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Resumé 

Bakalářská práce Sociální kompetence středního managementu školy se zabývá školským 

managementem. Řeší smysluplnost jeho členění do tří úrovní podle vzoru podnikového 

managementu. Hlavní pozornost je věnovaná kompetenčním modelům, jejich vyuţití ve 

školním prostředí se zaměřením na sociální kompetence středního managementu. 

Práce vychází z teorie podnikového managementu a ze zkušeností anglického školství. 

Klíčovým zdrojem je kniha A. Gold Řízení současné školy. Teoretická část se zabývá také 

kompetenčním modelem, definicí pojmu kompetence, sociálními kompetencemi zvlášť. 

Kompetenční modely ve školním managementu jsou vyuţitelné především ve výběrových 

řízeních při obsazování klíčových manaţerských pozic. Kompetenční model dané pozice je 

nástrojem i ke zpětné vazbě a k hodnocení. Vyhodnocení dotazníků potvrdilo tvrzení, ţe 

mechanické přenesení členění podnikového managementu do školního prostředí není vhodné. 

Dále se prokázalo, ţe nejspornější pozicí pro zařazení do úrovně managementu je zástupce 

ředitele. Výsledky dotazníku poukázaly na rozdílné názory na sociální kompetence vysokého 

a středního managementu školy. 

Hlavním přínosem práce jsou výše popsaná zjištění, která jsou vyuţitelná pro obsazování 

manaţerských pozic ve škole a pro práci ředitele se svými kolegy. Zjištění jsou zároveň 

výzvou k dalšímu studiu a zkoumání.  

 

Klíčové pojmy 

Školský management, úrovně managementu, kompetence, kompetenční model, sociální 

kompetence. 

 

Resumé Summary 

The thesis Social Competence of Middle School Management concerns with school 

management. It is dealing with its division into three levels according a model of business 

management. The main focus is on competence models, its application in education 

environment with attention to social competence in middle school management. 



 

The thesis comes from a theory of business management and from English school system 

experience. The key source is a book A. Gold Management of current school. The theoretical 

part is dealing also with competence model, a definition of the term “competence” and mainly 

with social competences. The competence models in school management are utilizable in 

selective procedure concerning filling key management vacancies. The competence model of 

the specific position is also a tool for a feedback and evaluation. The outcome of the 

questionnaire confirmed the statement, that a simple transfer of the business management 

division into school environment is not convenient. Furthermore, it was shown, that the most 

disputable position for inclusion into management level is the deputy headmaster. Outcomes 

of the questionnaire presented variety of opinions about social competence of the high and 

middle school management. 

The main contribution is the mentioned survey which is useful for filling management 

vacancies in school and for cooperation between headmaster and his colleagues. This is also 

further appeal for other studies and researches.  

 

Keywords 

Scholl mangement, management levels, competence, competency model, social competence 

 

 

 

 

 



8 

Úvod 

Transformace českého školství, která začala v 90. letech 20. st.,  přináší do škol mnoho 

nového. Ve srovnání s tzv. jednotnou školou předcházejícího období  dochází ke změnám 

na všech úrovních škol. Ke změnám, které umoţňují zakládání škol různými subjekty a 

rozšiřují tak spektrum škol podle zřizovatele, ke změnám, které  směřují k individualizaci 

školních vzdělávacích programů a tím k bohatší nabídce vzdělávací cesty z hlediska obsahu 

a metod, ke změnám v oblasti školského práva, k právní subjektivitě škol a ruku v ruce s tím 

ke změnám ve financování a hospodaření škol.  

Všechny změny s sebou přinášejí i nové nároky na všechny zúčastněné, na vedení škol zvlášť. 

Pozice ředitele se profiluje v duchu nových pravomocí i povinností a výrazněji se odlišuje 

od ostatních vedoucích pozic. Ve školním prostředí jiţ můţeme mluvit o managementu 

v širokém slova smyslu a můţeme zde rozlišovat různé jeho úrovně. I to je důvod, proč 

se pojem střední management školy stal klíčovým pojmem bakalářské práce. Obsah pojmu 

školský management, jeho jednotlivé úrovně, je třeba hledat, definovat a zabývat se jimi 

z hlediska nároků, které souvisejí s pracovními pozicemi. Nároky lze jistě sledovat z mnoha 

úhlů pohledu – např. v oblasti odborné, osobnostní, sociální. Zabývat se všemi 

vyjmenovanými oblastmi je náročné, proto se v této práci zaměří pozornost především na 

oblast sociální, na sociální kompetence středního managementu. 

K výběru tématu BP mě dovedl dlouhodobý zájem o proměnu našeho školství a především 

bohaté profesní zkušenosti. Zkušenosti pedagoga, ale i zkušenosti z vedení škol – zástupkyně 

ředitele základní školy sice jiţ po roce 1989, ale ještě školy bez právní subjektivity; mnoho let 

na pozici zástupkyně ředitele církevní VOŠ a konečně zkušenost z pozice ředitelky málotřídní 

základní školy a mateřské školy. Praxe dost bohatá na to, abych mohla vidět a srovnávat 

rozdíly mezi jednotlivými pozicemi, abych si mohla klást otázky a hledat na ně odpovědi. 

Hlavním cílem bakalářské práce je formulování pojmu střední management školy, zařazení 

jednotlivých pozic vedení školy do tří stupňů managementu  a vymezení sociálních 

kompetencí středního managementu školy.  

Cesta k naplnění cíle vedla přes shromáţdění a analýzu teoretických poznatků z oblasti 

managementu, definici pojmu kompetence a sociální kompetence. Hlavní výzkumnou 

metodou praktické části pouţitou ke shromáţdění názorů z praxe a jejich interpretaci byl 
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dotazník. Strukturovaný dotazník byl stejný jak pro vedení škol, další pedagogy 

na manaţerských pozicích i pro ostatní pedagogické pracovníky. Dotazníkové šetření 

proběhlo v šesti základních školách, praţských i mimopraţských. Cílem výzkumu bylo zjistit 

názor na členění managementu ve škole, názor na zařazení jednotlivých pozic do úrovní 

managementu a především vymezení  nároků  středního managementu z hlediska sociálních 

kompetencí ve srovnání s managementem vysokým. 

Při zpracování práce bylo nutné vyřešit několik problémů. Nejprve to byl nedostatek odborné 

literatury, která se zabývá školským managementem. Dostupná je především literatura 

zabývající se podnikovým managementem, ale managementu ve školním prostředí 

je věnováno málo pozornosti. Stejně tak definice běţně uţívaného pojmu kompetence, 

sociální kompetence zvlášť, jsou terminologicky nejednotné. V literatuře se běţně uţívá 

pojem sociální dovednosti, ale sociální kompetence zřídka. Tato problematika je zpracována 

v teoretické části jako východisko části praktické. 

Problémem byla i terminologie. V odborné literatuře i v praxi se pouţívá několik 

ekvivalentních pojmů – top management, vrcholový management a vysoký management. 

V bakalářské práci je pouţíván termín vysoký management.   

Praktická část je  zaměřena na výzkum. Popis konstrukce dotazníku, výběr a charakteristika 

respondentů, vyhodnocení a interpretace získaných dat jsou jejím obsahem. Ani zpracování 

této části bakalářské práce nebylo bez problémů. Jednalo se hlavně o distribuci a vyplňování 

dotazníků. Ochota  ke spolupráci kolegů ve školách nebyla samozřejmostí. Stejně tak 

se ukázala jako problém neznalost odborné terminologie v zadání dotazníku. 

Přesto se i od poměrně malého počtu respondentů, 58 respondentů ze 6 škol, podařilo zjistit 

zajímavé údaje, které přispívají k řešení  aktuálních otázek školského managementu a jsou 

vyuţitelné ve školské praxi, zvlášť v personalistice a vedení lidí. 
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1 Management 

Pojem management se pouţívá v různých významech, konotacích a souvislostech. Především 

se jedná o trojí význam slova ve smyslu:  

„ Management je proces systematického plánování, organizování, vedení lidí a kontrolování,  

který směřuje k dosaţení cílů.“
1
 Management jako specifická aktivita - řízení organizace, 

vedení pracovníků, směřování k určitému cíli, k dosaţení úspěšnosti, prosperity v dané 

organizaci či instituci.  

Management jako skupina řídících pracovníků – vykonavateli managementu jsou lidé, 

vedoucí pracovníci, manaţeři, kteří řídí firmu. „Jde na jedné straně o označení funkce, 

na straně druhé o označení skupiny lidí, kteří tyto funkce vykonávají.“
2
  

Management jako vědní disciplína – věda, teoretická východiska, pravidla a doporučení, 

která se vyvíjejí a mění v návaznosti na nové poznatky praxe. Sám P. F. Drucker však zastává 

názor, ţe management není v pravém slova smyslu vědou.
3
 Přikládání se k pojetí 

managementu jako k  praktické činnosti, kde je nutný individuální přístup a hledání řešení dle 

konkrétní situace a konkrétních specifik.  

Z výše uvedených definic a vymezení managementu je zřejmý velký prostor pro pouţití 

tohoto pojmu. Vzhledem k tomu, ţe cílem bakalářské práce je kompetenční model středního 

managementu školy, zvláště pak sociální kompetence, bude nejčastější pouţití pojmu 

management ve smyslu skupiny řídících pracovníků, kteří se účastní vedení školy na různých 

úrovních, především na úrovni střední. 

1.1 Management školy 

Pojem management zdomácněl jiţ i ve školním prostředí. „Jestliţe je základní aktivitou škol 

učení a vyučování, pak základní činností manaţera ve škole je umoţňovat ostatním učitelům 

pracovat co moţná nejefektivněji na plánování a realizaci učení a vyučování. Management je 

neutrální činností – je o umoţňování toho, aby se věci uskutečnily. To, jak je řídící činnost 

vykonávána, pak určuje, je-li tato činnost přijatelnou, či nikoli.“
4
 Podle A. Gold je škola 

                                                        

1
 Bělohlávek, Fr., Košťan, P., Šuleř, O.  2006, s. 7 

2
 Veber, J. a kol., 2004, s. 19. 

3
 Veber J. a kol., 2004, s. 19. 

4
 Gold, A. 1998, s.18 
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skupinou lidí, dětí i dospělých. Spojeni jsou právně a to za účelem vyučování a učení 

se. Ve škole je třeba, aby někteří lidé převzali určitou odpovědnost za to, aby ostatní měli to, 

co ke své práci potřebují – co nejlepší podmínky k učení i učení se, dostatek financí, podporu. 

To je jeden z cílů řídící práce.  

Pojem školský management se u nás stává aktuálním v období zakládání soukromých škol 

a s přechodem škol do právní subjektivity, se zaváděním rámcových vzdělávacích programů, 

s transformací naší vzdělávací soustavy. Porovnání nároků na vedení škol v době před rokem 

1989 a v období, kdy byly školy vedeny prostřednictvím školských úřadů, s nároky, které 

klade na vedení právní subjektivita, by bylo tématem samostatné práce. Lze jistě 

předpokládat, ţe s právní subjektivitou, většími pravomocemi, ekonomickou samostatností 

a zároveň s větší zodpovědností vedení škol došlo i k podstatným změnám na úrovni 

manaţerské. V současné době ředitelé škol musí být vybaveni mnoha vědomostmi 

i dovednostmi, které dříve ani nepotřebovali. Stále však ředitel zůstává především pedagogem 

a k tomu se nutně musí orientovat v oblasti práva, financí, personalistiky, marketingu apod. 

a musí být i schopný leader. Narůstajícími nároky na vrcholové manaţery vzrůstají i nároky 

na management niţší úrovně. Ve srovnání s minulostí přebírá dnes niţší management školy 

často některé původní kompetence ředitelů. 

