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ÚVOD 

 

Důvodem pro výběr tématu této práce je absence popisu manažerských pozic řídících 

pracovníků v mateřských školách a jejich kompetenčních profilů. Ředitel školy je jediným 

legislativně stanoveným manažerem pro řízení školy. Organizace a zajištění celého chodu 

s mnohdy členitými organizačními strukturami však vyžaduje, aby byly zřizovány další řídící 

funkce, a to i ve školách mateřských. Současné řízení škol vyžaduje od řídících pracovníků 

nejen kompetence k pedagogické činnosti, ale také kompetence k řízení, tedy manažerské. 

Co si pod tímto pojmem představit v konkrétních řídících pozicích? Jsou pedagogové, 

kteří jsou řídícími funkcemi pověřeni nebo do nich jmenováni, dostatečně kompetentní 

k řízení školy nebo mají potřebu si tyto kompetence osvojovat, prohlubovat, či rozvíjet dalším 

vzděláváním? Závěrečná práce se pokusí nahlédnout pod pokličku řízení mateřských škol na 

území České republiky a zjistit, kdo tedy mateřské školy řídí, jaké řídící pozice jsou 

v mateřských školách stanoveny, jaké kompetence jsou potřebné a významné pro samotné 

vykonavatele řídící funkce, a jaké oni sami mají vzdělávací potřeby v této oblasti. 

Cílem práce je popis kompetenčních profilů řídících pracovníků mateřských škol, a to 

na základě analýzy pracovních pozic manažerů v mateřských školách a identifikace 

kompetencí vážících se těmto pracovním pozicím. 

Výsledky výzkumu tedy přispějí nejen ke tvorbě kompetenčních profilů řídících 

pracovníků mateřských škol, ale také k lepší orientaci v dané problematice ředitelům škol a 

zřizovatelům nebo pedagogům v mateřských školách, kteří mají ambice stát se i řídícími 

pracovníky. Mohou být využity při obsazování řídících pracovních pozic, k pravidelnému 

hodnocení pracovníků, kteří řídící pozice zastávají, a mohou sloužit jim samotným 

k hodnocení vlastní práce a k plánování osobního rozvoje. Výsledky práce budou moci využít 

např. vzdělávací centra pro komplexní přístup k dalšímu vzdělávání řídících pracovníků 

mateřských škol. Mohou být také podkladem pro stanovení kompetenčního modelu pro řídící 

pracovníky v mateřských školách, např. v souvislosti s nastavením tolik diskutovaného a 

potřebného kariérního systému. 

Závěrečná práce se v první části zabývá teoretickým vymezením pojmů, v části druhé 

pak dílčím výzkumem a formulací závěrů k dané problematice. 
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Teoretická část 

 

1 Vymezení managementu v souvislosti s manažery ve školách 

 

Úvodní část práce je věnována teoretickým poznatkům, které se vztahují k managementu, 

manažerům, manažerským řídícím funkcím ve školách, k jejich kompetencím a 

kompetenčním modelům. S pojmy management, manažer a kompetence, se lze setkat téměř 

denně, jsou v naší mluvě běžně užívány, mají však více významů a výkladů či definic. 

 

1.1 Management a jeho funkce 

 

Řízení představuje v současné době specializovanou činnost, bez které se neobejde žádný 

větší organizační celek, uvádí Veber
1
 k pojetí managementu. Management je dle autora 

souhrnem všech činností pro zabezpečení funkce organizace. Vysvětluje trojí význam 

samotného pojmu management jako: 

 specifickou aktivitu – profesi - významnou pro ovlivňování prosperity každé 

organizace; 

 skupinu řídících pracovníků; 

 vědní disciplínu, která je uspořádaným souborem poznatků, většinou přenesených 

z praxe. Ty jsou zpracovány formou návodů pro jednání nebo jako principy. Opírá se 

o poznatky z oblasti více vědních disciplín – ekonomie, matematiky, psychologie, 

sociologie, statistiky atd. 

 

Donnelly
2
 charakterizuje management jako koordinování činností skupiny osob jednotlivcem 

nebo více lidmi, aby bylo dosaženo takových výsledků, kterých by jednotlivec nikdy nedosáhl 

individuální činností. 

Hlavní funkce managementu vyjmenovává Wagnerová
3
 podle Townsend - 1989: 

                                                           
1
 VEBER, J. a kol. Management: Základy, prosperita, globalizace, s. 17. 

2
 DONNELLY, J. H.; GIBSON, J. L.; IVANCEVICH, J. M. Management, s. 49. 

3
 WAGNEROVÁ, I. Hodnocení a řízení výkonnosti, s. 29. 



10 
 

 plánování (stanovování cílů, vize, rozvrhu činnosti, rozpočtu, vytváření postupů a 

směrnic) 

 organizace (vytváření organizační struktury, delegování, vztahy) 

 vedení (rozhodování, komunikace, motivace, výběr a rozvoj) 

 kontrola (stanovení výkonnostních standardů, měření výkonnosti, hodnocení, korekce 

výkonnosti). 

Wagnerová dále přirovnává management do jisté míry k umění, přesnou vědeckou definici 

připouští pouze do určité míry. Zároveň nedoporučuje pouze řemeslný přístup k problematice 

managementu, protože pouze s ním lze málokdy dosáhnout výsledků. „Motivovat lidi a vést 

je, je ve značné míře uměním, na které není lehké najít recept. Je vždy třeba vycházet 

z konkrétní situace a reagovat na ni s citlivostí, zralostí a zkušeností. Tyto vlastnosti nelze 

nabýt pouze studiem teorie, případně praxí, ale i porozuměním hlubším souvislostem, které se 

také může nazývat i rozvinutím moudrosti. Tato moudrost je schopností vidět v každé situaci 

její aspekty a řešit problémy tak, aby byla zachována jak rovnováha daného momentu, tak i 

možnost budoucího rozvoje. Ani krátkodobé zaměření jen na tento okamžik, ani investice do 

budoucnosti za každou cenu nebývají správným řešením. Oba tyto krajní přístupy se musí ve 

vzájemné rovnováze a vyváženosti harmonicky doplňovat. Toto hledání rovnováhy, 

harmonické vyváženosti, je možné pouze za předpokladu, že manažer disponuje určitou 

zralostí a moudrostí.“
4
 

 

Na závěr této části je potřeba uvést výstižnou a shrnující definici managementu podle P. F. 

Druckera, kterou cituje Tureckiová
5
: „Management je funkcí, je disciplínou, návodem, který 

je třeba zvládnout, a manažeři jsou profesionálové, kteří tuto disciplínu realizují, vykonávají 

funkce a z nich vyplývající povinnosti.“ 

 

1.2 Manažer a determinanty jeho úspěšnosti 

 

Z výše uvedených souvislostí lze usuzovat, že vykonavatelem managementu je vždy 

manažer. Obdobně jako u vymezování pojmu management se setkáváme s mnoha definicemi 

taktéž k tomuto pojmu. Pro uvedení do problematiky této práce ale postačí Veberova
6
 

definice, která uvádí pojem manažer jako „samostatnou profesi, kdy pracovník na základě 

                                                           
4
 WAGNEROVÁ, I.,  Hodnocení a řízení výkonnosti, s. 29. 

5
 TURECKIOVÁ, M., Řízení a rozvoj lidí ve firmách, s. 28. 

6
 VEBER, J. a kol. Management: Základy, prosperita, globalizace, s. 17 - 21. 
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zvolení, pověření, ustanovení nebo zmocnění, realizuje aktivně řídící činnosti, pro které je 

vybaven odpovídajícími kompetencemi“. Dále připomíná, že manažer je rozhodujícím 

činitelem v řízení, a že na kvalitě manažerů, kteří určují záměry firmy, strategie, vymezují 

organizační uspořádání, úroveň vedení atd., závisí úspěšnost firem. 

 

Samotná úspěšnost působení manažerů v organizaci je přitom závislá na řadě faktorů
7
, z nichž 

významnou část tvoří odborné a osobnostní předpoklady pro práci. Obojí mají individuální 

charakter a jsou tedy determinantami subjektivními. Vnější situace, podmínky pro práci, 

které mohou být ve shodě nebo v rozporu se subjektivními faktory, a přitom do značné míry 

ovlivňují úspěšnost manažera, jsou objektivními determinanty. Na tomto místě je potřeba 

alespoň přiblížit právě skupinu subjektivních determinantů, mezi které patří sociální pozice a 

role manažera, který je ve vertikálním vztahu vůči řízeným pracovníkům, působí na ně 

v pracovním procesu a směruje je ke kvalitnímu a efektivnímu výkonu práce. Důležitost je 

také přisuzována osobnosti manažera, očekávají se takové osobnostní kvality, které lze 

označit za mimořádné. Ve výčtu charakteristik osobní kvality manažera
8
 je zmíněn také 

pojem kompetence, kterým se tato práce podrobněji zabývá ve 2. kapitole. 

 

1.3 Školský management a manažeři ve školách 

 

Školy jsou v současnosti výrazně ovlivňovány rychlými politickými, ekonomickým, 

technologickými i společenskými změnami. Neustále se zvyšují požadavky a očekávání ze 

strany společnosti, a to zároveň s probíhající transformací školské politiky státu. Současná 

autonomie škol tak vyžaduje vysoké nároky na jejich vedení, na osvojení manažerských 

dovedností a schopnosti jejich řídících pracovníků
9
. „Nový charakter demokratické 

společnosti a tržní hospodářství po roce 1989 se promítly i do způsobu řízení školy a výrazně 

jej ovlivnily. V souvislosti se změnami se objevil i nový pojem – školský management.“
10

 

Znamená aplikaci obecných principů managementu do oblasti školství. Termín školský 

management uvádí Bečvářová
11

 dále jako synonymum pojmu řízení ve školství. 

                                                           
7
 BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení, s. 265. 

8
 BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení, s. 275 -276. 

9
 SVĚTLÍK, J., Marketingové řízení školy, s. 9. 

10
 BEČVÁŔOVÁ, Z. Současná mateřská škola a její řízení, s. 46. 

11
 BEČVÁŔOVÁ, Z. Současná mateřská škola a její řízení, s. 46. 
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Škola jako organizace má svá specifika, speciální disciplína školní management se zabývá 

řízením procesů ve škole (teorií řízení školy). Pedagogický slovník (1995) vysvětluje tento 

pojem jako „plánování, organizování, řízení a kontrolu činnosti školy či školského zařízení 

prováděnou řediteli škol, jejich zástupci či školskými manažery v oblasti pedagogické, 

organizační a materiálně-finanční“.
12

 

Ve školství je obecně více užíván pojem školský management. Čumbová
13

 uvádí definici 

Obsta (2006), který jej chápe jako hraniční pedagogickou disciplínu s interdisciplinárním 

přístupem, která řeší problémy školství komplexně. Tuto disciplínu je možné strukturovat 

z hlediska obsahu takto: 

 teorie pedagogického řízení škol 

 teorie ekonomického řízení škol 

 teorie personálního řízení škol 

 teorie právního řízení škol 

a z hlediska řídících funkcí takto: 

 teorie plánování a projektování výchovy a vzdělávání 

 teorie organizování výchovy a vzdělávání 

 teorie kontroly výchovy a vzdělávání 

 teorie analýzy a hodnocení výchovy a vzdělávání, 

přičemž propojení všech uvedených veličin znamená komplexní přístup k problematice 

školství. 

K lepšímu pochopení hierarchie manažerů ve školách, kteří v nich zajišťují manažerské 

funkce, připomeňme obecné pojetí dle Vebera
14

, který rozděluje manažery do tří úrovní, a to 

na manažery první linie, kteří jsou v základní úrovni postavení manažerů, tzn. hned nad 

výkonnými pracovníky, jsou s nimi v přímém kontaktu a zajišťují plnění běžných úkolů. 

Druhou skupinou jsou střední manažeři, kterými jsou ve výrobních podnicích např. vedoucí 

větších úseků, útvarů či závodů. V podílu jejich činností zaujímá největší podíl poskytování a 

získávání informací. Vrcholoví (top) manažeři usměrňují a koordinují všechny činnosti a tvoří 

koncepce celé organizace. Top manažeři přebírají odpovědnost za vlastníky a závisí na nich 

                                                           
12

 PRůCHA, J., WALTEROVÁ, E. A J. MAREŠ. Pedagogický slovník, s. 223. 
13

 ČUMBOVÁ, P., Kompetenční model školského manažera, s. 29. 
14

 VEBER, J. a kol. Management: Základy, prosperita, globalizace, s. 21-22. 
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konečné výsledky, tedy úspěšnost organizace. Bedrnová
15

 v této souvislosti upozorňuje na 

vhodné rozdělení práce, které je prvním krokem výstavby organizace po formální stránce, a 

také na optimální sestavení systému hierarchie moci, přičemž popisuje konkrétní, specifické 

úrovně řízení obvykle pojaté (sestavení je koresponduje s výše uvedeným Veberovým 

pojetím) takto: 

1. Řízení na základním stupni (lower management) 

2. Středně liniové řízení (middle management) 

3. Vrcholové řízení (top management). 

Při aplikaci tohoto modelu do oblasti řízení škol je zřejmé, že vrcholovým manažerem je 

ředitel školy. Jeho právní postavení je legislativně zakotveno a vymezeno ve školském 

zákoně
16

, který taxativně uvádí jeho rozhodovací pravomoci, odpovědnost a vztah ke 

zřizovateli školy. 

Pojem střední management školy není běžně znám a používán. Definice z Pedagogického 

slovníku zní: „Střední management školy je součást vnitřního řízení školy. Na 1. stupni je to 

metodické sdružení, které vede učitel jmenovaný ředitelem školy. Na druhém stupni ZŠ a na 

středních školách jsou to předmětové komise pro příslušné vyučovací předměty (skupiny 

vyučovacích předmětů), které řídí předseda jmenovaný ředitelem školy.“
17

 Tato definice 

nezmiňuje manažerské pozice v mateřské škole, které by také mohly být zahrnuty do tzv. 

středního managementu. Nově pojem střední management školy využívá Lhotková
18

 

v souvislosti s vytvořeným kompetenčním modelem středního managementu školy. Tento 

bude zmíněn ještě v následující kapitole této práce. Podle výzkumného šetření z projektu 

Cesta ke kvalitě
19

,
 
který zjišťoval názor ředitelů škol na zařazení jednotlivých funkcí ve škole 

mezi střední management, zde patří také tyto řídící pozice: zástupce ředitele, vedoucí učitelka 

mateřské školy, vedoucí správního úseku nebo vedoucí školní jídelny. Česká školní inspekce 

ve Výroční zprávě za školní rok 2011/2012
20

 uvažuje v souvislosti s řízením mateřských škol 

o funkčním zařazení ředitele mateřské školy a dále vedoucích pedagogických pracovníků, 

přičemž tyto jednotlivě nepojmenovává. Legislativní normy pro oblast školství, které by 

upravovaly postavení těchto vedoucích pedagogických pracovníků, neexistují. Tato 

                                                           
15

 BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol., Psychologie a sociologie řízení, s. 348-349. 
16

 §164-166 zákona č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
17

 PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J., Pedagogický slovník, s. 232. 
18

 LHOTKOVÁ I., V. TROJAN a J. KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků ve školství, s. 75-94. 
19

 LHOTKOVÁ I., V. TROJAN a J. KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků ve školství, s. 76. 
20

 Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2011/2012, s. 17-18. Dostupná na www.csicr.cz . 

http://www.csicr.cz/
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skutečnost umožňuje řediteli školy ve vnitřním organizačním řádu školy stanovit takovou 

organizační strukturu, která je pro danou školu optimální, a případně také stanovit a 

pojmenovat řídící pozice podle vlastního uvážení. Zda budou zařazeny do tzv. středního 

managementu nebo mezi manažery první linie, záleží skutečně jen na řediteli, jaký rozsah 

pravomocí a odpovědnosti jednotlivým řídícím funkcím přiřadí. 

 

1.4 Školský manažer v mateřské škole 

 

Jedním z cílů této práce je zjistit, jaké řídící funkce existují v mateřských školách ČR, pro 

které platí stejné legislativní normy jako pro školy ostatní. Právní postavení ve školském 

zákoně, jak bylo již uvedeno, má ukotveno pouze ředitel mateřské školy. Ačkoli řídící funkce 

zástupce ředitele mateřské školy nebo jiného dalšího řídícího pracovníka v mateřské škole, 

nejsou legislativně vymezeny ve školském zákoně
21

 ani v zákoně o pedagogických 

pracovnících
22

, přesto na tyto funkce pamatuje předpis jiný. Tímto předpisem je nařízení 

vlády ke stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků
23

, které 

jmenuje obecně funkci zástupce ředitele školy (jako pedagogického pracovníka) v § 2 odst. 

4), a v § 3 odst. 1) pamatuje také na jiného pedagogického pracovníka, který není jmenován 

do funkce zástupce ředitele školy, ale řídí některou ze škol, jejíž činnost daná právnická osoba 

vykonává, a to zejména v souvislosti s přílohou výše zmíněného nařízení vlády ke stanovení 

nebo možnému snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti těmto pedagogickým 

pracovníkům. Dá se tedy předpokládat, že i když legislativně nejsou tyto funkce pevně 

zakotveny, jsou ve školách běžně zřizovány a mají své opodstatnění. 

V každé organizaci, stejně tak v mateřské škole, mohou být také zaměstnanci, kteří jsou podle 

jejího organizačního předpisu oprávněni organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných 

zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Mohou jimi být i nepedagogičtí 

pracovníci, např. školnice pověřená organizací práce zaměstnanců na úseku údržby a provozu 

MŠ (organizuje práci např. uklízeček). Tito zaměstnanci však nejsou z pohledu zákona
24

 

„vedoucími zaměstnanci“, proto nebudou předmětem zájmu této práce. 

                                                           
21

 Zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
22

 Zákon č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
23

 Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
24

 § 124 odst. (4) zákona 262/2006 Sb. Zákoníku práce v platném znění. 



15 
 

V popředí zájmu této práce budou pouze pracovní pozice středního a vrcholového 

managementu mateřské školy, které zabezpečují a naplňují základní poslání mateřské školy, 

tedy předškolní vzdělávání. Jedná se tedy o pracovníky pedagogické. 

Než se těmito pracovními pozicemi začneme zabývat detailněji, je nutné osvětlit některé ze 

souvisejících témat. V první části této práce byly zmíněny požadavky na osobnostní kvality 

manažera v souvislosti s pojmem kompetence, který má pro účely této práce zásadní význam, 

proto se v další kapitole pokusíme objasnit tento pojem a pojmy s ním související. 

