 

uváděna, byla respondenty doplňována. Ženy dávaly přednost demokratickému stylu.

Autokratický styl spíše uváděli muži. 
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Autokratický   25 18

Demokratický 75 82

V prvním levém sloupci jsou výsledky celorepublikové, ve druhém pravém

z Moravskoslezského kraje.

Graf č. 22: Jakému stylu řízení dáváte přednost.

20) Ředitel, ředitelka by měl/la být zejména: 

v této otázce měli dotazovaní k výběru 3 možnosti odpovědí. Odpovědi jsou uvedeny 

v %. 

Lídr 29 21

Manažér 45 56

Vykonavatel 26 23

V prvém levém sloupci jsou výsledky celorepublikové, ve druhém pravém

z Moravskoslezského kraje.

Respondenti odpovídali, že tuto otázku očekávali a odpověděli by na ni v 45%, že by

ředitel měl být hlavně manažérem (dosahuje strategických cílů prostřednictvím jiných 

lidí), v 29% by upřednostnilo být lídrem (formuluje myšlenky, analyzuje situace), 

v 26% by měl být ředitel hlavně vykonavatelem (proměňuje vstupy na výstupy).

Respondenti z Moravskoslezského kraje by na otázku odpověděli v 21%, že ředitel by 
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měl být hlavně lídr, v 56% manažér, a v 23% vykonavatel. Mimo dotazník 

respondenti uváděli, že se v těchto pozicích nevyznají, proto vybrali tu pozici, která se 

jim zdála být tou hlavní. Začínající ředitelé školy, školského zařízení mimo dotazník 

doplňovali, že se v orientaci skupin hlavně nevyznali po nástupu do funkce.  

Tak vysoké % výsledků, kdy ředitelé označovali, že ředitel by měl být hlavně 

vykonavatelem, by mohlo být tématem dalšího výzkumu.                                           

Graf č. 23: Ředitel, ředitelka by měl/la být zejména.

21) Jaký je váš cíl, jaká je vaše motivace: 

i v této otázce měli respondenti na výběr z 3 možností: 

Změna koncepce školy 44 45

Pokračování v koncepci školy 42 47

Uplatnění svých názorů v současné koncepci školy 14 8

V prvém levém sloupci jsou výsledky celorepublikové, ve druhém pravém

z Moravskoslezského kraje.

Dotazovaní označili, že tuto otázku očekávali a odpovídali by 44% změnami koncepce 

školy, v 42% by pokračovali v koncepci školy, v 14% by chtěli uplatňovat svoje 

názory. Dotazovaní z Moravskoslezského kraje by na otázku odpověděli 45% změnou 

koncepce školy, v 47% by pokračovali ve stávající koncepci a v 8% by koncepci školy 

změnilo. Mimo dotazník dotazovaní uváděli, že by uvítali, kdyby byla možnost se 
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před výběrovým řízením podrobněji seznámit s koncepcí školy, školského zařízení, na 

které je vypisováno výběrové řízení. Ne vždy se dá koncepce vyčíst z webových 

stránek škol, školských zařízení.

Graf č. 24: Jaký je váš cíl, jaká je vaše motivace.

22) Orientujete se v manažérských činnostech a výstupech: 

tuto otázku očekávalo 74% respondentů. Vzhledem k současným všeobecným 

požadavkům k řízení školy se na ni někteří uchazeči připravovali jak studiem

managementu na vysoké škole, tak i studiem odborné literatury. Také uchazeči 

z Moravskoslezského kraje v 87% buď studovali vysokou školu zaměřenou na 

management, nebo studovali odbornou literaturu na management zaměřenou. 

Nejčastějším studiem, jak dotazovaní uváděli, však byly různé semináře a kurzy

manažérského studia a studium jednotlivých modulů managementu.
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Graf č. 25: Orientujete se v manažérských činnostech a výstupech.

23) Orientujete se v koncepci řízení lidí: 

na tuto otázku se připravovalo 78% uchazečů, pouze 22% uchazečů tuto otázku 

neočekávalo a ani se na ni nijak nepřipravovalo. V Moravskoslezském kraji s touto 

otázkou počítalo 92% dotazovaných. Očekávali ji z již zmiňované podmínky studia 

školského managementu, kde je jedním z modulů právě uváděné řízení lidí. Je také 

jedním z hlavních organizačních povinností ředitele. 