Potřeba středních manaţerských pozic ve škole přišla také s kurikulární reformou, 

tzv. rámcovým vzdělávacím programem a vytvářením a zaváděním školních vzdělávacích 

programů. Jednotný vzdělávací program, osnovy, příp. nabídka vzdělávacích programů 

po roce 1990 byly nahrazeny rámcovým vzdělávacím programem, podle kterého školy 

a školská zařízení všech stupňů vytvářejí své vlastní školní vzdělávací programy (dále ŠVP). 

Je to práce nová, náročná a je to dlouhodobý proces v podstatě nikdy nekončící. V určitých 

časových intervalech se  ŠVP evaluují, mění a rozvíjejí, aktualizují. To vše jsou činnosti, 

které je třeba řídit a organizovat. A to je prostor, ve kterém vznikají pozice středního 

školského managementu.  

1.2 Úrovně managementu a management školy 

Řízení rozsáhlých podniků a organizací s sebou přináší i nutnost rozčlenění managementu 

jako celku do jednotlivých úrovní podle různých kritérií, s různými kompetencemi 

a dovednostmi v souladu s charakterem a potřebami vykonávané činnosti. Obvykle se pouţívá 

dělení managementu do tří úrovní. 
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Management lze rozdělit do tří stupňů. Např. dle Vebera: 

„Základní úroveň řízení – někdy téţ označovaná jako management první linie, nejniţší 

úroveň řízení, kdy manaţer jiţ řídí výkonné pracovníky. 

Střední úroveň – řídící pracovníci štábních útvarů či niţších liniových útvarů. 

Vrcholová úroveň řízení – nejvyšší řídící pracovník/ci organizace, jejich postavení 

a kompetence obvykle specifikují statutární dokumenty organizace.“
5
 

Členění managementu do tří úrovní je jen rámcové, v praxi nejčastější. Obvykle však vychází 

z velikosti podniku nebo organizace. Můţe mít i více úrovní, či v malé organizaci můţe mít 

v podstatě jen jeden stupeň.  

Základní rozdíl mezi vrcholovým managementem a ostatními stupni je v kompetencích, 

zodpovědnosti a ve vztahu k majiteli či zřizovateli. Vrcholový management je v přímém 

vztahu k majiteli či zřizovateli a je přímo zodpovědný za prosperitu podniku. Usměrňuje 

a koordinuje všechny činnosti, formuluje vize, cíle a vytváří koncepce vedoucí k jejich 

realizaci. Na práci této skupiny závisejí konečné výsledky.  

Management niţších úrovní je vedený vrcholovým managementem. Spolupracuje s ním, 

realizuje na svých úrovních jeho rozhodnutí a je mu odpovědný. Střední a základní 

management bývá také označován pojmem výkonný management. Mezi jeho úkoly například 

patří: zprostředkování komunikace mezi vedením a provozními pracovníky, vedení 

podřízených, jejich kontrola i motivace, iniciování i řízení změn, organizování práce, 

zabezpečení provozních podmínek a vybavení,… 

Management školy lze strukturovat podle podobného klíče jako management podniku. 

Základním kritériem dělení mohou být pozice v hierarchii rolí a kompetence s nimi spojené. 

Specifická je pozice ředitele školy, jehoţ kompetence jsou vymezené zákonem č. 561/2004 

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

zákon) a zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, a jsou jedinečné. Některá 

práva a povinnosti ředitele školy jsou nedelegovatelné. Ředitele školy lze povaţovat 

za vrcholného manaţera. 

                                                        

5
 Veber, J. a kol. 2004, s. 17 
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Pozici ředitele školy definuje § 130 a 131 školského zákona. Ředitel je statutárním orgánem 

školské právnické osoby. Ze zákona vyplývají jeho práva a povinnosti a vztahy s dalšími 

subjekty vedení školy, např. rady. Dále jsou v § 164 – 166 téhoţ zákona podrobně vymezeny 

předpoklady na pozici ředitele, výběr ředitele konkurzním řízením, způsob ustanovení 

ředitele, vztah ke zřizovateli, důvody k odvolání ředitele a kompetence a odpovědnost 

ředitele, pokud nestanoví zákon jinak.
6
 Tyto povinnosti ředitele jsou zákonné, a tudíţ 

jedinečné. Nelze je delegovat na jiné pracovníky. Ti mohou mít poradní hlas, mohou 

zpracovávat podklady pro různé dokumenty, ale zodpovědný zůstává ředitel školy. Zákon 

č. 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících upravuje předpoklady pro výkon činnosti 

pedagogických pracovníků, jejich další vzdělávání a kariérní systém, tedy i ředitele jako 

pedagogického pracovníka (viz. §5). Výše uvedené skutečnosti vymezují pozici ředitele školy 

jako specifickou a z hlediska managementu jako vrcholovou.  

To vede k oprávnění povaţovat ostatní pozice managementu školy jako niţší. Střední 

management by pak zahrnoval pozice, které jsou jmenované (a odvolatelné) ředitelem, přímo 

jím vedené a jemu odpovědné. Zároveň mají zodpovědnost za vedení pracovníků v určité 

oblasti. Počet a charakter manaţerských pozic střední úrovně je na rozhodnutí ředitele 

vzhledem k počtu tříd, ţáků, specifických podmínek školy tak, aby organizační schéma bylo 

smysluplné a ekonomicky přijatelné. Pracovníci na vedoucích pozicích mají upravenou 

vyučovací povinnost v souladu s nařízením vlády č. 75/2005 Sb. 

Pozice středního managementu je specifická a náročná tím, ţe má vertikální rozměr „nahoru“ 

(směr ředitel) i „dolů“ (směr podřízení pracovníci). Střední management je veden, a zároveň 

vede. Pokud se jedná o větší školu či školské zařízení můţe mít i horizontální rozměr 

ve smyslu spolupráce s kolegy na manaţerských pozicích stejné úrovně (např. 2 a více 

zástupců ředitele). Z toho hlediska lze povaţovat tuto kategorii managementu za velmi 

náročnou, především co se týká osobnostních a sociálních kompetencí, jistě pak také 

speciálních odborných kompetencí v dané oblasti či úkolu.  

Anne Gold ve své knize Řízení současné školy
7
 zařazuje mezi střední management školy 

především vedoucí předmětových skupin. Povaţuje je za „lídry“ v oblasti práce s kurikulem, 

u nás školním vzdělávacím programem, lídry s bohatými pedagogickými znalostmi 

a zkušenostmi v dané kurikulární oblasti, často větší neţ lidé z vedení školy.  Střední 

                                                        

6 Zákon č. 563/2004 Sb. 
7
 Gold, A. 1988, s.15 
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management povaţuje za velmi významný v realizaci  filozofie výchovy a vzdělávání, k níţ 

se škola jako celek hlásí, protoţe propojuje filozofická východiska s konkrétním obsahem 

a přenáší je prostřednictvím pedagogických metod a forem do tříd.   

Anne Gold ve své knize zúročuje mnohaleté zkušenosti z anglického školství, kde se jiţ delší 

dobu neţ u nás pracuje s kurikulem, se školním kurikulem, a kde se výrazněji vyprofilovali 

střední management školy jako významný prvek řízení se specifickými kompetencemi.  

Vývoj podobným směrem lze předpokládat i u nás. V našich podmínkách bychom mezi 

střední pozice školského managementu mohli zařadit především koordinátora ŠVP, metodiky 

jednotlivých oblastí ŠVP, ICT koordinátora, protidrogového koordinátora a metodika 

prevence, vedoucí školních druţin a klubů, výchovné poradce a příp. další pozice, které jsou 

přímo řízené vedením školy a jimţ přísluší vedení skupiny pedagogických pracovníků. 

Otázkou zůstává, jak se dívat z hlediska členění školského managementu na pozici zástupce 

ředitele. Zástupce ředitele je jmenován ředitelem. Je to jeho nejbliţší spolupracovník, který 

zastává i mnoho z ředitelových povinností, a jak vyplývá z názvu, zastupuje ředitele v době 

jeho nepřítomnosti. Z tohoto důvodu lze pozici zástupce ředitele chápat jako jednu z pozic 

vrcholového managementu školy.   

Přítomnost nejniţšího managementu ve škole souvisí s velikostí školy a s organizačním 

schématem.  

1.3 Stupně řízení 

Úrovně managementu školy vyplývají, jak jiţ bylo řečeno, z velikosti organizace, ze stupňů 

řízení a z organizační struktury.   

V malé např. málotřídní škole bude ředitel, který bude přímo řídit ostatní pracovníky. Jedná 

se o jednostupňové řízení školy. 
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Diagram č.1 – Jednostupňové řízení školy 

 

Ve dvoustupňovém systému bude ředitel, dále pak např. zástupce/ci ředitele, uvedeme-li 

i nepedagogické pracovníky, bude sem patřit např. i  vedoucí školní jídelny či správce. 

Diagram č.2 – Dvoustupňové řízení školy 

 

Ve třístupňovém systému řízení bude např. ředitel + zástupci ředitele + výchovný poradce, 

vedoucí školní druţiny, vedoucí školního klubu, vedoucí předmětových komisí atd. 

Diagram č.3 – Třístupňové řízení školy 

 

 

Ředitel školy 

Zástupce ředitele 

pro 1.st. 

 

Zástupce ředitele 

pro 2. st. 

Koordinátor ŠVP 

Výchovný 

poradce pro 

2.st. 

Koordinátor 

ŠVP pro 1..st. 

Vedoucí školní 

družiny 

Koordinátor ŠVP 

pro 2.st. 

Vychovatelky ŠD 

Výchovný 

poradce pro 

1.st. 

Učitelé 

 

Vyučující 

 

Ředitel školy 

 

Zástupce ředitele 

 

Výchovný poradce 

 

Vedoucí školní 

družiny 

Vychovatelky Učitelé 

 

Ředitel školy 

 

Učitelé 

 

Vychovatelka ŠD 
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Z hlediska vymezení jednotlivých úrovní školského managementu by bylo moţné zabývat 

se také novými specifickými pozicemi, které v tradičním organizačním schématu chybí. Jedná 

se např. o vedoucí pozice v dlouhodobých, časově omezených projektech. 
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2 Kompetence 

2.1 Definice pojmu 

Obsah pojmu kompetence se u řady autorů zabývajících se managementem  podobá. 

Implicitně se definice v řadě aspektů shodují, přesto se definice v konkrétním vyjádření liší. 

Několik příkladů definic: 

Prokopenko a Kubr: Kompetence je „schopnost vykonávat určitou funkci nebo soubor funkcí 

a dosahovat při tom určité úrovně výkonnosti.“
8
 

Woodruff: Kompetence je „množina chování pracovníka, které musí v dané pozici pouţít, 

aby úkoly z této pozice kompetentně zvládl.“
9
 

Hroník: Kompetence je „trs znalostí, dovedností, zkušeností a vlastností, který podporuje 

dosaţení cíle.“
10

  

Hroník: Kompetence jako „soubor určitých předpokladů k určité činnosti.“
11

  

Veteška, Tureckiová: Kompetence „… jedinečná schopnost člověka úspěšně jednat a dále 

rozvíjet svůj potenciál na základě integrovaného souboru vlastních zdrojů, a to v konkrétním 

kontextu různých úkolů a ţivotních situací, spojenou s moţností a ochotou (motivací) 

rozhodovat a nést za svá rozhodnutí odpovědnost.“
12

  

Bělohlávek a kol.: „Nároky, kladené na pracovní místa, nazýváme kompetencemi. 

