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Resumé:  

Předkládaná bakalářská práce se zabývá řízením, personální politikou, organizační 

strukturou zaměstnanců a rozvržením pracovní doby pedagogických zaměstnanců 

v dětských domovech. 

Umět nalézt nejvhodnější řešení vychází nejen z potřeb Národního akčního plánu 

k transformaci - sjednotit systém péče o ohrožené děti, ale i z potřeb samotných ředitelů 

dětských domovů, kteří jsou odpovědni za chod jednotlivých zařízení, a to za často 

měnících se podmínek. 

Výsledky této práce analyzují možnosti personální politiky v dětských domovech, a 

to z vlastních zkušeností ředitelů z celé České republiky. Zároveň tato práce může dát 

podnět ke sjednocení systému péče nebo alespoň ke hledání optimálního řešení, a to vždy 

s ohledem na stávající podmínky, dle stupně transformace jednotlivých zařízení.  

Summary: 

Presented bachelors work is looking into control, personal politics, organizational 

structure and layout of working time of childcare employees in childcare's homes. 

Ability to find the best-suited solution coming not only from needs of National 

Action Plan for Transformation – to unite system of care about endangered children, 

but also from needs of directors of childcare's homes themselves, who are responsible 

for running particular institutions, and to find it within often-changing conditions. 

The results of this work analyze options of personal politics in childcare's homes 

from own experience of directors across whole Czech republic. And simultaneously this 

work can stimulate for unification of system of care or at least for searching for optimal 

solution with respecting present conditions along the degree of transformation particular 

institutions. 

Klíčová slova: dětský domov, řízení, kompetence, organizace, organizační 

struktura, personální politika, marketingové řízení školy, rozvržení pracovní 

doby, transformace dětských domovů, Národní akční plán  
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 Úvod  

Na jedné straně svými rodiči opuštěné a citově strádající děti, které potřebují 

stabilní prostředí, pocit jistoty a bezpečí, zázemí, které jim umožní harmonický rozvoj a 

poskytne vše potřebné pro vstup do samostatného života.  

Na straně druhé zaměstnanec, pedagog, vychovatel, profesionál, který má za úkol 

plně zabezpečit potřeby dětí svěřených do ústavní výchovy, ale také člověk, většinou sám 

rodič, který se podílí na zabezpečení vlastní rodiny, a vede svůj plnohodnotný život 

obohacovaný o své zájmy, záliby, sebevzdělání a potřeby. 

To vše skloubit, znamená potřebu dobré organizace pracovního procesu. Tato 

úloha leží na řediteli zařízení a je v jeho plné kompetenci. Dobře fungující a vše 

zabezpečující organice s ohledem na potřeby dětí a spokojený zaměstnanec, kterému jsou 

vytvořeny podmínky pro to, aby svoji práci mohl odvádět co nejlépe, ale také při svém 

zaměstnání měl možnosti osobních zájmů, se stává základním kamenem a prioritou. 

Podle preambule Úmluvy o právech dítěte, stěžejního mezinárodního dokumentu o 

základních lidských právech, uznávají smluvní státy, že v zájmu plného a harmonického 

rozvoje osobnosti musí dítě vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a 

porozumění. V České republice žije okolo dvaceti tisíc dětí, které ve vlastní rodině vyrůstat 

nemohou. Přitom pouze dvě procenta z nich jsou úplní sirotci, kdežto 98 % jich své vlastní 

rodiče má, ale ti se o ně z nejrůznějších důvodů nemohou, nechtějí nebo neumějí starat. 

 Přes současný trend péče o děti ve světě, sanací biologické rodiny, je u nás 

vzhledem k počtu obyvatel dlouhodobě nejvyšší počet dětí umístěných v ústavních 

zařízeních. Tato realita je předmětem trvalé kritiky expertů i veřejnosti. Děti žijící 

v ústavní péči jsou do určité míry vyřazeny z běžného způsobu života a jsou tedy 

potenciálně ohroženy z hlediska svého dalšího vývoje.1  

V souladu se společenskými změnami po roce 1989, rozvoji mezinárodní 

spolupráce, kodifikaci v právním systému a integračním směřováním došlo i k zásadní 

přeměně institutu ústavní péče. Dle Úmluvy o právech dítěte a v duchu ideálů 

prohlášených v Chartě Spojených národů, probíhající reformy českého školství vyžadují 

v celé oblasti výchovy a vzdělávání pozitivní, rovný přístup k dětem bez jakékoliv 

                                                
1 Čerpáno z WWW <http://www.anv.cz/odborne/121-poznamky-k-soucasne-situaci-v-

ustavni-vychove-deti>. 
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diskriminace na zásadách vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a 

důstojnosti.  

Problematika ústavní péče a práv dítěte je v posledním období silně medializovaná. 

Lze snadno podlehnout dojmu, že děti u nás jsou z hlediska srovnání počtu umístění 

drženy v ústavech a ochrana práv dítěte a kvalita života v nich výrazně zaostává 

v mezinárodním srovnání.  

V posledním období je transformaci systému o ohrožené děti věnována mimořádná 

pozornost. Byla provedena analýza současného stavu institucionálního zajištění péče o 

ohrožené děti a schválená vládním usnesením č. 293 z 26. března 2008. Na základě této 

analýzy byl koncipován Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o 

ohrožené děti na období 2009 až 20112.  

K tomuto tématu se vyjádřil Petr Nečas, tehdejší místopředseda vlády a ministr 

práce a sociálních věcí, článkem ze dne 14. 7. 2009 „Slovo ministra“: 

„Příliš mnoho dětí v České republice tráví dětství v ústavech. A to přesto, že víme, 

jak důležitou roli pro vývoj jedince představuje právě raná fáze jeho života. Nechci 

zpochybňovat úsilí a péči, které zaměstnanci ústavů svým svěřencům věnují, ale domnívám 

se, že při nejlepší vůli rodinu nahradit nemohou…“ 

„Pracovníci ústavů a dětských domovů se rozhodně nezaměstnanosti bát nemusí. 

Jen model péče musíme transformovat. Bude to dlouhý pochod, neboť rychlé a jednoduché 

řešení neexistuje.“3  

Z předešlého vyplývá, že ústavní výchova se v budoucnu stane až poslední 

z možností, kde dítě z vlastní nefunkční rodiny bude trávit své rané období. Neznamená to 

však, že práce zaměstnanců v institucionálních zařízeních pozbývá svého významu a 

důležitosti. Naopak zaměstnanci cítí, že tato profese vyžaduje nejen obrovské nasazení a 

úsilí, ale také vysokou profesionalitu a přizpůsobování se neustále měnícím se podmínkám. 

Dětem, u kterých se nepodaří zachránit původní rodinu, nebo se je nepodaří umístit do 

náhradní rodinné péče, musí být dána péče srovnatelná s rodinným prostředím. 

Transformace dětských domovů je již rozběhlá. Ne všechna tato zařízení jsou na 

stejném stupni vývoje, což úzce souvisí s dostupnými finančními prostředky. Transformace 

dětských domovů na dětské domovy rodinného typu obnáší především úpravy stávajících 

objektů. Na jedné straně existují nově zbudované (účelově postavené) ubytovací prostory, 

                                                
2 Dostupné na WWW <http://www.mpsv.cz/files/clanky/9555/Narodni_akcni_plan.pdf>. 
3 Dostupné na WWW <MPSV.CZ: Slovo ministra>. 
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na druhé straně jsou domovy, kde bylo využito určitých vhodných budov k vytvoření 

ubytovacích prostorů (neúčelově postavené). 

Předkládaná závěrečná bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu 

v období probíhající transformace v oblasti řízení, personální politiky a organizace chodu 

v dětských domovech, konkrétně rozvržením pracovní doby výchovných pracovníků, 

organizační strukturou a disponováním kvalifikovanými odbornými profesemi v zařízeních 

pro výkon ústavní a ochranné výchovy. 

Cílem práce je provést analýzu organizace práce v dětských domovech a najít 

způsob zajištění optimálního chodu: možnosti organizační struktury, využití potencionálu a 

kvalifikace pedagogických pracovníků a alternativ rozvržení pracovní doby pedagogických 

pracovníků v nepřetržitém provozu tak, aby vše co nejlépe vyhovovalo nejen potřebám 

nutných k zajištění optimálního výchovně vzdělávacího procesu, dětem samotným, ale také 

zaměstnancům. 
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1 Teoretické poznatky v oblasti organizace a organizační struktury, 

personalistiky, řízení lidských zdrojů  

1.1 Organizace a jejich řízení  

1.1.1 Pojem a pojetí organizace 

Význam pojmu organizace je značně široký a jeho výklad nejednoznačný. 

Různé definice termínu organizace vyplývá z úhlu pohledu vědecké disciplíny, jíž je 

zkoumán.  

Organizací rozumíme především: 

 Systém (obecněji uspořádanou věc), vyznačující se určitou vnitřní 

strukturou (formální a neformální vazby/struktury) a vztahy mezi jednotlivými 

prvky struktury (lidmi nebo skupinami lidí na straně jedné a věcnými nebo 

technickými faktory na straně druhé, v různé kombinaci obou typů faktorů). V tomto 

případě hovoříme o věcném nebo také strukturálním pojetí a používáme 

označení organizace, respektive organizační soustava. 

 Proces, jehož základem je snaha o koordinované a harmonizované 

propojení činností (úkolů) jednotlivců vedoucí k dosažení společného cíle, a to 

prostřednictvím shromáždění a efektivního využívání všech potřebných a dostupných 

zdrojů, to je zdrojů materiálních, finančních, lidských a informačních. V tomto 

smyslu se jedná o činnostní nebo dynamické pojetí a používá se pojem 

organizování. 

„Organizování je považováno také za jednu ze základních činností, 

označovaných také jako funkce řídících pracovníků (manažerů). Tímto prostým 

konstatováním se jenom zdůrazňuje vzájemný vztah strukturálního pojetí pojmu 

organizace (organizační soustava, uspořádaná věc) a širšího pojetí pojmu řízení 

(managementu). Ten v sobě totiž – ve významu provádění strukturovaných, vnitřně 

provázaných a návazných řídících činností – zahrnuje kromě jiných také činnosti 

vytvářející jak proces „prostého“ (operativního) řízení lidí, tak proces 

organizování.“ uvádí Tureckiová, (9, s. 7) 

 Kromě výše uvedených základních pojetí se pojem organizace 

používá také v hodnotícím významu (vyjádření o tom, jak efektivně, nebo 



8 
 

neefektivně organizace funguje a plní tím účel svého vzniku a existence). Systému 

organizace nebo způsobu organizování přiřazujeme v tomto pojetí určitou vlastnost, 

jedná se proto o takzvané atributové pojetí a uvádí se míra nebo stupeň 

organizovanosti.  

1.1.2 Teorie organizace 

Jak narůstala provázanost lidského života s organizacemi nejrůznějšího charakteru, 

projevoval se stále výrazněji zájem poznat, pochopit a případně ovlivnit zákonitosti a 

principy vzniku a efektivního fungování organizací – nejprve na úrovni státních útvarů a  

jejich efektivního řízení (vládnutí), respektive organizace společenského života. Zároveň 

s tím vyvstaly také otázky únosnosti vysoké míry organizovanosti společenského života a 

sociálních důsledků členství v organizacích na život jednotlivců a skupin. Tyto skutečnosti 

a způsoby jejich zkoumání společně s rozvojem velkých formálních hospodářských 

organizací (podniků) a s vývojem věd o člověku a jeho chování vedly k postupnému 

vzniku a vývoji vědeckého zkoumání organizace. Tak se rovněž ustavila disciplína teorie 

organizace, jejímž předmětem je zkoumání společenských organizací s cílem formulovat 

základní principy a zákonitosti vytváření a fungování organizací.  

Z hlediska současného vývoje vědeckého bádání a studie je organizace považována 

za primárně sociologický koncept a na půdě sociologie, respektive sociologie organizace se 

rozvíjejí také různé proudy teorie organizace.4  

Sociologický slovník definuje organizaci jako „sociální systém nebo útvar 

s určitým počtem členů, hranicí mezi vlastní strukturou a strukturami okolními, s vnitřní 

dělbou práce, … s hierarchickým uspořádáním autority, orientovaný na cíl a racionálně 

uspořádaný…, pojem organizace bývá používán též ve smyslu organizování jako procesu 

nebo organizovanosti jako vlastnosti…“ uvádí Jandourek, (2, s. 177) 

Kromě nesporného vlivu a metodologického zázemí sociologie se teorie organizace 

rozvíjí také na pozadí psychologických, antropologických či ekonomických výzkumů. 

Teorie organizace jako teoreticko-empirická disciplína má výrazně interdisciplinární 

charakter a její dílčí závěry slouží také rozvoji aplikovaných oborů (teorie managementu a 

funkční specializace podnikového řízení). Zároveň by se dalo říci i to, že podniková praxe 

                                                
4 TURECKIOVÁ, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 
80-247-0405-6. 
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obohacuje teorii organizace a že tak teorie organizace v některých svých výzkumech tuto 

praxi odráží a pomáhá zvyšovat efektivitu podnikového řízení a přeneseně i řízení v jiných 

typech velkých formálních organizací (nemocnice, školy, nejrůznější typy neziskových 

organizací).  

Z hlediska řízení lidí sdružených v těchto typech organizací má zvláštní význam, 

zejména zkoumání v oborech sociální psychologie organizace a řízení, které společně se 

sociologií organizace a řízení, vytvářejí teoretické zázemí pro zkoumání sociálního 

(„lidského“, „měkkého“) systému organizace. Na jejich základech vyrůstá také teorie 

personálního managementu (označovaného také podle převažující koncepce jako řízení 

lidských zdrojů, „manažerská personalistika“ či „people management“) a oblast studia 

chování lidí (jednotlivců a skupin) v hospodářských organizacích, zaměřující se na vlivy 

působící na jednání lidí v podnicích a na důsledky určitých podnikových aktivit na 

produktivitu a efektivitu činností zaměstnanců (koncept organizačního chování).  