Graf č. 26: Orientujete se v koncepci řízení lidí.
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24) Orientujete se v koncepci k výběru pracovníků: 

s touto otázkou u výběrového řízení počítalo 83% dotazovaných. Někteří kandidáti 

odpovídali mimo dotazník, že toto nechávají na personalistech, proto o této otázce 

vůbec neuvažovali. Také respondenti z Moravskoslezského kraje v 90% s touto 

otázkou počítali. I oni uváděli mimo dotazník, že výběr pracovníků nechávají na 

personálních firmách, nebo na svých podřízených vedoucích pracovnících. 

Graf č. 27: Orientujete se v koncepci k výběru pracovníků.

25) Orientujete se v právních činnostech a výstupech: 

na tuto otázku se připravovalo 74% kandidátů, 26% tento dotaz neočekávalo. Mimo 

dotazník uchazeči doplňovali, že k těmto činnostem využívají externích služeb nebo 

právníka zřizovatele. Dotazovaní také uváděli, že mají jen základní právní povědomí, 

že se ale orientují, kde mají jaké zákony hledat. V Moravskoslezském kraji se na tuto 

otázku připravovalo 86% dotazovaných. I zde byly mimo dotazník uváděny odpovědi 

stejného obsahu. 
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Graf č. 28: Orientujete se v právních činnostech a výstupech.

26) Orientujete se v delegování úkolů: 

82% respondentů očekávalo, že u výběrového řízení tato otázka bude.

Z Moravskoslezského kraje tuto otázku očekávalo 88%. Někteří dotazovaní mimo 

dotazník uváděli, že měli připraveny i příklady z konkrétních situací. Nejčastěji 

uváděli, že delegují úkoly, které jim nevyhovují, které jim ubírají čas, úkoly, na které 

mají podřízení vedoucí pracovníci bližší vzdělání. 

Graf č. 29: Orientujete se v delegování úkolů.
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27) Orientujete se v kontrolování: 

u této otázky odpovědělo jen 69% dotazovaných, že tuto otázku očekávalo. Z 31% 

dotazovaných účastníků někteří doplnili do dotazníku, že by je tato otázka velmi 

překvapila, někteří uváděli, že kontroly provádí pouze zřizovatel a kontrolní orgány.

Graf č. 30: Orientujete se v kontrolování.

28) Vadí vám, že neexistuje jednotný standart pro konkurzní řízení na ředitele, 

ředitelku školy, školského zařízení: 

s touto otázkou by počítalo jen 52% dotazovaných, v dotaznících doplňovali, že by 

jednotný standard zaručoval lepší kontrolovatelnost výběrových řízení.

V Moravskoslezském kraji toto označilo 75% respondentů.

Graf č. 31: Vadí vám, že neexistuje jednotný standart pro konkurzní řízení na ředitele, 

ředitelku školy, školského zařízení.
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3.3    Pořadí jednotlivých kritérií

Nevím-li sám, kam jdu, nemohu vést ostatní k cíli. Pokud ovšem cíl neznám,

nebo v horším případě vůbec neexistuje, mohu být dlouhodobě přesvědčen, že je vše v 

naprostém pořádku. Otázkou ovšem zůstává, kde všichni nakonec skončíme. 22(s. 168)

Impulzem k vytvoření 3 části dotazníku byla výše uvedená citace, studium odborné 

literatury a osobní setkání s řediteli škol a školských zařízení. V této části dotazovaní 

určovali, v jakém pořadí vnímali důležitost jednotlivých kritérií. Důležitost byla 

vyznačována hodnocením číslem 5 až 1, kdy číslo 5 označovalo nejvyšší důležitost a 

číslo 1 nejnižší důležitost.

V tabulce jsou uvedeny v prvním sloupci průměrné hodnoty po vyplnění dotazníků 

řediteli škol a školských zařízení ze základního souboru, z celorepublikového šetření. 

V druhém sloupci jsou uvedeny průměrné hodnoty v %.

Průměr procenta
1 Pedagogické vzdělání 3,669 73,38

2 Pedagogická praxe 3,657 73,14

3 Právo 3,719 74,38

4 Ekonomika 3,887 77,74

5 Řízení pedagogického procesu 3,739 74,78

6 Manažérské znalosti 3,638 72,76

7 Rozhodování 2,906 58,12

8 Personalistika 2,821 56,66

9 Styl řízení 3,575 71,50

10 Motivace pracovníků 3,011 60,22

Tabulka č. 3. Průměrná známka a % vyjádření vyhodnocení jednotlivých kritérií podle 

důležitosti uchazeči.