Kompetence je tedy schopnost vykonávat a zvládat určitou profesi nebo funkci.“
13

 

Většina definic mluví o určité schopnosti, souboru či trsu předpokladů pro určitou činnost, 

pro dosaţení cíle. Definice č.2 se zaměřuje více na chování, na činnost, která je nezbytná 

k dosaţení cíle (výsledku). Hroník upozorňuje, ţe kompetence má blíţe k činnosti 

neţ k vlastnosti či rysu. Manaţer je na své pozici sám a plní určitá očekávání související 

                                                        

8
 Prokopenko, J., Kubr, M. a kol. 1996, s. 23 

9
 Kubeš, M., Spillerová, D., Kurnický, R. 2004, s. 27 

10
 Hroník, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 2007, s. 61 

11 Hroník, F. Hodnocení pracovníků. 2007, s. 29 
12 Veteška, J., Tureckiová, M. 2008, s. 27 
13

 Bělohlávek, Fr. a kol. 2006, s. 122-123 
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s rolí. „Ke sledování toho, jak zvládají svou roli, nám pomáhají kompetence (způsobilosti).“ 

14
 Proto jsou kompetence definovány na základě analýzy činností.  

Veteška, Tureckiová (2008) mluví o schopnosti jako jednom ze vstupů. Kompetence je pak 

výstupem.
15

 Tito autoři uvádějí následující znaky kompetence: 

„Kompetence je vţdy kontextualizovaná 

Kompetence je multidimenzionální 

Kompetence je definovaná standardem 

Kompetence má potenciál pro akci a rozvoj“
16

 

Kompetence je třeba chápat v kontextu dané role, situace, očekávaných výsledků. 

O kompetencích je třeba mluvit v souvislostech. Kompetence pro… Kompetence jsou sloţené 

z mnoha sloţek – např. schopnosti a dovednosti, osobnostní charakteristiky, intelektu, 

zkušenosti.  Kompetence souvisejí s nároky a potřebami konkrétní pozice či činnosti. Po celý 

ţivot se proměňují, vyvíjejí se, jsou získávány, nebo i ztráceny.  

 

2.2 Druhy kompetencí 

Kubeš
17

  vymezuje druhy kompetencí podle jejich poţadované a faktické úrovně: 

Základní kompetence (být dostatečně dobrý) – patří sem předpoklady nezbytné pro obsazení 

určitého místa 

Nadstandardní (být vynikající) – kritériem je nadstandardní, nadprůměrný výkon 

Jiný je přehled druhů kompetencí podle Itala a Knöferla uvedený v knize Vetešky 

a Tureckiové
18

: 

Odborné kompetence 

Osobnostní kompetence 

Sociální kompetence 

                                                        

14
 Hroník, F. Hodnocení pracovníků. 2007, s. 29 

15
 Veteška, J., Tureckiová, M. 2008, s. 30 

16 Veteška, J., Tureckiová, M. 2008, s. 31-32 
17 Kubeš, M., Spillerová, D., Kurnický, R. 2004, s.31-36 
18

 Veteška, J., Tureckiová, M. 2008, s. 52-53 
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Další odlišný přístup k členění kompetencí najdeme u Tyrona. Ten sleduje typ práce 

a dovedností, které jsou k jejímu výkonu potřeba: 

Manaţerské kompetence 

Interpersonální kompetence 

Technické kompetence
19

 

Druhů kompetencí nalezneme u různých autorů, zabývajících se tématem kompetencí, mnoho. 

Kompetence jsou pojmenované podle potřeby pro specifickou klasifikaci. Je však zřejmé, 

ţe se jedná o různá pojmenování podobných obsahů, které se jen málo liší nebo se překrývají. 

Pro účel této práce vyjdeme z výše uvedené klasifikace kompetencí Itala a Knörfela, protoţe 

je dobře vyuţitelná a srozumitelná ve vztahu ke školskému managementu a má návaznost 

na klíčové kompetence. 

Klíčovými kompetencemi se zabývá kniha Belze a Siegerta Klíčové kompetence a jejich 

rozvíjení. Uvádějí, ţe pojem klíčové kompetence popsal poprvé Mertens v roce 1974. Dnes 

mají kompetence význam i ve vzdělávání. Klíčové kompetence jsou samy o sobě pojem 

neutrální. Jsou vyuţitelné kdykoliv, v jakékoliv situaci. Jako klíčové jsou nazývány proto, 

ţe „pomáhají vyrovnávat se se skutečností a zvládat tudíţ také nároky flexibilního světa.“
20

 

Autoři je chápou jako to, co pomáhá překonat přechod od práce a pokynů k samostatnosti. 

Klíčové kompetence umoţňují efektivně vyuţít odborné znalosti, a tím je přesahují. Samotné 

znalosti by bez kompetencí zůstaly nevyuţité. 

Čtyři skupiny klíčových kompetencí, jak je vymezuje Belz a Siegrist: 

- Individuální kompetence 

- Sociální kompetence 

- Kompetence ve vztahu k vlastní osobě 

- Kompetence v oblasti metod 

Zvláštní význam má zde individuální kompetence, která je potenciálem k disponování 

ostatními kompetencemi, a zároveň se jejich spolupůsobením rozvíjí.
21

 

                                                        

19 Kubeš, M., Spillerová, D., Kurnický, R. 2004, s. 20 
20 Belz, H., Siegrist, M. 2001, s.27-28 
21

 Belz, H., Siegrist, M. 2001, s. 166-167 
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Manaţerské kompetence jsou kompetence, které dělají manaţera skutečným manaţerem. 

Různí autoři vidí podstatu manaţerské kompetence v něčem jiném. Hroník ve své knize Jak 

se nespálit při výběru zaměstnanců strukturuje manaţerskou kompetenci do 4 oblastí 

a 16 dimenzí: 

A. Zná dobře svou profesi 

Podporuje manaţerské funkce – delegování, uvolňování zdrojů a koordinace jejich vyuţívání 

Posiluje sdílení společné vize 

Rozumí politice nové organizace 

Má přístup ke zdrojům 

Rozumí organizaci i oboru 

B. Vede a podporuje druhé 

Je přesvědčený vůdce 

Je zastáncem změn 

Je na něm vidět pruţnost 

C. Umí účinně komunikovat 

Působí na druhé 

Pěstuje s nimi vztahy 

Umí čelit nepříjemnostem 

Povzbuzuje otevřenou komunikaci 

Umí dobře naslouchat druhým 

D. Umí dobře pracovat s týmem 

Podporuje spolupráci 

Vytváří atmosféru, ve které je vše dosaţitelné 

Pomáhá druhým růst a rozvíjet se
22

 

Tento model struktury manaţerské kompetence preferuje interpersonální kvality. Lze 

ho interpretovat i v návaznosti na model druhů kompetencí Itala a Knöferla (viz výše). Jejich 

základní tři druhy kompetencí (odborné, osobnostní, sociální) můţeme srovnat s touto 

                                                        

22
 Hroník, F. 1999, s.245-246 
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strukturou manaţerské kompetence: A. Zná dobře svou profesi jako odbornou kompetenci, 

B. Vede a podporuje druhé jako osobnostní (leadership), C. Umí účinně komunikovat 

a D. Umí dobře pracovat s týmem jako kompetenci sociální (důraz na komunikaci 

a kooperaci). V poloţkách C a D jsou zařazené dovednosti manaţera v souvislosti 

s působením na lidi.  

C. Umí účinně komunikovat = komunikace 

Působí na druhé = má vliv a je respektovaný 

Pěstuje s nimi vztahy = umí jednat s lidmi 

Umí čelit nepříjemnostem = je odolný vůči stresu, umí se ovládat 

Povzbuzuje otevřenou komunikaci = umí vést rozhovor, dát zpětnou vazbu a dát druhým 

prostor k vyjádření 

Umí dobře naslouchat druhým = umí aktivně naslouchat s plnou pozorností a zájmem 

D. Umí dobře pracovat s týmem = kooperace 

Podporuje spolupráci = umí vést tým, přijmout roli i přidělit role ostatním, vytvářet pravidla 

a týmové normy 

Vytváří atmosféru, ve které je vše dosaţitelné = umí podporovat a motivovat, vzbuzovat 

důvěru 

 

2.3 Kompetenční model 

Kompetenční model je významným nástrojem řízení lidí. „Kompetenční model představuje 

určitým způsobem uspořádané kompetence.“
23

 

Obsahuje typy kompetencí a pojmenovává nejdůleţitější kompetence z hlediska fungování 

organizace i kompetence průřezové (nespecifické, ale pozitivně ovlivňující nejrůznější 

situace). Z kompetenčního modelu se odvozují modely kompetencí pro dané pracovní pozice. 

Vytvářejí „most“ mezi firemními hodnotami na jedné straně a popisem práce (job description) 

na straně druhé. Kompetenční model platí pro všechny klíčové pozice. Je sdílený, 

                                                        

23
 Hroník, F. Hodnocení lidí. 2007, s.30 
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coţ znamená, ţe není vytvořený jen shora, ale je vytvářený i zdola. Není neměnný. 

Je v průběhu doby evaluován a pozměňován.
24

  

Hroník upozorňuje na funkci a výhody kompetenčních modelů. Především sjednocují jazyk 

manaţerů, poskytují kritéria pro výběr a hodnocení pracovníků, poskytují podklady a exaktní 

údaje pro systém hodnocení, odměňování a rozvoj.
25

  

Důleţitým krokem pro vytvoření kompetenčního modelu je identifikace kompetencí. 

Způsobů, jak identifikovat a měřit kompetence, které jsou nejdůleţitější pro dosahování 

ţádoucí úrovně výkonu, je mnoho. Uplatňují se v nich kombinace nejrůznějších metod. 

K nejčastějším pouţívaným patří metody explorativní (pozorování, strukturované rozhovory), 

funkční analýza, výstupy z hodnocení pracovníků, metody řešení problémů (hraní rolí, 

případové studie), projektové metody, analytické metody (testy, dotazníky), apod.
26

 Často 

dochází k průniku nebo překrývání kompetencí. Proto je dobré vycházet z popisu pracovní 

pozice a její charakteristiky a teprve potom přiřazovat ţádoucí kompetence, 

tzn. od kompetence firmy ke kompetenci jedince.
27

  

Jak vyplývá z uvedených informací, kompetenční model je v současné době vyuţívaný nástroj 

jak v personalistice, tak v efektivním naplňování firemních cílů. Mluví se o kompetenčním 

řízení. Jeho vyuţití je smysluplné i ve školském managementu pro identifikaci kompetencí 

všech pozic školského managementu a při výběru vhodných manaţerů, jejich hodnocení 

a vzdělávání. Vţdyť v souvislosti s právní subjektivitou se školy stávají „firmami“ a vstupují 

do trţního prostředí. Školský management se tak přibliţuje managementu firemnímu. 

 

2.4 Sociální kompetence 

Lidé ţijí v sociálním prostředí, které ovlivňuje jejich vývoj a formuje jejich osobnost. 

V sociální síti vztahů zaujímají své role. Kaţdý člověk má svoji roli (systém rolí), protoţe ţije 

mezi lidmi. A kaţdá role se projevuje v jeho chování. V kaţdé sociální roli, ve které člověk 

stojí, se projevují a formují interpersonální dovednosti. Mezi základní interpersonální 

dovednosti patří hlavně umění odmítnout, sdělit svůj poţadavek, přání, vyjádření pocitů, 

                                                        

24
 Veteška, J., Tureckiová, M. 2008, s. 100 

25 Hroník, F. Hodnocení lidí. 2007, s.30 
26 Veteška, J., Tureckiová, M. 2008, s. 100 
27

 Hroník, Fr. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 2007, s.68 
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umění empatie, naslouchání, umění poskytnout i přijmout kritiku nebo ocenění. Z těchto 

dílčích dovedností tak, jak se projevují v konkrétních situacích, můţeme usuzovat 

na dovednosti kooperace, navázání a udrţení kontaktu, vedení lidí, přijímání vedení,…
28

  

Sociální (a občanské) kompetence jsou definované např. v příloze Doporučení Evropského 

parlamentu a Rady Evropské unie z 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích 

pro celoţivotní učení: 

„Definice sociální a občanské kompetence: Tyto kompetence zahrnují osobní, mezilidské, 

mezikulturní, sociální a občanské kompetence a pokrývají všechny formy chování, které 

jedince připravují na jeho efektivní a konstruktivní účast nastále rozmanitějším společenském 

a pracovním ţivotě a na řešení případných konfliktů….“  

Základem této kompetence jsou dovednosti konstruktivně komunikovat v různých 

prostředcích, projevovat toleranci, vyjadřovat a chápat různá stanoviska, jednak tak, aby došlo 

k navození důvěry, a projevovat empatii. Jedinci by měli být schopni vyrovnat se se stresem 

a frustrací a konstruktivně se vyjadřovat a rovněţ by měli rozlišovat mezi osobní a pracovní 

sférou. Kompetence je zaloţena na postoji spočívajícím ve spolupráci, sebevědomí 

a čestnosti. Jedinci by se měli zajímat o socio-ekonomický rozvoj a komunikaci s jinými 

kulturami, měli by doceňovat rozmanitost a respektovat ostatní a měli by být připraveni 

překonávat předsudky a dělat kompromisy.
29

 Sociální kompetence je zde vymezovaná 

v souvislosti s občanskou kompetencí. Společnost je společenstvím lidí, občanů a uvnitř 

ní vznikají sociální vztahy, sociální síť. 