1.1.3 Podstata organizace 

Na bázi spontánních organizací v historickém vývoji vznikaly a postupně se 

rozvíjely organizace umělé. Umělá organizace je cílevědomě vytvořená, její účel, 

podmínky existence a vnitřní a vnější vztahy jsou explicitně artikulovány a kodifikovány. 

Lze říci, že taková organizace je umělý řád, vědomě lidmi vytvořený z původního řádu 

přirozeného, za účelem dosahování stanovených cílů.  

Organizace sjednocuje lidské a ostatní zdroje za účelem dosahování stanovených 

cílů. Obecně platí, že hierarchicky nejvyšším cílem organizace je maximalizace užitku. 

V případě organizací charakteru podnikatelských subjektů jde o maximalizaci užitku pro 

podnikatele (vlastníky), odrážející se zpravidla v maximalizaci dlouhodobého zisku, resp. 

zhodnocování vloženého kapitálu. V případě organizací nepodnikatelského charakteru jde 

o maximalizaci užitku pro společnost.  

1.2 Organizační struktura 
Řídící i výkonná činnost probíhající v organizacích je realizována v prostředí, které 

je určitým způsobem zorganizováno. V terminologii teorii systému je organizování možno 

chápat jako vytváření struktury systému, tedy jako definování prvků systému a zejména 

vztahy mezi těmito prvky.  
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Každý systém má svoji strukturu a vykazuje určité chování. Obecně platí, že 

struktura systému je relativně stabilní, chování systému je dynamické, představuje pohyb 

v rámci struktury. Platí rovněž, že struktura předurčuje chování. U dynamických systémů 

však navíc platí, že tento vztah není pouze jednosměrný, ale že chování systému zpětně 

ovlivňuje a mění strukturu systému.  

Hovoříme-li v terminologii teorie managementu o organizační struktuře, pak 

máme na mysli strukturu systému řízení organizace. U této struktury je třeba účelové 

abstrakce rozlišovat: 

 strukturu procesní, která je definována jako soubor činností a sekvenčních, 

dále též informačních či hmotně-energetických vztahů mezi těmito činnostmi, 

 strukturu útvarovou, která je definována jako soubor pracovních míst a 

mocenských, dále též informačních či hmotně-energetických vztahů mezi těmito 

pracovními místy.  

Cílů organizace, jimiž je produkce výrobků či poskytování služeb, je dosahováno 

prostřednictvím činností, zorganizovaných do podoby procesů. Zdroji pro realizaci těchto 

procesů jsou lidé (zaměstnanci) vybaveni technikou a informacemi, zorganizovaní do 

útvarů. V tomto smyslu je procesní struktura primární, kdežto útvarová struktura 

sekundární.5 

Teoretické poznatky vybraných autorů jednoznačně předurčují nutnost nejen se 

zamýšlet, ale především konkrétně se zabývat koncipováním vlastních organizací. 

V případě dětských domovů je - optimálně nastavená organizační struktura, funkční 

systém, všem jednotlivcům (zaměstnancům i dětem a klientům) srozumitelná a jasně 

stanovená pravidla - základním stavebním kamenem pro chod těchto zařízení. V měnících 

se podmínkách, v období transformace dětských domovů na dětské domovy rodinného 

typu, jsou strukturální změny nevyhnutelné a hledání nového uspořádání aktuální 

problematikou. 

1.3 Co rozumíme pod pojmem „personální práce“ 
Rozumíme tím širokou škálu činností prováděných v organizaci a zaměřujících se 

na péči o člověka a zajištění jeho základních i rozvojových potřeb v rámci organizace, 

                                                
5 BLAŽEK, L. Management. Organizování, rozhodování, ovlivňování. Praha: Grada 
Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3275-6 
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propojenou s uchováním a správou údajů o zaměstnancích (osobní data, informace o 

výkonu a jeho hodnocení, o poskytovaném vzdělávání, o různých formách odměn 

a případných postizích a kárných opatřeních…) a později také s výkonem činností, které 

souvisejí s přímým (strategickým) řízením organizačních procesů vykonávaných a 

spoluvytvářených lidmi v organizaci.  

Cíle, struktura, obsah a funkce (činnosti a účely) a metody personální práce 

v podniku se postupně měnily a rozvíjely. Spolu s tím se proměňovaly i požadavky na 

pozice a role jejích nositelů. 

1.4 Odpovědnost za řízení lidí ve firmě, nositelé řízení lidí ve firmě 
Účelem řízení lidí ve firmě je především rozvoj výkonnosti všech jejich členů, ať 

už jako jednotlivců nebo skupin zaměstnanců, směřující k dosahování vysokého 

pracovního výkonu, a to jak v měřítkách kvantity (množství odvedené práce), tak 

především široce pojaté kvality. Kvalitou pracovního výkonu je kvalitně odvedená práce, 

ale také efektivita a účelnost (smysluplnost práce a do ní vloženého úsilí). Měřítkem 

kvality výkonu jsou rovněž pozitivní pracovní vztahy potencující výkon (synergický 

efekt) a postoje angažovanosti a loajality vůči vlastní práci i vůči organizaci jako celku.  

Jaké postavení má ve firmě člověk jako faktor produktivity, výkonnosti a rozvoje 

konkurenceschopnosti? Kdo je odpovědný za využití rozvojového potencionálu lidí ve 

firmě, jinými slovy: Kdo je nositelem řízení lidí ve firmě? Jakými činnostmi se zabývá, 

jaké plní role a co je konkrétním obsahem funkce označené jako vedení lidí? Jaké faktory 

mají vliv na pracovní výkon? Jak je možné prostřednictvím řídících aktivit výkon 

podporovat a rozvíjet nebo zvyšovat? To je řada otázek, které se objevují v souvislosti 

s rozvojem pracovní výkonnosti a dosahováním stabilně vysokého pracovního výkonu.  

Základním východiskem dalších úvah je teze, že personální práce v novém - 

strategicky zaměřeném pojetí již není „výsadou“ personalistů, ale oblastí sdílenou jimi 

především s liniovým a vrcholovým managementem. Řízení a rozvoj lidí ve firmách je 

mnohem více záležitostí strategie a propojování organizačních, týmových a individuálních 

cílů než oblastí úzce zaměřenou na realizaci (metody a postupy) personálních činností – 

personální plánování, formování (získávání, výběr a stabilizace) pracovníků, 

vzdělávání a rozvoj, hodnocení, odměňování, rozmísťování (včetně kariérových 

plánů a plánů nástupnictví) a propouštění pracovníků. Personální činnosti i nadále zůstávají 

základem personální práce (a jádrem profesní kompetence personálních specialistů - 
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základem jejich odbornosti), mění se však jejich poslání, obsahy, způsoby a metody jejich 

realizace i jejich podíl na celkové personální práci. Většinou jejich praktickými realizátory 

jsou stále častěji linioví manažeři.  

1.5 Řízení pracovního výkonu 
Základním cílem strategicky orientovaného řízení lidí ve firmě by mělo být 

získávání, stabilizace, rozvoj a udržení vysoce výkonných, to je zároveň také 

angažovaných a loajálních zaměstnanců, kteří v různé míře, třeba i účelově (je-li to pro ně 

výhodné), dokážou propojit své profesní nebo i osobní cíle s cíli firmy.6 

Kdo je manažer? 

Podle definic například: „Manažer je profesionální řídící pracovník, jehož úkolem 

je na různých úrovních nařizovat, rozhodovat, kontrolovat, řídit, koordinovat, radit, 

informovat a posuzovat.“ 

Za pozicí manažera je člověk s jeho vlastním projevem, osobitostí a různou úrovní 

schopností. Přesto se dá prokázat, že ti opravdu dobří manažeři mají některé rysy a projevy 

společné. 

Charakteristiky úspěšných manažerů 

1. Mají sebemotivaci. 

2. Učí se kontrolovat své impulsy. 

3. Trénují vytrvalost, jsou houževnatí. 

4. Snaží se vytěžit ze svých schopností maximum. 

5. Reálně převádějí myšlenky v činy. 

6. Orientují se na výsledek. 

7. Dokončují, dotahují práci do konce. 

8. Jsou iniciativní. 

9. Nebojí se riskovat neúspěch. 

10. Neodkládají, pracují dobře s časem. 

11. Přijímají konstruktivní kritiku. 

12. Nemají čas na sebelítost. 

13. Jsou nezávislí. 

                                                
6 TURECKIOVÁ, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 
80-247-0405-6. 
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14. Snaží se oddělovat profesní a osobní život. 

15. Posilují svou koncentraci, precizují cíle. 

16. Mají reálnou schopnost odhadu, kolik toho zvládnou. 

17. Umí odkládat odměny. 

18. Pracují s konceptem i detaily. 

19. Mají přiměřenou sebedůvěru i víru. 

20. Vyvažují analytické, kreativní a praktické myšlení.7 

Co je pracovní výkon? 

Rozhodujícím kritériem úspěšnosti jednotlivců, týmů i firem jako celku je tedy 

široce pojatá a nepřetržitě rozvíjená (a modifikovaná) výkonnost zahrnující v sobě také 

především efektivitu prováděných procesů a jejich „přidanou hodnotu pro zákazníka“.  

Pracovní výkon bývá definován jako výsledek spojení a vzájemného poměru: 

a) úsilí založeného na motivaci, 

b) schopností, respektive způsobilostí potřebných k úspěšnému vykonání 

práce, pracovních a organizačních podmínek, které firma zaměstnancům pro 

výkon jejich práce vytváří.8  

1.6 Personální marketing ve školách a školských zařízeních 

1.6.1 Marketingové řízení školy 

Požadavek na větší autonomii škol klade vyšší nároky na osvojení manažerských 

dovedností a schopností jejich řídících pracovníků. Ti stojí  tváří v tvář nelehkému úkolu 

řídit a budovat školu v prostředí charakteristickém neuvěřitelně rychlými společenskými, 

technologickými, politickými a ekonomickými změnami, zvyšujícími se požadavky 

a očekáváním ze strany společnosti.  

Dřívější jistoty se změnily v nejistoty a změny. Dosti silná setrvačnost, 

charakteristická pro řadu škol, vede k tomu, že řízení školy a uplatňování změn v jejím 

vnitřním prostředí se stává pro jejich management tvrdým oříškem. Doba, kdy poptávka po 

vzdělávacích službách silně převyšovala nabídku, je za námi. Rovněž tak doba, kdy vedení 
                                                
7 MEDLÍKOVÁ, O. Jak řešit konflikty s podřízenými. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-
80-247-1732-6 
8 TURECKIOVÁ, M. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-
247-0405-6. 
 



14 
 

školy, i jejím učitelům, bylo v podstatě jedno, kolik žáků či studentů škola přijme a bude 

vzdělávat. Některé vzdělávací instituce se s novými podmínkami velmi úspěšně vyrovnaly. 

Jejich vedení zvolilo změnu koncepce školy, začalo uplatňovat řadu inovačních přístupů 

jak uvnitř školy, tak i ve vztahu ke svému vnějšímu prostředí, začalo využívat i řadu 

nástrojů, v nichž některé si „zapůjčilo“ z podnikatelské sféry.  

1.6.2 Ředitel, manažer, leader 

Efektivní vedení školy je zejména v osobnosti ředitele a v jeho vztahu ke 

spolupracovníkům a žákům/studentům. Dobrý ředitel a kvalitní manažer dokáže správným 

způsobem a ve vhodném čase využívat nástroje a techniky, vytváří a využívá organizační 

systém školy atd.9  

Ředitel, manažer  

Povinnosti a pravomoci jsou dány legislativně. Ve školském zákoně č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) a v pracovním řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení. Ředitel je 

statutárním zástupcem školy (ustanoven ve zřizovací listině). Školský zákon v § 164 

předepisuje řediteli školy, o čem rozhoduje, za co odpovídá, co má vytvářet, co zajišťuje. 

V zákoníku práce je ředitel zaměstnavatelem. Dvojaké postavení ředitele vyplývá z jeho 

pracovně právního postavení. Je současně zaměstnancem školy a pro všechny zaměstnance 

stojí v roli zaměstnavatele. Je tedy ve skutečnosti sám sobě zaměstnavatelem. Jednání 

v souladu se složitými pracovně právními předpisy je velice obtížné a rizikové. 

Řediteli je svěřována péče o majetek školy. V roli zaměstnavatele a správce 

majetku se ředitel neliší od nejvyšších představitelů jiných ředitelů (ředitel podniku, 

předsedy představenstva společnosti atd.)  

Ředitel školy je také pedagog. Vztah ředitele a pedagoga není ambivalentní. 

Povinnost učit je dána vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a počet 

hodin je vázán počtem tříd ve škole. Ředitel zodpovídá za kvalitu vzdělávání. Musí 

hospitovat a komplexně řídit práci pedagogů, a to může jen tehdy, bude-li pedagogiku znát 

teoreticky i v praxi.  

Od chvíle, kdy se fyzická osoba stane ředitelem školy, ocitne se v roli 

zaměstnavatele, stávají se jeho pracovní činnosti vztahy společenskými. Zákonitostmi 

                                                
9 SVĚTLÍK, J. Marketinkové řízení školy. Praha: ASPI, 2006. ISBN 80-7357-176-5 
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vývoje společnosti, společenskými jevy se zabývá věda zvaná sociologie. Sociologie 

poskytuje velké poučení zejména lidem, kteří mají pravomoc a chtějí si počínat 

nejefektivněji, dosahovat předem stanovených cílů a pro jejich splnění vynaložit nejnižší 

náklady a námahu. Ve velkých organizacích působí specialisté, sociologové, kteří 

vyhodnocují společenské mechanismy a sociální prostředí a doporučují managementu 

taková opatření, která by zajistila zdravé a harmonické sociální vztahy. Sestavují 

sociologické plány a podílejí se na realizaci plánovaných sociálních procesů a udržení 

sociální stability na pracovišti. Z uvedeného vyplývá, že ředitel školy by měl být také 

alespoň průměrným sociologem. 10 

Etapizace ředitelování školy má tři sekvence, vzájemně se prolínající: 

 První etapa je etapou entuziasmu, prvních vizí a vytváření pracovních 

kontaktů vně i uvnitř školy.  