 

2 Řízení podle kompetencí 

 

Řízení podle kompetencí je též nazýváno řízením lidských zdrojů podle kompetencí
25

, 

(competency-based/HR/management neboli CBM). Jde o neprogresivnější nástroj a způsob 

personální práce. Autoři podle Armstronga (2003) uvádějí CBM jako celek, který uspořádává 

strategické personální procesy do jednoho systému - modelu kompetencí. Základem tohoto 

systému jsou právě profesní kompetence, které jsou z hlediska firmy klíčové, ovlivňující 

efektivitu fungování organizace. Za strategické personální procesy pak považují získávání a 

výběr pracovníků, vzdělávání a jejich rozvoj, hodnocení a odměňování pracovníků. Za autory 

metodiky řízení podle kompetencí považuje Bartoňková
26

 J. Plamínka a R. Fišera, a popisuje ji 

jako metodiku řešící problémy podniků na úrovni kompetencí konkrétních lidí, kteří pro firmu 

pracují. Jde o to, zajistit, aby konkrétní lidé efektivně získali potřebné kompetence 

k naplňování cílů firmy. Metodika je založena na kompetenčním pravidle, které říká, že 

všechny problémy firmy lze převést na konkrétní chybějící nebo nedostatečné kompetence 

konkrétních lidí. Jedná se tedy o vzájemnou harmonii mezi lidskými zdroji a mezi lidskou 

prací. Co je však základem této metodiky a co je myšleno výše zmíněným pojmem 

kompetence, jaká je jeho nejznámější historie, a jaké pohledy mají odborní autoři, objasníme 

v následujících kapitolách této práce. 

 

 

                                                           
25

 VETEŠKA, J., TURECKIOVÁ, M., Kompetence ve vzdělávání, s. 85. 
26

 BARTOŇKOVÁ, H., Firemní vzdělávání, s. 82. 
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2.1  Historie kompetence 

 

Termín kompetence
27

 v našem slovníku pronikal do české odborné literatury pozvolna. Začal 

se prosazovat v 90. letech minulého století a nahradil termíny znalost a dovednost. Důvodem 

je širší obsah tohoto termínu, protože kromě znalostí a dovedností obsahuje také jiné složky, 

např. zkušenosti. Je různými autory uváděn různě, nejčastěji však v souvislosti s lidským 

faktorem a s výkonem určité činnosti. Wagnerová
28

 termín kompetence řadí k osobnostním 

předpokladům jedince k výkonu náročné pracovní činnosti, mezi které uvádí pracovní 

způsobilost, kvalifikaci a kompetenci. 

Na tomto místě je potřeba krátce zmínit historii kompetence. Hroník
29

 připomíná, že „pojem 

kompetencí jako způsobilostí vnesl do manažerské praxe R.Boyatzis v práci „Kompetentní 

manažer“ z roku 1982, ve kterém představil model efektivního výkonu – obecný kompetenční 

model s dvanácti kompetencemi, které lze aplikovat u různých organizací. Této knize 

předcházela studie, která zahrnovala sledování více než 2000 manažerů z různých firem 

v různých pozicích. Studie vznikla z popudu autora, že nelze formulovat rozhodující vlastnost 

či vlastnosti, které by bylo možno označit jako příčiny úspěchu.“ Wagnerová
30

 doplňuje, že 

Boyatzis kompetenci pojal jako schopnost člověka chovat se tak, aby jeho pracovní chování 

přinášelo žádoucí výsledky pro organizaci a v jí stanovených podmínkách. Kompetence 

přitom rozdělil na: 

 řízení cílů a kroků; 

 usměrňování podřízených; 

 řízení lidských zdrojů; 

 vedení. 

Historii kompetence upřesňuje dále Hroník
31

 citací H. Mintzberga a zmíněním jeho publikace 

„Povaha manažerské práce“ z roku 1973, ve které autor na základě reálných pozorování 

manažerů při práci formuloval tři pracovní role manažera: interpersonální, informační a 

rozhodovací. Hlavní je to, CO manažer dělá, nikoli JAK to dělá, přičemž není použito 

                                                           
27

 LHOTKOVÁ, I.;  V. TROJAN a J. KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků ve školství, s. 22. 
28

 WAGNEROVÁ, I. Hodnocení a řízení výkonnosti, s. 61. 
29

  HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. S. 61. 
30

 WAGNEROVÁ, I. Hodnocení a řízení výkonnosti. S. 61-62. 
31

 HRONÍK, F., Rozvoj a vzdělávání pracovníků, s. 61. 



17 
 

konstruktu jaký by měl být, či jaké by měl mít vlastnosti. V závěru autor shrnul manažerské 

činnosti do deseti rolí, které klasifikoval již zmíněnými třemi skupinami: 

 Interpersonální role jsou tři: představitel organizace; vůdce organizace; spojovací 

článek. Záleží na formální pravomoci a zodpovědnosti vedoucího pracovníka 

komunikovat jednak mimo vlastní řízenou organizaci (zákazníci, dodavatelé atd.), tak 

i v rámci vlastní organizace (nadřízení, podřízení apod.). 

 Informační role jsou opět tři: monitorující příjemce informací; šiřitel informací; 

mluvčí organizace. Jde o zapojení manažera v informačních procesech, tj. při 

vytváření sběru, přenosu, filtraci a využití dat. 

 Rozhodovací role jsou čtyři: podnikatel; řešitel problémů; alokátor zdrojů; 

vyjednavač. Jsou hlavním projevem manažerovy činnosti k dosažení požadovaných 

cílů organizace. 

 

2.2 Vymezení pojmu kompetence v současnosti 

 

Kompetence je již poměrně často užívaným pojmem, liší se však v používání a významu. 

Laická veřejnost chápe termín kompetence většinou „jako synonymum pro možnost se 

vyjádřit k nějakému problému nebo jako pravomoc či oprávnění o něčem rozhodnout. 

Kompetence je v tomto případě výrazem významově spojeným také s dalšími převážně 

sociologickými termíny, jako je moc, vliv, případně autorita.“
32

 Autoři dále uvádějí, že 

kompetence je laickou veřejností chápána většinou jako pravomoc, oprávnění jednotlivce 

činit rozhodnutí, které je udělené nějakou autoritou. Tento výraz bývá obecně užíván ve 

smyslu, zda má pracovník oprávnění o něčem rozhodnout nebo nemá, a toto rozhodovací 

právo jej většinou odlišuje od ostatních i významnějším postavením ve společenské hierarchii, 

neboť se jedná o jednotlivce zmocněného k rozhodování a ovlivňování jiných osob.  

„S oprávněním rozhodovat by se měla také pojit odpovědnost za výsledek rozhodovacího 

procesu (jednotlivcem učiněná nebo přijatá rozhodnutí).“
33

 

Schopní lidé jsou ti, kteří odvádějí od nich očekávaný, požadovaný výkon, říká Vodák
34

, a 

tvrdí, že tito lidé umí využívat svých znalostí, vědomostí a dovedností k dosahování cílů a 

                                                           
32

  VETEŠKA, J.; TURECKIOVÁ, M., Kompetence ve vzdělávání, s. 25. 
33

  VETEŠKA, J.; TURECKIOVÁ, M., Kompetence ve vzdělávání, s. 25. 
34

 VODÁK, J.; KUCHARČÍKOVÁ, A., Efektivní vzdělávání zaměstnanců, s. 70. 
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standardů předepsaných k pracovnímu místu, které zastávají. Vysvětluje dva anglické 

významy slova kompetence (pravomoc, oprávnění nebo schopnost, kvalifikace), a zdůrazňuje, 

že různí autoři těchto významů také různě používají. 

Competence představuje oprávnění nebo způsobilost dané osoby vykonávat určitou práci. 

Odpovídá tedy pojmu kvalifikace či odborná způsobilost. Bartoňková
35

 k tomuto pojmu 

dodává, že „competencies“ jsou měkkými dovednostmi, které odlišují efektivní výkon od 

neefektivního. 

Competency se vztahuje k rysům chování podmiňujícím přiměřený výkon. Jde tedy o 

schopnost. Vodák
36

 opět zmiňuje již uváděného Boyatzize, který zjistil, že existuje řada 

faktorů, které odlišují úspěšného manažera od méně úspěšného a tím definoval pojem 

competency jako „schopnost člověka chovat se takovým způsobem, který odpovídá 

požadavkům pracovního místa v parametrech daných prostředím podniku, a tak přinášet 

požadované výsledky prostřednictvím těchto schopností (řízení kroků a dosahování cílů, 

usměrňování podřízených, řízení lidských zdrojů, vedení lidí).“ Tuto schopnost upřesňuje 

autor jako schopnost určitého chování člověka, které je výsledkem dynamiky jeho osobnosti 

v konkrétní situaci. Dynamika jeho osobnosti je přitom složena z postojů, hodnot a motivů 

jako stabilní charakteristiky člověka, a ze způsobilosti, vědomosti a dovednosti. 

„Pozorovatelné chování je pak výsledkem součinnosti těchto a mnoha jiných faktorů. 

Znamená to, že kompetence je poměrně komplikovaný pojem a mezi odborníky nepanuje vždy 

jednota o tom, co do ní patří a co ne.“ 

Kompetence pracovníka je tedy zjednodušeně souborem chování pracovníka k tomu, 

pokračuje Vodák
37

, aby úspěšně zvládl úkoly na své pracovní pozici. Pro tuto úspěšnost musí 

zaměstnanec splňovat tyto základní předpoklady: 

 být vnitřně vybaven vlastnostmi, schopnostmi, vědomostmi a dovednostmi, které 

k takovému chování potřebuje (tento předpoklad lze poměrně lehce rozvíjet) 

 být k takovému chování motivován, spatřovat v něm hodnotu a být ochoten vynaložit 

tímto směrem potřebnou energii (rozvíjí se hůře, protože vše je spojeno s životní 

filozofií) 

                                                           
35

 BARTOŇKOVÁ, H., Firemní vzdělávání, s. 85. 
36

 VODÁK, J.; KUCHARČÍKOVÁ, A., Efektivní vzdělávání zaměstnanců, s. 70. 
37

 VODÁK, J.; KUCHARČÍKOVÁ, A., Efektivní vzdělávání zaměstnanců, s. 70 - 71. 
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 musí dostat možnost v daném prostředí podniku toto chování použít (vždy ovlivňuje 

dva předcházející předpoklady). 

Další definice pojmu kompetence je specifikací kompetence jako „souboru znalostí, 

dovedností, zkušeností, metod a postupů, ale také například postojů, které jednotlivec využívá 

k úspěšnému řešení nejrůznějších úkolů a životních situací a jež mu umožňují osobní rozvoj i 

naplnění jeho životních aspirací (ve všech hlavních oblastech života, tj. také v kontextu trhu 

práce, a to ve formě profesionálního uplatnění a zaměstnanosti)“
38

. Obě výše uvedená pojetí 

pojmu kompetence, tj. kompetence jako soubor rozhodovacích pravomocí a současně sada 

zdrojů, kterými si jedinec osvojuje pro úspěšné zvládání různých úkolů a životních situací, 

jsou považována za komplementární, které se mohou vhodně doplňovat také ve vzdělávací a 

řídící teorii a praxi. 

Kompetence by měla co nejvýstižněji popsat aktuální podobu připravenosti manažera pro 

výkon řídící práce
39

, přičemž není zcela jasné (zahraniční zdroje se v této problematice 

neshodují), jak nejvýstižněji kompetenci vymezit. Při vymezování kompetence jsou 

používány různé přístupy, ty nejběžnější jsou členěny na: 

 Funkčně deskriptivní (činnosti) 

 Observačně – deskriptivní (role) 

 Koncepty identifikace schopností (dispozic, dovedností) 

 

První přístup vychází z činností, které manažeři vykonávají. Jedná se nejčastěji o plánování, 

organizování, vedení lidí a kontrolu. Druhý přístup se opírá o pozorování manažerů při práci a 

zjišťování, jaké role manažer ve své práci zastává. Poslední přístup je zaměřen na identifikaci 

schopností nebo vlastností, které jsou pro manažerskou práci podstatné. 

Kompetence jsou stabilní složkou charakteristiky osobnosti
40

, známe-li úroveň rozvoje 

kompetencí, můžeme předvídat, jak se bude manažer při řešení pracovních situací chovat, 

přemýšlet a projevovat se. Na tomto místě je potřeba tyto složky osobnosti, které do 

kompetencí vstupují, postupně popsat: 

 Motivy udržují aktivitu a podněcují činnost manažera směrem ke stanoveným cílům. 

 Rysy jako charakteristiky osobnosti určují reakce na podněty (temperament). 

                                                           
38

 VETEŠKA, J.; TURECKIOVÁ, M., Kompetence ve vzdělávání, s. 25-26. 
39

 BEDRNOVÁ, E.; NOVÝ, I. a kol., Psychologie a sociologie řízení, s. 279. 
40

 VODÁK J.; KUCHARČÍKOVÁ, A., Efektivní vzdělávání zaměstnanců, s. 71-74. 
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 Vnímání sebe samého obsahuje víru ve vlastní schopnosti, osobní přesvědčení. 

 Vědomosti jsou poznatky z požadované oblasti k výkonu dané pracovní pozice. 

 Dovednosti jsou schopnosti člověka vykonávat činnosti dané nějakým úkolem. 

 

Podle Hroníka
41

 jsou kompetence „trs znalostí, dovedností, zkušeností a vlastností, který 

podporuje dosažení cíle“. Tento trs lze přitom pozorovat ve vzorku chování (časově a logicky 

ohraničená část chování), ve kterém můžeme identifikovat vícero kompetencí. Pomocí něj pak 

dosahujeme efektivních výkonů. Taktéž jako jiní autoři zdůrazňuje potřebu rozlišovat mezi 

pojmy „competence“ a „competency“, přičemž tyto pojmy charakterizuje takto: 

„Competence znamená směřování k formulaci standardů práce, ve kterých jsou formulovány 

kvalifikační předpoklady, bez kterých je výkon v dané funkci nestandardní.“ Hroník rozděluje 

tyto standardy typově na minimální a optimální, přičemž je důraz kladen na definici 

minimální úrovně, které autor upřesňuje jako odborné či provozní způsobilosti nebo jako 

minimální kvalifikační požadavky. Proti tomu competency charakterizuje jako pozorovatelné 

způsoby, kterými dosahují pracovníci výkonu. Druhý význam považuje Hroník za 

podstatnější, protože je zde více možností, jak danou kompetenci projevit, vyjádřit. Uvádí, že 

projev jedné a téže kompetence se může vyznačovat širší škálou. Proto je autor dále koncipuje 

tak, aby je bylo možné měřit a srovnávat. 

Kompetence je soubor předpokladů k určité činnosti. Má blíže k samotné činnosti než 

k vlastnosti pracovníka, tzn., je vytvořena na základě toho, co pracovník dělá, a lze ji 

znázornit tímto vztahem: 

 

Měřitelný výkon     Způsob práce 

 

 

 

„čísla“, výsledky   kompetence, kterými se dosahují „čísla“ 

Obrázek 1 Vztah mezi měřitelným výkonem a kompetencemi42 

 

                                                           
41

 HRONÍK, F., Rozvoj a vzdělávání pracovníků, s. 61-62. 
42

 Zdroj: HRONÍK, F., Hodnocení pracovníků, s. 29, obr. 8. 
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V kontextu s hodnocením pracovníků a s tvorbou kompetenčního modelu Hroník
43

 

zdůrazňuje, jak je již výše uvedeno, kompetenci jako „způsobilost, která je souborem určitých 

předpokladů k určité činnosti“, proto je možné ji definovat na základě analýzy vykonávaných 

činností.“ 

Termín kompetence, který v sobě zahrnuje obě výše zmíněná pojetí, definuje Veteška
44

 jako 

„jedinečnou schopnost člověka úspěšně jednat a dále rozvíjet svůj potenciál na základě 

integrovaného souboru vlastních zdrojů, a to v konkrétním kontextu různých úkolů a životních 

situací, spojenou s možností a ochotou (motivací) rozhodovat a nést za svá rozhodnutí 

odpovědnost.“ 

 

2.3 Charakteristika kompetencí a jejich dělení 

 

Máme-li se kompetencemi zabývat komplexně, je potřebné připomenout, čím se kompetence 

nejvíce vyznačují. V literatuře
45

 jsou uvedeny tyto charakteristické znaky: 

 Kompetence je vždy kontextualizovaná – je vždy zasazená do určitého prostředí nebo 

situace. Kompetence jsou vyhodnocovány a spoluvytvářeny také předchozími 

znalostmi, zkušenostmi, zájmy a potřebami ostatních účastníků situace. 

 Kompetence je multidimenzionální – skládá se z různých zdrojů (informace, znalosti, 

dovednosti, představy, postoje, jiné dílčí kompetence atd.). Předpokladem je efektivní 

nakládání s těmito zdroji, které jsou propojeny se základními dimenzemi lidského 

chování, tzn., že kompetence obsahuje chování a v chování se také projevuje. 

 Kompetence je definovaná standardem – předpokládaná úroveň zvládnutí 

kompetence je předem stanovena, je vydefinován soubor výkonových kritérií (měřítek 

či standardů očekávaného výkonu ve smyslu výsledku činnosti a chování). To 

umožňuje jedinci, aby svoji kompetenci demonstroval a aby ji sám také dokázal změřit 

a vyhodnotit. 

 Kompetence má potenciál pro akci a rozvoj – kompetence je získávána a rozvíjena 

vzděláváním a učením, které jsou považovány za kontinuální a celoživotní procesy, 
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odvozené ze vstupních (zdrojových) faktorů a z hlediska získávání a rozvíjení 

kompetencí.
46

 

 

Odvozeným pojmem od kompetence je kompetentnost
47

, což je standardem definovaná 

předpokládaná úroveň zvládnutí situace, která je stanovena předem a obsahuje soubor 

vydefinovaných výkonových kritérií. Těmito kritérii mohou být měřítka nebo standardy 

očekávaného výkonu, která jedinci slouží k vlastnímu hodnocení a měření svého výkonu. 

 

  
Chování 

  

 
Dovednosti 

Znalosti 

 Zkušenosti  

Schopnosti 

duševní, rozumové 

Motivy  

hodnoty, postoje, zájmy, 

potřeby 
 

Obrázek 2 Hierarchický model struktury kompetence48 

 

K výše uvedenému modelu je vhodné zmínit toto pojetí: „Kompetence se používá jako 

deštník, pod který se vejde vše, co může přímo nebo nepřímo souviset s pracovním 

výkonem.“
49

, přičemž je kompetence myšlena jako soubor chování pracovníka, které musí 

použít pro kompetentní zvládnutí úkolů v dané pozici a situaci. Ve smyslu kompetentnosti 

pracovníka k výkonu dané pracovní činnosti je potřeba opět připomenout, že k tomu, aby 

úkoly na pracovním místě plnil dobře nebo vynikajícím způsobem, musí pracovník: 

 být vnitřně motivován k požadovanému chování, 

 být vybaven potřebnými vlastnostmi, schopnostmi, vědomostmi, dovednostmi a 

zkušeností, které k takovému chování nezbytně potřebuje 

 dostat příležitost, aby toto chování v daném prostředí použil. 
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Z uvedených definicí je tedy zřejmá skutečnost, že kompetence se týkají celé osobnosti 

člověka, jeho schopností, vlastností i motivů
50

. Jsou získávány v průběhu celého života, stejně 

tak jsou rozvíjeny a ztráceny. Jsou také závislé na věku nositele a kultuře sociálního prostředí. 

Kompetence jsou zpravidla rozdělovány na sociální a pracovní.
51

 Jsou dále ovlivňovány 

zejména motivací a osobnostními rysy. Pracovní kompetence může negativně ovlivnit např. 

nízké nebo přehnané sebevědomí, neprůbojnost, labilita, a z hlediska motivace ji snižuje např. 

pasivita. Kompetenci příznivě ovlivňuje činorodost, orientace na výkon apod. Pracovní 

kompetence jsou někdy označovány jako „tvrdé kompetence“, které se týkají spíše výsledků 

než samotného úsilí. Jsou tedy zaměřeny na očekávání výkonu na pracovišti. Sociální 

kompetence (behaviorální nebo personální) vyjadřuje schopnost efektivně zvládat situace 

interpersonálního charakteru (výkony z hlediska vlivu na své okolí). Ovlivňují je zejména 

vnímavost, otevřenost či schopnost používat různé sociální techniky, aktivita, iniciativa či 

vedení, analytické dovednosti a orientace na úspěch. 