S výše uvedeným souvisí i definice sociální kompetence, jak ji uvádí Hroník: „Sociální 

kompetence je sloţitou strukturou, průnikem různých dovedností, návyků, vlastností, potřeb, 

postojů a různých předpokladů.“
30

 Sociální kompetence je nezbytnou všude tam, kde je práce 

s lidmi významnou. Hroník ji chápe jako obratnost a efektivitu v jednání s lidmi v sociálním 

styku s respektem k lidské důstojnosti a s vysokou kultivovaností. Chápe ji jako zběhlost, 

způsobilost, mistrovství člověka přiměřeně jednat s lidmi a řešit problémy, které souvisejí 

                                                        

28 Hroník, F. 1999, s.227-231 
29 http://eur-lex.europe.eu in 25.1.2011 
30

 Hroník, F. 1999, s.239 

http://eur-lex.europe.eu/
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s jeho začleněním do sociální skupiny i svého působení ve skupině v souladu s cíli organizace 

a na základě reflektovaného respektování mravních principů.
31

  

Belz a Siegert sociální kompetencí rozumí: 

Schopnost týmové práce 

Kooperativnost 

Schopnost čelit konfliktním situacím 

Komunikativnost 

tzn. schopnosti, které umoţňují kompetentní kontakt s kolegy, se zákazníky (ţáky, rodiči), 

s nadřízenými (zřizovatelem a dalšími uvnitř instituce i jinými institucemi v hierarchii 

systému), s obchodními partnery (s jinými školami, s poskytovateli sluţeb).
32

  

Ital a Knörfel ve svém modelu kompetencí blíţe specifikují sociální kompetence 

jako schopnost:  

Vnímat, zachovávat a rozvíjet zdroje vlastní i druhých 

Vyjadřovat se přiměřeně situaci, srozumitelně a diferencovaně 

Motivovat se k učení, poukázat na změny chování a postoje a podporovat je 

Váţit si hodnot a spolupracovat s ostatními 

Střídáním účasti, angaţovanosti a distance vstupovat do vztahů, zachovávat je a ukončovat 

Zaobírat se konflikty, řešit je nebo je strpět
33

 

Společné všem definicím pojmu sociální kompetence je, jak vychází z principu 

této kompetence, schopnost přiměřeně a efektivně komunikovat ve všech situacích a za všech 

okolností. Člověk jako bytost společenská ţije ve společenství, ve společenství firmy, 

organizace, školy, a nutně k ţivotu v něm potřebuje komunikovat, naslouchat a umět řešit 

konflikty. Škola je z hlediska sociální sítě sloţité a komunikačně náročné prostředí. Střední 

manaţer v ní stojí v roli nadřízeného, podřízeného i kolegy. To vyţaduje kromě ostatních 

kompetencí vysokou úroveň sociální kompetence, která je jednou z nejdůleţitějších. 

Se sociální kompetencí souvisí velmi úzce emocionální inteligence. 

 

                                                        

31 Hroník, F. 1999, s.239 
32 Belz, H., Siegrist, M. 2001, s.166-167 
33

 Veteška, J., Tureckiová, M. 2008, s. 52-53 
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2.5 Sociální kompetence a emoční inteligence 

Další definicí sociální kompetence je chápání sociální kompetence jako kapacity jedince 

ke kognitivně-afektivně-behaviorálnímu manaţerování chování ve směru dosaţení osobních, 

sociálních cílů.
34

 Jedná se o chápání sociální kompetence jako schopnosti jedince k nacházení 

souvislostí mezi myšlením, cítěním a chováním, které vedou k dosaţení sociálních úloh 

a očekávaných výsledků. V této definici je kladený důraz na vztah rozumu (kognice), 

proţívání (emocí) a vlastním chováním. Kvalita sociální kompetence je daná součinností 

všech tří sloţek. Stejně tak sociální kompetence v kompetenčních modelech představuje 

uvědomělé, citově přiměřené chování v dané pozici v konkrétní situaci. 

Sociální kompetence má blízký vztah k sociální inteligenci. Pojem sociální inteligence má 

neutrální obsah. Projevuje se jak v pozitivním, tak v negativním chování. Naproti tomu 

sociální kompetence má pozitivní náboj. Směřuje vţdy k pozitivnímu cíli. Jak bylo řečeno 

výše, kompetence se projevují v chování. Proto i sociální způsobilost je předpokladem 

dobrého sociálně kompetentního chování. 

V této definici je zřetelný důraz na emoce a tím na emoční inteligenci. Emoce jsou vyšší 

duševní vlastnosti. Jsou přizpůsobivé, tzn. mají podpořit nějaký ţádoucí výsledek.
35

 Teorie 

emoční inteligence Saloveye a Mayera propojuje tři duševní procesy týkající se emočních 

procesů – posouzení a vyjadřování emocí, regulaci či kontrolu emocí, vyuţití emocí 

adaptivním způsobem. Podle tohoto modelu emočně inteligentní osoby by měly být schopné 

především ve správném vnímání a posouzení vlastních emocí, jejich vyjadřování a sdělování 

ostatním, kdyţ je to třeba, správném rozpoznávání emocí druhých a reakcí na ně sociálně 

adaptivním způsobem, účinnou regulací emocí vlastních a druhých za účelem dosaţení 

konkrétních cílů a vyuţitím vlastních emocí k řešení problémů adaptivního chování.
36

   

Emoční inteligence v souvislosti se sociální kompetencí je vnímána  jako předpoklad úspěchu 

na pracovišti. Má významnou spojitost s vývojem „vůdcovství“, schopností posilovat 

soudrţnost skupiny. Podporuje  přiměřenou zpětnou vazbu při hodnocení výkonu, posiluje 

loajalitu vůči organizaci. Je významná v personalistice. Při kontrole práce počítá s pocity, 

                                                        

34 Výrost, J., Slaměník, I. 2008, s.206 
35 Schulze, R., Roberts, D.R. 2007, s.31-40 
36

 Dtto. s.55 
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posiluje sebeúctu. Emoční inteligence zaujímá čím dál významnější místo vedle racionálních 

normativních modelů organizačního chování.
37

 

Emoce jsou „jádrem“ ţivota v organizaci. Jsou zdrojem motivace, vůdcovství a aktivity. 

Podle George
38

 emoční inteligence podporuje aspekty vůdcovství kromě jiného vývojem 

představ o cílech, vzbuzováním pocitu hodnoty práce podřízeným, podporováním emočně 

pozitivního klimatu a důvěry, usnadňováním procesu změny i vytvářením pocitu 

sounáleţitosti s organizací. Vedoucí pracovníci, kteří jsou vyrovnaní a převaţuje u nich dobrá 

nálada, efektivněji vedou své podřízené i jednají se svými nadřízenými. Jsou odolnější vůči 

stresu. 

Emoční klima je podporováno firemní kulturou.  Symboly, logo, jazyk, tradice, společné 

mimopracovní akce mají především emocionální náboj. Emočně inteligentní vůdci si jsou 

toho vědomi a pouţívají prvky firemní kultury při řízení a budování loajality. V rámci emoční 

inteligence je důleţitá sebereflexe, sebeuvědomování manaţerů. S vysokou mírou 

sebeuvědomování se lépe zvládají emoce nejen podřízených, ale i nadřízených.
39

  

Goleman
40

, významný psycholog, který se zabýval emoční inteligencí, mluví o významu 

emocí pro soudrţnost skupiny. To platí i pro pracovní skupiny. Emoční inteligence podle 

něho vede k harmonickému sdílení kompetencí ve skupině, jejíţ výkon překračuje výkon 

skupiny, která sdílí pouze kognitivní dovednosti. Členové skupin s vysokým výkonem 

se vzájemně podporují, spolupracují, jejich vztahy jsou zaloţené na empatii a vyspělých 

sociálních dovednostech. Ve skupině chybí dominantní členové a soutěţivost.  

Jednou z forem empatie je emoční přizpůsobivost, porozumění emocím ostatních, výsledkem 

kterého je pěstování harmonie ve skupině. Harmonické vztahy mohou být narušeny konflikty. 

Schopnost konstruktivně řešit konflikty je velmi důleţitá. Předpokladem pro řešení konfliktu 

je schopnost vnímat, vyjadřovat a kontrolovat vlastní emoce, ale také rozpoznání a řízení 

emocí ostatních. To vše umoţňuje diskusi vedoucí k řešení konfliktu.  

Sociální kompetence se projevují v prosociálním chování. Prosociální chování se v organizaci 

projevuje ochotou pomoci a poradit, hájením zájmu organizace, přijímáním nových úkolů. 

Pozitivní klima s prosociálním chováním souvisí. Zajímavé je zjištění, ţe zaměstnanci (lidé) 

                                                        

37
 Schulze, R., Roberts. D.R. 2007, s.269 

38
 dtto,  s.272 

39 dtto, s.273 
40 dtto. s.274 
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s pozitivní náladou si pamatují pozitivní informace a pozitivní zkušenosti. Je tedy 

pravděpodobnější, ţe jejich pozitivní nálada bude posilovat například ochotu pomoci 

potřebným. Emočně inteligentní zaměstnanci si snáze uvědomují poţadavky organizace a lépe 

se jim přizpůsobí.
41

 Umí si stanovovat priority v úkolech, mít kontrolu nad svou prací, mít 

dobrý pocit z práce, vnitřní pravdivosti a emoční poctivosti, pocit sebeúcty. To vše vede 

k vnitřnímu uspokojení zaměstnance, coţ je silný motiv pro angaţovanost v dalším úkolu. 

Emoční inteligenci byla nyní věnovaná velká pozornost. Řada výzkumů prokazuje vztah mezi 

emoční inteligencí a sociální kompetencí, úspěšností v osobním i profesním ţivotě. Emoční 

inteligence je spojnicí mezi osobnostní a sociální kompetencí manaţera. Posouvá důraz 

od kognitivních přístupů managementu k přístupům zaměřeným více na osobnost manaţera 

a zaměstnanců vůbec.   

 

2.6 Místo sociálních kompetencí v kompetenčním modelu středního 

školského manažera 

Manaţer na střední manaţerské pozici ve škole se ocitá v sociálně sloţité situaci. 

Je prostředníkem mezi vedením školy a svými kolegy, zároveň v partnerském vztahu s kolegy 

na střední manaţerské pozici. Komunikuje jak ve vertikální, tak v horizontální rovině. 

Vertikálně směrem nahoru k vedení školy, směrem dolů ke svým podřízeným. Horizontálně 

s kolegy na stejné manaţerské úrovni. Dostává se tak do sloţité sociální sítě. Ocitá se sám 

jako podřízený, kdy přijímá informace shora a předává je kolegům směrem dolů, a zároveň 

přenáší informace zdola směrem k vedení. S oběma skupinami vyjednává, řeší problémy, 

příp. konflikty. V horizontální rovině komunikuje s kolegy a kooperuje s nimi na daném 

úkolu. 