 Druhá etapa je etapou intenzivního sbírání zkušeností a jejich 

analyzování a korigování vizí.  

 Třetí etapa je etapou profesionalizace. Zkušenosti se měnily na znalosti. 

Prostředí ředitelovy činnosti je prozkoumáno. Zaměstnanci jsou poznáni a ředitel je 

připraven se svými týmy racionálně reagovat na změny.  

Leader  

Bývá charakterizován existencí charismatického jednotlivce a nadáním stanovení 

vizí a schopností motivovat a strhnout ostatní pracovníky k jejich naplňování a ke změnám. 

Praxe ukazuje, že v řadě případů „leader“ ani nemusí plně využívat řadu osvědčených 

manažerských nebo marketingových technik, a přitom dosahuje lepších výsledků než ti 

manažeři, kteří je nejen zvládli, ale i využívají.  

Leadership (efektivní vedení lidí) je některými autory považován za jeden z prvků 

úspěšného managementu.  

  

                                                
10 KESNER, Z. Ředitel, manager, leader. In Řízení školy. Praha: ASPI, 2006. ISSN 1214-8679 
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Rozdíl mezi managementem a efektivním vedením lidí (leadership) 

Management Leadership 

„Tvorba a udržení organizační 
struktury.“ „Tvorba a udržování organizační kultury.“ 

„Následování cesty.“ „Hledání cesty.“ 

„Dělat věci správně.“ „Dělat správné věci.“ 

„Manažer 
udržuje a pokračuje.…spoléhá na 

kontrolu.“ 
„Lídr rozvíjí …inspiruje důvěru.“ 

„Hlavním cílem je o dosažení cílů tady 
a nyní.“ 

„Zaměření na tvorbu vize týkající se 
žádaného budoucího stavu.“ 

„Manažer zachovává nízkou hladinu 
emotivní angažovanosti.“ 

„Lídr prokazuje empatii ve vztahu k jiným 
lidem…“ 

„Vytváří a plní plány, pracuje na tom, 
aby věci fungovaly, a efektivně řídí lidi.“ 

„Stanovuje poslání a dává tak smysl směru 
vývoje.“ 

„Je učen organizací.“ „Učí se z organizace.“11 

 

„Řídících stylů je právě tolik jako lídrů samých, každý styl je osobitý a vyplývá 

především z osobních charakteristik lídra. Navíc se u každého lídra může měnit jeho styl 

v závislosti na řízené skupině (týmu), jejím složení, náročnosti úkolu, časovém tlaku, 

ale i zkušenostech samotného lídra. Optimální řídící styl potom může být jen takový, který 

vyhovuje momentálním podmínkám a při jejich změně se dokáže také přeorientovat.“ uvádí 

Světlík, (8, str. 242) 

  

                                                
11 SVĚTLÍK, J. Marketinkové řízení školy. Praha: ASPI, 2006. ISBN 80-7357-176-5 
 



17 
 

Vedení (leadership) 

 Je soustředěno nahoru, strategicky, míří vpřed. 

 Jeho moc je odvozena od hodnot a principů. 

 Vedení je na nejvyšším stupni řízení, má co dočinění s vizí a strategií, 

hodnotami a cíli. 

Řízení (management) 

 Je zaměřeno dolů, na spodní linie. 

 Organizuje lidské, finanční a časové zdroje k tomu, aby se uskutečňovala 

vize vedení, inspiruje a motivuje lidi ke společnému cíli. 

 Základní rolí řídícího pracovníka je využít svůj vliv k zefektivnění práce 

v týmu. Rolí členů týmu je dělat to, co je nezbytné k řešení problému a 

k dosažení žádoucích výsledků. 

Manažerská práce je především prací s lidmi. Jsou v ní obsaženy prvky řízení – 

informování, posuzování, kontrola apod., ale taktéž prvky vedení – strategické plánování, 

koncepčnost, směřování vpřed atd. 

Manažerská práce musí být funkční. Kombinace vedení a řízení maximálně 

prospívá manažerské funkčnosti a posouvá ji kupředu. 12 

1.6.3 Vnitřní marketing – lidé v organizaci 

„Každý úspěšný ředitel si je dobře vědom toho, že lidé jsou nejcennějším 

kapitálem, který škola má. Proto z pohledu zvýšení kvality práce školy jedním 

z nejdůležitějších faktorů dokonalejší a kvalitnější využití vnitřního potencionálu 

pedagogických a nepedagogických pracovníků. Praxe ukazuje, že škola může být pouze tak 

dobrá, jak dobří jsou lidé, kteří v ní pracují. Z pohledu marketingového řízení školy se 

řízením a vedením lidí, jejich motivací, týmovým managementem a otázkami vnitřní 

komunikace se zabývá vnitřní (interní) marketing. Vnitřní marketing školy by měl směřovat 

k tomu, aby lidé v organizaci fungovali jako motivovaný tým odborníků, jehož cílem je co 

nejvyšší stupeň naplněných poslání a cílů školy, a tím i uspokojení potřeb jejích zákazníků 

a klientů. Kvalita práce školy závisí především na kvalitě práce jejích pedagogických 

pracovníků, kteří přicházejí s nejbližšími zákazníky/klienty školy do každodenního 

                                                
12 MEDLÍKOVÁ, O. Jak řešit konflikty s podřízenými. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-
80-247-1732-6 
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kontaktu. Nemůže být pochyb, že efektivita a kvalita jejich práce závisí nejen na jejich 

osobních vlastnostech a schopnostech, ale i na způsobu jejich řízení, zvyšování odbornosti, 

motivaci a na způsobu a obsahu komunikace uvnitř školy. Žádná škola nemůže spoléhat na 

přísun pedagogických géniů; jejich nabídka silně pokulhává za poptávkou. Vnitřní 

marketing je dobrým testem výkonnosti managementu školy. Test může ukázat, zda 

nedokáže dosáhnout toho, aby „obyčejní a průměrní“ učitelé i ostatní zaměstnanci školy 

dosahovali dlouhodobě nadprůměrných výsledků. Vysoká kvalita zaměstnanců školy je 

jeden z hlavních úkolů managementu a případné výmluvy na nízký potenciál pracovníků, 

nepochopení důležitosti úkolů, jejich nízkou motivaci atd., mohou být pouze důkazem 

vlastní špatné řídící práce a nezvládnutí funkce ředitele nebo zástupce ředitele školy.“ 

uvádí Světlík, (8, str. 232)  

Vnitřní marketing zahrnuje tyto oblasti: 

 výběr a získávání pracovníků (personální marketing), 

 efektivní vedení lidí (leadership), 

 motivace, 

 vnitřní komunikace.  

Personální marketing je možné označit za filozofii v oblasti řízení lidských zdrojů 

vedoucí k tomu, aby organizace získala na trhu práce ty nejlepší a nejvhodnější lidi.  

„Konec konců, každý systém je pouze tak dobrý a dokonalý, jak jsou dobří lidé, 

kteří ho vytvářejí.“ uvádí Světlík, (8, str. 238) 

V případě marketingového řízení školy hledáme obecně takové pracovníky, kteří 

vzhledem ke své funkci v organizaci budou schopni co nejlépe uspokojovat potřeby 

zákazníků a klientů. Neboli hledáme takové pedagogické pracovníky, kteří budou: 

 vysoce kvalifikovaní, 

 zdvořilí, 

 důvěryhodní, 

 spolehliví, 

 vnímaví, 

 komunikativní.  

Nábor a výběr vhodných pedagogických i nepedagogických pracovníků by měl 

směřovat k potřebám a požadavkům na pracovní místo, na které je příslušný pracovník 

přijímán, a měl být v souladu se strategickým plánem dalšího rozvoje školy.  
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1.6.4 Výběr a získávání pracovníků (personální marketing) 

Odborníci v oblasti řízení lidských zdrojů uvádějí řadu možných metod pro výběr 

zaměstnanců. Nejznámější, nejjednodušší a v podmínkách odvětví školství nejvhodnější 

k využití je tzv. tradiční nebo klasické trio. Tato metoda se skládá: 

  z pohovoru (buď strukturovaného, nebo nestrukturovaného), 

  z dotazníku (může být nahrazen strukturovaným životopisem), 

  referencemi. 

Výběru pracovníků musí předcházet výběr kritérií hodnocení uchazečů a metod 

hodnocení. Ty musejí být přiměřené obsazovanému místu v organizaci, a tím i 

odpovídajícím požadavkům na pracovníka. Jiná kritéria budou kladena na zástupce 

ředitele, jiná na ekonomku školy.  

Úspěšný výběr pracovníka závisí ve velké míře nejen na kvalitě získaných 

informací, ale i na objektivitě a pečlivosti při jejich zpracování. Proto klademe důraz na 

verifikaci a objektivizaci všech informací a co největší eliminaci subjektivního posouzení 

uchazeče.  

1.6.5 Efektivní vedení lidí (leadership)  

Hlavním cílem marketingového řízení školy je vybudování efektivně fungující 

školy, přičemž za jeden z hlavních atributů efektivní školy je její profesionální, efektivní 

vedení (leadership). Profesionální, efektivní vedení lidí je možné charakterizovat existencí 

vize a dlouhodobých cílů, jasné strategie jejich dosažení, dostatečnou mírou kreativity, 

citlivosti vůči pracovníkům i žákům/ studentům, správnou dělbou práce, iniciativním 

a profesionálním řízením změn, ale především schopností motivovat a strhnout 

spolupracovníky k naplnění vize a cílů školy.  

1.6.6 Motivace 

„Zatím co pedagogická literatura se stále více a častěji zabývá motivací žáků, 

pozitivní motivace pedagogických pracovníků je teoreticky zatím málo zpracována a je 

možné se opřít víceméně jen o určité praktické zkušenosti, bohužel spíše s opačnými 

případy, tj. „vyhořením“ učitele. Přitom jedním z rozhodujících faktorů kvalitní 

pedagogické práce je motivovaný pedagog.“ uvádí Světlík, (8, str. 245) 
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Při studiu odborné literatury z oblasti řízení lidských zdrojů se setkáváme s celou 

řadou motivačních teorií. Mezi nejznámější určitě patří Maslowa hierarchie potřeb, 

McGregorova teorie X a teorie Y, Herzbergova dvoufaktorová teorie očekávání apod.  

Pokud se pokusíme o praktickou aplikaci těchto teorií do oblasti marketingového 

řízení školy, je třeba si uvědomit odlišnosti každého z nás. Nelze stanovit jednoznačné 

motivační nástroje pro žáky, studenty, pedagogické pracovníky, ostatní pracovníky apod. 

Proto je nutné hledat v individuálních situacích individuální řešení.  

Mezi další „zobecněné“ zásady motivace v prostředí škol zejména patří: 

 Management marketingově řízené školy by měl věřit v potenciál svých 

pracovníků a komunikovat svá očekávání. V případě, že dává najevo, že toho příliš od 

svých pracovníků nemůže očekávat, potom nemůže od nich očekávat ani žádný výkon 

(tento postoj je pro pracovníky krajně nemotivující).  

 Ocenění pracovníka (je jedno, zda finanční či jiné) musí odpovídat i jeho úsilí, 

práci, míře splnění cíle nebo konkrétního úkolu. Nelze při tom klást na všechny pracovníky 

stejné nároky a požadavky. To, co některý z nich může splnit během několika hodin, 

jinému může trvat podstatně déle. Úsilí každého z nich je rozdílné a těmto individuálním 

rozdílům by mělo odpovídat i využití motivačních nástrojů a incentiv (motivů) spojených 

se splněním úkolu. 

 Vedoucí pracovníci by měli stanovit cíle a úkoly rozdílně vzhledem ke 

kapacitě a možnostem jednotlivých pracovníků. Jen tak lze dosáhnout i vyššího výkonu. 

Při stanovení cílů a úkolů je nutné rovněž komunikovat a diskutovat s pedagogickými i 

nepedagogickými pracovníky. 

 Pro efektivní motivaci je nezbytné zabezpečit i efektivní zpětnou vazbu, a to 

z pohledu řídících pracovníků, tak i ostatních zaměstnanců. Zejména pozitivní výsledky, 

které nám zpětná vazba poskytne, je vhodné zdůraznit a komunikovat o nich. 

 Vzhledem k individuálním odlišnostem jednotlivých pedagogů je pro některé 

nutné při plnění úkolů mít pocit vlastní odpovědnosti a dostatečné autonomie, pro jiné 

může být představa osobní odpovědnosti stresující a nemotivující.  

1.6.7 Vnitřní komunikace 

Jedním z rozhodujících faktorů úspěšnosti vedoucího pracovníka je efektivní 

komunikace, a to jak na individuální úrovni, tak i na schopnosti oslovit a efektivně 

komunikovat se skupinou spolupracovníků. Pokud chce vedoucí pracovník dosáhnout ze 
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strany svých podřízených kolegů podporu při plnění záměrů, myšlenek a cílů, musí mimo 

jiné prokázat schopnosti a dovednosti pracovat s lidmi, přičemž schopnost efektivní 

komunikace patří mezi ty nejdůležitější dovednosti. Efektivní vnitřní komunikace je 

podstatným faktorem efektivního řízení organizace  a jeho neodmyslitelnou součástí. 

Obecně platí, že pracovníkům mají být sdělovány všechny informace, které mají vliv na 

chod školy. Nedostatek informací je zákonitě zdrojem fám a špatného klimatu na 

pracovišti. Zdrojem neklidu ovšem může být i nekvalifikovaný výklad a chybné pochopení 

poskytnutých informací. 