U rozdělení kompetencí na pracovní a sociální opouštějí někteří z autorů
52

, pojem pracovní 

kompetence a nahrazují jej výstižnějším pojmem profesní kompetence, a to zejména 

v souvislosti s odborností. Uvádějí, že profesní kompetence specialistů je závislá především 

na odborné stránce jejich profesní způsobilosti. Pouze odbornost však pro dosažení úspěchu 

nestačí. Je také zapotřebí sociální kompetence, což znamená „přiměřené praktické zvládnutí 

sociální reality“. Tyto sociální kompetence umožňují jedincům dosažení úspěchů i nad rámec 

profesního uplatnění, podstatně zvyšují kvalitu jejich života a napomáhají k tomu, aby se stali 

prospěšnými i pro své sociální okolí. 

Profesními kompetencemi ve vztahu s kvalifikací se podrobně zabývá i Tureckiová
53

, která 

vysvětluje, že profesní kompetence je možno chápat jako „soubor takových schopností, 

znalostí a dovedností a zreflektovaných životních i profesních zkušeností, které se promítají do 

pracovního jednání a slouží k efektivnímu zvládání pracovních funkcí a rolí vyplývajících 

z pracovní pozice“. Uvádí, že kvalifikace je jen součástí profesních kompetencí jako 

dynamického celku, který se může v jednotlivých částech doplňovat. 
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Při členění kompetencí uplatňuje Hroník
54

 sociálně psychologické hledisko, kdy vychází 

z poznatku, že „kompetence je souborem očekávaného a pozorovatelného chování.“ Z tohoto 

pohledu uspořádává kompetence do základního pozorovacího schématu obsahujícího 3 velké 

skupiny chování. 

 

 

 

 

Obrázek 3 Základní pozorovací schéma55 

 

K jednotlivým oblastem pozorování pak přiřazuje skupiny kompetencí a jejich obsah takto: 

 

Tabulka 1 Skupiny kompetencí (sociálně psychologické východisko)56 

 

Skupiny kompetencí Obsah 

Kompetence řešení 

problému  

(přístup k úkolům a věcem) 

Každý člověk je v životě stavěn před různé úkoly a problémy. Aktivnější si úkoly 

vyhledává, problémy předvídá – je proaktivní. Může být strukturující, nápaditý 

apod. Ale také může mít přístup opačný – pasivní, chaotický, mechanický. 

Interpersonální (vztahové) 

kompetence  

(vztah k druhým lidem) 

Při řešení problému se člověk nějak vztahuje k druhým lidem. Někdo potřebuje 

těsný kontakt s druhými, jiný bezpečný odstup. Někdo potřebuje jiné řídit, někdo 

se raději řídit nechá. 

Kompetence sebeřízení 

(chování k sobě a projev 

emocí) 

Pokud má člověk zvládat úkoly a problémy, řešit vztahy s jinými, potřebuje 

zvládat i sám sebe. Může se nadhodnocovat, podceňovat. Podle toho, jak sobě 

důvěřuje, je pro druhé přesvědčivý a důvěryhodný. 

 

Hroník v sociálně psychologickém pohledu na kompetence vychází z představy, že „firma je 

tvořena lidmi, jejichž kompetence vytváří kompetence firmy. V sociálněpsychologickém 

modelu kompetencí je vyjádřeno východisko od jedince k firmě.“ 
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Další členění kompetencí je uvedeno podle kompetenční orientace firmy, které vychází 

z marketingu. Dle tohoto přístupu nemůže být firma nadprůměrná ve všech oblastech, tedy 

má své kompetence, některé více rozvinuté a některé méně. Uvádí srovnání kompetencí 

z hlediska firmy takto: Kompetence řešení problému jako orientaci produktovou, kompetence 

interpersonální jako orientaci zákaznickou a kompetence sebeřízení jako orientaci provozní a 

systémovou. V tomto modelu je vyjádřeno východisko od kompetencí firmy k jedinci.
57

 

Podle Bedrnové
58

 platí v našich podmínkách vžité členění kompetencí na profesní a sociální, 

a to z důvodu, že mnoho lidí se orientuje v životě převážně na získávání právě jen profesních 

kompetencí, tedy kompetencí pro výkon určité profese. Profesní kompetence (pro profese 

specialistů v nejrůznějších oborech) je závislá především na odborné stránce jejich profesní 

způsobilosti. Pouze odbornost však pro dosažení úspěchu nestačí. Je také zapotřebí sociální 

kompetence, čímž chápeme „přiměřené praktické zvládnutí sociální reality“. Tyto sociální 

kompetence nám umožňují dosažení úspěchů i nad rámec profesního uplatnění, zvyšují 

kvalitu našeho života a napomáhají k tomu, abychom se stali prospěšní i pro své sociální 

okolí. 

Úspěšnost podniku nebo firmy v dynamickém prostředí závisí na kompetencích, které budou 

umocňovat jeho úspěšnost ve více rovinách. V tomto případě se kompetence dělí
59

 na: 

 Klíčové kompetence jsou společné pro všechny zaměstnance firmy bez ohledu na 

pozici v organizační struktuře. Vyjadřují to, co firma považuje za důležité. Klíčové 

kompetence odráží firemní kulturu a firmy se jimi navzájem odlišují. 

 Týmové kompetence popisují schopnosti a charakteristiky týmu jako pracovní 

jednotky. Díky rozpoznání těchto kompetencí je možné se zaměřit na rozvoj celých 

týmů. 

 Funkční kompetence představují specializované vědomosti a dovednosti. Odlišují se 

od jednotlivých pozic a oddělení. Jiné kompetence identifikujeme v oddělení obchodu, 

financí, marketingu apod. 

 Vůdcovské manažerské kompetence souvisí s vytvářením vztahů a jejich vedením, 

jsou potřebné pro vedení a řízení kolektivů lidí. 
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Při tomto přístupu vhodné rozlišit kompetence na prahové a výkonnostní, kdy prahové 

kompetence jsou základní charakteristiky, schopnosti, které potřebuje každý pracovník pro 

výkon práce, a výkonnostní kompetence odlišují nadstandardní výkon od průměrného, jsou 

tedy orientovány na výkon, jsou vázány na dosahování vysoké výkonnosti. Tato kompetence 

představuje snahu pracovníka dosahovat vyšších cílů, než jak jsou vyžadovány organizací. 

Typickým rysem pro dnešní neklidné podnikatelské prostředí je pomocí kompetencí vysokého 

výkonu dosáhnout konkurenční výhody. 

Pojem kompetence se stále častěji objevuje ve slovním spojení klíčové kompetence, často 

zmiňovaným právě v souvislosti nejen se školstvím, ale zejména s dalším vzděláváním a 

celoživotním učením. Vznikem a významem tohoto slovního spojení se tato práce nezabývá, 

pro její účely je však vhodné zmínit alespoň následující definici: 

Klíčovými kompetencemi se rozumí „specificky strukturované a v praxi efektivně používané 

soubory znalostí, dovedností, pracovních návyků a dále projevy postojů a dalších motivů 

v chování pracovníků, které: 

 byly předem identifikovány jako nejvýznamnější v situaci, ve které se organizace 

nachází, a jsou i do budoucna považovány za žádoucí a signifikantní pro další 

efektivní naplňování vize a poslání organizace; 

 sdílejí ve své činnosti alespoň do určité míry všichni členové organizace, a které jsou 

projevem kultury organizace jako nástroje řízení v chování pracovníků, jež pozitivně 

ovlivňují jejich pracovní výkon; 

 jsou svou povahou multidimenzionální; 

 mají rozvojový potenciál a mohou být dále zdokonalovány podle potřeb organizace, 

týmu či jednotlivce, a to jak v souladu s cíli organizace, tak i individuálními 

aspiracemi; 

 byly předem popsány, standardizovány a byla pro ně stanovena kritéria měření a 

vyhodnocování.“
60

 

Dalším dělením kompetencí se dostáváme k těmto skupinám kompetencí
61

: 

 Manažerské kompetence, kterými jsou schopnosti a dovednosti pro vynikající výkon 

v manažerské roli. Zajišťují splnění úkolů v souladu s cíli podniku a mají vytvářet 
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příznivé prostředí pro spolupracovníky. Typickými manažerskými kompetencemi jsou 

plánování, řešení konfliktů, delegování, koučování, výběr a hodnocení zaměstnanců. 

 Interpersonální kompetence, které mají zajistit efektivní komunikaci manažera a 

budování vztahů v týmu pro efektivní zajištění cílů organizace, slouží také ke 

komunikaci se zákazníky. Typickými interpersonálními kompetencemi jsou 

spolupráce, aktivní naslouchání, empatie, rozvíjení vztahů, schopnost prezentace či 

vyjednávání. 

 Technické kompetence mají zajistit úspěšné plnění úkolů při výkonu práce, která 

vyžaduje na pracovníkovi specifické dovednosti (programování, účetnictví, atd.). 

Vzhledem k tématu práce bude v následující části více objasněn pojem manažerské 

kompetence. 

 

2.4 Manažerské kompetence 

 

Kompetence v oblasti řízení jsou kompetence manažerské a „představují komplexní 

schopnosti a další předpoklady (zejména motivace) podávat manažerský výkon. Kompetencí 

manažera je tedy jeho schopnost vykonávat určitou funkci a dosahovat přitom požadované 

úrovně výkonnosti.“
62

 Veteška
63

 objasňuje termín manažerských kompetencí, který je zčásti 

tvořen funkční způsobilostí manažera a zčásti respektuje proměnlivé a vyvíjející se podmínky 

vnitřního i vnějšího ekonomicko-sociálního prostředí. 

O kompetenci lze hovořit pouze v souvislosti s konkrétním úkolem nebo pozicí. Pro 

identifikaci kompetencí je nezbytně nutné znát nároky, které pozice na člověka klade. Poté 

můžeme úroveň těchto kompetencí u kandidáta na pozici či u manažera měřit. Kompetence 

manažera je uváděna
64

 jako způsobilost úspěšně vykonávat příslušné pracovní činnosti, a je 

posuzována různými způsoby. V tradičním pojetí se vychází z předpokladů, které manažer 

k výkonu činnosti (funkce) má. V moderním pojetí je hodnocena připravenost pracovníka 

podávat výkony v očekávaných výstupech jeho pracovního zařazení, tzn., že se nehodnotí 

obecné předpoklady. Jde o hodnocení toho, jak je manažer připraven vykonávat svou práci, 

                                                           
62

 LHOTKOVÁ, I., Kompetence středního managementu školy, s. 53. 
63

 VETEŠKA J. a M. TURECKIOVÁ, Kompetence ve vzdělávání, s. 80. 
64

 VEBER, J. a kol., Management: Základy, prosperita a globalizace, s. 255-256. 



28 
 

místo hodnocení osobních vlastností, schopností a dovedností. V obou přístupech je možno 

hodnocení strukturovat do těchto dílčích dimenzí: 

 odborných znalostí; 

 praktických dovedností; 

 sociální zralosti. 

Odborné znalosti jsou získávány vzděláváním a je nutné je průběžně rozšiřovat a doplňovat. 

U soudobých manažerů je oceňován zejména přístup k sebevzdělávání, zapojení se do 

vzdělávacích programů a vyhledávání a využívání nových poznatků. Praktické dovednosti 

manažera pak souvisejí se zvládnutím manažerských funkcí a řídících praktik (rozhodování, 

plánování, delegování, kontrolování, aj.). K prioritním dovednostem manažera patří 

interpersonální a komunikační dovednosti, kterými jsou zejména komunikativnost, 

uplatňovaná např. ve vedení porad a pohovorů, a znalost metod a technik k ovlivňování 

pracovníků, kterými manažer přesvědčuje a uplatňuje svůj vliv a autoritu. Sociální zralost 

pak souvisí s charakterovými vlastnostmi člověka jako jedince. Typickými rysy manažera 

jsou osobnostní vlastnosti ukazující vztah k sobě samému, k druhým lidem a světu, jeho 

činorodost a aktivita. Z pozitivních osobnostních vlastností manažera je jako významná 

součást sociální zralosti zmíněno charisma, které je charakterizováno jako „kouzlo osobnosti 

manažera, určitý šarm, soubor osobních vlastností uznávaných okolím, na jejichž základě se 

manažer může stát vůdcem ovlivňujícím svým chováním podřízené, kteří ochotněji přijímají 

jeho myšlenky, nápady, názory a stanoviska“
65

. Autor uvádí, že charismatičtí manažeři působí 

emocionálněji a ostatními jsou vnímáni jako přesvědčivé osobnosti. 

Manažerské dovednosti popisuje Rymeš
66

 jako soubor osvojených technik, procedur nebo 

postupů nezbytných pro řízení organizací a pracovních týmů. Jsou základními kameny 

efektivního a úspěšného managementu. Za optimálních podmínek by měli být připravováni 

tak, aby v době nástupu do manažerské funkce již měli částečně osvojeny nezbytné 

dovednosti. 

Z pojmu kompetence vychází Veteška
67

, který ji chápe jako schopnost a nutnost měnit se, 

vyžadující od jedince, aby se průběžně učil a rozvíjel svůj potenciál podle požadavků na svou 

osobní i profesní způsobilost. Prostřednictvím schopnosti učit se efektivním způsobem se 
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individuální potenciál jedince může stát konkurenční výhodou nejen pro něj, ale také pro 

organizaci, ve které pracuje. Kompetence proto vnímá jako výjimečný a jedinečný zdroj 

organizace a lidí, kteří jimi disponují. Poukazuje na směr vývoje manažerských kompetencí 

k tzv. „univerzální, respektive generické či obecné škále dovedností,“ a tvrdí, že „manažerské 

kompetence nemají hranice“. Za podstatné kompetence označuje dovednost práce 

s informacemi, time management, leadership, schopnost analyzovat rizika, projektové řízení, 

odborné znalosti konkrétního oboru atp. 

Tureckiová
68

 rozvíjí jednu možnou teoretickou úvahu o managementu (o jeho cílech, poslání 

a účelu), která vede k upřesňování požadavků na profesní kompetenci manažerů, kterou je 

modelování kompetencí. Zobecňuje tři základní roviny, které tvoří profesní kompetenci 

manažera: 

 Rovinu všeobecné schopnosti (kompetence) - k porozumění organizace jako celku 

(organizační struktura, vazby, orientace na dlouhodobé cíle); 

 Rovinu odborných znalostí a technických dovedností - k praktickému využívání 

schopností, dovedností, znalostí, postupů a metod pro výkon profese, které jsou 

získávány vzděláním, zkušeností a tréninkem; 

 Rovinu vlastností (potenciálních schopností a dovedností) potřebných pro práci 

s lidmi a pro dosahování naplnění cílů prostřednictvím lidí (umění motivace, vedení 

lidí atp.). 

Požadavky, které jsou kladeny na manažery, se mění podle typu organizace, odvětví nebo 

míry odpovědnosti. Obecně je však možné je rozdělit do čtyř skupin
69

: 

 Analyticko-koncepční schopnosti – „co dělat“ je souborem manažerských postupů a 

přístupů k jednotlivým činnostem. 

 Manažerské procesní dovednosti – „jak to dělat“, jsou uměním naslouchat, 

komunikovat, jednat, efektivně organizovat vlastní čas a stanovit si priority. 

 Osobní rysy a vlastnosti – „jaký je manažer jako člověk“. 

 „Know-how“ daného odvětví – soubor znalostí z oboru, povědomí o možném rozvoji 

odvětví, znalost konkurenčního prostředí a vytváření osobních vazeb zainteresovaných 

lidí. 
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Jiný přístup k pojetí manažera ve škole má Eger
70

. Ten vycházím z anglického pojetí 

standardu pro ředitele škol z „National Qualifications for Head Teachers“, kde je uváděno pět 

klíčových rolí k řízení: strategie, vzdělávacího procesu, lidí, zdrojů a informací. Podle tohoto 

standardu probíhala náročná příprava managementu škol. Eger cituje klíčovou definici, podle 

které „manažer školy zajišťuje řízení, dosahuje sdílení, podporuje změny a efektivní 

dosahování výsledků, kreativně a odpovědně využívá lidské a ostatní zdroje“. Dále uvádí 

charakteristiky ředitelů a zástupců ředitelů škol podle Everard, Morris, Wilson (2004) u 

National College of School Leadership: 

 Analytické myšlení 

 Výzvy (náročné úkoly) a podpora 

 Sebedůvěra 

 Rozvoj možností 

 Řízení rozvoje 

 Využívání (udržení) lidských zdrojů 

 Prosazování vlivu 

 Vyhledávání informací 

 Iniciativa 

 Zásadovost (čestnost) 

 Osobní přesvědčení 

 Respektování druhých 

 Strategické myšlení 

 Týmová práce 

 Inovační vedení 

 Pochopení prostředí 

 Pochopení ostatních.
71

 

Při zamyšlení nad jednotlivými charakteristikami lze konstatovat, že je lze jednotlivě uplatnit 

v každém z kompetenčních modelů uvedených v následující kapitole č. 3, která se zabývá 

kompetenčními modely. 

Nyní je však potřeba se vrátit k úvodu kapitoly č. 2, tzn. k metodě řízení podle kompetencí
72

 a 

znovu krátce zmínit kompetenční pravidlo
73

, které říká, že všechny neúspěchy firmy lze 
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převést do jazyka kompetencí. Přes kompetence lze tedy řešit všechny problémy, které firma, 

podnik či škola má. Cílem změn ve firmě (od neúspěchu k úspěchu či od problémů 

k bezproblémovému chodu) jsou tedy konkrétní lidé a jejich kompetence. Plamínek
74

 tyto 

lidské zdroje označuje jako cílový subjekt budoucích změn. Tento subjekt je vždy obsažen ve 

funkčním modelu nebo schématu firmy, ve kterém lze vždy nalézt tři základní manažerské 

role - role lídra, manažera a vykonavatele. 

Role lídra slouží k definování strategického rámce, jeho prosazení, kontrole a podpoře při 

jeho uskutečňování. Roli manažera posuzuje Trojan
75

 jako nejkomplikovanější ve firmě. 

Manažer je odpovědný za dosažení strategických cílů a pravidel stanovených lídrem, a to 

prostřednictvím jiných lidí. Jsou potřeba kompetence „k vyhodnocování myšlenek, 

argumentace směrem k lídrovi, rozhodování, schopnost principiálního vyjednávání, akceptace 

myšlenek, dekompozice strategických cílů, řízení lidských zdrojů, definici úloh, habilitaci a 

integraci lidí, vyhodnocování zpětné vazby“. Vykonavatelé pak podávají pracovní výkon, 

poskytují své myšlenky, názory, znalosti, zkušenosti a dovednosti (zdroje) a tyto své zdroje 

dále rozvíjejí pro další strategické cíle firmy. 