 

 

 

 

                                                        

41
 dtto. s.278 
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Diagram č.4 – Vztahová síť školského managementu 

 

 

Střední manaţer potřebuje umět ovlivňovat své podřízené, působit na ně ve smyslu dosaţení 

cíle tak, aby získal respekt a byl přirozenou autoritou svým podřízeným. Zároveň respektuje 

názor, rozhodnutí, zadání úkolu svého nadřízeného a přijímá jeho vliv. Těţko by mohla dobře 

fungovat organizace, kde by střední management byl v rozporu s vedením. Předávání 

informací a řešení úkolů by bylo poznamenáno negativními emocemi a nepřesvědčivým 

postojem. Práce by byla neefektivní. Stejně tak ve škole. Postavení středního managementu 

uprostřed sociální sítě organizace a v hierarchii školy předpokládá velkou míru odolnosti vůči 

stresu a nezbytnost ovládat se. Ve škole zvlášť ještě ve spojení s odborností. Většina 

zúčastněných má stejné vzdělání, vykonává stejnou práci – vyučuje ţáky. Liší se svými 

odbornými zkušenostmi, dovednostmi i osobnostními kompetencemi. Postoj školního 

manaţera musí být pravdivý, aby byl přesvědčivý a k uvěření. Střední školní manaţer je ve 

větším tlaku neţ kolegové, které vede. S vedením souvisí i umění poskytovat přiměřeným 

způsobem zpětnou vazbu a hodnocení, ale i prostor pro názor a vyjádření druhé strany. Totéţ 

střední manaţer na jedné straně poskytuje kolegům, na straně druhé přijímá od vedení školy. 

Při vyjednávání s kolegy na stejné manaţerské úrovni musí čelit různým názorovým střetům, 

neţ dojdou ke konsensu v řešení společného úkolu zadaným vedením školy.  

Z hlediska nároků na kooperaci je škola specifickým prostředím. Učitel stojí před ţáky sám 

a stráví tak většinu vyučovacího (pracovního) času. Zodpovídá za svou práci ve třídě, 

organizuje ji. Na potřebu vzájemné komunikace a ochoty ke spolupráci má vliv i prostorové 

řešení školy. Častější přirozený kontakt mezi kolegy je ve školách se sborovnou ve srovnání 

se školou, kde učitelé tráví čas přestávek a po vyučování v kabinetech. Kurikulární reforma 
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se dotýká i změny v komunikaci a spolupráci učitelů. Vytvoření a realizace školního 

vzdělávacího programu (dále ŠVP), evaluace, změny ŠVP  počítá s intenzivní spoluprací 

vytvořením pracovního týmu. To je pracovní situace, kde se bez kooperace neobejdeme. 

Koordinace realizace ŠVP z největší části souvisí se zapojením středního managementu školy. 

Se ŠVP se vytvořil ve školách prostor pro pozice na střední manaţerské úrovni a počítá 

s nimi. Koordinátor ŠVP a jeho spolupracovníci potřebují sami umět spolupracovat, přijmout 

svoji týmovou roli a normy, ale zároveň potřebují umět vést svůj tým, přidělit role 

s kompetencemi, řídit práci, podporovat a motivovat členy týmu, vést k vytváření pravidel 

a norem. Efektivně spolupracující tým je výsledkem mnoha proměnných, role vedoucího 

týmu je však zásadní. Vzhledem k výše jiţ zmíněnému tradičnímu postavení učitele „sólisty“ 

je spolupracující tým pedagogů novým prvkem ţivota školy.   
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Výzkumná část 

3 Cíl výzkumu  

Změny na základních školách související s probíhající transformací školské soustavy 

a zaváděním školních vzdělávacích programů mají dopad i na změnu řízení a vedení škol. 

Proměna škol sebou nese nutnost vzniku dalších manaţerských pozic, především na střední 

úrovni. Tradice českého školství je postavená především na autoritě ředitele, jednotné 

organizační struktuře a transmisivním pojetí vzdělávání. Transformace českého školství 

se týká všech prvků systému – legislativy, struktury, cílů a metod vzdělávání, kaţdodenního 

ţivota škol. Kaţdá změna je sloţitý proces a potřebuje čas, změna mnoho let zavedeného 

systému zvlášť.   

Bakalářská práce je zaměřena na probíhající změny ve vedení a řízení základních škol, 

na rozšiřování pozic školského managementu, jejich členění a na aplikaci kompetenčních 

modelů ve školském prostředí. Zvláštní pozornost je věnovaná sociální kompetenci vysokého 

a středního školského managementu.   

Cílem bakalářské práce je popsat vnímání členění školského managementu na základních 

školách. Dalším cílem je zjistit názor odborné veřejnosti na sociální kompetence jako podklad 

pro vytváření kompetenčního modelu středního managementu školy. 

Tvrzení jako východiska výzkumu: 

Členění podnikového managementu nelze zcela mechanicky přenést do školního prostředí. 

Stupně managementu jsou v oblasti sociálních kompetencí odlišné. 

Pozice zástupce ředitele je součástí vysokého školského managementu. 

 

4 Výzkumná metoda  

Ke sběru dat kvalitativního výzkumu je pouţitý dotazník. Dotazník umoţňuje získání 

informací a názorů dané skupiny respondentů. Vyhodnocení získaných informací a jejich 

analýza je podkladem k jejich interpretaci,  ke srovnání s výchozími tvrzeními a k formulaci 

závěrů.  
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4.1 Popis konstrukce dotazníku 

V úvodní části dotazníku jsou zjišťované informace, které mohou být významné z hlediska 

vyhodnocení a případného srovnání zjištěných údajů, informace, které formují a ovlivňují 

názor respondentů. Týkají se velikosti školy jako faktoru ovlivňujícího strukturu 

managementu a tím i zkušenosti s různými manaţerskými pozicemi. Stupeň školy (1.stupeň, 

2. stupeň ZŠ, příp. školní druţina) má vztah k míře komunikace ve škole. Uváděná délka 

odborné pedagogické praxe je významná z hlediska míry zkušeností a formování názorů 

na vedení školy. Znalost školského prostředí je daná i osobní zkušeností práce na manaţerské 

pozici.  

Poloţka dotazníku č.1 zjišťuje vnímání podílu jednotlivých pozic ve škole na vedení. 

Respondent označí kříţkem ve výčtu pozic ty, které se podle jeho názoru podílejí na vedení 

školy, tzn. mají vliv na vedení. Je to do jisté míry subjektivní názor. Kromě jiného zobrazuje 

míru vlivu jednotlivých pozic ve škole. 

V poloţce č.2 respondent rozřadí podle vlastního názoru pozice, které označil v poloţce č. 1, 

do kategorií dle úrovní managementu – vysoký, střední, nízký. Tato poloţka sleduje vnímání 

rozlišení významu pozic školského managementu, zvláště pak zařazení pozice zástupce 

ředitele.  

Poloţka č.3 se zaměřuje na hierarchii kompetencí jako základní struktury kompetenčního 

modelu – osobnostní, sociální a odborné kompetence. Tyto kompetence zahrnují kompetentce 

nezbytné pro školského manaţera. Míra jejich významu však můţe být různě vnímaná. 

Respondent dle svého názoru seřadí výše uvedené kompetence sestupně. Pořadí vyjádří číslicí 

1-3. Hodnocení kompetencí se týká vysokého managementu. 

Poloţka č.4 se týká také hierarchie kompetencí, ale zaměřuje se na kompetence středního 

managementu.  

Porovnáním výsledků v poloţce č.3 a č.4 ukáţe, jestli se odlišuje vnímání důleţitosti 

kompetencí vysokého a středního managementu, nebo je pořadí kompetencí stejné. 

Poloţka č.5 a č.6 se zaměřuje na konkrétní sociální dovednosti jako sloţky sociální 

kompetence. Výčet dovedností vychází z teorie kompetenčních modelů Fr. Hroníka 

(viz výše). Osm dovedností seřadí respondenti očíslováním od nejvýznamnější po nejméně 
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významnou. Vyhodnocení údajů je obrazem vnímání důleţitosti jednotlivých sociálních 

dovedností pro vysoké manaţerské pozice ve škole i pro střední pozice a jejich srovnání. 

Poloţka č. 7a zjišťuje názor respondentů, zda se odlišují sociální kompetence vysokého 

a středního managementu. Výsledek porovnání vyhodnocení této poloţky s předcházejícím 

srovnáním poloţek č.5 a č.6 svědčí o  pochopení zadání a o jednotě názoru.  

Poloţka č.7b je prostorem pro volné vyjádření respondentů k dané problematice, odlišnosti 

významu sociálních kompetencí vysokého a středního managementu školy. Respondenti 

zdůvodní odpověď v poloţce č.7a. Analýza, strukturalizace a interpretace odpovědí dá obraz 

příčiny rozdílů mezi jednotlivými úrovněmi managementu v oblasti sociálních kompetencí. 

Konstrukce a srozumitelnost dotazníku byly ověřeny pilotním zadáním a rozhovorem 

s ředitelem školy i běţným pedagogem. Problémem se ukázala odborná terminologie, 

např. termíny kompetence, pouţívání termínu management ve školním prostředí a jeho 

členění. Nejdůleţitější termíny byly vysvětleny v průvodním dopise. Zadání instrukcí bylo 

srozumitelné. 

 

4.2 Výběr respondentů a jejich charakteristika 

Pro výzkum bylo vybráno šest základních škol. Pro pestrost skupina mimopraţských škol (A)  

a  skupina praţských škol (B). Z hlediska velikosti se jedná o čtyři školy středně velké (300 – 

500), jedna škola je malá (do 100 ţáků), jedna škola velká (nad 500 ţáků).  

Graf č. 1 - Zastoupení základních škol podle velikosti 
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Všechny základní školy jsou veřejné. Jedna škola je speciální základní škola waldorfského 

typu.  
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Škola A1 – Plně organizovaná základní škola s kapacitou 410 ţáků v 15 třídách. Zřizovatelem 

je město s cca 5tis. obyvateli. Škola je organizovaná v třístupňovém řízením. První stupeň 

řízení: vedoucí školní druţiny; druhý stupeň řízení: zástupce ředitele, třetí stupeň řízení: 

ředitel školy. Ve škole se na vedení a organizaci podílejí další vedoucí pozice. Na tzv.nultém 

stupni řízení: výchovný poradce, vedoucí metodického sdruţení 1. a 2. stupně ZŠ a dále 

školní metodik prevence, školní koordinátor EVVO, koordinátor a metodik ICT, koordinátor 

ŠVP. 

Škola A2 – Plně organizovaná základní škola s kapacitou 420 ţáků v 18 třídách. Zřizovatelem 

je město s cca 7.300 obyvateli. Škola má třístupňové řízení. První stupeň řízení: výchovný 

poradce, koordinátor ŠVP, vedoucí školní druţiny; druhý stupeň řízení: zástupce ředitele pro 

1. stupeň, zástupce ředitele pro 2. stupeň; třetí stupeň řízení: ředitel. 

Škola A3 – Plně organizovaná základní škola s kapacitou 360 ţáků v 18 třídách. Zřizovatelem 

je město s cca 1600 obyvateli. Řízení školy je třístupňové. První stupeň: preventista 

patologických jevů, poradce pro volbu povolání, vedoucí školní druţiny; druhý stupeň: 

zástupce ředitele, výchovný poradce; třetí stupeň: ředitel školy. 

Škola B1 -  Zřizovatelem plně organizované základní školy je městská část Prahy. Škola má 

kapacitu 300 ţáků a 13 tříd. Škola má dvoustupňové řízení. První stupeň: zástupce ředitele 

a vedoucí školní druţiny; druhý stupeň: ředitel školy. 