Komunikace uvnitř školy má tři základní směry. Komunikace managementu školu 

směrem ke střednímu stupni řízení a ostatním pracovníkům nebo studentům školy probíhá 

po vertikální ose směrem dolů. Opačný směr komunikace směrem od pracovníků školy 

nebo studentů probíhá rovněž po vertikální linii směrem vzhůru. Mezi pracovníky nebo 

žáky/studenty se uskutečňuje vzájemná komunikace na tzv. horizontální linii. Pro efektivní 

komunikaci řízení uvnitř každé školy je rozhodující kvalita vertikální komunikace směrem 

dolů. V této komunikaci vznikají chyby a omyly, které narušují efektivitu řídícího procesu. 

Mezi nejčastější patří: 

 V důsledku zvětšování školy  a nárůstu žáků/studentů a pedagogů dochází 

k izolaci, ubývá přímá komunikace a je nahrazována písemnou nebo e-mailovou 

podobou. To vede ke snížení vzájemných kontaktů a přímé komunikace mezi 

vedením a ostatními pracovníky školy.  

 Chybí jasně definované cíle komunikace. Vedení vytváří vlastní představu 

o tom, které informace podřízení potřebují a očekávají. Tato představa se často rozchází 

s realitou.  

 Vedení školy chybí zpětná vazba efektivity její komunikace. Prosazování 

jednosměrné komunikace: příkaz – výkon – následná kontrola splnění příkazu, se jeví 

bezesporu jako nevhodná ve specifickém prostředí vzdělávací instituce, jejíž efektivní 

fungování by mělo být především založeno na týmové spolupráci a z pohledu řízení na 

motivování a vedení pracovníků školy. Proto se ve škole efektivní komunikace neobejde 

bez zpětné vazby. Ta by měla zdroji poskytnout informace, jak jeho sdělení bylo 

pochopeno, splněno, na druhé straně by pracovník neměl získat pocit z osobního útoku. 

Zpětná vazba by měla být pro něj spíše motivem ke zlepšení kvality jeho práce. Rovněž 

platí, čím je zpětná vazba rychlejší, tím je efektivnější.  
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 Problémy mohou vzniknout i v okamžiku, kdy nejsou jasně definovány 

odpovědnosti za komunikační aktivity vedení školy. To může vést k informačnímu 

zmatku, kdy ředitel podává pracovníkům jiné informace než jeho zástupci.  

 Ochota naslouchat pouze tomu, co chceme slyšet. Chybou některých 

řídících pracovníků je to, že akceptují informace nebo sdělení pouze od některých 

kolegů a podřízených (obvykle těch, které považují za nejschopnější a nejdůvěryhodnější). 

Často jsou tak přijímána jen ta sdělení, která jsou kladná, nekonfliktní, vyplývající z větší 

či menší servility nebo nejsou příliš objektivní, což může vyplývat z osobních zájmů zdroje 

sdělení. 

 Neochota řešit konfliktní situace. Někdy se stává, že řídící pracovník utíká 

před řešením problémů  a je jedno, zdali tento útěk má podobu oddalování jejich řešení 

nebo uzavření se do kanceláře ředitele a výmluvou na přemíru jiné práce. Útěkem před 

odpovědností a alibismem může být i příkaz zástupci, aby za něj tuto nepříjemnou 

záležitost vyřešil. Pokud problémy nejsou řídícím pracovníkem dlouhodobě řešeny, pak 

nejen že ztrácí autoritu, postupně však dochází i k prohlubování existujících problémů, což 

v delším časovém horizontu může vést až k postupnému rozkladu vnitřních 

hodnot a změně postojů pracovníků ve vztahu ke škole.  

 Přeceňování nových technologií a podceňování komunikace „tváří 

v tvář“. Obecně platí, že pokud má být komunikace dostatečně efektní, měla by 

umožňovat i vzájemné ovlivňování. Nejde při ní o pouhou výměnu informací, ale 

především o poskytnutí informací s cílem ovlivnit další jednání a činnost příjemce či 

zdroje sdělení. Tuto vztahovou vazbu nelze nahradit e-mailem či odkazem na příslušnou 

www.  

 Nedostatky v osobních schopnostech a dovednostech verbální i 

neverbální komunikace. Pokud chceme něco sdělit jiným lidem, činíme tak 

prostřednictvím verbální komunikace (slovy), neverbální komunikace (gesty, pohyby, 

mimikou obličeje, postojem, odstupem od druhé osoby atd.) a svými činy, tedy tím, co 

skutečně děláme a jak se chováme. V případě verbální komunikace je velmi důležitý jazyk, 

který řídící pracovník používá. Nejde jen o schopnost přesvědčivým způsobem verbálně 

vyjádřit své myšlenky, ale i schopnost spisovného vyjadřování a o to, jaké mimoslovní 

projevy řeč doprovázejí. Například různé opakování slov, vyplňování mezi slovy nebo 

větami tzv. slovními parazity atd. Při hodnocení neverbální komunikace musíme mít na 

paměti, že komunikujeme komplexně. Často teprve neverbální komunikace doplňující 
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verbální projev odhaluje skutečně to, co pracovník prožívá, co chce skutečně sdělit, jaké 

jsou motivy jeho jednání a chování. Nepostradatelným rysem úspěšného řídícího 

pracovníka je schopnost empatie (tj. schopnost vcítit se do pocitů a myšlení druhého 

člověka). Schopnost empatie je jedním z důležitých a nezbytných předpokladů působení na 

spolupracovníky. Je do určité míry člověku vrozena, dá se však ovlivnit a postupným 

tréninkem a učením rozvinout.  

 Nedostatky v odborných, lidských a sociálně psychologických 

znalostech a dovednostech. Aby komunikace mezi řídícím pracovníkem jako zdrojem 

komunikace a jeho kolegy a podřízenými byla efektivní a účinná, musí být tento zdroj 

přijatelný a atraktivní. To znamená především důvěryhodný a odborně způsobilý. 

Důvěryhodnost je dána jeho poctivostí, dodržováním etických zásad, spravedlností a 

objektivností v očích podřízených. Odborná způsobilost je představována specifickými 

znalostmi a dovednostmi, kterými řídící pracovník může podpořit pravdivost předávané 

informace. Mezi tyto specifické znalosti a dovednosti patří jednak sociálně- psychologické 

(lidské) znalosti a dovednosti, tj. zejména sociální schopnosti, schopnost empatie, 

schopnost efektivní komunikace atd., odborné znalosti školské problematiky, znalosti 

metod řízení a schopnost pracovat s lidmi a vést je. Atraktivitou zdroje můžeme rozumět 

to, jak řídící pracovník fyzicky vypadá, jak se obléká a jaký celkový dojem u svých 

spolupracovníků vyvolává.  

Opačný tok informací směrem vzhůru se zakládá ve značné míře na důvěře vůči 

vedení a sebedůvěře jednotlivých pracovníků. I v tomto případě existuje řada příčin špatné 

verbální komunikace.  

Překážkami může být: 

 Velikost a složitost organizace, čím je škola větší, a organizace složitější 

(prostorová vzdálenost pracovišť, řada úseků, např. úsek teoretické výchovy, praktická 

výuka aj.)  

 Pravděpodobnost zkreslení pokud komunikace směrem vzhůru probíhá 

nepřímo (prostřednictvím např. vedoucího předmětové komise, zástupce ředitele atd.) 

V některých případech může docházet k úmyslnému zkreslení informací ve svůj prospěch 

(u osob silně orientovaných na kariéru atd.) a v neprospěch školy.  

 Nižší důvěra v to, že vedení bude akceptovat sdělení obsahující pro ni 

informace, které by mohlo vnímat negativně. Efektivita komunikace bude na druhé straně 
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závislá i na sebedůvěře a úmyslech zdroje sdělení. Uvedené skutečnosti do velké míry 

dotváří klima školy a jsou klimatem a kulturou školy zpětně ovlivňovány.  

Horizontální komunikace, která probíhá mezi pedagogy nebo studenty je pro 

efektivní fungování vysoce užitečná a prospěšná. Horizontální komunikace je ve škole 

nejfrekventovanější komunikací, protože lidé spolu hovoří o pracovních, ale i osobních 

záležitostech. Tato komunikace rovněž představuje silný tok informací, které jsou spojeny 

s aktivitami a činností různých skupin pracovníků nebo studentů, které mohou vytvářet 

určité subkultury uvnitř školy. Zájmy těchto skupin se mohou projevovat ve větší či menší 

míře rivality a osobních rozporech až střetech a konfliktech. Tyto skutečnosti mohou silně 

narušovat horizontální komunikaci, ale i ohrožovat pozitivní vnitřní klima školy. Zlepšení 

situace závisí především na rozvoji osobních kontaktů a komunikativních dovedností 

eliminující působení šumů a do určité míry i prosazování parciálních zájmů.  

Překážky ve vertikální i horizontální komunikaci je možné minimalizovat při 

dodržování určitých zásad platných pro efektivní komunikaci. Jejich platnost má svá 

omezení daná okolnostmi a situací, při kterých ke komunikaci dochází.  

Při efektivní komunikaci platí tyto zásady: 

 Snažte se o slušnou, stručnou, jednoznačnou, krátkou a jednoduchou 

komunikaci.  

 Neprosazujte pouze jednosměrnou komunikaci a naučte se lidem více 

naslouchat, oceňte význam zpětné vazby, můžete se z ní poučit a příště se vyvarovat 

zbytečných chyb a omylů.  

 Komunikujte s podřízenými a kolegy tak, jak je to z jejich pohledu 

akceptovatelné, snažte se vžít do jejich pocitů a myšlení.  

 Pokud vyžadujete splnění nějakého požadavku, učiňte tak srozumitelnou 

formou a zvažte, zdali úkol je v dané době splnitelný.  

 Sledujte informace a úkoly takovou formou, ze které je kolegům a 

podřízeným zřejmé, že nám jde i o ně a jejich práce a problémy nám nejsou lhostejné.  

 Zvažujte priority informací, které spolupracovníkům a podřízeným 

sdělujete, informace, které musí, které by měli, a které pouze mohli znát. Přitom toto 

hodnocení důležitosti některých sdělení chápejte v širším kontextu jako informace určené 

nikoli pouze pro učitele některého předmětu, ale členu týmu, kterého by měly problémy 

týkající se práce, života a budoucnosti celé školy zajímat.  
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 Komunikace musí být konzistentní  a pravidelná. Nemá smysl dělat porady 

vedení školy nebo pracovní porady se zaměstnanci nepravidelně a nahodile, bez řádného 

programu a organizace.13  

Vybrané teoretické poznatky autorů vystihují, shrnují a podávají návod na úspěšné 

působení vedoucích pracovníků ve své organizaci. Management (řízení), leadership 

(vedení lidí), vnitřní marketing školy – jsou pojmy, které spolu neoddělitelně souvisí, 

jejich obsah souhrnně směřuje k efektivnímu a strategickému cíli, kterým je nepochybně 

v oblasti školství výchovně vzdělávací proces. Ve své podstatě a, zjednodušeně řečeno, se 

jedná o mezilidské vztahy, které v oblasti školství jsou oproti jiným sférám o to 

komplikovanější, jelikož zahrnují více prvků (ředitel, učitel či vychovatel, žák či student, 

dítě, klient) a větší množství vzájemných vztahů.  

V dětských domovech si je třeba uvědomit, že atmosféra, která děti obklopuje, je 

jediným prostředím, kde nacházejí zázemí, kde vyrůstají, které je formuje do dalšího 

života. 

Oproti školám a jiným školským zařízením dětské domovy „nebojují o žáka“. 

Naopak cílem a úsilím pedagogických pracovníků a vedením domova je, aby dítě mělo 

možnost vrátit se do původní rodiny nebo mu byla nalezena náhradní rodina. Vnitřní 

marketing zahrnuje především prvky jednotného působení na dítě, klidné a podnětné 

prostředí, které ho rozvíjí a plně uspokojuje jeho potřeby. 

  

                                                
13 SVĚTLÍK, J. Marketinkové řízení školy. Praha: ASPI, 2006. ISBN 80-7357-176-5 
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2 Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy  

2.1 Členění zařízení 
Členění školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a pro 

preventivně výchovnou péči stanoví zvláštní právní předpis – zákon č. 109/2002 

Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o 

preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.  

Zařízeními jsou: 

 diagnostický ústav 

 dětský domov 

 dětský domov se školou 

 výchovný ústav 

Zařízení poskytují péči jinak poskytovanou rodiči nebo jinými osobami, kterým 

bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu, s nařízenou ústavní 

výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou. Zařízení rovněž poskytují péči dětem, u 

nichž bylo nařízeno předběžné opatření. 

2.1.1 Diagnostický ústav 

Plní úkoly podle potřeb dítěte:  

a. diagnostické, spočívající ve vyšetření úrovně dítěte formou pedagogických a 

psychologických činností, 

b. vzdělávací, v jejichž rámci se zajišťuje úroveň dosažených znalostí a 

dovedností, stanovují se specifické vzdělávací potřeby v zájmu rozvoje osobnosti dítěte 

přiměřeně věku, individuálním předpokladům a možnostem, 

c. terapeutické, které prostřednictvím pedagogických a psychologických 

činností směřují k nápravě poruch v sociálních vztazích a v chování dítěte, 

d. výchovné a sociální, vztahující se k osobnosti dítěte, k jeho rodinné situaci 

a nezbytné sociálně-právní ochraně dětí; podle potřeby zprostředkovává zdravotní 

vyšetření dítěte, 

e. organizační, související s umísťováním dětí do zařízení v územním obvodu 

diagnostického ústavu vymezeným ministerstvem, popřípadě i mimo obvod; spolupracuje 

s orgánem sociálně-právní ochrany dětí při přípravě jeho návrhu na nařízení předběžného 
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opatření, které bude vykonáváno v diagnostickém ústavu nebo na návrh diagnostického 

ústavu v jiném zařízení, 

f. koordinační, směřující k prohloubení a sjednocení odborných postupů 

ostatních zařízení v rámci územního obvodu diagnostického ústavu, k ověřování jejich 

účelnosti a ke sjednocení součinnosti s orgány státní správy a dalšími osobami, 

zabývajícími se péčí o děti.  