V souvislosti se školskou problematikou se Trojan
76

 zamýšlí nad stanovením úlohy ředitele 

školy a jeho zapojení do hierarchie uspořádání školy. Domnívá se, že ředitel, byť stojí na 

samém vrcholu pomyslné pyramidy, má také úkoly, které často zasahují z oblasti řídících 

pravomocí do oblasti vykonavatele primárních dějů, a to v době výkonu přímé vyučovací 

povinnosti stanovené zákonem
77

. Takto ředitel školy během dne mění svoji roli od lídra přes 

manažera až po vykonavatele úkolu. 

 

2.5 Kompetenční model 

 

V praxi je zcela běžné, že jeden člověk vykonává ve firmě více rolí
78

. Ve funkčním modelu 

firmy je pak stěžejní, s jakou základní rolí se bude při řešení problémů ve firmě pracovat, 

protože každá z rolí vykonává jiné úlohy a vyžaduje jiné kompetence. Důležité přitom je 
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sledovat souvislosti a třídit jevy. Příkladem je následující schéma, které popisuje základní 

manažerské dovednosti lídrů, usnadňující realizaci myšlenek
79

: 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Základní manažerské dovednosti pro realizaci myšlenek
80

 

 

Uspořádáním rolí do systému organizace, popisem stěžejních kompetencí k jednotlivým rolím 

a průběžným zjišťováním jejich hodnot na stanovené hodnotící škále u cílových subjektů lze 

dospět ke zjištění, jaké kompetence je potřeba změnit pro další úspěšnost firmy. K tomuto 

mohou pomoci systémy firem či organizací nazvané kompetenční modely. 

Kompetenčním modelem rozumíme způsob, kterým jsou kompetence uspořádány. Jak již 

bylo řečeno, neměl by odrážet standard pro průměrný výkon, ale měl by být cestou k řízení 

výkonu
81

. Kompetenční model je tedy souborem konkrétních vědomostí, dovedností a dalších 

charakteristik, které jsou potřebné k efektivnímu plnění úkolů v organizaci
82

. Tyto bývají pro 

přehlednost seskupeny do více homogenních celků, nazývaných kompetence. 

Obsahem kompetenčního modelu jsou podle Hroníka
83

 jednotlivé kompetence, které jsou 

vybrány ze všech možných a uspořádány podle nějakého klíče. Obsah potřebuje mít 

návaznost na business strategii (vertikální integrace) a personální strategii firmy, a také na 

jednotlivé personální činnosti (horizontální integrace). Kompetenční model
84

 je jedním 

z důležitých nástrojů řízení lidí. Autor uvádí tyto obecné výhody zavedení kompetenčního 

modelu: 

 Sjednocení „jazyka“ manažerů, personalistů 
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 Poskytování jednotných kritérií pro výběr a hodnocení 

 Propojitelnost s vyhodnocením „čísel“ 

 Základ pro systém hodnocení, odměňování a rozvoj 

 Možnost koncipovat cílené rozvojové programy 

Stanovuje tím charakteristiku požadavků na funkčnost kompetenčního modelu, přičemž 

zdůrazňuje, že jeho hlavním uživatelem nejsou personalisté, ale manažeři. Kompetenční 

model má sjednotit jejich jazyk pro snadnější porozumění v tom, jak každý z nich vnímá 

podnikatelské myšlení. Funkční kompetenční model, který nepřináší komplikace, musí být 

propojující, uživatelsky přátelský, jednotný, široce využitelný a sdílený.
85

 Efektivita 

kompetenčního modelu je pak založena na pozorovatelném chování. Model obsahuje nejvíce 

10-12 jednotlivých kompetencí, platí pro všechny nebo alespoň klíčové pozice ve firmě, a na 

jeho vytvoření se podílejí nejen manažeři, ale také pracovníci, kterých se dotýká. Má-li být 

efektivní, musí se s ním průběžně pracovat. 

Kompetenční model mimo jiné říká, jakým chováním se podaří dosáhnout cílů, které 

vyplývají z podnikové strategie
86

. Personální strategie je významná pro kompetenční model 

zejména proto, že je vodítkem pro výběr, hodnocení, rozvoj nebo odměňování pracovníků. To 

znamená, že kompetenční model je zároveň personální nástroj
87

, který se velice úzce vztahuje 

k budoucnosti, protože pomáhá výrazně sjednotit pohled na to, co bude v budoucnu potřeba, a 

jaké chování by mělo být podporováno, rozvíjeno a odměňováno. Zároveň vnáší do chování 

manažerů, ale i ostatních pracovníků silný prvek měřitelnosti. 

Kompetenční model je také mostem
88

 mezi hodnotami společnosti a popisem práce. 

„Popis práce říká, co má jedinec dělat, zatímco hodnoty a principy představují vnitřní 

vodítka zejména pro situace nejistoty a říkají, jak se chovat v situacích, které nejsou zahrnuty 

v popisu práce.“ 

Než přistoupíme k problematice tvorby kompetenčního modelu, je potřeba se zmínit o typech 

kompetenčních modelů. Podle záměru firmy a odpovědi na to, pro které pracovní pozice a 
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typy jedinců v organizaci se kompetence v kompetenčním modelu vztahují, je možné modely 

dělit do tří druhů
89

: 

 Model ústředních kompetencí, který obsahuje kompetence společné, nezbytné a 

nevyhnutelné pro všechny zaměstnance firmy bez ohledu na jejich pracovní pozici. 

 Specifický kompetenční model, jehož cílem je identifikovat takové kvality manažera, 

které ho činí úspěšným a výjimečným na dané pozici v dané konkrétní firmě. Jde 

především o velmi podrobný a přesný popis chování na základě velkého množství 

specifických informací. Takovýto model jde do jisté míry použít i v jiné organizaci. 

 Generický (všeobecný) kompetenční model obsahuje kompetence, které jsou nezbytné 

průřezově v každém typu organizace a v každé pozici. Generické modely pomáhají 

firmám usnadnit firmám uplatnění kompetenčního přístupu, protože je za nimi často 

rozsáhlý výzkum v několika organizacích. Postrádají však zohlednění specifik 

konkrétní firmy, která se rozhodla model aplikovat. Autoři tohoto modelu uvádí, že 

generický model je dobrým základem, který vystihuje pro manažera to podstatné, a po 

ověření se upraví pro konkrétní firmu, takže se kvalitou přiblíží specifickému modelu, 

a to při nižších nákladech a menší pracnosti. 

Je zřejmé, že kompetenční modely sjednocují
90

 pravidla ve firmě. Manažerům i pracovníkům 

na jednotlivých pracovních pozicích přinášejí výhledy do budoucnosti jednotlivých 

pracovních pozic. Každému zaměstnanci pak umožňují se ztotožnit se strategií firmy a podílet 

se na jejím úspěchu, rozvoji či řešení konkrétních problémů. 

 

2.6 Tvorba kompetenčního modelu 

 

V souvislosti s cílem práce sestavit kompetenční profily pracovních míst řídících pracovníků 

mateřských škol je potřeba se také zmínit o různých přístupech k tvorbě kompetenčních 

modelů. Kubeš
91

 uvádí tři nejčastěji používané přístupy: 
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1) Preskriptivní neboli „vypůjčený“ přístup znamená, že organizace nevytváří nové 

kompetenční modely, tzv. „na míru“, které by odrážely její strategii, strukturu, kulturu 

atd., ale použije nějaký hotový model. Z pohledu úspory času i financí se jeví tento 

způsob jako nejpříznivější, protože není potřeba realizovat průzkum k identifikaci 

specifických kompetencí. 

2) Kombinovaný přístup přizpůsobuje už vytvořený model specifikům organizace. Zde 

se pracuje s předem známými a definovanými kompetencemi z vypůjčeného modelu. 

Na základě časově nenáročných metod jsou modifikovány tak, aby byly zachyceny 

klíčové rozdíly mezi tímto modelem a specifiky organizace, ve které bude aplikován. 

3) V přístupu šitém na míru nejsou kompetence předem definovány. Mapuje se 

organizační terén, zjišťují se takové projevy chování, které zajišťují na manažerské 

pozici nadstandardní výkon. Tento přístup vyžaduje nejen důkladnou znalost pozic, 

pro které se hledají modely nadstandardního výkonu, ale i celé organizace a vnějších 

podmínek, ve kterých působí. Je časově i metodologicky náročnější než předchozí 

přístupy. 

Každý z uvedených přístupů má své přednosti i omezení. Konkrétní volba dle Bartoňkové
92

 

závisí na záměru, vizi a strategii firmy, na stupni organizace, na cílech a záměrech firmy 

v oblasti lidských zdrojů. Odvíjí se také od vnějších podmínek, finančních a časových 

možností. 

K popisu kompetenčních profilů řídících pracovníků mateřských škol, které mají být 

výsledkem této práce, bude využito kombinovaného přístupu, kdy bude vybrán konkrétní již 

hotový kompetenční model. Poté bude ověřován v praxi (výzkumná část této práce) a po 

zachycení podstatných rozdílů mezi tímto modelem a požadavky praxe bude následně 

upraven pro aplikaci v praxi mateřských škol. 

Při tvorbě kompetenčního modelu je jedním z nejdůležitějších kroků identifikace 

kompetencí. O kompetenci vždy hovoříme pouze v souvislosti s konkrétním úkolem nebo 

pozicí. Pro identifikaci kompetencí je nezbytně nutné znát nároky, které pozice na člověka 

klade. Teprve poté lze úroveň těchto kompetencí u pracovníka, kandidáta na pozici či u 

manažera měřit a následně rozvíjet. 
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Podle Kocianové
93

 existuje více než čtyřicet technik, které mohou vést k formulaci 

kompetencí, přičemž základní fáze pro identifikaci kompetencí jsou shodné: 

1) Přípravná fáze má za cíl identifikovat klíčové pracovní pozice, získat o nich 

informace a stanovit způsob získávání dat. 

2) Fáze sběru dat je určena k jejich získávání, kdy se používají různé techniky, 

nejčastěji rozhovory, panely expertů, průzkumy, databáze kompetenčních modelů, 

analýza pracovních funkcí a přímé pozorování. 

3) Fáze analýzy a klasifikace informací je vždy ovlivněna záměrem projektu, jeho 

rozsahem a použitými technikami, kdy je zpracováváno velké množství získaných 

informací a výstupem je seznam kompetencí, který je testován na širším vzorku 

respondentů. 

4) Popis a tvorba kompetencí a kompetenčního modelu precizuje charakteristiku 

kompetence, aby co nejpřesněji vystihovala a srozumitelně popisovala charakteristické 

chování. Poté je kompetence pojmenována a je vytvořena stupnice, která popisuje 

různé projevy kompetence podle úrovně jejího rozvoje (zpravidla od negativních 

projevů chování až po její vysokou úroveň), a je sestaven kompetenční model. 

5) Ověření a validizace vzniklého modelu jsou nezbytné pro zjištění, zda je možné se 

na model spolehnout v praxi při výběru, hodnocení pracovníků a k identifikaci 

rozvojových potřeb. 

Při tvorbě kompetenčních profilů řídících pracovníků mateřských škol v této práci, kdy bude 

využito výše uvedeného kombinovaného přístupu, budou první čtyři fáze zpočátku 

„přeskočeny“ a ve fázi poslední, kterou je fáze k ověření a validizaci modelu, bude 

ověřován vybraný již hotový model. Poté budou identifikovány rozdíly mezi ověřovaným 

modelem a názorovou hladinou cílové skupiny respondentů, kterými jsou řídící pracovníci 

mateřských škol – ředitel mateřské školy, zástupce ředitele mateřské školy, vedoucí učitel 

mateřské školy případně jiný řídící pracovník v MŠ. Rozdíly pak budou zohledněny 

v upraveném kompetenčním modelu a vyústí v kompetenčním profilu pro danou řídící pozici. 

Vytvořený kompetenční model
94

 je poměrně statickým a popisným nástrojem, protože se 

v něm „uvádějí a definují jen ty kompetence, které jsou z hlediska fungování a strategické 

orientace organizace nejdůležitější, a jimiž se vyznačují úspěšní, tj. efektivní výkon podávající 

                                                           
93
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pracovníci“
95

, přičemž zároveň lze všechny kompetence z uvedeného kompetenčního modelu 

rozvíjet. Pro různé pracovní pozice ve firmě (škole) se pak vyžaduje jiná úroveň jejich 

rozvoje. Je potřebné, aby se jednotlivé úrovně rozvoje kompetencí od sebe co nejpřesněji 

rozlišily. Následně je možné tedy přistoupit k dalšímu kroku, kterým je vytvoření matice 

kompetencí, která může vést k vytvoření kompetenčních profilů pro jednotlivé pracovní 

pozice řídících pracovníků mateřských škol (jednotlivé vymezené pozice ve firmě). Veteška
96

 

doporučuje zpracovat jednotnou matici kompetencí s vyznačenými úrovněmi rozvoje, které 

jsou požadovány pro jednotlivé pracovní pozice. 

Řada autorů však termíny kompetenční model a kompetenční profil nerozlišuje, ale používá 

jen jeden z termínů, většinou kompetenční model. Bartoňková
97

 však hledá rozlišení v pojetí 

Lorenze, Rohrschneidrové a Pomikálkové (2005) s tím, že „kompetenční profil se více váže 

na danou osobu a je tedy výstupem z implementace kompetenčního modelu a matice 

kompetencí směřující k vytvoření kompetenčního profilu.“ Kompetenční model se tedy váže 

více na danou pracovní pozici, kompetenční profil na konkrétního pracovníka. Pro účely této 

práce budeme k oběma termínům přistupovat jako většina autorů, tedy nebudeme je 

rozlišovat, a kompetenční modely budou zároveň kompetenčními profily pro pracovní pozice 

řídících pracovníků v mateřské škole, tedy pro ředitele, zástupce ředitele, vedoucího učitele či 

jiného řídícího pracovníka mateřské školy. Zda bude potřeba odstupňovat ve zkoumaném 

kompetenčním profilu úrovně kompetencí pro jednotlivé řídící pozice v mateřských školách, 

bude zjištěno následujícím výzkumem. 

 

2.7 Kompetenční model jako nástroj personálního rozvoje 

 

Kompetenční model slouží zejména ke zjištění, zda jsou pracovníci dostatečně kompetentní 

k výkonu své funkce či potřebují své pracovní kompetence dále rozvíjet. V této souvislosti je 

kompetenční model nástrojem personálního rozvoje. 

Následující obrázek znázorňuje integrované řízení lidských zdrojů (CBM), jak jej uvádí 

Veteška
98

 podle Armstronga (2003): 
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Obrázek 5 Integrované řízení lidských zdrojů (cyklus CBM)99 

 

Pro strategický rámec organizace jsou právě kompetence, či vytvořené kompetenční modely 

základním nástrojem tvorby strategie vzdělávání lidí. Máme-li funkční kompetenční model, 

který nám vytváří kritéria, můžeme řídit výkonnost tím, že vyhledáme rozvojové potřeby, 

mezery a možnosti, a poté rozvíjíme patřičné kompetence
100

. 

Kompetenční model slouží především pro výběr pracovníků a jejich hodnocení, které je 

podkladem pro vzděláváním jejich další rozvoj a hodnocení. Kvalitní kompetenční model 

umožňuje hodnocení nejen výkonu, ale i chování, důležitého zvláště při práci s lidmi
101

. Pokud 

je hodnocení negativního charakteru, zaměří se vzdělávání pracovníka na rozvoj nedostatečně 

rozvinutých nebo chybějících kompetencí. Pokud je hodnocení kladné, zaměří se vzdělávání 

pracovníka na osvojení dalších kompetencí potřebných pro dosažení vyššího stupně 

organizační hierarchie. Hodnocení pracovníků pak přímo souvisí také s jejich odměňováním. 

Při hodnocení je pak vhodné hodnotit více hodnotiteli, tímto nástrojem je 

třistašedesátistupňová
 
zpětná vazba. Ta je někdy nazývána vícezdrojovým hodnocením

102
. 

Výhodou zpětné vazby, zejména je-li postavena na kompetenčním modelu, a hodnotí-li více 
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hodnotitelů najednou, je vyšší míra objektivity a širší pohled na pracovníka. 

Třistašedesátistupňová zpětná vazba může být použita nejen pro hodnocení všech pracovníků, 

ale také ke zhodnocení výkonnosti managementu, je používaná také např. k plánování 

nástupnictví a profesního rozvoje. Úspěšný program vícezdrojového hodnocení dle 

Wagnerové 
103

: 

 Vyvolává entuziasmus tím, že poskytuje zaměstnancům spravedlivou, vysoce kvalitní 

zpětnou vazbu a jasnější perspektivu profesního rozvoje. 

 Poskytuje manažerům společnosti více informací o schopnostech a potřebách 

personálu. 

 Motivuje k úspěšnému chování. 

 Vytváří v organizaci důvěru tím, že zapojuje personál do důležitého rozhodování. 

 Zajišťuje a stanovuje priority pro školení a rozvoj zaměstnanců a zhodnocuje 

efektivitu těchto programů. 

 Podporuje soustavné zlepšování. 

 Vytváří podnikovou kulturu zaměřenou na výkonnost a lepší službu zákazníkům. 

V rámci hodnocení pracovníků je potřeba se krátce zmínit také o měření jednotlivých 

kompetencí v kompetenčním modelu. Příklad hodnotící škály pro měření úrovně kompetence 

uvádí Hroník
104

: 

Tabulka 2  Hodnotící  škála105 

 

Úroveň kompetence 
Bodová 
hodnota 

Komentář 

Nedostatečná, 
„ohrožující“ úroveň 

0 
Zásadní rozpor s očekáváním, nutný rozvoj od základů, 

ihned. 

Podprůměrná, limitující 
úroveň 

1 
Lze formulovat systematický rozvoj k eliminaci slabých 

stránek. 

Postačující, minimální 
úroveň 

2 
„Jakžtakž“. Lze formulovat rozvoj pro posílení silných a 

eliminaci slabých stránek. 
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 Zdroj: HRONÍK, F., Hodnocení pracovníků, s. 97. 
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Úroveň kompetence 
Bodová 
hodnota 

Komentář 

Optimální úroveň 3 
Přesně odpovídá požadavkům. Lze formulovat zaměření 

na posílení silných stránek. 

Excelentní úroveň, 
optimální stav 

4 
Vzorová úroveň, nelze formulovat žádnou dílčí oblast 

pro zlepšení. 

 

3 Kompetenční model školského manažera 

 

Tato kapitola se bude dále zabývat aplikací obecných teoretických poznatků do školského 

prostředí, pozicí ředitele školy a ostatních řídících pracovníků v mateřské škole, a uvede 

některé z již vytvořených a ověřených kompetenčních modelů. 