Škola B2 – Zřizovatelem plně organizované základní škol sídlištního typu je městská část 

Prahy. Škola má kapacitu 750 ţáků v 35 třídách. Řízení školy je třístupňové: první stupeň 

řízení: vedoucí učitelka pro 1.st. (nultý a 1. ročník), vedoucí učitelka pro 1.st. (2. – 5. ročník), 

vedoucí učitelka pro 2.st. (humanitní odvětví), vedoucí učitelka pro 2.st. (přírodovědné 

odvětví), výchovný poradce; druhý stupeň: zástupce pro pedagogický proces; třetí stupeň: 

ředitel školy.  

Škola B3 – Základní a střední speciální škola waldorfského typu, jejímţ zřizovatelem je 

Hl. město Praha, je malá škola rodinného typu. Řízení školy je dvoustupňové. Druhý stupeň 

řízení: zástupce ředitele, výchovný poradce, preventista; první stupeň řízení: ředitelka školy.  

Zvláštností vedení této alternativní školy, jejíţ vzdělávací program vychází z antroposofie, je 

tzv. kolegium. Jedná se pravidelná setkávání všech vyučujících a asistentů. Setkání 

se realizují jednou za týden. Setkání slouţí k předávání informací, přidělování úkolů 
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a kompetencí, ale také ke společnému rozhodování. Celý pedagogický sbor se tak podílí 

na vedení a směřování školy při zachování autority ředitele. 

Tabulka č.1 – Přehled základních škol, respondentů výzkumu 

 Praha Mimopražské 

školy 

Počet žáků Počet 

respondentů 

Škola A1  x 300 – 500 15 

Škola A2  x 300 – 500 4 

Škola A3  x 300 – 500 9 

Škola B1 x  300 – 500 8 

Škola B2 x  500 a více 11 

Škola B3 x  0 – 100 11 

 

Jak jiţ bylo uvedeno výše, dotazníky vyplňovali jak učitelé na manaţerských pozicích, 

tak učitelé bez manaţerské praxe. Poměr obou skupin je téměř vyrovnaný – 46,5% 

respondentů s manaţerskou praxí, 63,5% respondentů bez manaţerské praxe.   

Graf č.2 – Praxe respondentů na vedoucí pozici 
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Z hlediska procentuálního sloţení je největší podíl zástupců ředitele (33,3%), dále pak ředitelé 

škol (18,5%) a ostatní manaţerské pozice (viz graf č.3) 
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Graf č.3 – Procentuální rozloţení vedoucích pozic respondentů 
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Délka praxe respondentů na manaţerských pozicích se lišila v rozpětí od 1 roku do 20 let 

(viz graf č.4). Nejpočetnější skupina respondentů byla s manaţerskou praxí 5 let (25,9%) 

a dále s praxí 10 let (18,5%). Zkušenosti získané v manaţerské praxi jsou faktorem, který 

můţe ovlivnit výsledek výzkumu.  

Graf č.4 – Délka manaţerské praxe respondentů ve vedoucí pozici 
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4.3 Distribuce dotazníku a jeho návratnost 

Dotazník byl distribuován do všech základních škol prostřednictvím ředitele školy.  

Kaţdá škola obdrţela 15 dotazníků. Míra spolupráce a ochoty ke spolupráci byla různá.  

Níţe uvedený graf vyjadřuje míru zapojení do výzkumu. Počet vrácených vyplněných 

dotazníků je 100%. Graf zobrazuje procentuální zastoupení respondentů jednotlivých škol. 

Graf č. 5 – Procentuální zastoupení základních škol ve výzkumu 
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Dotazníky obdrţelo vedení školy (ředitel školy a zástupci ředitele) a osoby v dalších 

vedoucích pozicích (vedoucí školní druţiny, výchovný poradce, koordinátor ŠVP, prevence 

sociálně patologických jevů, koordinátor ICT,…). Zbývající dotazníky vyplnili ostatní učitelé.  

Dotazníků bylo distribuováno celkem 90. Vrátilo se 58 vyplněných. Návratnost tedy byla 

64%. 

Graf č. 6 – Návratnost dotazníků 
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5 Analýza získaných dat a jejich interpretace 

Vyhodnocení dotazníku je provedeno po jednotlivých poloţkách s příslušným komentářem. 

Výsledek zjištění obvykle vyjádřený graficky. Interpretace získaných dat následuje za grafem.  

 

5.1 Položka č.1 – Pozice, které se podílejí na vedení školy 

Vnímání manaţerských pozic ve škole je různé. Je především ovlivněno tradicí. Ve vedení 

školy vţdy byl a je ředitel školy a nejčastěji zástupce ředitele. Další pozice jako 

např. výchovný poradce, vedoucí školní druţiny, metodici, koordinátor ŠVP mají své 

specifické významy vyplývající z funkce. Vedoucí pozice jsou charakteristické určitými 

kompetencemi a zodpovědností. Z hlediska subjektivního mají osoby na manaţerských 

pozicích určitý vliv na rozhodování a vedení školy v širším slova smyslu. Obojí, objektivní 

i subjektivní, faktory se promítají v odpovědích respondentů. V označení manaţerských pozic 

se projeví jak faktický podíl na vedení školy, tak názor na vliv na vedení.  Respondenti 

označovali jednotlivé pozice, které se podílejí na vedení jejich školy.  

Graf č. 7 – Manaţerské pozice ve školním prostředí 
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Vyhodnocení a interpretace: Vyhodnocení odpovědí není provedeno procentuálně, 

ale prostým počtem. Vnímání manaţerských pozic ve výčtu je různé. Respondenti označovali 

jednotlivé pozice, zdaleka ne všechny. Z grafu vyplývá, ţe pozice ředitele školy a zástupce 

ředitele jsou jednoznačně vnímané jako vedoucí – 58 odpovědí. Další v pořadí jsou výchovný 
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poradce, metodik primární prevence a koordinátor ŠVP – 47-43 odpovědí. Vedoucí školní 

druţiny, vedoucí předmětových komisí (ať uţ se dnes nazývají jakkoliv) a metodik IT jsou 

uváděni v rozmezí 35 – 27 odpovědí. Z výsledků je patrné, ţe všechny vyčtené manaţerské 

pozice jsou ve vztahu k vedení školy vnímané jako významné. Všechny získaly podstatný 

počet odpovědí. V prostřední skupině je zařazena pozice, která nově vznikla  se zaváděním 

školních vzdělávacích programů, koordinátor ŠVP. Je zřejmé, ţe i kdyţ je tato pozice 

ve školách jen krátce (ve srovnání s ostatními pozicemi), má ve vedení škol své místo a její 

zařazení je jednoznačné a významné. 

 

5.2 Položka č.2 – Členění managementu školy    

S přibýváním pozic ve vedení školy vzniká potřeba jejich členění podle druhu a míry 

kompetencí. Jako vzor vytváření hierarchie manaţerských pozic je pouţito členění 

podnikového managementu (vysoký, střední, nízký). Otázkou je, jestli je toto členění vhodné 

a ţivotaschopné i ve školním prostředí. V poloţce č.2 rozřazovali respondenti jednotlivé výše 

vyčtené manaţerské pozice do tří kategorií – vysoký, střední, nízký management. 

Rozřazování je především intuitivní, coţ bylo záměrem. Je tak moţné zjistit názor a zkušenost 

praxe.   

Graf č. 8 – Členění managementu školy – souhrn 
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Vyhodnocení a interpretace: Vyhodnocení této poloţky je provedené opět prostým součtem 

odpovědí. Počty odpovědí svědčí o jednoznačném zařazení pozice ředitele školy (58 

odpovědí) do kategorie vysoký management. Zajímavé je zjištění odlišného zařazení zástupce 

ředitele. 36 respondentů zařadilo zástupce do vysokého managementu, 21 respondentů 

ke střednímu managementu. Jak bylo uvedeno v teoretické části, zástupce ředitele je nejbliţší 

pozice řediteli, významně se podílí na vedení školy. Zároveň se však obě pozice zásadně liší 

z hlediska legislativního, vztahem ke zřizovateli i konkrétní náplní práce.  

Další zajímavou zjištěnou skutečností je malý rozdíl mezi středním a nízkým managementem. 

Výraznější rozdíl je hlavně u výchovného poradce, který je častěji zařazen do středního 

managementu (střední-31 odpovědí, nízký-11 odpovědí). Rozdíly v zařazení ostatních pozic 

střední/nízký management jsou zanedbatelné. To nasvědčuje tomu, ţe v současné době není 

toto členění smysluplné. Nedá se mechanicky přenést z prostředí podniku do školního 

prostředí.  

Otázkou jsou kritéria členění školského managementu. Členění pozic školského 

managementu je v současné době intuitivní.  

 

5.3 Položka č.3 a č.4 – Struktura kompetenčního modelu vysokého 

a středního managementu školy 

Poloţka č. 3 a 4 zjišťuje názor na význam kompetencí kompetenčního modelu – osobnostní, 

sociální a odborné kompetence (viz teoretická část). V poloţce č.3 hodnotí respondenti 

kompetence vysokého managementu, v poloţce č.4 středního managementu. Cílem 

je srovnání obou zjištění. 

Respondenti hodnotí význam kompetencí číslicemi 1-3 od nejvýznamnější k méně 

významným. Grafy č.9 a č.10 znázorňují procentuální hodnocení v kaţdé kategorii zvlášť. 

Z grafů lze zároveň vyčíst pořadí jednotlivých druhů kompetencí a porovnat je.  Hodnocení 

je vyjádřeno v procentech. Po vyhodnocení kaţdé úrovně zvlášť jsou výsledky navzájem 

porovnány (graf č.11). 
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Graf č. 9- Struktura kompetenčního modelu vysokého školského managementu 
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Graf č. 10- Struktura kompetenčního modelu středního školského managementu 
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Graf č. 11 - Struktura kompetenčního modelu 
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Vyhodnocení a interpretace: Pořadí tří druhů kompetencí poskytuje názor na jejich význam 

v práci školských manaţerů. U vysokého managementu jsou těsně vedle sebe na prvním místě 

sociální kompetence(47%) a odborné kompetence(46%). Práce ředitele školy vyţaduje 

znalost legislativy, orientaci v ekonomice a školské politice, ale zároveň předpokládá sociální 

zralost a obratnost, kterou ředitel ve své práci potřebuje v kontaktu s osobami uvnitř i vně 

školy. Osobnostní kompetence(44%) se také v hodnocení přibliţuje. Malý rozdíl v hodnocení 

kompetencí kompetenčního modelu vysokého managementu ukazuje náročnost této pozice 

a nutnost všestranné výbavy člověka, který tuto pozici zastává.  

Výsledky středního managementu ukazují, ţe je tato pozice hodnocena nejnáročněji 

z hlediska odborných kompetencí (46%), na druhém místě s malým rozdílem za odbornými 

jsou sociální kompetence (44%) a na třetím místě jsou kompetence osobnostní (35%). Zde je 

větší rozdíl mezi kompetencemi sociálními a osobnostními. Překvapením je důraz na odborné 

kompetence. Vzhledem k postavení středního managementu školy uprostřed vztahové sítě 

školy je předpoklad, ţe první místo zaujmou sociální kompetence.  

Procentuální vyjádření hodnocení a z něho vyplývající pořadí kompetencí vysokého 

a středního managementu není výrazně odlišné. Největší rozdíl je u osobnostních kompetencí 

(vysoký management 46%, střední management 35%). Větší rozlišení významu kompetencí 
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středního managementu svědčí o odlišném vnímání obou stupňů. Tento rozdíl lze chápat jako 

výraz blízkosti stupňů managementu k pedagogům. Pozice vysokého managementu vyţaduje  

jiné osobnostní kompetence neţ osobnostní kompetence středního managementu, který je blíţ 

ostatním pedagogům. Čím vyšší stupeň managementu je, tím větší nároky na osobnostní 

kompetence klade. Z hlediska odborných a sociálních kompetencí se nároky na oba stupně 

managementu příliš neliší. 