V základním souboru (celorepublikovém) respondenti na prvním místě umístili 

kritérium ekonomika, manažérské znalosti a zkušenosti až na šestém místě.

                                                            
22

Trojan, Václav. Vzdělávání ředitelů škol a jejich kompetence,  http://epedagog.upol.cz   Ročník 2010, 
1. mimořádné číslo, Reg. č. MK ČR E 13459, ISSN 1213-7499 elektronická verze, ISSN 1213-7758 
tištěna verze
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Graf č. 32: Kritéria výběrového řízení na funkci ředitele, ředitelky srovnána podle 

důležitosti, jak je vnímají účastníci ze základního souboru v průměru.

V tabulce jsou uvedeny v prvním sloupci průměrné hodnoty po vyplnění dotazníků 

řediteli škol a školských zařízení z výběrového souboru, z Moravskoslezského kraje z

šetření. V druhém sloupci jsou uvedeny průměrné hodnoty v %.

průměr procenta

1 Pedagogické vzdělání 3,595 71,90

2 Pedagogická praxe 3,666 73,32

3 Právo 3,702 74,04

4 Ekonomika 3,869 77,38

5 Řízení pedagogického procesu 3,702 74,04

6 Manažérské znalosti 3,833 76,66

7 Rozhodování 2,892 57,84

8 Personalistika 2,833 56,66

9 Styl řízení 3,845 76,90

10 Motivace pracovníků 3,071 61,42

Tabulka č. 4. Průměrná známka a % vyjádření vyhodnocení jednotlivých kritérií podle 

důležitosti uváděné uchazeči z výběrového souboru, z Moravskoslezského kraje.

Ve výběrovém souboru (Moravskoslezský kraj) respondenti na prvním místě umístili 

kritérium ekonomika, manažérské znalosti a zkušenosti ale už na třetím místě.
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Graf č. 33: Kritéria výběrového řízení na funkci ředitele, ředitelky srovnána podle 

důležitosti, jak je vnímají účastníci výběrového souboru v průměru

v Moravskoslezském kraji.
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4      Vyhodnocení dotazníků 

Po vyhodnocení první části dotazníku vyplynulo, že se převážná většina vypisovatelů 

výběrového řízení drží ustálených požadavků. Hlavním požadavkem jsou stále hlavně 

ekonomické a právní předpisy a znalosti. Vůbec zde nejsou požadovány manažérské 

znalosti a zkušenosti uchazečů. Přitom toto vzdělání je určeno zákonem k výkonu 

funkce ředitele školy, školského zařízení. Většina ředitelů škol a školských zařízení si 

však uvědomuje důležitost správného rozhodování. Univerzity toto manažérské

studium umožňují jak v denní i kombinované formě, tak v rámci celoživotního 

vzdělávání formou jednotlivých modulů. A to jak v bakalářském, tak i navazujícím 

magisterském studiu. Mnoho ředitelů již toto bakalářské nebo celoživotní studium

absolvovalo, nebo jej v současné době studuje. Podle respondentů je však studium 

školského managementu formou jednorázových kurzů a seminářů nedostačující. 

Dotazovaní upřednostňují univerzitní studium, přesto, že ho všichni neabsolvovali. 

U dodatečně dokládaných dokumentů byly nejčastěji požadovány zvláštní dovednosti, 

řidičské oprávnění a cizí jazyky. V některých případech dotazovaní do dotazníků 

dopisovali, že některé požadavky považovali za diskriminační a neoprávněné (řidičské 

oprávnění, cizí jazyky).

Vyhodnocením druhé části dotazníku vyplynulo, že účastníci očekávali mnohem více 

otázek zaměřených na management, očekávali dotazy zaměřené na řízení nejen 

pedagogického procesu, ale zaměřené na všeobecné organizační řízení, na motivaci, 

na styl vedení, na to jakou pozici by měl ředitel hlavně zastávat, otázky zaměřené na 

orientaci v delegování, na kontrolování. Z těchto otázek vyplynulo, že uchazeči se 

připravovali na mnohem širší spektrum otázek zaměřených na všeobecný i školský 

management díky absolvovanému studiu školského managementu. V této oblasti má 

velké rezervy vypisovatel výběrového řízení, měl by se více zaměřit na další 

požadavky ze školského managementu a požadovat tyto znalosti a zkušenosti od 

uchazečů výběrových řízení, požadovat ukončené vzdělání školského managementu.