 

3.1 Vymezení řídících pracovníků mateřské školy a jejich kompetence 

 

Připomeňme si, čím se zabývala část 1.3 této práce, kdo je tedy považován za vykonavatele 

managementu ve školách, tedy „v sociálních institucích vytvořených k realizaci svého 

základního úkolu – tj. k zajišťování řízené a systematické edukace“
106

. Mateřská škola je 

začleněna podle zákona č. 561/2004 Sb.
107

 do vzdělávací soustavy škol a školských zařízení 

České republiky. V něm nalezneme i její právní postavení, stejně tak jako ukotvení termínu 

ředitel školy
108

 a výčet jeho pravomocí a odpovědnosti. Ředitel mateřské školy je tedy 

považován za vykonavatele managementu v tomto typu školy. Je tedy školským manažerem 

zabývajícím se řízením a provozem mateřské školy jako organizace, který se společně 

s ostatními lidmi v této organizaci snaží dosáhnout jejich cílů. Za školského manažera, který 

na určitém stupni řízení řídí mateřskou školu, lze také považovat zástupce ředitele mateřské 

školy a vedoucího učitele mateřské školy, případně jiného řídícího pedagogického 

pracovníka, který bude vyhledán v následujícím výzkumu. V této části se pokusíme přiblížit 

tyto funkce podrobněji. 
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107
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3.1.1 Ředitel mateřské školy 

 

V souvislosti s uvedením terminologie ve školském zákoně
109

 budeme pro označení ředitele 

mateřské školy užívat dále jednotný pojem ředitel nebo ředitel školy a zmíníme se o jeho 

kompetencích vyplývajících z právních předpisů. Lhotková
110

 uvažuje o kompetenci ředitele 

v kontextu právního předpisu ve smyslu kompetence jako pravomoci, či způsobilosti danou 

předpisem k určitému výkonu, tedy způsobilosti, která je řediteli určena někým nebo něčím 

zvenku. Kompetence, které svěřují nebo ukládají ředitelům škol právní předpisy, dále dělí 

podle charakteru vykonávané činnosti takto: 

1. Kompetence ředitele jako statutárního zástupce právnické osoby, který za tuto 

vystupuje navenek v právních vztazích, kdy jedná zejména v rámci zákoníků 

občanského
111

 (právnické osoby) a obchodního
112

 (soukromé školy), dále podle zákonů 

týkajících se nakládání s finančními prostředky, BOZP nebo správy majetku. 

2. Kompetence ředitele jako zástupce zaměstnavatele upravuje zejména zákoník práce
113

 a 

další prováděcí předpisy k pracovněprávní problematice. 

3. Kompetence ředitele školy jako vzdělávací instituce, ve smyslu „školských předpisů“ 

upravuje zejména školský zákon
114

, kde jsou zvláště v § 164 vymezeny základní 

pravomoci a povinnosti ředitele školy a školského zařízení, a § 165 také kompetence, 

které se vztahují k výkonu státní správy ve školství. 

 

Na zajímavou souvislost upozorňuje Lhotková
115

 při zkoumání vztahu mezi „odpovědností“ 

ředitele školy (odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a za zajištění dohledu nad dětmi 

a nezletilými žáky) a kompetencí z této odpovědnosti vyplývající. Pokud ředitel odpovídá za 

odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání, nepochybně mu z této odpovědnosti plyne 

kompetence odborně vést učitele, kontrolovat jejich práci z odborného hlediska, zasahovat 

jim do odborných postupů atp. Pokud je zákonem stanovena jeho odpovědnost za zajištění 

dohledu nad žáky, vyplývá kompetence ukládat v této oblasti konkrétní úkoly pracovníkům 

školy, vydávat podrobnější směrnice k zajištění dohledu apod. V těchto případech to 
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samozřejmě neznamená, že ředitel nemůže své úkoly delegovat na jiné pracovníky, 

odpovědnosti se tím však nemůže zříci, a ve sporných případech platí vždy jeho rozhodnutí. 

 

Zákoník práce
116

 stanoví založení pracovního poměru vedoucímu příspěvkové organizace 

jmenováním, tj. v našem případě řediteli školy, a zároveň určuje, že ředitelem příspěvkové 

organizace může být jmenován pouze ten, kdo splňuje předpoklady pro výkon funkce ředitele 

školy stanovené zvláštním zákonem
117

. Základní předpoklady pro výkon ředitele mateřské 

školy pak jsou: způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, splnění 

kvalifikačních předpokladů, znalost českého jazyka (tyto jsou také požadovány u ostatních 

pedagogických pracovníků) a tři roky výkonu činnosti v oboru. 

 

3.1.2 Ostatní řídící pracovníci mateřských škol 

 

 Vnitřní organizační jednotky či odloučená pracoviště mateřských škol jsou řízena dalšími 

vedoucími pracovníky. Může se jednat např. o funkci zástupce ředitele MŠ či jiného řídícího 

pracovníka MŠ. U posledně jmenované funkce je obecně používaný a akceptovaný pojem 

vedoucí učitelka, který však není ve školské a právní terminologii zakotvený. Oficiálně je 

však její označení vedoucí organizačního útvaru příspěvkové organizace
118

. 

Postavení řídících pracovníků na tomto stupni řízení stanovuje ředitel školy na základě 

právních předpisů
119

, kdy může jmenovat pracovníka na vedoucí pracovní místo, tedy zřídit 

vedoucí místo organizačního útvaru příspěvkové organizace.  Může takto jmenovat řídící 

pracovníky uvedené v předchozím odstavci, a stanovit jim rozsah přímé výchovné a 

vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků
120

 úměrně k vykonávané řídící práci. Základní 

předpoklady pro výkon ostatních řídících funkcí nejsou taxativně zákonem stanoveny. 
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3.2  Popis pracovních míst a kvalifikační profily řídích pracovníků v MŠ 

 

Tato část pouze nastíní uvedenou problematiku, popisy pracovních míst řídících pracovníků 

mateřských škol a jejich kvalifikační profily nebyly součástí výzkumu k této práci. Pro 

pochopení celé problematiky je však potřeba alespoň částečně tyto pojmy objasnit. 

Úkolem analýzy pracovních míst
121

 je získání informací o obsahu práce, podmínkách a 

souvislostech pracovní činnosti na konkrétních pracovních místech, vytvořit popisy těchto 

pracovních míst a stanovit nároky na pracovníky, kteří mají práci na dané pozici vykonávat. 

Popisy pracovních míst mohou mít různou obsahovou strukturu a specifikaci nároků na 

pracovníky. Jsou využívány zejména při personálních činnostech a svůj význam mají tak pro 

pracovníky, kterým vymezují zejména povinnosti, pravomoci, odpovědnost, seznam úkolů a 

činností, pracovní podmínky a očekávané výsledky. Popis pracovního místa tak poskytuje 

informace o práci a také začlenění do organizační struktury. 

Na základě popisu pracovního místa je možné specifikovat nároky na pracovníka a vytvořit 

kvalifikační profil pracovníka
122

, jehož standardním obsahem bývá: 

 dosažené školní vzdělání - stupeň, obor, specializace, 

 odborné a další vzdělávání – získané certifikáty, kurzy k profesnímu a osobnímu 

rozvoji, 

 jazykové předpoklady, 

 zkušenosti – např. v oboru, v typu organizace apod., 

 délka praxe, 

 specifické znalosti a dovednosti, 

 osobnostní a fyzické předpoklady další požadavky. 

Podrobná analýza pracovních míst řídících pracovníků v mateřských školách však není 

předmětem této práce. Ta vychází z předpokladu, že manažerské pozice ve zkoumaných 

mateřských školách jsou již popsány v organizačním řádu školy, která vykonává činnost 

mateřské školy. Organizační řád je jedním z dokumentů, které zkoumá při kontrolách škol 

Česká školní inspekce, zjišťuje-li efektivitu organizační struktury školy, která patří mezi 

podmínky, mající vliv na průběh vzdělávání ve škole, a tím také na efektivitu vzdělávací 
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soustavy
123

. Je tedy možno předpokládat, že popisy pracovních míst jsou zavedeny a jsou 

v mateřských školách víceméně funkční. 

K popisům pracovních pozic radí Pilařová
124

 z hlediska časové náročnosti při jejich tvorbě 

zvážit účel a míru užitečného detailu, protože popisy pracovních pozic nemají být slohovým 

cvičením ani vědeckou prací, ale mají sloužit personalistům, manažerům a pracovníkům na 

dané pracovní pozici. 

Pro úplnost je potřebné dodat, že popisy pracovních míst pro řídící pracovníky škol nejsou 

žádným předpisem nikterak jednotně stanoveny. V obecné rovině lze hledat podobnost 

v popisech povolání pro oblast managementu, které nabízí Národní soustava povolání
125

, což 

je rozsáhlý národní projekt, jehož konsorcium od roku 2007 připravuje podrobné informace 

pro tvorbu kvalifikačních standardů různých oblastí povolání. Ustanovené Sektorové rady 

jsou skupinami odborníků, kteří spolupracují při definování podrobných požadavků na 

vykonávané práce ve formě obecných a odborných kompetencí v jednotlivých odvětvích. 

Výstupem pak je Katalog prací a Integrovaný systém typových pozic
126

 a zároveň užitečný 

pracovní nástroj pro personalisty a manažery, kterým je katalog pracovních míst
127

 určený 

pro tvorbu strukturovaného popisu pracovních míst. Pro oblast školství však není samostatná 

Sektorová rada ustanovena a Katalog pracovních míst prozatím neobsahuje všechna povolání, 

se kterými se ve školství můžeme setkat. Pro pedagogické pracovníky mateřských škol zde 

nalezneme pouze kartu typové pozice učitel mateřské školy, která obsahuje obecnou 

charakteristiku pracovní pozice, výčet činností na pracovní pozici, kvalifikační požadavky, 

odborné dovednosti (kritéria), znalosti a způsobilosti. Zajímavým podnětem je také s typovou 

kartou spojený hodnotící formulář, kde jsou uvedeny požadavky na úroveň obecných 

způsobilostí (přeložme kompetencí), přičemž tato je odstupňována takto: 

1. elementární 

2. pokročilá 

3. vysoká,                a 4 více jsou uživatelsky definovatelné.  

Toto odstupňování bude použito při tvorbě kompetenčního profilu řídících pracovníků 

mateřských škol. 

                                                           
123

 § 174 2a) zákona  561/2004 Sb. 
124

 PILAŘOVÁ I., Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost, s. 53. 
125

 Dostupné z: www.nsp.cz . 
126

 Dostupné z:  www.istp.cz/default.aspx?styp=nsk . 
127

 Dostupné z: www.istp.cz/charlie/kpm/act/kpm_index.act . 

http://www.nsp.cz/
http://www.istp.cz/default.aspx?styp=nsk
http://www.istp.cz/charlie/kpm/act/kpm_index.act
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U řídících pracovníků MŠ ve výše zmíněném katalogu pracovních míst můžeme využít pouze 

podobné typové pozice v jiných odvětvích (např. ředitel malé organizace nebo vedoucí 

pobočky).   

 

3. 3 Příklady kompetenčních modelů pro řídící pracovníky ve školách 

 

Trojan
128

 se zabývá kompetencemi řídícího pracovníka a teoretické poznatky aplikuje na 

prostředí školy. Uvádí jednoduchý vzorec pro kompetenci: Kompetence (konkrétního 

člověka) = potenciál (lidské zdroje) + skutečný výkon, a vitalitu firmy (školy) označuje jako 

množinu kompetencí všech lidí v ní, přičemž podotýká, že ve firmách pracují nejen lidé, 

jejichž úlohou je výkon, ale také lidé, kteří mají stanovovat požadavky na výkon. Rozvoj 

školy a řešení problémů lze ovlivňovat právě rozvojem kompetencí lidí. Autor zdůrazňuje 

potřebu vztahů ve škole a z toho vyplývající kompetence ředitele školy pro ovlivňování 

kulturního prostředí s výhodami synergického efektu. 

Nezvalová
129

 chápe kompetence ředitele školy jako oblasti jeho rozvíjených souborů 

dovedností, které mu umožní efektivně řídit školu a uplatnit přitom jeho profesionální 

myšlení a jednání. Navrhuje přitom následující klasifikaci kompetencí ředitele školy: 

 

Tabulka 3  Klasifikace kompetencí ředitele školy130 

 

Kompetence řídící Kompetence sebeřídící Kompetence personální 

Realizovat školskou 
politiku 

Rozvíjet sama sebe s cílem zvýšení 
kvality své práce 

Plánovat dosažení optimálních 
výsledků 

Řídit vzdělávání žáků Podílet se na týmové práci 
Vést ostatní k dosažení 
optimálních výsledků 

Řídit lidské zdroje  
Řídit sebe k dosahování 

optimálních výsledků 

Řídit materiální zdroje  
Využívat intelektu k optimalizaci 

výsledků 

Řídit informační 
zdroje 

  

 

                                                           
128

 TROJAN, V., Vzdělávání ředitelů škol a jejich kompetence, s. 175. 
129

 NEZVALOVÁ, D., Kompetence ředitele školy. 
130

 NEZVALOVÁ, D., Kompetence ředitele školy. 
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Zajímavý model jako analýzu činností a identifikací kompetencí u ředitele příspěvkové 

organizace pro výchovu a vzdělání předkládá Panchártková
131

, která vychází z obsáhlých a 

podrobných pracovních činností ředitele, označených jako úkoly mající společné téma – 

kompetenční témata. Některá zachycuje ve společných  základech kompetence, v tzv. 

kompetenčních kotvách a popisuje pozitivní projevy chování.   

Kompetenčními kotvami v tomto modelu jsou komunikace (s klienty, zaměstnanci, 

veřejností), řízení bezpečnosti a hygieny práce, spravování investic, naplnění zákonných 

předpokladů, řízení procesu kvality práce a poskytovaných služeb, vzdělávání a rozvoj klientů 

a zaměstnanců, provádění správního řízení, řízení finančních operací a vedení personálních 

agend, prezentace na veřejnosti, tvorba plánů organizace, uzavírání obchodních smluv, 

spolupráce se zřizovatelem, vedení a koordinace zaměstnanců, řízení a organizování činností 

celé organizace.   

Bareš
132

 sestavuje na základě výzkumu velmi obsáhlý a podrobný kompetenční profil ředitelů 

škol, skládající se z 11 kompetencí. Ke každé kompetenci uvádí podrobný výčet znalostí, 

činností a postojů, které mají příslušet řediteli školy. Následný výzkum k ověření důležitosti 

kompetencí je proveden v závislosti na průběhu profesní dráhy ředitele, kterou autor rozděluje 

(literatura uvádí, že je žádoucí rozlišovat specifická období, resp. fáze, ve kterých lze 

předpokládat různé potřeby ředitelů škol 
133

) do tří fází takto: 

1. Před nástupem do funkce. 

2. Začátek profesní dráhy – první 3 roky ve funkci. 

3. Průběh profesní dráhy – od tří let dále
134

.  

 

Ve výzkumu dochází ke zjištění, že míra důležitosti u všech kompetencí se zvyšuje 

s nástupem do funkce a dále se zvyšuje v průběhu profesní dráhy
135

.  
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 PANCHÁRTKOVÁ, S., Rozvoj a řízení ředitelů příspěvkových organizací podle kompetencí,  s. 38-42. 
132 BAREŠ, M., Kompetenční profil ředitelů škol a jejich další vzdělávání. DP.  S. 73-78. 
133

 POL, M., Škola v proměnách. S. 153. 
134

 BAREŠ, M., Kompetenční profil ředitelů škol a jejich další vzdělávání, s. 73-78. 
135

 BAREŠ, M., Kompetenční profil ředitelů škol a jejich další vzdělávání. Tabulka č. 9. s. 82-83 a tabulka č. 10 
s 87. 
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Tabulka 4  Kompetenční profil ředitelů škol, kompetence a jejich charakteristiky 136 

 

 Název kompetence Charakteristika kompetence 

1. 
Kompetence strategického 

řízení 

Ředitel je tvůrcem a nositelem vize a strategie školy a má schopnosti 

tvořit takové vize a strategie a vytyčovat cíle, které budou srozumitelné 

a akceptovatelné pro ostatní spolupracovníky. 

2. 
Kompetence řízení rozvoje a 

organizace školy 

Ředitel plánuje a řídí rozvoj a změny ve škole s ohledem na vývoj 

společnosti i technologií, organizuje činnost školy a je schopen zajistit 

potřebné podmínky. 

3. 

Kompetence řízení procesu 

vyučování a tvorby učebního 

prostředí 

Ředitel zná pedagogické a didaktické procesy, je schopen řídit procesy 

učení, pracovat s kurikulem a nastavuje celkové efektivní učební 

prostředí. 

4. 
Kompetence zaměřené na 

kvalitu vyučování a školy 

Ředitel zajišťuje kvalitu výsledků činnosti organizace zejména potom 

procesu vyučování a dokáže ji posoudit a reagovat v případě, že kvalita 

nesplňuje očekávání. 

5. 
Kompetence zaměřené na 

výsledky vyučování a školy 

Ředitel zodpovídá za výsledky žáků a má odborné znalosti k provádění 

kvalitního hodnocení a jeho interní i externí prezentaci. 

6. Kompetence leadership 

Ředitel kultivuje společenství spolupracovníků a vede je tak, aby byli 

hrdí a motivovaní ke své práci, aby cítili pomoc a podporu ze strany 

ředitele. 

7. 
Kompetence řízení rozvoje 

lidských zdrojů 

Ředitel zajišťuje rozvoj a vzdělávání pracovníků v souladu se záměry 

organizace a má takové znalosti, aby se mohl podílet na plánování 

osobního rozvoje zaměstnanců. 

8. 
Kompetence podporující 

týmovou práci 

Ředitel svým chováním a postoji podporuje a vytváří podmínky pro 

týmovou součinnost všech pracovníků. 

9. Kognitivní kompetence 
Ředitel má základní odborné znalosti v oblasti práva, finančního řízení a 

nových technologií a dovede je správně aplikovat při řízení školy. 

10. 
Kompetence k budování 

partnerství a spolupráce 

Ředitel je schopen začlenit školu do systému, udržovat spolupráci 

s dalšími organizacemi a institucemi a pozitivně prezentovat školu vůči 

veřejnosti. 

11. 
Kompetence seberozvoje a 

sebeuvědomění 

Ředitel má jasný postoj vůči své roli, je schopen definovat svoji úlohu, 

pracuje na svém osobním rozvoji a zaujímá postoje, které ho vedou 

k demokratickému, nezávislému a odvážnému jednání. 

 

                                                           
136 BAREŠ, M., Kompetenční profil ředitelů škol a jejich další vzdělávání. DP.  S. 73-78. 
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Rozdělení profesní dráhy na jednotlivé fáze bylo inspirací pro výzkumnou otázku v této práci, 

jaké vzdělávací potřeby mají v počátcích pracovní dráhy řídící pracovníci v mateřských 

školách, konkrétně na pozicích zástupce ředitele a vedoucí učitel. 

Lhotková
137

 vymezuje dva velmi přehledné, srozumitelné a snadno aplikovatelné 

kompetenční modely, první pro ředitele školy a druhý pro její střední management. Jednotlivé 

kompetence u obou modelů jsou dále rozpracovány do tzv. pozorovatelného chování. 

Součástí modelů jsou formuláře pro hodnocení jednotlivých kompetencí, které jsou prakticky 

využitelné nejen v sebehodnocení ředitele, ale také k jeho hodnocení zřizovatelem.  

Kompetenční model ředitele školy je využit ve výzkumné části této práce, i přes konstatování 

autorů
138

, že univerzální kompetenční model, který by byl použitelný ve všech situacích, pro 

všechny typy a velikosti škol, či pro všechny zřizovatele neexistuje. Tito upozorňují, že je vždy 

potřeba pečlivě zvážit, k čemu práce s kompetencemi směřuje, a jaký je skutečný cíl využití 

kompetenčního modelu. Jinak má uvažovat zřizovatel, který si může vybírat z velkého 

množství uchazečů o místo ředitele, jinak zřizovatel, který má s obsazením tohoto pracovního 

místa problémy. Musí také zvážit velikost, typ školy a složitost jejího řízení.  