Diagnostický ústav na základě výsledků diagnostických, vzdělávacích, 

terapeutických, výchovných a sociálních činností, které jsou součástí komplexního 

vyšetření, zpracovává komplexní diagnostickou zprávu s návrhem specifických 

výchovných a vzdělávacích potřeb, stanovených v zájmu rozvoje osobnosti.  

2.1.2. Dětský domov 

a. Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu 

k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální.  

b. Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní 

výchovou, které nemají závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které 

nejsou součástí dětského domova.  

c. Do dětského domova mohou být umisťovány děti ve věku zpravidla od 3 do 

nejvýše 18 let. Do dětského domova se rovněž umísťují nezletilé matky spolu s jejich 

dětmi.  

2.1.3 Dětský domov se školou 

Účelem dětského domova se školou je zajišťovat péči o děti: 

a. s nařízenou ústavní výchovou, má-li závažné poruchy chování, nebo které 

pro svou přechodnou nebo trvalou duševní poruchu vyžadují výchovně léčebnou péči, 

b. s uloženou ochrannou výchovou, 

c. jsou-li nezletilými matkami a splňují podmínky stanovené v písmenu a. 

nebo b. a jejich děti, které nemohou být vzdělávány ve škole, jež není součástí dětského 

domova se školou.  
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2.1.4 Výchovný ústav 

a. Výchovný ústav pečuje o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, 

u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Ve vztahu k dětem 

plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální.  

b. Výchovné ústavy se zřizují odděleně pro děti s nařízenou ústavní 

výchovou a uloženou ochrannou výchovou, popřípadě jako výchovný ústav nebo výchovná 

skupina pro děti podle odstavce a) a  c), které jsou nezletilými matkami, a jejich děti, nebo 

pro děti podle odstavců a) a c), které vyžadují výchovně léčebnou péči. 

c. Do výchovného ústavu může být umístěno i dítě mladší 15 let, má-li 

uloženou ochrannou výchovu, a v jeho chování se projevují tak závažné poruchy, že 

nemůže být umístěno v dětském domově se školou. Výjimečně, v případech zvláště 

závažných poruch chování, lze do výchovného ústavu umístit i dítě s nařízenou ústavní 

výchovou starší 12 let. 

d. Výjimky z ustanovení odstavce b) může udělit MŠMT.14 

2.2 Vývoj výchovy dětí mimo vlastní rodinu 

2.2.1 Z historie výchovy dětí mimo vlastní rodinu 

Máme-li se podrobněji zabývat posláním dětských domovů, je třeba si vysvětlit, 

z jakých společenských potřeb výchovné instituce vznikaly. Historický aspekt nám umožní 

hlouběji proniknout do celé problematiky. Zjistíme pak, čeho lze v naší práci použít 

z pokrokového dědictví minulosti i v našich podmínkách.  

V dějinách výchovy se setkáváme s pedagogy, kteří ve své vlastní práci 

organizovali ústavy pro výchovu dětí, jež vlastní rodina nebo společnost 

zanedbávaly a poškozovaly. Nejvýraznější postavou těchto snah je Jan Jindřich Pestalozzi, 

který již v 19. století zřídil v Neuhofu výchovný ústav, který vedl s nesmírnou 

láskou a obětavostí. Po nezdaru zakládá další ústavy a snaží se vyburcovat veřejnost 

k tomu, aby se zajímala o děti, které potřebují pomoci. Práce ve výchovných ústavech 

                                                
14 Zákon č. 109/2002 Sb., o ústavní výchově nebo ochranné výchově ve školských zařízeních a o 
preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů  
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hluboce ovlivnila celé pedagogické Pestalozziho dílo. V jeho výchovné činnosti dominují 

dva principy:  

- Pestalozzi zdůrazňoval význam citové výchovy a vlivu rodiny na harmonické 

utváření osobnosti dítěte.  

- Nebyla-li rodina schopna zajistit dítěti řádnou výchovu, považoval Pestalozzi za 

přirozené, že se společnost postará o výchovu dítěte v ústavech, které plně nahradí 

rodinnou výchovu i v oblasti citové, proto zdůrazňoval nutnost úzkého vztahu mezi 

vychovatelem a dětmi.  

Ústavní výchovou a zakládáním ústavů pro opuštěné děti se zabýval v Německu J. 

B. Basedow, v carském Rusku Ivan Ivanovič Beckoj a další filantropisté. Na rozdíl od 

dnešních dětských domovů, které jsou především zařízeními výchovnými, vznikaly 

dřívější ústavy jako zařízení sociální. Na péči o opuštěné děti se nepodílel stát, ale hlavně 

církev a různé charitativní instituce. Jaká byla situace u nás? Již v dobách před první 

světovou válkou se řešil spor o to, je-li vhodnější umístit opuštěné děti do ústavu, nebo je 

svěřit do výchovy pěstounů. Jestliže byla dána přednost pěstounskému systému, tak jenom 

proto, že byl pro stát levnější. Výchovné aspekty zde nehrály žádnou roli. Naproti tomu po 

zestátnění péče o potřebné děti a po ústavní výchově volali K. B. Hájek, B. Foustka a další.  

V roce 1908 vznikají Okresní péče o mládež jako dobrovolné spolky a později byly 

reorganizovány na instituce poloveřejné. Okresní péče o mládež začaly budovat síť 

internátních zařízení pro osiřelé, opuštěné nebo zanedbané děti na pokrokovějších 

zásadách než bývalé sirotčince a polepšovny. Tyto ústavy se poprvé v naší historii začaly 

nazývat dětskými domovy.  

Dětské domovy prošly po válce složitým vývojem, ve kterém se odrážely různé 

společenské a výchovné směry a proudy. Poměrně malý počet teoretiků přispěl k tomu, že 

došlo k nakupení řady výchovných problémů. Mezi nejvážnější patří jistě otázky kolektivní 

výchovy v DD. Podle A. S. Makarenka je kolektiv složen z kolektivů základních, které 

čítají sedm až patnáct členů. V těchto základních kolektivech jsou nejtěsnější svazky, 

v nichž probíhá život v kolektivu a paralelní výchovné působení. Základní kolektivy podle 

Makarenka mají být věkově heterogenní, aby vztahy nadřazenosti a podřazenosti a celý 

systém sociálních vazeb, podobný systému v rodině, přirozeně vyplýval z věkové 

nevyrovnanosti členů. Starší pečují o mladší, mladší se starším obdivují a napodobují je. 

Naše společnost považuje rodinu za základní společenskou jednotku, která významně 

ovlivňuje výchovu dítěte a má rozhodující podíl na vytváření vztahu dítěte k ostatním 
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lidem a celé společnosti. Je třeba si uvědomit, že dětí vychovávaných mimo vlastní rodinu 

neubývá, ale naopak přibývá, že se mezilidské vztahy a výchovné problémy stávají 

složitějšími.  

Ukázalo se, že výchova a zejména převýchova je obtížný společenský jev, který 

musí vycházet z vědeckých poznatků, a proto vyžaduje kvalifikované odborníky – 

pedagogy. Děti, jejichž vazba na rodinu byla uvolněna, je třeba především vychovat, 

socializovat, připravit na budoucí život. Je nutno zafixovat u dětí potřebné návyky, 

rozvinout jejich city, schopnosti a zájmy, formovat jejich charakter a celou osobnost. 

Faktem zůstává, že vždy bude existovat určitý počet dětí, které budou muset dlouhodobě 

nebo trvale žít mimo vlastní rodinu, pro něž bude třeba hledat takové formy náhradní 

rodinné výchovy, které v nejvyšší míře zajistí dítěti pocit bezpečí a jistoty a umožní tak 

rozvoj dětské osobnosti. Dosavadní systém (před vydáním nové reformy koncepce DD) to 

zabezpečoval velmi omezeně. V podstatě dvěma způsoby: adopcí, nebo pobytem 

v domově internátního typu.  

Již ve dvacátých letech minulého století uplatnili první průkopníci (F. Krch a L. 

Švarc) v pozoruhodném pokusu prvky rodinné výchovy. Realizovali své představy v praxi 

v krnském Domu dětí. Tento pokus o „český reformní směr výchovy“ aplikovaný jako 

„Dům dětství“, vedený trojicí Krchem, Švarcem a Havránkem, se snažil být padesáti 

dětem, převážně sirotkům, opravdovým domovem, ve kterém děti byly vedeny 

k pochopení, že milovat znamená pomáhat a ve shodě s tím byly i vychovávány. Život dětí 

zde byl zaměřen na to, aby dítě nejen lásku přijímalo, ale také rozdávalo. V duchu 

Komenského tvůrci Domu dětství usilovali o to, aby byl jakousi obdobou „maminčiny 

školy“, kde hra nenásilně přerůstá v práci a podněcuje ke spolupráci.  

Dům dětství, žel nepracoval dlouho - pouhé čtyři roky. Nemohl tedy splnit všechny 

úkoly, které si jeho tvůrci předsevzali. Svým pojetím i výsledky, oceňovanými našimi 

předními pedagogy, v mnohém předznamenal i soudobé snahy, usilující nahradit dětem, 

které musí vyrůstat bez rodičů, životní jistotu a pohodu přirozené rodiny. 15 

                                                
15 VALENTA, V. Aplikace rodinné výchovy v činnosti dětského domova. Pedagogické čtení 1974. 
KPÚ v Ústí nad Labem 1975. Schváleno ministerstvem školství ČSR č.30697/74 - 201 
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2.2.2 Současný stav výchovy dětí mimo vlastní rodinu 

Jaké formy má v ČR náhradní péče? Kde mohou vyrůstat a trávit svůj raný život děti, které 

z jakéhokoliv důvodu nemohou žít ve své vlastní rodině? 

A) ústavní výchova, jejímž zřizovatelem je:   

a) stát (MŠMT, krajský úřad) 

b) církev 

c) soukromé  

B) náhradní rodinná péče  

a) osvojení   → zrušitelné (tj. osvojení 1. stupně) 

→ nezrušitelné (tj. osvojení 2. stupně) 

b) pěstounská péče → individuální (příbuzní, cizí osoby) 

  → skupinová (pěstounské páry, SOS vesničky)16 

Odkud pocházejí opuštěné děti? 

Systém ústavní výchovy i náhradní rodinné výchovy řeší v současné době pouze 

ojediněle případy skutečně osiřelých dětí, tj. těch, kterým jeden z rodičů nebo oba rodiče 

zemřeli. V takových situacích zastávají roli rodičů velmi často prarodiče či jiní příbuzní.  

 Setkáváme se v naprosté většině případů s životními osudy sociálně osiřelých dětí, 

tj. těch, které mají žijící matku a otce nebo alespoň jednoho z nich, ale ti se o ně nemohou, 

nechtějí nebo neumějí starat. 17 

Jestliže je výchova dítěte vážně ohrožena nebo vážně narušena a jiná výchovná 

opatření nevedla k nápravě nebo jestliže z jiných závažných důvodů nemohou rodiče 

výchovu zabezpečit, může soud nařídit ústavní výchovu nebo dítě svěřit do péče zařízení 

pro děti vyžadující okamžitou pomoc i v případě, že jiná výchovná opatření nepřecházela.  

Před nařízením ústavní výchovy je soud povinen zkoumat, zda výchovu dítěte 

nelze zajistit náhradní rodinou péčí nebo rodinou péčí v zařízení pro děti vyžadující 

okamžitou pomoc, která má přednost před výchovou ústavní. Pominou-li po nařízení 

                                                
16 MOTEJL, O.; ČERNÁ I.; PANOVSKÁ K., aj. Rodina a dítě: Sborník stanovisek veřejného 
ochránce práv. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2007 
17 MATĚJČEK, Z.(ed.); KOLUCHOVÁ J.; BUBLEOVÁ V., aj. Osvojení a pěstounská péče. 
Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-637-3  
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ústavní výchovy její důvody nebo lze-li dítěti zajistit náhradní rodinou péči, soud ústavní 

výchovu zruší. 18 

2.2.3 Současná situace, transformace na dětské domovy rodinného typu  

V souvislostech se vstupem do EU  i v souvislosti s voláním po nové koncepci 

v dětských domovech se, tak jako v celé oblasti školství, událo mnoho změn, a to 

především v oblasti ekonomické, právní, pracovně právní, výchovně vzdělávací, sociálně 

právní i dalších technických požadavcích na prostory, které děti obývají. 

V současné době je transformace ve většině dětských domovů dokončována. Jaké 

přinesla změny a důsledky těchto změn?  

a) oblast ekonomická a právní  

V 90. letech probíhal přechod na právní subjektivitu jednotlivých zařízení, která 

přinesla především větší autonomii dětských domovů v jejím hospodaření. V roce 2001 

došlo ke zrušení okresních samosprávných celků, kdy zřizovatelem dětských domovů bylo 

MŠMT, zřizovatelské kompetence přešly na krajské úřady. Zákon č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), který vyšel v platnost od 1. 1. 2005, přesně vymezuje zařazení dětských domovů 

do sítě škol a školských zařízení, kompetence zřizovatele, postavení ředitele coby 

statutárního orgánu a jeho rozhodovacích právech a povinnostech v oblasti státní správy, 

 a také předpokladech pro jmenování do funkce ředitele, způsob financování těchto 

zařízení a další.  

b) oblast výchovně vzdělávací 

Výrazné změny v  oblasti výchovně vzdělávací do zařízení pro výkon ústavní 

výchovy přinesl zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů, a to přímo u jejich nositelů – pedagogických pracovníků. 

V zákoně je přesně vymezen pojem pedagogický pracovník a jeho kvalifikační 

předpoklady pro výkon povolání vychovatele v zařízeních pro výkon ústavní výchovy, též 

kvalifikační předpoklady pro výkon funkce ředitele školy a školského zařízení. Nově mezi 

pedagogické pracovníky byl zařazen psycholog, asistent pedagoga a jeho kvalifikační 

předpoklady. 