A to již v době výběrového řízení. 
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Vysoké procento výsledků, kdy ředitelé určovali, že ředitel by měl být hlavně 

vykonavatelem, by mohlo být tématem dalšího výzkumu.  Také doplnění respondentů, 

že se v jednotlivých pozicích nevyznají, stojí za úvahu v zařazení do dalšího 

vzdělávání. Toto vyhodnocení je odrazem první části dotazníku zaměřené ke studiu 

školského managementu, kde respondenti přiznávali, že jim studium v jednorázových 

kurzech a seminářích mnoho nepřineslo.

V otázce delegování úkolů byly nejčastěji delegovány úkoly, které ředitelům ubírají 

čas, zdržují je, na které mají podřízené vedoucí pracovníky. Nebyl zde dotazovanými 

doplněn jednotný postup, každý dotazovaný uváděl mimo dotazník jiné úkoly. 

V oblasti kontrolování bylo zarážející, že mnoho ředitelů považovalo kontrolování za 

hlavní činnost zřizovatele a kontrolních orgánů. Přitom kontrolování je jedním 

z manažérských požadavků. 

                                  

Po vyhodnocení třetí části dotazníků vyplynuly tyto výsledky. V této části dotazovaní 

určovali, v jakém pořadí vnímali důležitost jednotlivých kritérií. Důležitost byla 

vyznačována hodnocením 5 až 1, kdy číslo 5 bylo nejvyšší důležitostí a číslo 1 

nejnižší důležitostí. Průměrné hodnoty získaných výsledků se pohybovali 

v celorepublikovém šetření od 2,821 do 3,887 a v Moravskoslezském kraji od 2,833 

do 3,869. Zde nebyl zjištěn žádný propastný rozdíl.

Jako nejdůležitější kritérium vnímali dotazovaní v této části dotazníku ekonomiku. 

Průměrná hodnota u této otázky dosáhla u celorepublikového šetření 3,887. Na 

druhém místě podle důležitosti respondenti uvedli řízení pedagogického procesu 

s průměrnou hodnotou 3,739. Další v pořadí s hodnotou 3,719 dotazovaní uvedli 

právo. Na čtvrtém a pátém místě s průměrnými hodnotami 3,669 a 3,657 vybrali 

respondenti pedagogické vzdělání a pedagogickou praxi. Až na šestém místě byly 

respondenty vybrány manažérské znalosti s průměrnou hodnotou 3,638. Jako další 

byly vybrány styly řízení s hodnotou 3,575 a motivace pracovníků s hodnotou 3,011. 

Na posledních pozicích jako nejméně důležité uvedli respondenti rozhodování a 

personalistiku s průměrnými hodnotami 2,906 a 2,821. Celková průměrná hodnota 

všech kritérií z celorepublikového šetření činila 3,462. 
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Také v Moravskoslezském kraji byla ekonomika vnímána jako nejdůležitější. Zde 

dosáhla průměrné hodnoty 3,869. Na druhém místě důležitosti byly zaznamenány 

styly řízení s průměrnou hodnotou 3,845. Zde byly respondenty manažérské znalosti 

ohodnoceny průměrným číslem 3,833 a obsadily třetí místo. Na dalším místě se se 

shodným průměrným číslem 3,702 umístily právo a řízení pedagogického procesu. Na 

páté a šesté místo dotazovaní zařadili podle důležitosti pedagogický proces a 

pedagogickou praxi s průměrnými hodnotami 3,666 a 3,595. Na sedmé místo byla 

zařazena s hodnotou 3,071 motivace. I zde jako v celorepublikovém šetření jako 

nejméně důležité skončili rozhodování a personalistika s hodnotami 2,892 a 2,833. 

Celková průměrná hodnota všech kritérií z Moravskoslezského šetření činila 3,500. 