Cílem této práce je pomocí již ověřeného kompetenčního modelu pro ředitele škol popsat 

kompetenční profily řídících pracovníků v mateřských školách. Proto je ve výzkumné části 

pracováno s již ověřeným modelem, který bude sloužit k přesnějšímu popisu kompetenčních 

profilů řídících pracovníků mateřských škol. Pro následující výzkum byl vybrán kompetenční 

model ředitele školy
139

, který obsahuje šest nosných oblastí kompetencí dále rozpracovaných 

do kompetencí dílčích. Je uveden v tabulce 5 na konci této kapitoly. 

Ze všech uvedených modelů je patrná snaha autorů aplikovat ve školách moderní přístup 

řízení podle kompetencí, a to tak, aby bylo možné co nejširší využití a zároveň nejjednodušší 

aplikovatelnost na specifika jednotlivých škol, v našem případě škol mateřských. 
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 LHOTKOVÁ I., V. TROJAN a J. KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků ve školství, s. 62. 
138

 LHOTKOVÁ I., V. TROJAN a J. KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků ve školství, s. 59. 
139
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Tabulka 5 Kompetenční model ředitele školy140 

 

Lídrovské 

(strategické myšlení) 

Sestavení a naplňování vize 

Stanovení priorit 

Prezentace a propagace školy 

Motivace pracovníků 

Manažerské 

(rozvoj organizace) 

Stanovení strategie 

Personální činnosti  

Zajištění zdrojů (projekty, granty) 

Chod systému (výkon manažerských funkcí) 

Odborné 

(vzhledem k funkci) 

Znalost právních a ekonomických předpisů 

Znalost školského kontextu 

Komunikační schopnosti 

Jazykové vybavení 

Osobnostní 

Time management 

Seberozvoj, schopnost sebereflexe 

Přijímání rozhodnutí 

Práce se stresem 

Sociální 

Sestavování týmů 

Řešení problémů a konfliktů, zvládání odporu 

Spolupráce s partnery 

Akceptování podmínek 

Řízení a hodnocení edukačního 

procesu 

Plánování a vytváření kurikula 

Evaluace procesu (srovnávací šetření žáků) 

Implementace nových poznatků do edukačního procesu 

Využití zpětné vazby pro zlepšování procesu 
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 Zdroj: LHOTKOVÁ I., V. TROJAN a J. KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků ve školství, s. 62. 
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Výzkumná část  

 

Výzkumná část je částí praktickou. Vychází z teoretických poznatků v první části práce a staví na 

základě dosavadního stavu poznání  výsledků jiných výzkumů k  problematice kompetencí, 

kompetenčních modelů a vzdělávání manažerů. Některé z nich aplikuje pomocí statistických metod do 

prostředí  mateřských škol. 

 

4 Výzkum Kompetence řídících pracovníků MŠ 
 

4.1 Cíle výzkumného šetření 

 

Výzkumné šetření vychází z hlavního cíle diplomové práce, kterým je analýza pracovních 

míst manažerů v mateřských školách a identifikace kompetencí vážících se k těmto 

pracovním místům. Hlavním cílem výzkumné části je formou dotazníkového šetření zjištění 

názorové hladiny respondentů na význam manažerských kompetencí pro výkon jejich řídící 

činnosti, vedlejším cílem pak zjištění jejich vzdělávacích potřeb v různých etapách jejich 

profesní dráhy v oblasti již zmiňovaných kompetencí. Samotný výzkum má za cíl poskytnout 

objektivní a pravdivé odpovědi na všechny výzkumné otázky, formulované v následující části 

práce, které povedou k popisům kompetenčních profilů řídících pracovníků v mateřských 

školách. 

 

4.2 Předmět výzkumu 

 

Předmětem výzkumu je zjištění odpovědí na tyto výzkumné otázky, na které doposud 

literatura neuvádí odpovědi: 

1. Jaké manažerské pozice existují v mateřských školách ČR? 

2. Jaké manažerské kompetence ze zkoumaného kompetenčního modelu
141

 jsou 

významné a potřebné pro řídící pracovníky mateřských škol, a to na těchto 

jednotlivých pracovních pozicích: ředitel, zástupce ředitele, vedoucí učitel nebo na 

jiné řídící pracovní pozici v mateřské škole? 
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 LHOTKOVÁ I., V. TROJAN a J. KITZBERGER, Kompetence řídících pracovníků ve školství, s. 62 – 63. 
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3. Existují rozdíly mezi významem některých jednotlivých manažerských kompetencí 

pro počáteční etapu profesní dráhy vedoucích učitelů a zástupců ředitelů, tedy 

středního managementu mateřských škol? 

4. Jsou současné vzdělávací potřeby řídících pracovníků mateřských škol v souladu s 

kategoriemi kompetencí z ověřovaného kompetenčního modelu? 

 

4.3 Východiska výzkumu  

 

Ke zjištění skutečnosti a k aplikaci do výzkumného problému je v této práci využito zejména 

teoretických poznatků, jejichž podstatná část je uvedena v první části této práce. Dalším 

pilířem této práce jsou výsledky některých z již provedených výzkumů v řešených oblastech 

(střední management školy, kompetenční model aj.). Na některých z nich je vlastní výzkumná 

část této práce realizována, o některé se pouze opírá. 

 

První výzkumná otázka se zabývá zjišťováním všech možných manažerských pracovních 

pozic, které jsou v mateřských školách České republiky zřízeny. Vychází z výčtu skupin 

pracovníků, které se vztahují k pojmům vrcholový a střední management školy
142

, a zkoumá, 

zda obecně známé typy manažerských pozic v mateřských školách (ať už jsou nebo nejsou 

stanoveny právními předpisy) skutečně existují: ředitel mateřské školy, zástupce ředitele 

mateřské školy, vedoucí učitel mateřské školy. Dále zjišťuje, zda mateřské školy zřizují i jiné 

manažerské pozice, výše neuvedené. V dotazníku je tato otázka přímá a zřetelná, a vyžaduje 

od respondentů taktéž explicitní formu odpovědi. 

 

Druhá otázka zkoumá, jaký význam mají jednotlivé kompetence pro manažery v mateřských 

školách na různých manažerských pozicích, a to pomocí kompetenčního modelu pro ředitele 

škol. S tímto souvisí i třetí otázka, zda existují rozdíly mezi významem manažerských 

kompetencí pro zástupce ředitele MŠ a vedoucí učitele MŠ v počátku jejich profesní kariéry 

(0-1 rok ve funkci). 

Otázkou poslední je zjišťování současných vzdělávacích potřeb řídících pracovníků 

mateřských škol, které se přímo vztahují k oblastem kompetencí z výše zmíněného 

kompetenčního modelu. 
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 LHOTKOVÁ I., V. TROJAN a J. KITZBERGER, Kompetence řídících pracovníků ve školství, s. 76. 
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K odpovědím na otázky (2 - 4) je využito již sestaveného kompetenčního modelu pro ředitele 

škol
143

, který je aplikován pro vlastní výzkum managementu v mateřských školách. Zmíněný 

kompetenční model pro ředitele škol je pro účely této práce považován jako optimální pro 

všechny skupiny řídících pracovníků ve školství, tedy jako nejvyšší možný dosažitelný 

standard, ze kterého lze výzkumem odvodit kompetence i pro jiné manažerské funkce 

v mateřských školách, tedy pro tzv. střední management MŠ. K tomuto kroku je přistupováno 

z důvodu, že se tato práce souhrnně zabývá všemi manažerskými pozicemi v mateřské škole 

včetně ředitele MŠ tak, aby mohly být v nosné části výzkumu vzájemně porovnávány. Proto 

v tomto výzkumu není využito též existujícího kompetenčního modelu pro střední 

management školy
144

. 

 

4.4 Formulace hypotéz 

 

Pro účely této práce jsou vysloveny tyto hypotézy, obsahově se vztahující k jednotlivým 

výzkumným otázkám: 

H1 V mateřské škole se zřizují pouze  tyto manažerské pracovní pozice: ředitel 

mateřské školy, zástupce ředitele mateřské školy a vedoucí učitel mateřské školy. 

H2 Všechny kompetence z kompetenčního modelu pro ředitele škol
145

 jsou stejně 

významné a důležité pro řídící pracovníky mateřských škol, a to na všech řídících 

pracovních pozicích. 

H3 Všechny kategorie kompetencí z kompetenčního modelu pro ředitele
146

 škol jsou 

stejně významné a důležité v počátku profesní dráhy vedoucích učitelů i zástupců 

ředitelů mateřských škol, tj. do 1 roku od nástupu do funkce.  

H4 Všechny kategorie kompetencí z kompetenčního modelu pro ředitele škol jsou ve 

shodě (v souladu) se současnými vzdělávacími potřebami řídících pracovníků 

mateřských škol. 
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Označení H je přitom zkratkou pro pojem hypotéza a číslo je souhlasné s označením čísla 

výzkumné otázky. Vyslovené hypotézy se tedy přímo vztahují k vysloveným otázkám, a tedy 

i k výzkumnému problému. 

 

5 Výzkumný projekt 
 

5.1 Výzkumné metody 

  

K testování hypotéz byla zvolena kvantitativní výzkumná metoda nepřímého získávání dat 

dotazníkovým šetřením
147

. Dotazník je efektivnější než rozhovor, lze oslovit velký počet 

jedinců při relativně malých nákladech, lze jím získat velké množství informací v poměrně 

krátkém čase. K výzkumu v terénu není potřeba mít zaškolené spolupracovníky, je více 

zajištěna anonymita než u rozhovoru. Negativem je však nízká návratnost. Ideálním 

výzkumným projektem by bylo soustředit všechny dotazované na jednom místě, umožnit jim 

v jednu chvíli vyplnit elektronickou cestou dotazník, a to za předpokladu anonymity a 

soukromí při vyplňování, a zároveň by bylo možné provést souběžně výzkum kvalitativní. 

Návratnost dotazníků by byla optimální – 100%. Tato varianta je však nerealizovatelná 

(vhodné místo, technika, časová i finanční náročnost pro respondenty, respondenti nejsou ve 

stejnou chvíli naladěni k vyplňování dotazníku, potřeba mnoha spolupracovníků zajišťujících 

zapisování údajů v kvalitativním výzkumu atd.). 

K empirickému kvantitativně orientovanému výzkumu
148

 byl vybrán dotazník a do souboru 

respondentů byly zahrnuty mateřské školy a jejich pracovníci vrcholového i středního 

managementu (ředitel, zástupce ředitele a vedoucí učitel, případně na jiné výzkumem zjištěné 

pracovní pozici). Souborem proměnných jsou přijaté odpovědi na konkrétní dotazy 

z dotazníku. Typy proměnných jsou diskrétní, spojité a vícekategoriální. 

 

5.2 Struktura dotazníku, definice proměnných 

 

Pro výzkum byl navržen jeden dotazník, který má celkem osm otázek. 
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Nejobsáhlejší z nich je otázka sedmá a pro výzkum také nejvíce podstatná. Tato má do 24 

podotázek zakomponováno pozorovatelné chování z kompetenčního modelu pro ředitele 

školy
149

, a pomocí něj zkoumá, jak jsou tyto jednotlivé kompetence významné pro 

manažerské pozice v mateřských školách, a zda se v nich tito manažeři potřebují či 

nepotřebují vzdělávat (Likertova škála
150

 s nabídkou odpovědi nevím a další možností výběru 

odpovědí ano).  

V návaznosti na dotazy k tomuto modelu byly navrženy ve třech dalších podotázkách (7.25, 

7.26, 7.27) dotazy na doplňující kompetence, které jsou spíše jednotlivými dovednostmi 

vztahujícími se přímo k některé kategorii kompetencí. Podrobněji bude souvislost 

jednotlivých otázek vysvětlena při interpretaci výsledků výzkumu. Dále byla navržena 

nepovinná otevřená otázka č. 8, která zkoumá, v jaké manažerské oblasti cítí potřebu se 

nejvíce vzdělávat. Navržený dotazník obsahoval také faktografické otázky (příslušnost ke 

škole, kraji) a dále: 

* nezávislé proměnné  ředitel MŠ, zástupce ředitele MŠ, vedoucí učitel MŠ, jiná 

* závislé proměnné  položky dotazníku- dotazy č. 1-8 

* nominální proměnné  ano/ne  ke zjišťování potřeby vzdělávání, muž x žena 

* ordinální proměnné  1, 2, 3, 4, 5 k určení hladiny významu 

* spojité proměnné  k určení počtu let ve funkci, příslušnosti ke kraji, škole  

Ve výzkumu byly zjišťovány možné manažerské pozice v mateřských školách na území ČR a 

míra důležitosti předložených kompetencí pro tyto jednotlivé manažerské pozice. Ordinální 

proměnnou představovala v nosné části dotazníku (obsáhlá otázka č. 7) míra důležitosti 

kompetence „nakolik je důležité a významné pro Vaši funkci umět“ a respondenti ji 

posuzovali v rámci této pětistupňové škály: 

 1=mimořádně důležité a významné 

 2=velmi důležité, významné 

 3=důležité 

 4=málo důležité, nevýznamné 

 5=není důležité, je bezvýznamné 
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V případě, že by respondent neznal odpověď na danou povinnou otázku, nabízela se mu 

možnost odpovědi nevím.  

Pro identifikaci respondentů a škol jsou použity běžně používané zkratky: 

 MŠ mateřská škola 

 ZŠ základní škola 

 Ř ředitel (v kontextu myšleno ředitel mateřské školy) 

 ZŘ zástupce ředitele (taktéž mateřské školy) 

 VU vedoucí učitel (myšleno mateřské školy) 

 

5.3 Postup při výběru respondentů 

 

Do základního souboru
151

 byly autorkou zahrnuty všechny aktivní školy, které v současnosti 

vykonávaly činnost mateřské školy na území České republiky, a to bez rozdílu zřizovatele. 

Tento soubor (počet škol) byl získán z veřejné databáze Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky, kterou je Rejstřík škol a školských zařízení
152

. Databáze 

umožňuje veřejné nahlížení a výběr ze souborů všech škol podle oborů či zřizovatele, názvu, 

místa nebo území, a byl z ní získán počet všech aktivních mateřských škol v jednotlivých 

čtrnácti krajích ČR. Celý soubor obsahoval celkem 5082 mateřských škol od těchto 

zřizovatelů: státní správa ve školství, obec, jiný ústřední orgán státní správy, soukromník, 

státní podnik, církev a kraj. V souboru nebylo rozlišováno, o jaký typ právního subjektu, 

vykonávajícího činnost mateřské školy (dále jen MŠ) se jedná, zda je to MŠ samostatná, 

sloučená s jinou mateřskou nebo základní školou, či je součástí jiného subjektu. V další části 

postupu při výběru respondentů byla ověřena skutečnost, že se na veřejných portálech všech 

14 krajů v ČR  nacházejí adresáře mateřských škol v působnosti kraje, a zda jsou u všech 

k dispozici elektronické kontakty. Poté byl ze základního souboru vygenerován výběrový 

soubor, a to tak, že byl ze základního souboru stanoven procentní podíl mateřských škol z ČR 

v jednotlivých krajích, a podle něj stanoven počet respondentů. Pro výběr pak bylo určeno 

pravidlo, že bude oslovena každá desátá MŠ ze seznamu v rejstříku z jednotlivých krajů. 

Výběr čísla 1-10, od kterého se začaly MŠ pro výzkumné účely oslovovat, proběhl 
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elektronicky pomocí generátoru náhodných čísel
153

. Takto bylo vybráno č. 2, tzn., že do 

výběrového souboru byly vybrány MŠ s pořadovým číslem 2, 12, 22, 32…atd., a to z každého 

kraje. Výběrový soubor o cca 500 respondentech, je podle Swobody
154

 malý vzorek, ale lze 

z něj vyvodit alespoň poněkud spolehlivé výsledky. 

5.4 Pilotní průzkum 

 

Před provedením nosného výzkumného šetření byl navržený vytištěný dotazník v rámci 

pilotního průzkumu
155

 předložen účastnicím kvalifikačního studia pro ředitele škol, z nichž 

jedna vykonává funkci vedoucí učitelky MŠ, která je součástí ZŠ, a jedna je ředitelkou 

samostatné MŠ. Obě dotazník písemně zpracovaly a poté se vyjadřovaly k jeho koncepci. 

V tomto pilotním průzkumu byla zjišťována smysluplnost a srozumitelnost otázek. Bylo 

zjištěno, že oběma respondentům byly všechny otázky jasné a srozumitelné. Byl také zjištěn 

čas vyplňování dotazníku - 6 a 9 minut. Respondenti neměli ke struktuře dotazníku ani 

k otázkám žádné připomínky, takže nemusel být pro další kroky výzkumu po formální ani 

obsahové stránce nijak upravován.  Tímto byla ověřena validita
156

  položených otázek. 

Následně byl vykonstruován dotazník na webovém portálu se službou Survio. Ten umožňuje 

tvorbu vlastního online dotazníku pro kvantitativní sběr dat prostřednictvím webového 

formuláře a vytvoří odkaz na stránku pro jeho vyplnění. Na portálu jsou pak přijímány a 

průběžně analyzovány výsledky, vyjádřené jednoduchými grafy a tabulkami v reálném čase. 

Portál Survio také dokáže průběžně analyzovat návštěvnost webového formuláře, zjistit počet 

nedokončených odpovědí a průměrný čas, který respondenti vyplňování dotazníku věnovali, 

takže výzkumník má neustále přehled o množství přijatých odpovědí a jejich základních 

výsledcích. Při editaci dotazníku se číslování otázek zobrazuje pouze editorovi, respondentům 

při vyplňování je číslování skryto. 

Poté byl proveden předvýzkum
157

, který měl ověřit, zda návratnost dotazníků v samotném 

výzkumu bude dostačující, a také pro zjištění případných technických problémů.  Metodou 

náhodného výběru byly vybrány tři kraje, a z každého z nich 5 škol, kterým byl elektronickou 

poštou zaslán průvodní dopis s žádostí o spolupráci v předvýzkumu a odkaz na online 
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dotazník na webu Survio. Návratnost dotazníků v předvýzkumu byla 60 %. Byl zjištěn 

technický problém, kdy u dotazu č. 7 nebylo možné uvést více možností odpovědí v otázce, 

což bylo nutným předpokladem správného vyplnění dotazníku, aby výsledky bylo možno 

použít k odpovědím na výzkumem stanovené otázky. Změnou typu odpovědi byl online 

dotazník upraven a připraven k vlastnímu výzkumu. Dotazník je přílohou č. 1 této práce. 