 

5.4 Položka č.5 a č.6 – Struktura dovedností sociální kompetence  

Poloţka č.5 a č.6 se zabývá sociální kompetencí podrobně. Výčet sociálních dovedností 

vychází z teoretické části a odkazuje se na pojetí kompetenčního modelu Fr. Hroníka. 

Jednotlivé aktivity (dovednosti) odpovídající sociální kompetenci respondenti seřadí v pořadí 

od nejvýznamnější (1) k nejméně významné (8). Pro kaţdý stupeň managementu zvlášť. 

Přepočtený počet odpovědí je vyjádřený body (počet odpovědí x obrácené pořadí ve výčtu 

aktivit). Čím vyšší počet bodů, tím vyšší pořadí v hodnocení aktivit sociální kompetence. Obě 

pořadí budou porovnána a budou sledovány rozdíly. 

Výčet aktivit (dovedností) v dotazníku: 

1.Působí na druhé 

2. Pěstuje s nimi vztahy 

3. Umí čelit nepříjemnostem 

4. Povzbuzuje otevřenou komunikaci 

5. Umí dobře naslouchat druhým 

6. Podporuje spolupráci 

7. Vytváří atmosféru, ve které je cíl dosaţitelný 

8. Pomáhá druhým růst a rozvíjet se 
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Graf č.12 – Struktura sociálních dovedností vysokého managementu školy 
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Vyhodnocení a interpretace: Rozdíl v hodnocení aktivit se pohybuje v rozmezí bodů od 333 

do 179. Nejvyšší počet bodů a tím první místo v pořadí získala poloţka č.7 – Vytváří 

atmosféru, ve které je cíl dosaţitelný, nejniţší počet bodů 179 a poslední místo v pořadí patří 

poloţce č.2 – Pěstuje s nimi vztahy. Větší propad ve srovnání s ostatními poloţkami je 

u poloţky č.8 – Pomáhá druhým růst a rozvíjet se. Další poloţky se pohybují v menším 

bodovém rozpětí a není v jejich hodnocení podstatný rozdíl.  

Poloţka č.7 – Vytváří atmosféru, ve které je cíl dosaţitelný vyjadřuje sílu potřeby motivace 

a opory, kterou podřízení hledají u svého vedení. Potřebují schopného leadera, který má vizi, 

vede je za ní, ale zároveň respektuje osobní svobodu svých podřízených, jak vyplývá 

z umístění poloţky č.2 a č.8. Tyto poloţky se hodně dotýkají blízkosti vztahu vedoucí 

vs. podřízený. Poloţky č.1 – Působí na ostatní, č.3 – Umí čelit nepříjemnostem, č.4 –

 Povzbuzuje otevřenou komunikaci, č.5 – Umí dobře naslouchat ostatním a poloţka č.6 – 

Podporuje spolupráci jsou především o schopnostech a dovednostech ředitele. V hodnocení 

těchto poloţek je vyjádřeno v podstatě hodnocení ředitele, nebo vyjádřen obraz dobrého 

ředitele. Nehodnotí učitele. 
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Graf č.13 – Struktura sociálních dovedností středního managementu školy 
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Vyhodnocení a interpretace:  V sociálních dovednostech středního managementu školy jsou 

v těsném rozmezí jednoho bodu  nejvýše umístěné poloţky 5 – 7. Nejvyšším počtem bodů je 

ohodnocena poloţka č.6 – Podporuje spolupráci. Další poloţky s vysokým bodovým skóre 

jsou poloţka č.5 – Umí dobře naslouchat a č.7 – Vytváří atmosféru, ve které je cíl dosaţitelný. 

Všechny tyto poloţky se týkají blízké spolupráce. Tomuto hodnocení lze rozumět 

v souvislosti s blízkým vztahem středního managementu k ostatním kolegům. Do této skupiny 

sociálních dovedností lze započíst i poloţky č.3 a č.4, které jsou také podstatné pro efektivní 

spolupráci a v jejich bodovém ohodnocení není výrazný propad proti předcházející skupině. 

Nejniţší bodové ohodnocení (210b – 198b) poloţek č.1, č.2 a č.8. Poloţka č.1 – Působí 

na druhé, poloţka č.2 – Pěstuje s nimi vztahy a poloţka č.8 – Pomáhá druhým růst a rozvíjet 

se. Tento propad je moţné chápat jako potřebu drţet osobní hranice. Střední manaţerské 

pozice zastávají kolegové, kteří vykonávají stejnou práci jako ostatní, ale navíc mají další 

kompetence související s jejich pozicí. Víc neţ u vysokého managementu se zde 

pravděpodobně projevuje citlivost v oblasti vztahů s kolegy. Čím bliţší vztah v hierarchii 

organizace, tím vyšší emoční inteligenci a větší sociální obratnost budou pracovníci 

potřebovat. 

 

 



45 

Graf č.14 – Struktura sociálních dovedností managementu školy – porovnání 
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Vyhodnocení a interpretace: Z porovnání vyhodnocení poloţek dotazníku č.5 a č.6 je patrný 

rozdíl především u první a páté sociální dovednosti výčtu. V první poloţce – Působí na druhé 

je vyšší bodové ohodnocení vysokého managementu s rozdílem 70 bodů. U ředitelů 

se předpokládá vyšší schopnost působit na osoby v jejich profesním poli neţ u středního 

managementu. Naopak výrazněji vyšší ohodnocení (60bodů) středního managementu je u páté 

sociální dovednosti – Umí dobře naslouchat. Ředitel školy by měl umět naslouchat, ale častěji 

jsou učitelé v kontaktu s osobou na střední manaţerské pozici. Tím je moţné vysvětlit i větší 

nárok na střední management v této dovednosti. 

Menší rozdíl v bodovém ohodnocení (20-40bodů) je patrný u poloţek č.2, č.3 a č.6. Téměř 

stejné ohodnocení mají poloţky č.4 a č.8. Dovednost č.4 – Povzbuzuje otevřenou komunikaci 

má vyšší ohodnocení. Je důleţitá pro oba stupně managementu. Dovednost č.8 – Pomáhá 

druhým růst a rozvíjet se je také vnímaná u obou stupňů managementu stejně, ale na rozdíl 

od dovednosti č.4 negativně. Souvislost je moţné vidět v časté neochotě pedagogů vzdělávat 

se, příp. v nejasném kariérním řádu ve školství.   

(Poloţky č.5 a 6 a poloţka č.7 spolu korespondují. Poloţky č.5 a č.6 vyjadřují odlišnost 

implicitně, poloţka č. 7 explicitně.)   
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5.5 Položka č.7 – Míra odlišnosti sociálních kompetencí vysokého a 

středního managementu školy 

Poloţka dotazníku č.7 zjišťuje míru odlišnosti v hodnocení sociálních kompetencí vysokého 

a středního managementu školy. Nejprve v poloţce 7a označí respondenti výrok na škále: 

Neodlišuje se – Odlišuje se mírně – Odlišuje se více – Odlišuje se velmi. Graf zobrazuje 

procentuální zastoupení odpovědí. V poloţce 7b mohou respondenti vyjádřit svůj názor, proč 

a v čem vidí odlišnost obou stupňů managementu.  

 

Graf č.15 – Míra odlišnosti sociálních kompetencí vysokého a středního managementu školy 
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Vyhodnocení a interpretace: Jak vyplývá z grafického vyjádření výsledků cca 60% 

respondentů vidí mírnou odlišnost v oblasti sociálních kompetencí obou stupňů 

managementu. 22,5% respondentů vnímá, ţe odlišnost je větší. Názor, ţe se neodlišují, 

zastává 13,8% respondentů a pouze 3,4% vidí velkou odlišnost. Z výsledku je patrné, 

ţe ačkoli členění úrovní školského managementu je z větší části intuitivní, většina 

respondentů zastává názor mírné odlišnosti konkrétně, ve vyslovených situacích. 

Poloţka č.7b dala prostor k volné odpovědi respondentů, ke zdůvodnění názoru na míru 

odlišnosti vysokého a středního managementu. Odpovědi  se dají strukturovat do tří kategorií. 
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Rozdíly byly spatřované v postavení pozic, v oblasti kompetencí a v odlišnosti úkolů 

jednotlivých úrovní managementu. 

Několik názorů z kaţdé kategorie pro ilustraci: 

Odlišnost kompetencí 

Mají odlišnou míru zodpovědnosti 

Vysoký management musí být na odborné výši a u spolupracovníků být autoritou 

Vysoký management má větší zodpovědnost 

Ředitelův podpis má největší váhu 

Odlišnost úkolů 

Lidé na pozicích střední úrovně řeší jiné problémy neţ ředitel a zástupce 

Řešení odlišných úrovní úkolů 

Mají jiné úkoly 

Odlišuje se oblastmi působení a rozsahem spolupráce a vedení lidí 

Specifické postavení středního managementu 

Střední management je v pozici vůči vysokému managementu i vůči ostatním čili má větší 

záběr interakcí 

V moţnostech působení na své kolegy . Dáno zejména uspořádáním pozic vyučujících ve 

škole a hlavně moţnosti komunikace 

Niţší míra zodpovědnosti vůči zřizovateli, větší kontakt a spolupráce s pedagogickým sborem 

Střední management má blíţe k „výkonným“ zaměstnancům školy (učitelé, vychovatelky) 

Jedna ze základních škol výzkumu je škola waldorfského typu. Filosofie školy a holistický 

přístup ke vzdělávání se projevují i ve vedení školy. Svoji roli hraje jistě i velikost školy. 

Zvláštní důraz se klade na rovnost postavení, kooperaci, účast na rozhodování 

a spoluzodpovědnost. Z odpovědí: 

Učitelé na waldorfské škole spolupracuji, pozice jsou aţ na druhém místě 

Domnívám se, ţe je pro všeobecnou lidskost a spokojenost důleţité společně rozhodnout 

a pak tedy společně převzít zodpovědnost 

Některé odpovědi se týkaly rozlišení pozice ředitele školy a zástupce ředitele: 
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Ředitel má více rozhodovat, zástupce je spíše prostředník mezi učiteli a ředitelem 

Ředitel je autorita, opora; zástupce je více „pravá ruka“ ředitele, praktické práce 

6 Shrnutí 

Vyhodnocení dotazníků přineslo zajímavá zjištění.  

Přibývá pozic, které jsou vnímané jako součást vedení. Tradiční pozice ředitele školy 

a zástupce ředitele je rozšířena např. o koordinátora ŠVP, výchovného poradce, vedoucí 

školní druţina, metodiky,… Nárůst povinností ředitelů a nových úkolů vede k potřebě 

delegovat pravomoci na další pracovníky. Přibývající manaţerské pozice je třeba uspořádat. 

V průmyslu se osvědčilo členění managementu do tří úrovní vysoký, střední a nízký. Stejný 

model se nabízí aplikovat i ve školním prostředí. Vyhodnocení položky č.2 (Graf č.8) 

ukázalo na problém v rozlišování středního a nízkého managementu. Obě kategorie 

v hodnocení splývají. V této době není smysluplné třístupňové členění školského 

managementu. Školské praxi nyní postačuje členění dvoustupňové.       