Z tohoto šetření vyplynulo, že ekonomiku respondenti základního i výběrového 

souboru označili jako nejdůležitější. Největší rozdíl mezi výběrovými soubory je u 

kritéria manažérských znalostí. Zatímco v základním souboru (celorepublikovém)

byly s hodnotou 3,638 zařazeny až na šesté místo v důležitosti, u výběrového souboru

(Moravskoslezský kraj) se s hodnotou 3,833 umístily na třetím místě. 
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5     Závěr  

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na výběrová řízení na ředitele základní 

školy, školského zařízení z pohledu uchazečů. Cílem mé práce bylo zjistit, jestli 

uchazeči považují za nejdůležitější kritéria výběrových řízení požadavky na 

manažérské znalosti a zkušenosti.

Zjišťovala jsem, jak uchazeči vnímali výběrová řízení, kterými prošli během 

posledních let, jaké požadavky museli dokládat a splňovat, jaké požadavky očekávali,

dotazovaní určovali pořadí důležitosti jednotlivých kritérií výběrových řízení. 

V teoretické části jsem se zabývala všeobecnými výběrovými řízeními, metodami 

výběrových řízení. Pak jsem se více zaměřila na požadavky, které jsou specifické pro 

školství. Zde jsem zmínila zákony, vyhlášky a nařízení, kterými se výběrová řízení ve 

školství řídí. Doplnila jsem je o další požadavky, dokumenty a znalosti, která se u 

výběrových řízení na ředitele školy, školského zařízení dokládají. 

V praktické části jsem formou vlastního dotazníku rozděleného do tří částí zjišťovala 

zkušenosti respondentů z minulých výběrových řízení, jaká byla jejich očekávání od 

výběrového řízení. V závěrečné části respondenti určovali pořadí důležitosti 

jednotlivých kritérií. Já jsem se ve své práci zaměřila hlavně na manažérské 

požadavky a znalosti.

Respondenti v první části dotazníku uváděli, že vypisovatelé se drží osvědčeného 

postupu výběrových řízení. Na otázky odpovídali ano či ne. Mimo dotazník 

respondenti dopisovali různé názory, které jsou u jednotlivých otázek doplněny. Jen 

několik jich uvedlo, že ve výběrovém řízení byla snaha začlenit do řízení nějakou 

otázku týkající se všeobecného nebo školského managementu. V doplňujících 

požadavcích uváděli, že považovali za diskriminační požadavek při výběrovém řízení 

na ředitele školy, školského zařízen, na řidičské oprávnění a cizí jazyky. 

V druhé části dotazníku kandidáti odpovídali na dané otázky odpovědí ano či ne (u 

některých otázek měli na výběr několik přesně popsaných možností), zda je u 

výběrového řízení očekávali. Zde uváděli, že očekávali mnohem více otázek, které by 

se týkali školského managementu. Zde by bylo dobré, aby se vypisovatel výběrového 

řízení na tyto požadavky zaměřil a u výběrových řízení je požadoval.
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U otázky, čím by měl být ředitel školy, školského zařízení zejména, odpovídali

dotazovaní, že často nevěděli, co jednotlivé pojmy (manažér, lídr, vykonavatel) 

vlastně znamenají, že na tuto otázku odpovídali často podle odhadu. Také se zde 

objevilo velké procento odpovědí, že ředitel by měl být hlavně vykonavatelem. 

Toto by mohlo být tématem dalšího zkoumání. Zda jen dotazovaní nerozuměli výrazu, 

nebo z jakého důvodu volili tuto možnost. Respondenti uváděli, že studovali, nebo 

studují školský management a přesto těmto výrazům nerozumí. Dotazovaní mimo 

dotazník dále uváděli, že studium školského managementu v jednorázových kurzech a 

seminářích považují za nedostatečné. 

Třetí část dotazníku byla zaměřena na vlastní posouzení důležitosti kritérií z pohledu 

uchazečů. K dispozici měli respondenti devět kritérií, které hodnotili podle důležitosti 

číslem 5 až 1, kdy nejdůležitější bylo označeno číslem 5 a nejméně důležité číslem 1. 

Porovnáním základního souboru – celorepublikového a výběrového souboru – kraje 

Moravskoslezského bylo zjištěno, že výsledky z dotazníkového šetření se významně 

ve výsledcích neliší. (viz grafy doložené u každé otázky)

Přesto, že respondenti v prvé i druhé části dotazníku očekávali a požadovali 

manažérské znalosti, ve třetí části dotazníku podle důležitosti umístili na první místo 

ekonomické znalosti. A to jak v případě základního souboru, tak i v případě 

výběrového souboru. 