 

Tabulka 6 Složení základního souboru a stanovení počtu respondentů 

 

Kód 
CZO 

Kraj dle rejstříku 
škol 

Základní soubor 
MŠ 

% zastoupení 
v ČR 

Výběrový soubor 
MŠ 

Každá desátá 
MŠ 

11 Hlavní město Praha 356 7 35 35 

21 Středočeský 715 14 70 71 

31 Jihočeský 305 6 30 30 

32 Plzeňský 268 5 25 26 

41 Karlovarský 125 2 10 12 

42 Ústecký 351 7 35 34 

51 Liberecký 242 5 25 24 

52 Královéhradecký 303 6 30 30 

53 Pardubický 316 6 30 31 

61 Kraj Vysočina 281 6 30 27 

62 Jihomoravský 653 13 65 65 

71 Olomoucký 381 8 40 37 

72 Zlínský 312 6 30 31 

81 Moravskoslezský 474 9 45 47 

 
celkem 5082 100 500 500 

 

Následně byli z každého kraje vybráni respondenti, a to postupně v jednotlivých krajích podle 

počtu % zastoupení v ČR a podle stanoveného počtu respondentů pro výběrový soubor 

z tabulky č. 4, sloupec Každá 10. MŠ. Pořadí škol (číselná škála) v jednotlivých krajích bylo 

stanoveno podle rejstříku škol. Vybrané školy, provozující činnost mateřské školy, byly 

elektronickou poštou oslovovány s žádostí o spolupráci a krátkým vysvětlením, jak 

postupovat, a odkazem na webovou stránku všem respondentům. Z několika krajů se 1-2 

emaily vrátily jako nedoručitelné. Vzhledem k počtu respondentů v základním vzorku byli 

pomocí náhodného výběru za tyto osloveni náhradní respondenti z jednotlivých krajů, taktéž 

elektronickou poštou.  Vyhledávání respondentů bylo časově náročné, ředitelství mateřských 

škol byla oslovována postupně, a proto na samotné zjišťování údajů byl vymezen interval tří 
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týdnů. Nejvíce odpovědí bylo zaznamenáno vždy  1-2 následující dny po zaslání žádosti o 

spolupráci, poté přicházely odpovědi již sporadicky. 

 

6 Výsledky výzkumu 
 

Z internetové databáze byly výsledky převedeny do souhrnné tabulky v aplikaci Microsoft 

Office Excel, ze které byly také postupně analyzovány, a to pomocí automatického filtru, 

který je nástrojem pro kontrolu hodnot proměnných
158

 a k výběru podskupin. Byly sestaveny 

tabulky absolutních četností
159

, tedy počtu, kolikrát se vyskytla hodnota proměnné.  

 

6.1 Analýza základních údajů a ověření hypotézy H1 

 

Základní údaje z otázek 1 - 6 jsou vyhodnoceny v následujících tabulkách a grafech 

s příslušným komentářem, pokud nejsou některá fakta komentována, jsou vyhodnocena pro 

účely výzkumu v této práci pouze jako informativní, a nejsou tedy předmětem dalšího 

zkoumání či rozboru. Z celkového počtu cca 500 oslovených respondentů (aktivních škol 

vykonávajících činnost mateřské školy) se vrátilo 281 odpovědí, tedy 56,2 %. Dva dotazníky 

vyplnili respondenti, kteří nesplnili základní předpoklad pro jeho vyplnění - pracovat na řídící 

pozici pro mateřskou školu. Tyto byly z celkového počtu vyřazeny, nebyly již nahrazovány 

dalšími odpověďmi, další respondenti již nebyli oslovováni. Pro účely výzkumného šetření je 

tedy použito 279 odpovědí, což je 55,8 % z celkového počtu respondentů. V odpovědích 

respondentů jsou zastoupeny všechny kraje ČR.  Nejvíce odpovědí zaslali respondenti ze 

Zlínského kraje, nejméně z kraje Karlovarského a Ústeckého. Z Karlovarského a Ústeckého 

kraje nedošly žádné odpovědi respondenta, který zastává řídící funkci vedoucího učitele 

v mateřské škole, a z Kraje Vysočina chybí odpovědi ze skupiny zástupců ředitele MŠ. Tento 

stav je možno zdůvodnit několika způsoby: v oslovených mateřských školách nezřizují funkci 

vedoucího učitele nebo dotazník nebyl ředitelem MŠ dalším řídícím funkcím postoupen nebo 

respondenti neměli zájem o jeho vyplnění. Základní přehled výsledků je uveden v následující 

tabulce a grafech. 
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Tabulka 7 Počty oslovených mateřských škol a přijatých odpovědí 

 

Kraj 
Oslovené 

MŠ 
Přijaté odpovědi Návratnost v% 

Odpovědi v jednotlivých kategoriích 

Ř ZŘ VU 

Hlavní město 
Praha 

35 28 80,0 18 7 3 

Středočeský 71 16 22,5 11 4 1 

Jihočeský 30 16 53,3 13 1 2 

Plzeňský 26 11 42,3 8 1 2 

Karlovarský 12 5 41,7 4 1 0 

Ústecký 34 6 17,6 5 1 0 

Liberecký 24 10 41,7 6 1 3 

Královéhradecký 30 23 76,7 16 3 4 

Pardubický 31 28 90,3 18 5 5 

Kraj Vysočina 27 11 40,7 5 0 6 

Jihomoravský 65 38 58,5 33 2 3 

Olomoucký 37 19 51,4 10 3 6 

Zlínský 31 40 129,0 19 4 17 

Moravskoslezský 47 28 59,6 17 4 7 

Celkem 500 279 55,8 183 37 59 

 

V následujícím grafu je zobrazen počet odpovědí a procentní zastoupení přijatých odpovědí 

z jednotlivých krajů.  

Graf 1 Odpovědi z jednotlivých krajů a % vyjádření  

 

 

 

Další graf znázorňuje, jaké byly počty oslovených respondentů v jednotlivých krajích a kolik 

bylo přijatých odpovědí. Pro čtenáře bude jistě zajímavé, že ze Zlínského kraje přišlo více 
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odpovědí, než bylo oslovených respondentů. Toto je důsledek faktu, že dotazník byl sice 

přeposílán na ředitelství škol, ale ne každá mateřská škola má pouze jednoho řídícího 

pracovníka.  V průvodním dopise byla žádost na ředitele školy o přeposlání emailu či odkazu 

na ostatní řídící pracovníky v mateřské škole. Lze tedy předpokládat, že z jedné mateřské 

školy došlo více odpovědí od různých řídících pracovníků. Nicméně před skutečnou analýzou 

výsledků bylo ověřeno pravidlo, že nemůže být celkově více odpovědí ředitelů škol nebo 

jejich zástupců než je celkový počet oslovených škol. 

 

Graf 2 Počty oslovených škol a přijaté odpovědi z jednotlivých krajů

 

 
 

 

K otázce č. 1 – jste žena x muž: Z celkového počtu 279 odpovědí bylo 273 od žen (97,5 %), 

ostatní dodali muži, ve všech sedmi případech se jednalo o ředitele ZŠ a MŠ. Tato otázka má 

účel pouze informativní, pro účely této práce není podstatná. 

 

6.1.1. Ověření hypotézy H1 

 

Dotaz č. 2 se zabýval zjištěním pracovních pozic manažerů v mateřských školách, pro 

účely této práce bylo podstatné, zda je mimo obecně známé manažerské pozice (ředitel, 

zástupce ředitele, vedoucí učitel) v mateřských školách zřizována ještě jiná řídící pozice. Ve 
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výzkumu byly osloveny školy, které vykonávají činnost mateřské školy. To ale neznamená, 

že nemohou vykonávat také činnost jiného typu školy. Bylo tedy očekáváno, že respondenti 

budou z různých typů tzv. sloučených škol. Pro zjištění skutečnosti byly respondentům dány 

k explicitní odpovědi tyto možnosti: ředitel MŠ, zástupce ředitele MŠ, vedoucí učitel MŠ, jiná 

možnost – uveďte jaká. Respondenti ze sloučených škol zejména ZŠ+MŠ často uváděli 

odpověď jiná možnost s uvedením funkce ředitel ZŠ+MŠ. Cílovou skupinou ve výzkumném 

šetření však byli řídící pracovníci mateřských škol, proto při vyhodnocování odpovědí byly 

tyto zahrnuty do odpovědí ředitelů MŠ, i přes skutečnost, že někteří vykonávají také funkci 

ředitele školy jiného typu, tj. ZŠ (celkem 24 respondentů). 

K dotazu č. 2 byla formulována tato hypotéza: 

H1 V mateřské škole se zřizují pouze  tyto manažerské pracovní pozice: ředitel 

mateřské školy, zástupce ředitele mateřské školy a vedoucí učitel mateřské školy. 

 

Graf 3 Rozdělení přijatých odpovědí na řídící pozice v MŠ 

 

 

Výsledky výzkumu k otázce č. 2, ve které respondenti uváděli svou řídící pracovní pozici 

v mateřské škole:  

Dotazníkovým šetřením byly ve zkoumaném vzorku mateřských škol v České republice 

zjištěny tyto uvedené řídící pozice: ředitel MŠ, zástupce ředitele MŠ a vedoucí učitel MŠ, tyto 

pozice uvedlo všech 279 respondentů. Na možnost odpovědi jiná a možností popisu jaká, 

neodpověděl žádný z nich. Je tedy možno tvrdit, že v mateřských školách z uvedeného vzorku 

nebyla dotazníkovým šetřením zjištěna žádná jiná řídící pozice v mateřské škole než tři výše 

uvedené. Zároveň tím byla ověřena pravdivost uvedeného tvrzení H1, tedy, že se v mateřské 

škole zřizují pouze tyto manažerské pracovní pozice: 

Ŕ; 183; 66% ZŘ; 37; 13% 

VU; 59; 21% 
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 ředitel mateřské školy; 

 zástupce ředitele mateřské školy; 

 vedoucí učitel mateřské školy. 

 

6.1.2 Další zjištěné údaje 

 

Dotaz č. 3 byl směrován ke zjištění počtu let respondentů ve stávající  řídící funkci, aby 

bylo možné výsledky výzkumu analyzovat v etapách jejich řídící dráhy a zjistit jejich 

vzdělávací potřeby v oblasti manažerských kompetencí. Předložené výsledky však 

neznamenají, že by respondenti nemohli mít jiné další řídící zkušenosti v jiném oboru či jiné 

řídící funkci v mateřské škole. Toto zjišťování nebylo předmětem výzkumu. 

Pro vyhodnocení odpovědí bylo potřebné určitým způsobem rozdělit profesní dráhu řídících 

pracovníků v mateřských školách. Protože pro rozdělení není stanoven jednotný optimální 

model, byla profesní dráha řídících pracovníků v mateřských školách pro účely této práce 

rozfázována na tři etapy – A, B, C. Toto rozdělení je vlastní zjednodušenou alternativou 

inspirovanou několika popisovanými modely
160

, kdy jednotlivá období profesní dráhy 

charakterizují některé rysy: 

 0-1 rok  A poznávání školy a obsahu funkce; 

 1-4 roky  B prosazování změn; 

 4 a více let  C dosažení přijatelných alternativ, čas na změnu. 

Vzhledem ke skutečnosti, že výzkumná otázka se vztahuje na pracovníky, kteří již s řídící 

funkcí mají zkušenost, není v modelu zahrnuta často diskutovaná etapa před vstupem do 

funkce. Zjišťování významnosti kompetencí či vzdělávacích potřeb ke kompetencím v této 

etapě profesní dráhy není předmětem výzkumu v této práci. Výsledky jsou analyzovány 

v následující tabulce a budou dále používány zejména při ověřování pravdivosti hypotézy H3 

v některé z dalších částí této práce. 

 

 

                                                           
160

 POL, M., Škola v proměnách, s 154-156. 
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Tabulka 8 Počet let v řídící funkci ve fázích profesní dráhy respondentů 

 

 Etapa Ř ZŘ VU Celkem % 

A 18 5 6 29 10,4 

B 27 10 8 45 16,1 

C 138 22 45 205 73,5 

 Celkem 183 37 59 279 100 

 

K dotazu č. 4 ke zjištění dosaženého vzdělání respondentů je poskytnuta tato základní 

analýza, která může být využita v souvislosti s postupným doplňováním výzkumu o jiné 

výzkumné otázky: 

 

Tabulka 9 Dosažené vzdělání řídících pracovníků mateřských škol 

 

Kategorie SŠ VOŠ VŠ Bc VŠ Mgr VŠ PaedDr VŠ jiné Celkem 

Ř 72 2 51 56 1 1 183 

ZŘ 15 0 9 10 1 2 37 

VU 37 0 10 11 1 0 59 

Celkem 124 2 70 77 3 3 279 

% 44,44 0,72 25,09 27,60 1,08 1,08 100,00 

 

Dotaz č. 5 zjišťoval, z jakého typu mateřské školy respondenti odpovědi poskytují. 

Respondenti odpovídali ze dvou kategorií mateřských škol – MŠ (zde jsou zahrnuty 

samostatné MŠ i sloučené subjekty MŠ+MŠ) a ZŠ+MŠ: 

 

Tabulka 10 Odpovědi respondentů podle typu mateřské školy 

 

Kategorie Ř ZŘ VU Celkem % 

MŠ 158 32 37 227 81,36 

ZŠ +MŠ 25 5 22 52 18,64 

celkem 183 37 59 279 100 

 

Dotaz č. 6 zjišťoval příslušnost respondenta ke kraji ČR. Počet respondentů z jednotlivých 

krajů je uveden v tabulce č. 7 této práce. 
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6.1.3 Ověřování reliability dotazníkového šetření 

 

Pro zjištění reliability dotazníku
161

 je použita metoda alternativních forem jedné otázky, která 

se liší například formulací úvodního stimulu. Proto nejprve porovnáme výsledky tzv. 

doplňujících otázek, které byly v dotazníku uvedeny pod č. 7.25 - 7.27 (jsou pojaty jako 

zmíněné alternativní formy otázek), s výsledky příslušné kategorie kompetence, a to pomocí 

jednoduchého srovnávání zjištěného průměru odpovědí jednotlivých kategorií respondentů, z 

uváděné škály 1 - 5 se stanovením míry důležitosti kompetence. K provázání jednotlivých 

dotazů, či jejich souvislosti s jednotlivými skupinami kompetencí, neměli respondenti žádné 

informace. 

 

Tabulka 11 Porovnání výsledků pro zjištění reliability dotazníku 

 

Komparace Otázka Popis kompetence Ř ZŘ VU Celkem 

K1 
7.25 Sběr a analýza dat 2,43 2,24 2,51 2,39 

7.22 Evaluace procesu (ze srovnávacího šetření) 1,57 1,72 1,44 1,58 

K2 
7.26 Znalosti v oblasti financí účetnictví 1,95 2,08 2,32 2,12 

7.9 Znalost právních a ekonomických předpisů 1,19 1,49 1,37 1,35 

K3 
7.27 Zvládnutí technické komunikace 1,74 1,68 1,84 1,75 

7.11 Komunikační schopnosti 1,61 1,84 1,61 1,69 

 

Komparace K1. Dotaz 7.25, který zjišťoval, nakolik je v práci respondentů důležité provádět 

sběr dat, jejich analýzu a sumarizaci, má přímou souvislost s kompetencí řízení a hodnocení 

edukačního procesu. Tato dovednost je potřebná zejména k vytvoření správných evaluačních 

nástrojů pro získávání zpětné vazby, a její správná aplikace je tedy základním stavebním 

kamenem evaluace (otázka 7.22). Celkové průměry odpovědí respondentů na obě otázky se 

zásadně nelišily, protože z výsledků zaokrouhlení průměrů můžeme konstatovat, že 

respondenti kompetenci sběr a analýzu dat a také využívání pravidelně zjišťovaných výsledků 

žáků k zlepšování edukačního procesu považují za spíše velmi důležitou a významnou (= 2). 

Rozdíl v odpovědích jednotlivých kategorií respondentů je pouze u vedoucích učitelů, kteří 

přisuzují sběru a analýze dat hodnocení spíše důležité a významné (= 3), přičemž využívání 
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 GAVORA, P., Úvod do pedagogického výzkumu, s. 106. 
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pravidelně zjišťovaných výsledků žáků k zlepšování edukačního procesu posuzují jako 

mimořádně důležité a významné (= 1). Tento rozdíl je možné vysvětlit tím, že vedoucí 

učitelky např. nejsou účastny vytváření zpětnovazebních nástrojů nebo se nepodílejí na 

analýze dat, proto kompetenci 7.25 přisoudily menší míru důležitosti než kompetenci 7. 22. 

Komparace K2. Je porovnáním zaokrouhlených výsledků průměru četnosti odpovědí na 

otázky z odborných kompetencí, konkrétně znalostí v oblasti financí a účetnictví (7.26), a 

právních a ekonomických předpisů (7.9). Bylo zjištěno, že ředitelé, zástupci ředitelů i vedoucí 

učitelé přisuzují oblasti financí a účetnictví význam spíše velmi důležitý a významný (= 2), ale 

znalosti všech předpisů komplexně (právní i ekonomické k řízení školy) pokládají za spíše 

mimořádně důležité a významné (= 1). Tuto skutečnost můžeme přisuzovat faktu, že ředitelé 

škol jsou také pedagogickými pracovníky, kteří přikládají větší význam předpisům k řízení 

pedagogického procesu či jiné oblasti než ekonomické. A to zejména, mají-li ve škole 

schopného ekonoma či účetní, kterému v této oblasti předali část svých pravomocí. 

Komparace K3. zvládnutí technické komunikace byly pro potřeby srovnání odpovědí na 

podobné otázky u téhož respondenta pojato jako dotaz na určitou část dovedností z kategorie 

kompetencí odborných, tzn. kategorie III. Vzhledem ke skutečnosti, že všichni respondenti 

obě otázky nezávisle vyhodnotili spíše hodnotou 2 (kompetence je velmi důležitá a 

významná), další komentáře k tomuto vyhodnocení nejsou potřebná. 

Výsledky z této části práce naznačují, že metoda pro zjištění reliability dotazníku, kdy byly 

použity podobné otázky jako ekvivalentní forma téhož nástroje pro tytéž skupiny osob, byla 

pro ověření reliability účinná, a dotazník může být považován za reliabilní čili hodnověrný. 

 

6.2 Analýza výsledků k ověření hypotézy H2 

 

Pro vlastní výzkum ke stanovení míry důležitosti kompetencí bylo stanoveno toto tvrzení: 

H2 Všechny manažerské kompetence jsou stejně významné a potřebné pro řídící 

pracovníky mateřských škol, a to na všech řídících pracovních pozicích. 



66 
 

K ověření validity
162

 této hypotézy byly nejpodstatnější odpovědi respondentů na dotaz č. 7, 

kdy měli respondenti na hodnotové pětistupňové škále 1-5 „posoudit, nakolik je pro jejich 

práci potřebné a významné, umět následující manažerské činnosti“, přičemž platí, že: 

 1 = mimořádně důležité a významné  

 2 = velmi důležité a významné 

 3 = důležité  

 4 = málo důležité, nevýznamné 

 5 = není důležité, je bezvýznamné 

K uvedené škále byla také dána možnost odpovědi nevím pro případ, že by respondent 

odpověď neznal. Otázka č. 7 je velmi obsáhlá, má 24 podotázek (7.1 - 7.24), které obsahují 

jednotlivé kompetence přetavené do tzv. pozorovatelného chování z kompetenčního modelu 

pro ředitele školy
163

. Význam podotázek 7.25, 7.26, 7.27 ke zjištění reliability dotazníku byl 

již vysvětlen v předchozí části této práce, a proto se tato práce zmíněnými podotázkami již 

dále nebude zabývat. 