                                                
18 PLECITÝ, V. Zákon o rodině: Sborník stanovisek veřejného ochránce práv. Praha,  
EUROUNION, 2007. ISBN 978-80-7317-063-9 
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Tím se rázem stalo, že na mnohých zařízeních, z doposud plně kvalifikovaných 

pracovníků do té doby s postačujícími kvalifikačními předpoklady se stali sice odborníci 

s letitou praxí, však odborně nedostatečně vybaveni. Denní vychovatel musí splňovat 

odpovídající studium vychovatele a dle nově vzniklého zákona získá odbornou kvalifikaci 

studiem speciální pedagogiky, minimálně v programu celoživotního vzdělávání 

uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na speciální pedagogiku. 

Z nočních vychovatelů, kteří zabezpečují noční služby v zařízení (k výkonu 

povolání postačovalo základní vzdělání), se s uvedením tohoto zákona a katalogu prací 

stali asistenti pedagoga a tím i pedagogickými pracovníky. Toto se odrazilo na nutnosti 

doplnění jejich vzdělání, a to minimálně absolvováním akreditované vzdělávacího 

programu pro asistenty pedagoga uskutečňovaného zařízením dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Pro chod zařízení se tato skutečnost odrazila též v nároku 

těchto pracovníků na dovolenou (z původních 25 dní na 40 dní za rok) a změnou zařazení 

co se týče platových poměrů do tabulek pro pedagogické pracovníky. 

Pro ředitele tímto vznikla povinnost absolvovat studium pro ředitele v oblasti řízení 

ve školství v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, pokud nevykonávají 

funkci déle než 10 let nebo, kteří získali znalosti v oblasti řízení školství vysokoškolským 

vzděláním v akreditovaném studijním programu „Školský management“, popř. vzděláním 

v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole zaměřeném na organizaci a řízení 

školství. 19 

 Dlouho pedagogickými pracovníky očekávaný zákon č. 109/2002 Sb., o ústavní 

výchově nebo ochranné výchově ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve 

školských zařízeních, který je zvláštním předpisem pro ústavní výchovu, nabyl účinnost 1. 

července 2002. Tento zákon prošel několikerým zněním a upravuje ho poslední vyhláška č. 

438/2006 Sb. Přinesl podstatné změny původních legislativních předpisů v této okrajové 

oblasti výchovy dětí žijících v zařízeních ústavní výchovy a především k ucelení 

jednotlivých předpisů do jednoho souhrnného zákona. 

Jednak přesně vymezuje zařízení pro ústavní výchovu (viz. kapitola 2), tímto došlo 

k přetransformování některých stávajících zařízení. 

                                                
19 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) 
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Dále podstatnou změnou je povinnost prokázání psychické způsobilosti 

pedagogického pracovníka, který na děti působí, a to před vznikem pracovně právního 

vztahu nebo v případě již trvání pracovně právního vztahu k zařízení, podstoupit toto 

vyšetření do dvou let od účinnosti tohoto zákona. Psychologickou způsobilost může 

zjišťovat a psychologický posudek může vystavit pouze osoba, které byla udělena 

akreditace k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost. Psychologický posudek je platný 

7 let.  

Zákon č. 109/2002 Sb. nově ukládá povinný dohled státního zastupitelství nad 

dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní výchovy, kdy v zařízeních provádí 

dohled pověřený státní zástupce státního zastupitelství, v jehož obvodu se zařízení nachází.  

Nejzávažnější změnu tento zákon přinesl ve změně počtu dětí ve 

výchovných a rodinných skupinách. Z původních 10 - 12 dětí v rodinné buňce byl 

v dětských domovech počet dětí snížen na 6 - 8. Tato podstatná změna byla jistě 

přínosná a ve prospěch nejen dětí, ale i působících výchovných pracovníků na děti. 

Přineslo větší možnosti individuálního působení vychovatele na dítě, které ji zaručeně 

nejen vyžaduje, ale i nesmírně potřebuje. Myšlenka této změny bezpochyby byla účelná. 

Dopady této změny si však vyžádaly nová řešení. V tomto okamžiku byly kompetence 

svěřeny do rukou ředitelů dětských domovů. Měli více či méně dvě možnosti, aby naplnili 

tento zákon. 1) Snížit kapacitu zařízení tak, aby počet dětí na skupině odpovídal zákonem 

stanovenému požadavku, nebo kapacitu zařízení zachovat, a 2) zvýšit počet výchovných 

skupin či rodinných buněk v zařízení. V této době mnoho zařízení nesplňovalo pro tuto 

změnu prostorové podmínky.  

Obě varianty přinášely svá úskalí. Snížení kapacity obnášelo a) snížení počtu 

zaměstnanců, především nepedagogických a snížení rozpočtu pro zařízení (normativní 

metoda financování). Náklady na energie by zůstaly zachovány, avšak přísun dotace by byl 

snížen. Především menším zařízením by vznikly existenční problémy. Při druhé variantě 

vznikla potřeba úprav stávajících prostorů, v řadě případů dokonce přístavba zařízení.  

c) hygienické požadavky na prostorové podmínky 

Vyhláška č. 410/2005 Sb. stanoví nově hygienické požadavky na prostorové 

podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování 

vodou a úklid ve školských zařízeních zařazených do rejstříku škol a školských zařízení. 

V  ubytovacím zařízení vznikly nové požadavky, např. zřizování cvičných kuchyněk. Jsou 

zde stanoveny požadavky na oddělený sklad čistého a sklad použitého prádla, prostory pro 
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žehlení a sušení oděvů a pro uskladnění a čištění obuvi, přepírání osobního prádla, 

úklid a sklady sezónních potřeb. Součástí ubytovacího zařízení musí být zázemí pro 

vychovatele se zařízením pro osobní hygienu sestávajícím se ze záchodu, 

sprchy a umyvadla. S touto vyhláškou se změnily i potřebné počty sociálních zařízení dle 

počtu dětí na skupině a pohlaví.  

Tyto další požadavky na prostory a vybavení souvisejí sice s lepšími materiálními a 

hygienickými podmínkami pro děti, ale také přinášejí nové změny a zvýšené finanční 

náklady.  

Některé dětské domovy byly postaveny nově a účelově a tyto podmínky splňují. 

Existují však neúčelově přestavěné objekty, které fungují již řadu let. Ředitelé společně se 

zřizovatelem musí hledat řešení pro úpravy budov, aby naplnily nové zákony a vyhlášky. 

Přestavby těchto objektů jsou velmi finančně náročné.  

d ) oblast pracovně právní 

V této oblasti přinesl plno změn nový zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), který 

nahradil původní zákon č. 65/1965 Sb. Některé tyto změny přinesly též nutnost radikálních 

změn i na pracovištích dětských domovů.  

Jelikož dětské domovy zajišťují nepřetržitý provoz s nerovnoměrně rozvrženou 

pracovní dobou, šlo zde o rozvržení pracovní doby zaměstnanců zabezpečujících provoz 

(denní vychovatelé, zaměstnanci vykonávající noční službu, zaměstnanci kuchyně) tak, 

aby byl v souladu s tímto zákonem, avšak byl zachován potřebný chod domova. S tímto se 

museli vypořádat ředitelé, nejen co se týče administrativních úkonů, ale též o těchto 

změnách přesvědčit zaměstnance, jichž se změny týkaly. Taktéž zákonné přestávky 

v práci, které ve školských zařízeních jsou obtížně zajistitelné, vyvolaly mnoho diskuzí, 

dohadů a provázejících změn. Noční pohotovosti, které nově nemohou být vykonávány na 

pracovišti, byly nahrazeny nočními pracemi, přesčasovými, respektive přespočetnými 

hodinami. I tato skutečnost přinesla pro zařízení nové změny.  

Další změny přinesl zákoník práce společně s NV č. 564/2006 Sb. o úpravě 

platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Šlo především o změny 

způsobu určení příplatků za práci v noci, za sobotu a neděli a dělenou směnu. Tyto změny 

si také vyžádaly obezřetnost ředitelů v plánování mzdových prostředků. 
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e ) oblast sociálně právní 

Co se rozumí „sociálně právní ochrannou dítěte? 

Jedná se zejména o ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, 

ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, jakož i působení směřující 

k obnovení narušených funkcí rodiny. Její neoddělitelnou součástí je ochrana dítěte před 

takovým působením, které se může negativně dotknout jeho zájmů, trvá-li po takovou 

dobu nebo je-li takové intenzity, že nepříznivě ovlivňuje řádnou výchovu dítěte, případně 

by mohlo být příčinou jeho nepříznivého vývoje. 

Sociálně právní ochrana je rovněž v širším slova smyslu chápána jako ochrana 

práva dítěte na život, na rodičovskou péči a život v rodině, práva dítěte na vlastní identitu, 

svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání a zaměstnání. Současně zahrnuje 

ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním 

nebo vykořisťováním. 

Zvláštní (tj. zvýšená) ochrana by měla být poskytována dětem, jejichž rodiče 

zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti nebo nevykonávají nebo 

zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti. Sociálně právní ochrana dětí je dále 

zaměřena na děti, u nichž se vyskytly jakékoli výchovné problémy spočívající zejména 

v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, ačkoli nemají dostatečný zdroj obživy, 

požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestní čin nebo, jde-

li o děti mladší patnácti let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně 

nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití.  

Vymezení pojmu „sociální práce“ 

Sociální práce s rodinou je zakotvena především v ustanoveních zákona č. 

359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí ve znění dalších předpisů. 

Sociální práci v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí lze vymezit jako souhrn 

činností a působení sociálního pracovníka vycházející v důsledku vyhodnocení aktuální 

tíživé situace v rodině dítěte, buď z jeho vlastní iniciativy, anebo z podnětu dítěte, rodičů či 

třetí osoby. Sociální práce může být zaměřena na dítě samotné nebo na jeho rodinu a je 

poskytována za účelem zamezení vlivu negativního působení na dítě, zejména pak 

obnovení narušených funkcí rodiny. Pomoc a péče sociálního pracovníka se vztahuje, jak 

na situaci kdy dítě je v průběhu řešení složité situace ponecháno v původním rodinném 

prostředí, tak na dobu jeho nezbytného dočasného odnětí z péče osob odpovědných za jeho 
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výchovu. Přes svou šíři záběru je však její úkol jasně vymezitelný: je jím snaha řešit na 

profesionální úrovni problémy rodin nacházejících se v obtížných životních situacích.20 

Úkoly správních orgánů v oblasti sociálně právní ochrany jsou vymezeny dle 

jednotlivých stupňů: 

 sociální práce na úrovni obcí 

 působnost obce s rozšířenou působností 

 působnost kraje 

 působnost MPSV 

 sociální práce pověřených subjektů 

Součinnost dětských domovů s orgánem sociálně právní ochrany dětí 

Vzájemná spolupráce a povinnosti mezi dětským domovem a zaměstnanci orgánu 

sociální práce jsou stanoveny v zákoně č. 359/1999 Sb. (o sociálně právní ochraně 

dětí) a v zákoně č. 109/2002 Sb. (o ústavní výchově).  

Jednou z povinností sociálních pracovníků je nejméně jednou za 3 měsíce navštívit 

dítě, kterému byla nařízena ústavní výchova. Má možnost hovořit s dítětem bez 

přítomnosti jiné dospělé osoby. 

Mezi povinnosti ředitele vůči orgánu sociálně právní ochrany dětí (dále jen 

OSPOD) je: 

 neprodleně oznámit jméno a příjmení dítěte, jsou-li splněny podmínky pro 

jeho osvojení nebo pěstounskou péči, 

 předat dítě podle jejich rozhodnutí do péče budoucího osvojitele nebo 

pěstouna, 

 prostřednictvím OSPODu dát podnět k soudu ke zrušení ústavní výchovy, 

pominuly-li důvody pro její nařízení,  

 po předchozím projednání s příslušným OSPODem dát podnět soudu 

k prodloužení ústavní výchovy, 

 podávat informace o dítěti na jejich žádost,  

 předem projednat zásadní důležitosti a bezodkladně je informovat 

o provedeném opatření,  

                                                
20 MOTEJL, O.; ČERNÁ I.; PANOVSKÁ K., aj. Rodina a dítě: Sborník stanovisek veřejného 
ochránce práv. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2007 
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 včas informovat v zájmu zaručení návaznosti o nadcházejícím propuštění 

dítěte ze zařízení  

 umožnit dítěti, které má být propuštěno ze zařízení z důvodu zletilosti, 

jednání se sociálním kurátorem,  

 ředitel zařízení může jen po jejich předchozím písemném souhlasu povolit 

dítěti pobyt u rodičů, popřípadě jiných fyzických osob, a to nejvýše v rozsahu 

14 kalendářních dnů při prvním pobytu u těchto osob. 

  



39 
 

3 Výzkum, dotazníková metoda 

Záměrem výzkumu bylo získat ucelené poznatky o současném stavu v dětských 

domovech v období probíhající transformace v oblastech personální politiky, konkrétně 

zajištění chodu organizace, využití lidských zdrojů (počtu zaměstnanců v poměru k počtu 

zabezpečovaných dětí a klientů, využití kvalifikovaných pracovníků, přidělených 

kompetencí na pracovišti, zajištění nočních služeb, rozvržení pracovní doby 

pedagogických zaměstnanců), to vše s ohledem na naplnění zákona č.109/2002 Sb., o 

ústavní výchově nebo ochranné výchově ve školských zařízeních a o preventivně 

výchovné péči ve školských zařízeních a další právní legislativy.  

Pro zpracování tématu závěrečné bakalářské práce je využito metod vědeckého 

zkoumání, kterými jsou zejména metody analýzy a syntézy a plynule navazující metoda 

deskripce.  

Bylo provedeno dotazníkové šetření v dětských domovech v celé České republice. 

Jednalo se pouze o zařízení, která nejsou součástí jiných subjektů (MŠ, ZŠ, domova 

mládeže apod.), v rejstříku škol a školských zařízení jsou uvedeny pod kódem typu 

školského zařízení J11  jako „dětský domov a školní jídelna“, a zároveň jsou jednotně 

zřizovány krajskými úřady (nikoli MŠMT, soukromými osobami nebo církvemi).  