Manažérské znalosti byly u základního souboru zařazeny podle průměrné hodnoty až 

na šesté místo v důležitosti. Ve výběrovém souboru se však manažérské znalosti 

dostali na třetí místo, hned za ekonomiku a styl řízení. 

U obou výběrů jako nejméně důležité skončily kontrolování a personalistika. 

Respondenti často udávali, že ke kontrole mají oprávnění zřizovatelé a ostatní

kontrolní orgány. Úplně vynechali vlastní kontrolování. U personalistiky poukazovali 

na to, že toto nechávají na personalistech nebo na externích firmách, nebo na 

vedoucích podřízených pracovnících. Přitom je potřeba, aby ředitel poznal svůj tým, 

který je předpokladem k dobrému fungování školy. 
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Závěrem mé bakalářské práce je potvrzení či vyvrácení hypotézy, že účastníci 

výběrového řízení na ředitele školy, školského zařízení považují za prvořadé 

manažérské znalosti a zkušenosti. Výstupem je vyhodnocení základního 

(celorepublikového) souboru a výběrového (Moravskoslezský kraj) souboru. 

Základní soubor (celorepublikový):

 Výsledky z první části dotazníku, kdy účastníci výběrových řízení požadovali 

znalosti a zkušenosti školského managementu, ukazují na to, že účastníci 

považují manažérské znalosti a zkušenosti při výběrovém řízení za prvořadé. 

 Výsledky z druhé části dotazníku, kdy účastníci výběrových řízení očekávali a 

připravovali se na znalosti a zkušenosti školského managementu, ukazují na to, 

že účastníci považují manažérské znalosti a zkušenosti při výběrovém řízení za 

prvořadé

 Odpovědi třetí části dotazníku, kdy měli respondenti možnost sami určit pořadí 

důležitosti jednotlivých kritérií, kdy se ekonomika u základního souboru 

objevila na prvním nejdůležitějším místě a manažérské znalosti až na šestém 

z devíti, znamená, že uchazeči nepovažují manažérské znalosti a zkušenosti za 

prvořadé. 

Z celkového hodnocení základního souboru vyplývá, že respondenti se na výběrová 

řízení připravovali a očekávali znalosti a požadavky ze školského managementu. 

V případě, kdy mohli sami určit pořadí důležitosti kritérií však na přední místo 

manažérské znalosti a zkušenosti neumístili. Tyto byly zařazeny až na šesté místo 

z devíti možností. 

V případě základního (celorepublikového) souboru se hypotéza, že uchazeči považují 

manažérské znalosti a zkušenosti za prvořadé, při výběrových řízení nepotvrdila.
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Výběrový soubor (Moravskoslezský kraj):

 Výsledky z první části dotazníku, kdy účastníci výběrových řízení požadovali 

znalosti a zkušenosti školského managementu, ukazují na to, že účastníci 

považují manažérské znalosti a zkušenosti při výběrovém řízení za prvořadé. 

 Výsledky z druhé části dotazníku, kdy účastníci výběrových řízení očekávali a 

připravovali se na znalosti a zkušenosti školského managementu, ukazují na to, 

že účastníci považují manažérské znalosti a zkušenosti při výběrovém řízení za 

prvořadé

 Odpovědi třetí části dotazníku, kdy měli respondenti možnost sami určit pořadí 

důležitosti jednotlivých kritérií, kdy se ekonomika objevila na prvním 

nejdůležitějším místě a manažérské znalosti na třetím místě z devíti, znamená, 

že uchazeči považují manažérské znalosti a zkušenosti za prvořadé. 

Z celkového hodnocení výběrového souboru vyplývá, že respondenti se na výběrová 

řízení připravovali a očekávali znalosti a požadavky ze školského managementu. 

V případě, kdy mohli sami určit pořadí důležitosti kritérií, dosadili manažérské 

znalosti a zkušenosti na třetí místo z devíti možností. 

V případě výběrového souboru (z Moravskoslezského kraje) se hypotéza, že uchazeči 

považují manažérské znalosti a zkušenosti za prvořadé, při výběrových řízení 

potvrdila.
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