V podnikovém managementu jsou nyní stále víc vyuţívané kompetenční modely jako nástroj 

pro výběr zaměstnanců a pro jejich hodnocení, pro popis pracovních pozic. Využití 

kompetenčních modelu je smysluplné i ve školním managementu. Struktura 

kompetenčního modelu můţe být různá. Pro školskou praxi je vyuţitelná následující 

struktura: osobnostní, sociální a odborné kompetence. Členění managementu do dvou stupňů 

předpokládá i odlišnost v kvalitě a preferenci určitých druhů kompetencí ve vztahu 

k charakteru pozice. Vyhodnocení poloţky č.3 a č.4 (graf č.11) ukázalo, ţe v oblasti 

sociálních a odborných kompetencí se vysoký a střední management příliš neliší. Vysoký 

management byl hodnocen výše v oblasti osobnostních kompetencí. Druhy kompetencí byly 

uspořádány v pořadí: vysoký management – 1.osobnostní kompetence, 2.odborné 

kompetence, 3.sociální kompetence; střední management – 1.odborné kompetence, 2.sociální 

kompetence, 3.osobnostní kompetence. Důraz na odborné kompetence středního 

managementu překvapil. 
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Poloţky č.5 a č.6 zkoumají názor respondentů na hierarchii konkrétních sociálních dovedností 

jako součásti sociálních kompetencí. Srovnání výsledků poukazuje na to, jak sloţité 

je postavení středního managementu ve vztahové síti školy. Pedagogové na středně 

manaţerské pozici mají blízký vztah s kolegy. Vykonávají převáţnou část práce stejnou jako 

ostatní, ale pro určitou činnost nebo pro určitý úkol se svým kolegům stávají vedoucími. 

Získat si a udrţet autoritu, ochotu k efektivní spolupráci a respekt vyţaduje velkou obratnost 

právě v oblasti sociálních dovedností. Autorita ředitele je daná kromě jiného výsostným 

postavením a specifickými kompetencemi. Na obou stupních managementu výzkum ukázal, 

ţe citlivou oblastí ve vztazích s podřízenými je jejich soukromí a osobní svoboda. 

Na posledních místech v hodnocení se umístily sociální dovednosti jako „pěstuje s nimi 

vztahy“ či „pomáhá jim růst a rozvíjet se“. I toto zjištění můţe být uţitečné v praxi vedení 

škol. Ředitelé by si měli být vědomi toho, ţe získávat pedagogy k práci na sobě a k ochotě 

vzdělávat se, vyţaduje citlivý přístup a diplomatickou komunikaci. Stejně tak je dobré 

respektovat osobní hranice všech zúčastněných a jednat s nimi s respektem a s úctou. 

 

Tabulka č.2- Porovnání struktury kompetenčního modelu vysokého a středního managementu 

 Vysoký management Střední management 

1 Osobnostní kompetence Odborné kompetence 

2 Odborné kompetence Sociální kompetence 

3 Sociální kompetence Osobnostní kompetence 
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Tabulka č.3 - Porovnání pořadí sociálních dovedností kompetenčního modelu 

Vysoký management Střední management 

Vytváří atmosféru, ve které je cíl dosaţitelný Podporuje spolupráci 

Povzbuzuje otevřenou komunikaci Vytváří atmosféru, ve které je cíl dosaţitelný 

Umí čelit nepříjemnostem/  

Podporuje spolupráci 

Umí dobře naslouchat druhým 

Umí čelit nepříjemnostem/  

Podporuje spolupráci 

Povzbuzuje otevřenou komunikaci 

 

Pomáhá druhým růst a rozvíjet se Umí čelit nepříjemnostem 

Působí na druhé Pomáhá druhým růst a rozvíjet se 

Pomáhá druhým růst a rozvíjet se Působí na druhé 

Pěstuje s nimi vztahy Pěstuje s nimi vztahy 

 

Poslední poloţka dotazníku zkoumala v podstatě totéţ, co poloţky č.5 a č.6., ale jiným 

způsobem. To, co vyplynulo z vyhodnocení předcházejících poloţek implicitně, bylo 

v poloţce č.7 vyjádřeno přímo, explicitně. Většina respondentů si uvědomuje mírnou 

odlišnost obou stupňů školského managementu. Z vysvětlení jsou nejčastější odkazy 

na odlišnost kompetencí, úkolů a různého postavení v hierarchii školy. Zajímavá je zkušenost 

školy s alternativním filosofickým východiskem. To se promítá jak do vzdělávacího 

programu, tak do vztahů ve škole i do managementu. 

Východiskem výzkumu byla tvrzení: 

Členění podnikového managementu nelze zcela mechanicky přenést do školního prostředí. 

Stupně managementu jsou v oblasti sociálních kompetencí odlišné. 

Pozice zástupce ředitele je součástí vysokého školského managementu. 

Výsledky výzkumu potvrdily platnost prvního a druhého tvrzení. Podnikový management 

není moţné jednoduše přenést do školního prostředí. I v oblasti managementu je ve škole 

nutné respektovat dlouhodobé tradiční uspořádání vedení, postupné změny a specifika 

školského managementu. Stupně školského managementu jsou v oblasti sociálních 

kompetencí odlišné a to především ve vztazích, ve kterých daná manaţerská pozice stojí. 
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Z hlediska kolegiálních vztahů je střední management náročnější neţ vysoká manaţerská 

pozice. 

Třetí tvrzení se nepotvrdilo. Zařazení pozice zástupce ředitele je různé. Převaţuje sice 

zařazení do vysokého managementu, ale významné procento odpovědí řadí zástupce ředitele 

na střední pozici. Jak bylo uvedeno výše, ve škole je smysluplné pouze dvoustupňové členění 

managementu. V tří stupňovém rozdělení byl zástupce ředitele zařazován v první a druhé 

úrovni managementu, nikoliv na třetí úrovni jako ostatní pozice.    

Výzkum byl provedený na poměrně malém vzorku respondentů. Jeho zjištění jistě nemohou 

být generalizována. Přesto jsou získané informace důkazem proměny našich škol, změn 

dotýkajících se školského managementu, a ukazují, ţe je smysluplné se dál zabývat 

zkoumáním souvisejících témat.  
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Závěr 

Bakalářská práce se zabývala aktuálním tématem školského managementu. Přibývá pozic, 

které se podílejí na rozhodování ve škole a na vedení lidí. V zahraničí, např. v anglických 

školách, jiţ zdomácnělo členění školního managementu a tamější zkušenost můţe být pro nás 

inspirací. A. Gold v knize Řízení současné školy píše o funkci a kompetencích středního 

managementu ve škole. Myslí tím především ty pedagogy, kteří mají na starosti realizaci 

školního kurikula, jeho evaluaci a aktualizaci. V anglických školách je historicky jiná tradice. 

Kromě jiného zde proběhla kurikulární reforma zavedením národního kurikula jiţ v roce 

1988.
42

  Změnou prošly školy včetně managementu. V průběhu doby se vyprofiloval i střední 

školský management. Dnes je to v anglických školách manaţerská pozice s jasným 

postavením a specifickými kompetencemi.    

V českém školství je to nová situace. Proměna škol na přelomu tisíciletí, přechod na právní 

subjektivitu škol, rozšiřování vzdělávací nabídky přinesly podstatné změny a nové nároky 

na vedení škol i na učitele. Zvláště pak kurikulární reforma, která probíhá od poloviny 

prvního desetiletí 21. století, od roku 2005. Aplikace rámcového vzdělávacího programu 

ve školních vzdělávacích programech a jeho realizace je náročný proces. V tomto kontextu 

se profilují i u nás pozice středního managementu. Zkušenosti ze zahraničí mohou být 

inspirací, i kdyţ jdeme svojí vlastní cestou. Stejně tak se neosvědčuje mechanická aplikace 

teorie podnikového managementu ve školním managementu. Prostředí škol je natolik 

specifické a jiné ve srovnání s podnikem, ţe je nutné toto respektovat a počítat s tím. 

Z prováděného výzkumu např.  vyplynulo, ţe běţné členění podnikového managementu do tří 

stupňů není ve škole smysluplné. Ve škole je v současné době vyuţitelné dvoustupňové 

členění. I to je ve školách ve fázi vzniku.  

Stejně tak vedení organice za podpory kompetenčních modelů. Tento kompetenční model 

vedení vychází ze struktury potřebných kompetencí dané manaţerské (pracovní) pozice. 

Kompetenční  model je vyuţitelný pro výběr vhodných kandidátů na pracovní pozici. 

Kompetenční modely jsou vyuţívané i jako struktura zpětné vazby a hodnocení. Ve školství 

jsou kompetenční modely dobře vyuţitelné, naplní-li se poţadovanými kompetencemi 

odpovídajícími školnímu prostředí. Výzkum ukazuje na rozdílné vnímání kompetencí 

                                                        

42
 http://komunitniskola.blogspot.com/2010/03/strucne-o-vzdelavacim-systemu-ve-velke.html 
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na různých manaţerských pozicích ve škole. Stejně tak jsou rozdílné nároky na jednotlivé 

sociální dovednosti.  

Závěrem je moţné říci, ţe zjištění výzkumu jsou sice výsledkem vyhodnocení malého počtu 

dotazníků, přesto jsou zajímavá a podnětná pro další zkoumání a pro vyuţití ve školní praxi, 

zvláště pak v oblasti personalistiky, při výběrových řízeních a obsazování manaţerských 

pozic. Otázkou pak zůstává terminologie. Ačkoli je v celé práci pouţíván termín střední 

management, vzhledem ke školské praxi by bylo logičtější a výstiţnější pouţít termín nízký 

management. I to je podnět k další diskusi.  
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Přílohy 

Dotazník 

 Sociální kompetence středního managementu školy 

    

 Zakroužkujte   

 Počet ţáků v ZŠ 0 - 100        100 - 300       300 - 500       500 a více     

    

 Pedagog ZŠ 1. st.  

  2.st.  

 Vychovatel ŠD   

    

 

Délka odborné pedagogické 

praxe 0 - 1 rok  

  2 - 3 roky  

  4 - 6 let  

  7 a více let  

    

 Praxe ve vedoucí pozici ano  

  ne  

 Pokud ano - název pozice   

 jak dlouho   

    

1. Označte křížkem pozice, které se podílejí na vedení vaší školy 

    

 ředitel školy   

 zástupce ředitele   

 výchovný poradce   

 metodik IT   

 metodik primární prevence   

 koordinátor ŠVP   

 vedoucí školní druţiny   
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 vedoucí předmětové komise   

 další vedoucí pozice   

    

2. Rozdělte vámi označené manažerské pozice do úrovní vedení školy 

    

 Vysoký střední nízký 

    

    

    

    

3. 

Seřaďte výčet kompetencí manažerských pozic vysoké úrovně od nejdůležitější (1 

- 3) 

    

 Osobnostní kompetence   

 Sociální kompetence   

 Odborné kompetence   

    

4. 

Seřaďte výčet kompetencí manažerských pozic střední úrovně od nejdůležitější (1 

- 3) 

    

 Osobnostní kompetence   

 Sociální kompetence   

 Odborné kompetence   

    

5. 

Seřaďte podle míry významnosti sociální kompetence vysokého managementu 

školy - očíslujte od nejvýznamnější = 1.. 

    

 působí na druhé   

 pěstuje s nimi vztahy   

 umí čelit nepříjemnostem   

 

povzbuzuje otevřenou 

komunikaci   
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 umí dobře naslouchat druhým    

 podporuje spolupráci   

 

vytváří atmosféru, ve které je cíl 

dosaţitelný   

 pomáhá druhým růst a rozvíjet se   

    

6. 

Seřaďte podle míry významnosti sociální kompetence středního managementu 

školy - očíslujte od nejvýznamnější = 1.. 

    

 působí na druhé   

 pěstuje s nimi vztahy   

 umí čelit nepříjemnostem   

 

povzbuzuje otevřenou 

komunikaci   

 umí dobře naslouchat druhým    

 podporuje spolupráci   

 

vytváří atmosféru, ve které je cíl 

dosaţitelný   

 pomáhá druhým růst a rozvíjet se   

    

7. 

Označte podtržením míru odlišnosti sociálních kompetencí vysokého a středního 

managementu školy 

    

a) Neodlišuje se         Odlišuje se mírně           Odlišuje se více         Odlišuje se velmi                           

    

b) Zdůvodněte:   

 