Otázky v dotazníku směřovaly na ředitele, jakožto osobu plně zodpovídající a 

rozhodující za plně funkční a efektivní chod celé organizace. Celkem bylo osloveno 106 

ředitelů dětských domovů. K předání vypracovaného dotazníku byla využita elektronická 

pošta, jeho rozposlání bylo časováno na přelom měsíce ledna a února, tedy na dobu, kdy 

ředitelé nejsou přetíženi jinou pravidelnou administrativní činností. Dotazník (viz příloha 

1) byl strukturován se záměrem, aby měl co největší vypovídající hodnotu, ale svým 

rozsahem neodradil respondenty. Návratnost dotazníku byla dostačující pro účely 

výzkumu, celkem 34 dotazníků (32,1%). Vznikl tak náhodný výzkumný vzorek 

monitorující celou Českou republiku, v níž jsou zastoupeny dětské domovy ze všech krajů 

republiky (viz tabulka 1). 

Pro přehlednost o návratnosti a zjednodušenost při dalším zpracovávání dotazníků 

byl vytvořen seznam všech oslovených dětských domovů a roztříděn dle krajů. Barevně 

jsou vyznačena zařízení, která byla účastna výzkumného šetření (viz příloha 2). Z této 

přílohy je patrná účast jednotlivých zařízení na výzkumném šetření, taktéž i zastoupení 
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jednotlivých organizací ze všech krajů. Cílem závěrečné bakalářské práce není však jejich 

porovnávání. 

Statistika návratnosti dotazníků 

 Kraj počet oslovených DD vráceno dotazníků návratnost v % 
1. Praha 2 1 50,0 
2. Středočeský 9 5 55,6 
3. Jihočeský 2 1 50,0 
4. Plzeňský 7 4 57,1 
5. Karlovarský 5 1 20,0 
6. Ústecký 14 1 7,1 
7. Liberecký 6 5 83,3 
8. Pardubický 6 2 33,3 
9. Královehradecký 4 1 25,0 

10. Vysočina 9 3 33,3 
11. Jihomoravský 9 3 33,3 
12. Zlínský 8 2 25,0 
13. Olomoucký 8 2 25,0 
14. Moravskoslezský 17 3 17,6 

 celkem 106 34 32,1 
(tabulka č. 1)   
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4 Vyhodnocení výzkumu 

4.1 Údaje o naplnění zákona  
Zákon č.109/2002 Sb., účinný od 1. července 2002, víceméně odstartoval proces 

transformace v oblasti celkového uspořádání zařízení ústavní výchovy. V dětských 

domovech se jednalo o zřízení rodinných skupin podle § 4, odstavce 4: „Rodinná skupina 

je základní organizační jednotkou v dětském domově. Tvoří ji: nejméně 6 a nejvíce 8 dětí“. 

Podle § 4, odstavce 5: „V dětském domově lze v jedné budově či ve více budovách v 

jednom areálu zřídit nejméně 2 a nejvíce 6 rodinných skupin.“ 

Počet dětí na skupině 

Počet dotázaných DD 

 

Počet zařízení naplňující 

zákon 

o počtu dětí na skupině 

Počet zařízení nenaplňující zákon 

34 34 0 

Vyjádřeno v % 100% 0% 

(tabulka č. 2) 

Všichni ředitelé se v dotazníku zmínili, že splňují požadavky zákona. Rodinnou 

skupinu tudíž tvoří 6 - 8 dětí (viz tabulka 2). 

Počet rodinných skupin – naplnění zákona 

Počet dotázaných DD 

 

Počet zařízení naplňující zákon 

o počtu skupin v zařízení 
Počet zařízení nenaplňující zákon 

34 34 0 

Vyjádřeno v % 100% 0% 

(tabulka č. 3) 

 Počty rodinných skupin v zařízeních 

(tabulka č. 4) 

Počet rodinných 

skupin 
2 3 4 5 6 7 

Počet zařízení 4 10 10 6 2 2 

Vyjádřeno v % 11,8% 29,5% 29,5% 17,6% 5,8% 5,8% 
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Všichni ředitelé v dotazníku vykázali splnění požadavku zákona 109/2002 Sb., §4, 

odstavce 5 o počtu rodinných skupin v dětském domově (viz tabula č. 3). 

 Dvě zařízení disponují sice 7 rodinnými skupinami, ale další rodinná skupina sídlí 

mimo areál zařízení. 

Z výzkumného vzorku zařízení, se kterým je pracováno, je patrné, že dětské 

domovy jsou v nejvíce případech uzpůsobovány pro 3 až 4 rodinné skupiny, tudíž pro 

maximální počet 32 dětí a klientů (viz tabulka č. 4). 

Snížení počtů dětí na skupině (v případě zachování celkové kapacity) je v závislosti 

na zvýšení počtu rodinných skupin. Úzce pak souvisí s prostorovými podmínkami a 

uspořádáním celého objektu. V tomto ohledu se objevily rozdílnosti každého dětského 

domova.  

V  některých případech se stal objekt nevyhovující pro nedostatečné prostory a 

nebyla možná ani přístavba zařízení. Situace si vyžádala řešení ve snížení kapacity. 

V některých případech postačovaly pouhé úpravy objektu, v některých případech náročná 

rekonstrukce. 

Ředitelům byla položena otázka, zda byla budova jejich zařízení postavena 

účelově. Tím bylo míněno, zda budova byla stavěna se záměrem, že v ní bude dětský 

domov, či ne (viz tabulka č. 5). V následující další otázce byli ředitelé tázáni, z kolika 

objektů se skládá jejich zařízení (viz tabulka č. 6) a měli jej stručně charakterizovat. 

Výsledky šetření byly vyhodnoceny a zařízení rozděleny do 4 kategorií: 

 Nově postavené 

 Zrekonstruované (plně vyhovující) 

 Uzpůsobené (zcela funkční) 

 Neuzpůsobené (nevyhovující) 

 (viz tabulka č. 7)  

V případě nejasností z dotazníkového šetření, byly dále skutečnosti porovnány 

s údaji na webových stránkách jednotlivých zařízení. 

Účelově stavěný objekt zařízení 

 

 
Ano Ne 

Částečně 

(část budov z objektu) 

Počet zařízení 12 21 1 

Vyjádřeno v % 35,3% 61,8% 2,9% 

(tabulka č. 5) 
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Počet objektů v zařízení 

 1 2 3 

Počet zařízení 20 9 5 

Vyjádřeno v % 58,8% 26,5% 14,7% 

(tabulka č. 6) 

Současný stav zařízení 

 

 

Nově 

postavené 

 

Zrekonstruované 

(plně vyhovující) 

 

Uzpůsobené 

(zcela 

funkční) 

Neuzpůsobené 

(nevyhovující) 

Počet zařízení 2 26 3* 3 

Vyjádřeno v % 5,9% 76,5% 8,8% 8,8% 

(tabulka č. 7) 
* jedno zařízení je v současné době ve výstavbě nového zařízení 

4.2 Personální obsazení pedagogických pracovníků  
Rozběhlá transformace ve fázi zajištění objektů pro chod rodinných skupin si 

vyžadovala nové uspořádání organizační struktury. V souvislosti se snížením počtu dětí 

v rodinných skupinách (a s tím spojený nárůst rodinných skupin) si vyžádala tato změna i 

pohyb v počtu zaměstnanců. 

Zařízení, která z důvodu účinnosti zákona č.109/2002 Sb. musela snížit kapacitu 

zařízení (z důvodu vyššího počtu rodinných buněk než 6 v jednom areálu, nebo neměla 

možnost upravit zařízení pro chod více rodinných skupin) musela celkový počet 

zaměstnanců snížit. Naopak zařízení, která zachovala původní kapacitu, upravila svůj 

objekt, aby splňovala nové podmínky, musela k zajištění chodu navýšit počet zaměstnanců. 

V období  financování normativní metodou, se stala tato změna pro vedoucího 

pracovníka prioritní záležitostí, která potřebovala bezodkladné a efektivní řešení, a to 

s ohledem na specifiku objektu zařízení. 

Nevyjasněná záležitost - zařazení zaměstnanců zajišťujících noční službu dle 

katalogu prací, byla přenesena na ředitele zařízení (vyjádření MŠMT). Zda bude zařazen 

jako pedagogický pracovník – asistent pedagoga, či jako nepedagogický pracovník 

v sociálních službách. Rozdílnost spočívala jednak v zařazení do platových tabulek, ale 
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především v délce dovolené zaměstnance (5 nebo 8 týdnů), což v zařízeních s nepřetržitým 

provozem obnášela další nová řešení.  

V letošním roce, kdy došlo k oddělení prostředků na platy pro pedagogické a 

nepedagogické pracovníky, se situace ještě zkomplikovala. Jakým způsobem tyto dopady 

řešili ředitelé ve svých zařízeních? Splňují ředitelé limity pedagogických pracovníků dle 

stanoveného normativního počtu? Normativní počet pedagogických pracovníků na rok 

2011 pro dětské domovy, které mají kapacitu vyšší než 32 dětí, je stanoven koeficientem 

2,27, s kapacitou nižší než 32 dětí koeficientem 2,15.(viz tabulka č. 8) 

Splnění limitu pedagogických pracovníků 

 Ano Ne 

Počet zařízení 17 17 

Vyjádřeno v % 50% 50% 

(tabulka č. 8) 

Splnění limitu, počtu pedagogických pracovníků, jak bylo výše uvedeno, souvisí se 

zařazením zaměstnanců, jež vykonávají noční služby. 

Jak řeší ředitelé zajištění nočních služeb ve své organizaci? (viz tabula č. 9) 

Z průzkumu vyplynulo, že řídící pracovníci tuto oblast řeší za pomocí pěti různých variant: 

1) pouze za pomocí asistentů pedagoga (spadající do pedagogických 

pracovníků) 

2) pouze za pomocí nepedagogických pracovníků (pod názvy bezpečnostní 

pracovník, pracovník sociální služby, noční vychovatel) 

3) za pomocí kombinace pracovníků - asistent pedagoga + střídající se denní 

vychovatel (obě funkce spadají do pedagogických pracovníků) 

4) za pomocí kombinace pracovníků asistent pedagoga + nepedagogický 

pracovník 

5) za pomocí kombinace nepedagogický pracovník + střídající se denní 

vychovatel 

Využití zaměstnanců k zajištění nočních služeb 

 Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 Varianta 5 

Počet zařízení  14 2 9 7 2 

Vyjádřeno v % 41,2% 5,9 % 26,5% 20,5 % 5,9% 

(tabulka č. 9) 
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Nařízení vlády 75/2005, o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, 

přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 

pracovníků stanovuje pro vychovatele v zařízení pro výkon ústavní výchovy 25 – 27 hodin 

přímé práce. 

Ve výzkumném dotazníku ředitelé uvádějí, kolik hodin přímé výchovné práce u 

dětí stanovili svým výchovným pracovníkům. 

Stanovený počet hodin přímé pedagogické práce vychovatelů 

 27 hodin 26 hodin 25 hodin 30 hodin 

Počet zařízení 

(cel. 33)* 
29 2 1 1 

Vyjádřeno v % 88% 6% 3% 3% 

(tabulka č. 10) 
* 1 vedoucí pracovník se k této otázce nevyjádřil 

Z celkového počtu výpovědí je patrné, že ředitelé většinou k zabezpečení chodu 

svého zařízení využili horní hranici možnou při stanovení přímé výchovné práce. Jeden 

vedoucí pracovník stanovil počet hodin přímé pedagogické činnosti vyšší, než umožňuje 

nařízení vlády. 

4.2.1 Přidělené kompetence pedagogickým pracovníkům (dělba pravomocí) 

V této průzkumné části bylo cílem zjistit, jakým způsobem a v jaké míře řídící 

pracovníci v dětských domovech využívají svých podřízených v oblasti delegování a 

přidělení kompetencí (ve smyslu rozhodování a odpovědnosti). 

Celkem z 34 ředitelů 19 uvádí, že pověřili některého ze svých zaměstnanců do 

funkce zástupce statutárního orgánu (tzn. ve stanoveném rozsahu jednat jménem 

právnické osoby). Přičemž 16 ředitelů tuto pravomoc svěřili pedagogickému pracovníkovi 

a 3 jinému zaměstnanci v zařízení (viz tabulka č. 11). 

Zřízení funkce zástupce statutárního orgánu 

 ano ne 

Počet zařízení 19 15 

 z  ped. prac. z ostatních prac.  

Pedagogičtí/ostatní 16 3  

Vyjádřeno v % 55,9% 44,1% 

(tabulka č. 11) 
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V přímé výchovné a vzdělávací činnosti s dětmi, ředitelé přenechali zodpovědnost 

formou zřízením funkcí na těchto pozicích: 

1)  vedoucí vychovatel (dle NV 75/2005 Sb. snížení počtu hodin přímé práce 

s dětmi na 15 – 17 hodin týdně, statut vedoucího pracovníka) 

2) vedoucí směny (bez snížení počtu přímé práce, statut vedoucího pracovníka) 

3) koordinující vychovatel (bez snížení počtu přímé práce, bez statutu 

vedoucího pracovníka) 

4)  hlavní služba (bez snížení počtu hodin přímé práce, výchovní pracovníci se 

střídají v odpovědnosti, bez statutu vedoucího pracovníka) 

 

(poznámka: žádný z 34 ředitelů nevyužil ve svém zařízení pozice zástupce ředitele, který dle 

přílohy NV 75/2005 Sb. má snížený počet přímé práce s dětmi dle počtu dětí v zařízení na 8 – 11 

hodin týdně, a má statut vedoucího pracovníka). 

 

Přidělení odpovědných funkcí u pedagogických pracovníků 

 Vedoucí 
vychovatel 

Vedoucí 
směny 

Koordinující 
vychovatel 

Hlavní 
služba 

Nepřidělená 
žádná 

Počet zařízení 22 11 2 1 6* 

využití obou 
funkcí 

 7 1  

Vyjádřeno v % 52,4% 26,2% 4,8% 2,4% 14,2% 

(tabulka č. 12) 

*ve 4 případech zařízení využívá funkce zástupce statutárního orgánu, ve dvou případech 

není udělena žádná kompetence  

4.2.2 Využití speciálních pedagogických pracovníků v zařízení 

Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přesně definuje potřebnou 

odbornou kvalifikaci pro vychovatele ve školských zařízeních pro výkon ústavní nebo 

ochranné výchovy, nebo školském zařízení pro preventivní výchovnou péči.  

Je jím minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vychovatelství a 

studium v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd 

zaměřené na speciální pedagogiku, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání 

uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na speciální pedagogiku. 
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Využívá ředitel v dětském domově pedagogických pracovníků s vyšším vzděláním, 

než je minimálně potřebné, zvyšuje tak kvalitu výchovně vzdělávacího procesu? I tato 

otázka byla ředitelům položena v dotazníkovém šetření. (viz tabulka č. 13) 

Z průzkumu vyplynulo, že na svých zařízeních využívají těchto odborných 

pracovníků: 

1) etopeda  

2) sociálního pedagoga 

3) psychologa 

4) logopeda 

(viz tabulka č. 14) 

Využití odborných pedagogických pracovníků 

 ano ne 

Počet zařízení 16 18 

Vyjádřeno v % 47% 53% 

(tabulka č. 13) 

 

Využití odborných profesí 

 etoped soc. pedagog psycholog logoped 

Počet zařízení 12 2 2 1 

Vyjádřeno v % 70,6% 11,8% 11,8% 5,8% 

(tabulka č. 14) 

Poznámka: v jednom zařízení využívají dvou různých odborných profesí (etoped + logoped) 

Z průzkumného šetření je patrné, že odborného pracovníka téměř v polovině 

zařízení využívají. V některých zařízeních využívají pracovníka pouze na snížený pracovní 

úvazek, v 6 případech mají více než jednoho odborného pracovníka na zařízení. Nejčastěji 

využívají práce etopedického  pracovníka (etopedie = nauka o výchově a vzdělání sociálně 

narušené mládeže). 

Následující tabulka (tabulka č. 15) prokazuje, zda ředitelé dětských domovů 

využívají tohoto specialisty zároveň jako výchovného pracovníka v přímé práci s dětmi 

(vychovatel) či tuto činnost provozuje jako samostatnou profesi. 
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Odborní pracovníci pracují zároveň přímo s dětmi 

 Ano Ne 

Počet zařízení 10 6* 

Vyjádřeno v % 62,5 % 37,5 

(tabulka č. 15) 

Poznámka: *v jednom případě tuto odbornou činnost zajišťuje ředitelka 

4.3 Rozvržení pracovní doby pedagogických pracovníků  
Rozvržení pracovní doby řeší zákon 262/2006 Sb., (zákoník práce) v části čtvrté. 

Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel, v případě dětských domovů je tomu ředitel, který 

určí začátek a konec směn. Jelikož se jedná o nepřetržitý provoz s nerovnoměrným 

rozvržením pracovní doby, je povinen písemně vypracovat rozvrh směn na dané týdny. 

V tomto ohledu nesmí rozvrh směn přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu 

během období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Délka směny nesmí přesáhnout 12 

hodin. 

Zákoník práce určuje také zákonnou dobu odpočinku, kdy zaměstnavatel je 

povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a 

začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek alespoň 12 hodin během 24 hodin po 

sobě jdoucích. Odpočinek může být zkrácen na 8 hodin za podmínky, že následující 

odpočinek bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku. 

Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl 

nepřetržitý odpočinek v týdnu během každého období sedmi po sobě jdoucích 

kalendářních dnů v trvání alespoň 35 hodin. 

Toto jsou limitující podmínky, které je ředitel povinen při stanovení pracovní doby 

vůči svým zaměstnancům splnit. Dalšími kritérii jsou potřeby zařízení pro jeho optimální 

chod, a to s ohledem na potřeby svěřených dětí do výchovy a také s ohledem na své 

zaměstnance. 

V průzkumném dotazníku byli ředitelé vyzváni, aby doplnili, v kolika týdenních 

cyklech se opakuje rozvržení pracovní doby pedagogických pracovníků – vychovatelů, 

kteří pracují přímo s dětmi, a do kterých pracovních dnů v jednotlivých týdnech přímou 

práci rozvrhli. 
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Rozvržení pracovních směn v jednotlivých týdnech 
(barevně vyznačená pole zobrazují pracovní směnu, pole bez výplně dny pracovního 

odpočinku) 

varianta 
1 Po Ú Stř Čt Pá So Ne Po Ú Stř Čt Pá So Ne 

 
varianta 

2 Po Ú Stř Čt Pá So Ne Po Ú Stř Čt Pá So Ne 

 
varianta 

3 Po Ú Stř Čt Pá So Ne Po Ú Stř Čt Pá So Ne 

 
varianta 

4 Po Ú Stř Čt Pá So Ne Po Ú Stř Čt Pá So Ne 

 
varianta 

5 Po Ú Stř Čt Pá So Ne Po Ú Stř Čt Pá So Ne 

 
varianta 

6 Po Ú Stř Čt Pá So Ne Po Ú Stř Čt Pá So Ne 

 Po Ú Stř Čt Pá So Ne 
 

 
varianta 

7 Po Ú Stř Čt Pá So Ne Po Ú Stř Čt Pá So Ne 

Po Ú Stř Čt Pá So Ne 
 

 

 

 

 
(tabulka č. 16) 

 

Výsledky šetření prokázaly velmi rozmanité možnosti rozvržení pracovní doby 

těchto zaměstnanců. Z 34 dětských domovů ředitelé uvedli 9 různých variant (viz tabulka 

č. 16) které zvolili, kdy v pěti možnostech se rozvržení do pracovních dnů střídá ve 

dvoutýdenním cyklu (varianta 1 – 5), dvě použité alternativy v třítýdenním cyklu (varianta 

6 – 7) a dvě ve čtyřtýdenním cyklu (varianta 8 – 9). 

varianta 
8 Po Ú Stř Čt Pá So Ne Po Ú Stř Čt Pá So Ne 

 
Po Ú Stř Čt Pá So Ne Po Ú Stř Čt Pá So Ne 

varianta 
9 Po Ú Stř Čt Pá So Ne Po Ú Stř Čt Pá So Ne 

Po Ú Stř Čt Pá So Ne Po Ú Stř Čt Pá So Ne 
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První tři varianty využívá více zařízení, varianty č. 4 – 9 jsou specifické pro 

jednotlivé dětské domovy. (viz tabulka č. 17) 

Rozvržení směn do pracovních dní – použití varianty  

 Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 Var. 5 Var. 6 Var. 7 Var. 8 Var. 9 

Počet zařízení 14 8 6 1 1 1 1 1 1 
Vyjádřeno v 

% 
41,2% 23,5% 17,6% 2,95% 2,95% 2,95% 2,95% 2,95% 2,95% 

(tabulka č. 17) 

K problematice rozvržení pracovních dnů do týdenních cyklů je třeba zmínit, že 

k zajištění chodu organizace je nutné brát zřetel na charakteristiku dětského domova: děti 

navštěvují školu mimo zařízení dětského domova, celodenní péče je zajišťována o 

víkendech, prázdninách, svátcích a individuálně dle potřeb – nemoc dítěte, ředitelské volno 

ve školách, návštěvy dítěte u lékaře apod. Prakticky to znamená, že v době probíhající 

výuky na školách (děti jsou různého věku a schopností, navštěvují různé typy škol – MŠ, 

ZŠ, ZŠ praktickou či speciální, střední školy, popřípadě vysokou školu) a nevznikne 

potřeba individuálního zabezpečení dítěte, je v tuto dobu dětský domov „prázdný“ a 

neprobíhá tzv. přímá práce s dětmi. Naopak, ve dnech, kdy výuka na školách neprobíhá, je 

nutné zajištění celodenní péče o děti. V době prázdnin je rozvržení pracovní doby 

upraveno podmínkám mimořádného zajištění provozu, dle vzniklých potřeb organizace 

(dle počtu dětí v zařízení – některé děti odjíždí do svých rodin na různou dobu, čerpání 

dovolených zaměstnanců apod.). 

V případě varianty č. 6, 7 a 8 je patrné, že zaměstnanci vykonávají dvanácti 

hodinové směny, oproti zbylým variantám, kdy zaměstnanci vykonávají kratší směny, 

pouze o víkendech využívají delší pracovní dobu. 

V případě varianty č. 4, s největší pravděpodobností není dodržen zákon 262/ 2006 

Sb. (zákoník práce). Zaměstnancům nevznikne nepřetržitý odpočinek 35 hodin během 7 

pracovních dnů. 
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5 Shrnutí výzkumného šetření 

Výzkumné šetření prokazuje: 

 Průzkumného šetření se zúčastnilo přibližně 1/3 dětských domovů z celé ČR. 

 Všechny zúčastněné dětské domovy naplňují zákon 109/2002 Sb., o počtu skupin 

na zařízení. 

 Většina dětských domovů byla zřízena v budově, která v minulosti sloužila k jiným 

účelům. V současné době téměř všechna zařízení (až na výjimky) splňují potřebné 

požadavky pro svůj chod v období probíhající transformace – přechod na dětské domovy 

rodinného typu. 

 Nejvíce dětských domovů se stává pouze z jednoho objektu, méně často ze dvou, 

maximálně však ze tří objektů. 

 Polovina zařízení disponuje větším množstvím pedagogických pracovníků pro 

potřebný chod zařízení, než stanovují normativní limity. 

 K zajištění nočních služeb využívají ředitelé většinou pedagogických pracovníků. 

 Většinou ředitelé využívají u výchovných pracovníků maximálního počtu hodin 

stanoveným Nařízením vlády 75/2005 Sb., pro přímou výchovnou a vzdělávací činnost. 

 Nadpoloviční většina ředitelů ustanovila ve svém zařízení svého statutárního 

zástupce, a tím ho pověřila jednat ve stanoveném rozsahu jménem právnické osoby. 

 Ve většině zařízení přenechali ředitelé kompetence ve výchovně vzdělávacím 

procesu svým zaměstnancům, nejčastěji využívají funkce „vedoucí vychovatel“. 

 Již téměř v polovině dětských domovů využívá ředitel přímo na svém zařízení 

odborného pracovníka pro specializovanou práci s dětmi, nejčastěji etopeda. Tento 

pracovník většinou pracuje zároveň přímo s dětmi v rodinné skupině jako vychovatel. 

 Při rozvrhování pracovní doby do jednotlivých dnů v týdnu využívají různé 

varianty. Na třech se shodlo více zařízení, šest ředitelů rozvrhlo pracovní dobu specificky 

jen pro své zařízení. 

 Je patrné, že ne vždy rozhodnutí ředitele je v souladu s příslušnými předpisy, či 

výklad předpisů je jednoznačný. 
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Závěr 

Závěrečná bakalářská práce se zabývala současným stavem v dětských domovech 

v České republice, v období probíhající transformace, a to z pohledu řídících pracovníků 

(ředitelů). Hlavní problematikou bylo zajištění optimálního a efektivního chodu organizace 

v měnících se podmínkách s ohledem nejen na funkci a poslání organizace, ale především 

na personální uspořádání a organizaci (či organizování) v kontextu s organizačními 

schopnostmi jednotlivých nositelů tohoto úkolu. Zjednodušeně řečeno, jakým způsobem se 

ředitelé vypořádali s novými podmínkami. 

Celá závěrečná práce byla rozdělena do pěti kapitol, do pěti částí. První část se 

zabývá teoretickými poznatky z oblastí organizace, organizační struktury, personalistiky, 

také však s úzce souvisejícími tématy: z oblasti řízení lidských zdrojů, marketingového 

řízení, výběru zaměstnanců, motivací zaměstnanců a vzájemnou efektivní komunikací 

mezi všemi aktéry. 

Druhá část podává ucelený obraz o ústavní výchově, jejím poslání a členění. Blíže 

se zabývá dětskými domovy, jejich historickým vývojem až po současný stav, jež ovlivnily 

legislativní změny a transformace ve školství.  

Třetí část se zabývá záměrem celé bakalářské práce a podává informace 

k samotnému průzkumnému šetření. 

Čtvrtá část bakalářské práce vyhodnocuje a analyzuje získané poznatky 

z průzkumného šetření. Výsledky jsou pro větší názornost a konkrétnost vyhodnoceny 

v číslovaných tabulkách. Dotvářejí tak získané skutečnosti. 

Pátá část bakalářské práce zobecňuje a shrnuje získané poznatky, které průzkumná 

část práce prokázala. 

Personální politika je jednou z podstatných oblastí, které je nutné věnovat 

soustavnou pozornost. Prostředí dětských domovů, které nahrazuje dětem rodinné zázemí, 

by mělo oplývat harmonií mezilidských vztahů, citlivým přístupem a jednotným 

působením na svěřené děti. Tato úloha leží nejen na samotných ředitelích, též ji dost dobře 

může ovlivňovat celý pracovní kolektiv, a pracovníci by si měli být vědomi, že i oni 

mohou podstatnou mírou ovlivňovat prostředí, ve kterém sami pracují a ve kterém 

vytvářejí podmínky pro děti, které jsou odkázány žít mimo vlastní rodinu. Z uvedeného 

vyplývá: spokojený zaměstnanec vykonávající svoji práci v uspokojivých podmínkách, je 

základem pro jeho další působení a rozvoj. 
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Práce nepřináší konkrétní řešení v oblasti personální problematiky v dětských 

domovech. Lze však s úspěchem teoretické, všeobecné poznatky z této oblasti a získané 

závěry z výsledků průzkumu od zhruba třetiny ředitelů dětských domovů z České 

republiky aplikovat ve specifických podmínkách jednotlivých zařízení. 
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