Jednotlivé podotázky 7.1. - 7.24 se vztahovaly ke skupinám (kategoriím) kompetencí 

z kompetenčního modelu pro ředitele školy
164

, které jsou pro snadnější orientaci při 

vyhodnocování označeny římskými číslicemi takto: 

I. Lídrovské kompetence (strategické myšlení) 

II. Manažerské kompetence (rozvoj organizace) 

III. Odborné (vzhledem k funkci) 

IV. Osobnostní kompetence 

V. Sociální kompetence 

VI. Kompetence k řízení a hodnocení edukačního procesu   

Pro postupné vyhodnocování jednotlivých kategorií kompetencí je potřeba uvést, které otázky 

se k jednotlivým kategoriím kompetencí vztahují, a jaké jsou průměrné hodnoty odpovědí 

jednotlivých kategorií respondentů v jednotlivých otázkách. Odpovědi typu nevím, byly 

v četnosti odpovědí velmi sporadické, a jejich počet byl z hlediska celkem přijatých odpovědí 

(celkem 7.533) zanedbatelný, celkem 0,46% z celkového počtu. Odpovědi nevím tedy nejsou 

pro účely této práce podstatné a dále s nimi nebude pracováno. Ostatní odpovědi jednotlivých 
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 GAVORA, P., Úvod do pedagogického výzkumu, s. 70-106. 
163

 LHOTKOVÁ  I., V. TROJAN a J. KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků ve školství, s. 63. 
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 LHOTKOVÁ  I., V. TROJAN a J. KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků ve školství, s. 62. 
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kategorií respondentů jsou přepočteny na aritmetickou průměrnou hodnotu
165

 u jednotlivých 

otázek. Průměrná hodnota bude uváděna pro větší přesnost a pro další testování Studentovým 

t-testem
166

 v hodnotách se třemi desetinnými čísly.  Zjištěné výsledky jsou uvedeny 

v přehledu v následující tabulce: 

 

Tabulka 12 Průměrné hodnoty důležitosti kompetencí pro skupiny manažerů v MŠ 

 

 

                                                           
165

 SWOBODA, H., Moderní statistika, s. 41. 
166

 SWOBODA, H., Moderní statistika, s. 197-204. 

Kat. 
Otázka 

č. 
Kompetence k Ř ZŘ VU Celkem 

I. 7.1. sestavení a plnění vize 1,563 1,865 1,559 1,662 

 
7.2. stanovení priorit 1,656 2,027 1,466 1,716 

 
7.3. prezentace MŠ 1,672 1,811 1,932 1,805 

 
7.4. motivace pracovníků 1,497 1,917 1,339 1,584 

II. 7.5. stanovení strategie 1,758 2,081 1,569 1,803 

 
7.6. personální činnosti 1,462 1,892 1,407 1,587 

 
7.7. zajištění zdrojů  - granty 2,000 1,801 2,305 2,035 

 
7.8. chod systému - manaž.funkce 1,505 1,514 1,458 1,492 

III. 7.9. znalost předpisů 1,192 1,486 1,373 1,350 

 
7.10. školský kontext 1,819 1,730 1,525 1,691 

 
7.11. komunikační schopnosti 1,608 1,838 1,610 1,685 

 
7.12. jazykové vybavení 3,318 3,135 3,356 3,270 

IV. 7.13. time management 1,650 1,919 1,492 1,687 

 
7.14. seberozvoj, sebereflexe 1,765 1,838 1,712 1,772 

 
7.15. přijímání rozhodnutí 1,492 1,703 1,525 1,573 

 
7.16. stress management 2,650 3,081 3,105 2,945 

V. 7.17. sestavování týmů 1,290 1,769 1,234 1,431 

 
7.18. řešení konfliktů 1,628 1,838 1,603 1,690 

 
7.19. spolupráce s partnery 1,682 1,861 1,644 1,729 

 
7.20. akceptování podmínek 1,563 1,838 1,304 1,568 

VI. 7.21. plánování a tvorba ŠVP 1,290 1,595 1,254 1,380 

 
7.22. evaluace z testování 1,566 1,722 1,441 1,576 

 
7.23. implementace do praxe 1,653 1,857 1,525 1,678 

 
7.24. využití zpětné vazby 1,541 1,784 1,390 1,572 

celkem model 
 

1,701 1,913 1,672 1,762 
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Uvedené průměry jsou základem pro zjištění výsledků shod, rozdílů nebo jejich náznaku 

pomocí statistické metody Studentova t-testu
167

 (dále jen t-test), která porovnává vzorky 

odpovědí pro kvantifikaci pravděpodobnosti shody nebo rozdílu a vrací koeficienty. Pro účely 

této práce možné vrácené intervalové hodnoty a jejich statistickou významnost označme pro 

lepší orientaci barevně v následující tabulce takto: 

 

Tabulka 13 Koeficienty t-testu ke zjištění hladiny významu pravděpodobnosti shody nebo 

rozdílu 

 

Koeficient Intervalová hodnota 

koeficientu 

Statistická hladina významu pravděpodobnosti shody 

nebo rozdílu 

A (0,0; 0,01  Rozdíl st. významný na 1% hladině = 99% 

pravděpodobnost rozdílu 

B (0,01; 0,05  Rozdíl st. významný na 5% hladině = 95% 

pravděpodobnost rozdílu 

C (0,05; 0,1  Náznak rozdílu na 10% hladině statistické významnosti 

D (0,1; 0,9) statistická významnost není kvantifikována, nelze nic 

tvrdit 

E 0,9; 0,95) Náznak shody na 10% hladině statistické významnosti 

F 0,95  0,99) Shoda st. významná na 5% hladině = 95% 

pravděpodobnost shody 

G 0,99  1) Shoda st. významná na 1% hladině = 99% 

pravděpodobnost shody 

 

Zároveň platí, že pravděpodobnost ve výše uvedených případech nikdy neznamená jistotu. 

Na tomto místě je potřeba vyhodnotit a sumarizovat výsledky za jednotlivé kategorie 

kompetencí, abychom zjistili názorové rozdíly na jejich význam u jednotlivých skupin 

respondentů. Pro ověření validity hypotézy  H2 jsou posuzovány kategorie kompetencí I. - 
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 Testy významnosti. Studentovo rozdělení, t-test. Analytické nástroje programu Excel. Dostupné na 
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VI., jednotlivé kompetence jsou významově upřesněny podle popisu u kompetenčního 

modelu pro ředitele škol.
168

  

Vyhodnocením výzkumem zjištěných průměrných hodnot v jednotlivých kategoriích 

kompetencí byly statistickou metodou Studentova t-testu pro ověření validity hypotézy  H2 

porovnávány výsledky v kategoriích respondentů párovaným výběrem (porovnává se stejný 

počet datových bodů), a po dosazení hodnot do intervalového rozmezí stanoveného 

Studentovým t-testem pro kvantifikaci pravděpodobnosti shody nebo rozdílu, byly zjištěny 

tyto výsledky: 

 

Tabulka 14 Výsledky t-testu v kategoriích kompetencí   

 

Kat. 
Kompetence Ř+ZŘ 

Koeficient 
Ř+VU 

Koeficient 
ZŘ+VU 

Koeficient 

I. 0,015195924 B 0,837176315 D 0,135260127 D 

II 0,401134091 D 0,975652089 F 0,604439205 D 

III. 0,62824764 D 0,866449059 D 0,49075146 D 

IV. 0,045075035 B 0,641898178 D 0,15591803 D 

V. 0,024074404 B 0,185428432 D 0,023632108 B 

IV. 0,005510183 C 0,022565325 B 0,000702097 A 

 

Z výsledků testů vyplývá, že při porovnání odpovědí jednotlivých skupin respondentů 

v kategorii kompetencí I., IV., V. a VI. existuje v pěti případech rozdíl na jisté hladině 

statistického významu a v jednom případě náznak rozdílu na 10% hladině statistické 

významnosti. Již toto zjištění vyvrací hypotetické tvrzení H2, ale přistupme k další 

interpretaci výsledků, kterou se ještě pokusíme pravdivost hypotézy H2 ověřit: 

 

6.2.1 Kompetence lídra 

 

I. Kompetence lídra (strategického myšlení) v kompetenčním modelu
169

 zahrnují zejména 

toto pozorovatelné chování řídícího pracovníka: 
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Dokáže sestavit vizi odpovídající potřebám školy; umí stanovit priority a rozhodnout o 

naléhavosti a důležitosti každé z nich; propaguje a zviditelňuje školu na veřejnosti; dosahuje 

svým působením optimálního výkonu u členů svého týmu.   

 

Tabulka 15 Výsledky za kategorii I. lídrovské kompetence  

 

  

Ze zjištěných průměrů (za jednotlivé kompetence celkem) vyplývá, že všechny skupiny 

respondentů stanovily  lídrovské kompetence jako velmi důležité a významné (otázky č. 7.1 - 

7.4). U otázky č. 7.4 přikládají významu umět motivovat členy týmu svým působením tak, aby 

dosahovali optimálního výkonu k naplnění vize a cílů školy ředitelé MŠ a vedoucí učitelé MŠ 

spíše mimořádnou důležitost a významnost. Vedoucí učitelé taktéž přikládají mimořádnou 

důležitost a význam umění stanovit priority a umět rozhodnout o důležitosti a naléhavosti 

každé z nich.  

Rozdíl na 5% hladině statistické významnosti byl-testem zjištěn mezi názory ředitelů MŠ a 

zástupců ředitelů MŠ na význam lídrovských kompetencí, což znamená, že existuje 95% 

pravděpodobnost rozdílu mezi těmito názory. To znamená, že můžeme na 95 % tvrdit, že 

ředitelé MŠ přisuzují kategorii lídrovských kompetencí jiný význam než zástupci ředitelů 

MŠ. Toto zjištění vyvrací pravdivost hypotézy H2, proto se v další části této kapitoly budeme 

věnovat více porovnávání kvantitativním výzkumem zjištěných průměrů. Rozdíl mezi 

zjištěnými průměry za celou kategorii kompetencí I. mezi oběma skupinami respondentů (Ř a 

ZŘ) je 0,308, přičemž ředitelé se přiklánějí spíše k průměru 1,5 a zástupci ředitelů spíše 

k průměru 2 (velmi důležité a významné).  

Při vyhodnocování průměrů u jednotlivých kompetencí v I. kategorii (za všechny 

respondenty) byl zjištěn rozdíl mezi jednotlivými průměry 0,221, přičemž nejvyšší míru 

důležitosti v lídrovských kompetencích přisuzují respondenti motivaci pracovníků, kterou je 

Kat. 
Otázka 

č. 
Kompetence k Ř ZŘ VU Celkem 

I. 

7.1. sestavení a plnění vize 1,563 1,865 1,559 1,662 

7.2. stanovení priorit 1,656 2,027 1,466 1,716 

7.3. prezentace MŠ 1,672 1,811 1,932 1,805 

7.4. motivace pracovníků 1,497 1,917 1,339 1,584 

I. 
 

Celkem 1,597 1,905 1,574 1,692 
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myšleno toto pozorovatelné chování řídícího pracovníka: „dosahuje svým působením 

optimálního výkonu u členů svého týmu“, a nejnižší míru kompetenci k propagování a 

zviditelňování školy na veřejnosti. Jak vnímají potřebnost a důležitost lídrovských 

kompetencí jednotlivé skupiny respondentů, je znázorněno v následujícím grafu, přičemž je 

potřebné připomenout, že mimořádný význam a důležitost je na škále stanoven hodnotou 1: 

 

Graf 4 Důležitost kategorie I.  lídrovských kompetencí  

 

  

 

6.2.2 Manažerské kompetence 

 

II. Manažerské kompetence zahrnují v popsaném kompetenčním modelu
170

 zejména toto 

pozorovatelné chování manažera: 

Stanoví strategii, pojmenuje měřitelné cíle v souladu s vizí školy; správně provádí výběr 

pracovníků, jejich adaptaci a hodnocení, stanovuje kritéria a pečuje o další rozvoj 

pracovníků; zajistí pro školu finanční zdroje mimo stanovený rozpočet; umí správně 

vykonávat všechny manažerské funkce.  

Ze zjištěných průměrů za kategorii II. manažerských kompetencí (respondenti celkem) 

vyplývá, že řídící pracovníci mateřských škol považují tyto kompetence za spíše velmi 
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důležité a významné, přičemž je rozdíl ve zjištěných průměrech za jednotlivé kompetence 

0,543 bodu. 

Tabulka 16 Výsledky za kategorii II. manažerské kompetence  

 

 

Nejvyšší význam přisuzují správnému výkonu manažerských funkcí, které jsou zárukou 

správného chodu systému, a to spíše jako mimořádně důležitou a významnou kompetenci 

(=1). Za výkon manažerských funkcí je zde rovnocenně považováno plánování, kontrolování, 

organizování, rozhodování i vedení lidí
171

, které přispívají ke správnému chodu školy.  

Za nejméně podstatnou v této kategorii považují řídící pracovníci kompetenci k zajišťování 

mimorozpočtových zdrojů (projekty, granty), které přisuzují hodnotu škály spíše (= 2), tzn. 

velmi důležitou a významnou. To může znamenat, že oblast mimorozpočtového financování je 

v souvislosti s ostatními oblastmi řízení mateřské školy řídícími pracovníky vnímána jako 

méně podstatná nebo okrajová. Přesto má svůj nezastupitelný význam. Následující graf 

znázorňuje, jak se průměry v kategorii II. lišily v názorech respondentů.  

Graf 5  Znázornění průměrů za kategorii II. manažerské kompetence  
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 LHOTKOVÁ  I., V. TROJAN a J. KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků ve školství, s. 69. 
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Kat. 
Otázka 

č. 
Kompetence k Ř ZŘ VU Celkem 

II. 

7.5. stanovení strategie 1,758 2,081 1,569 1,803 

7.6. personální činnosti 1,462 1,892 1,407 1,587 

7.7. zajištění zdrojů  - granty 2,000 1,801 2,305 2,035 

7.8. chod systému - manaž. funkce 1,505 1,514 1,458 1,492 

II. 
 

Celkem 1,681 1,822 1,685 1,729 
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Zajímavá je skutečnost, že vedoucí učitelé přisuzují kompetencím pro stanovení strategie  a 

k personálním činnostem větší význam a důležitost než ředitelé MŠ. Pro upřesnění je 

stanovením strategie myšleno naplňování vize mateřské školy (kam směřujeme, čeho chceme 

dosáhnout, jak to uděláme, kdy k tomu dojdeme, a jak zjistíme, že jsme šli správnou cestou). 

Může to znamenat, že se vedoucí učitelé významnou měrou podílejí na strategii celé MŠ.  Je 

pravděpodobné, že jsou určeni ředitelem MŠ k tomu, aby zajišťovali řízení a chod 

organizačního útvaru, který zabezpečuje činnost mateřské školy, např. odloučeného 

pracoviště, a to často s realizací vlastního školního vzdělávacího programu, který je 

považován za jeden ze strategických dokumentů školy
172

. Tato pracoviště podle něj realizují 

předškolní vzdělávání. Vedoucí učitelé pak zřejmě zabezpečují také personální strategii a 

personální činnosti na pracovišti, ale toto tvrzení je pouze hypotetické, obecně tvrdit nelze,  

nebylo ověřováno relevantním způsobem. 

Rozdílně označili význam kompetencí k provádění personálních činností zástupci ředitelů MŠ 

než respondenti ostatních dvou kategorií. Z jejich odpovědi můžeme opět pouze usuzovat, že 

tyto činnosti jsou doménou spíše ředitelů škol a v případě sloučených subjektů mateřských 

škol jejich vedoucích učitelů. Z  porovnání výsledných průměrů za kategorie Ř a VU 

studentovým t-testem (hodnota v koeficientu F - 0,975652089) vyplývá shoda statisticky 

významná na 5% hladině, takže můžeme na 95% tvrdit, že ředitelé MŠ a vedoucí učitelé 

přisuzují personální strategii a personálním činnostem stejný význam, tedy je vnímají jako 

spíše mimořádně důležité a významné.  

Kategorii manažerských kompetencí souhrnně považují řídící pracovníci mateřských škol za 

spíše velmi důležité a významné. 

 

6.2.3 Odborné kompetence 

 

III. Odborné kompetence (vzhledem k funkci) zahrnují v popsaném kompetenčním modelu 

zejména toto pozorovatelné chování manažera
173

: 
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 § 3 zákona 564/2004 Sb.  
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 LHOTKOVÁ  I., V. TROJAN a J. KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků ve školství, s. 63. 
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Řídí školu v souladu s platnými právními a ekonomickými předpisy; sleduje trendy vývoje 

školství a dokáže je implementovat do života školy; dokáže vhodně komunikovat se členy 

svého týmu i s partnery školy; komunikuje v cizím jazyce. 

Zjištěné výsledky poukazují na značné rozdíly potřebnosti a významu jednotlivých 

kompetencí v této kategorii:  

 

Tabulka 17 Výsledky za kategorii III. odborné kompetence 

 

 

Za spíše mimořádně důležité a významné (= 1) považují řízení školy v souladu platnými 

právními a ekonomickými předpisy shodně všechny skupiny respondentů. Legislativní 

pravidla a dané ekonomické podmínky zřejmě vymezují všem řídícím pracovníkům jakýsi 

nutný či očekávaný rámec, ve kterém mohou mateřskou školu úspěšně řídit a směrovat 

k naplnění vize.  

Stejně se skupiny respondentů shodují také v přisouzení významu spíše velmi důležité a 

významné u kompetencí 7.10 a 7.11, tedy k implementaci vysledovaných trendů vývoje 

školství do života MŠ a ke komunikaci s pracovníky a partnery školy. Pro řídící pracovníky 

mateřských škol jsou tedy zřejmě velmi podstatné nové trendy, informace ze zpráv ČŠI či 

jiných výzkumných nebo srovnávacích šetření, stejně tak jako úspěšná obousměrná 

komunikace s ostatními pracovníky, rodiči dětí, zřizovatelem či jinými partnery MŠ.  

Spíše průměrnou míru důležitosti na škále (3 = důležité) přisoudily významu a potřebnosti 

komunikace v cizím jazyce také shodně všechny tři kategorie respondentů. Svůj podíl na této 

skutečnosti má zřejmě jeden ze základních školských předpisů, a tím je Rámcový program 

pro předškolní vzdělávání
174

. Ten neukládá závazně v obsahu vzdělávání seznamování dětí 
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 RVP PV , dostupné z: www.msmt.cz . 

Kat. 
Otázka 

č. 
Kompetence odborné Ř ZŘ VU Celkem 

III. 

7.9 znalost předpisů 1,192 1,486 1,373 1,350 

7.10 školský kontext 1,819 1,730 1,525 1,691 

7.11 komunikační schopnosti 1,608 1,838 1,610 1,685 

7.12 jazykové vybavení 3,318 3,135 3,356 3,270 

III. 
 

Celkem 1,984 2,047 1,966 1,999 

http://www.msmt.cz/
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s některým z cizích jazyků, prioritní je jazyk mateřský. Některé mateřské školy toto 

seznamování ale mají ve vlastním školním vzdělávacím programu
175

, jiné seznamují děti 

s cizím jazykem formou kroužků. Seznamování dětí v mateřské škole s cizím jazykem není 

stanovenou povinností, nejsou dána pravidla pro výuku a požadavky na kvalifikovanost 

pedagogů, a tedy i řídících pracovníků MŠ
176

. I přesto však ČŠI úroveň těchto kompetencí u 

ředitelů mateřských škol i ostatních pedagogických pracovníků zkoumá, a formulací závěrů 

pro oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ dává doporučení k rozvoji jejich 

nových kompetencí
177

. Pohled ČŠI koresponduje s potřebou průběžného rozvoje klíčových 

kompetencí, na kterou upozorňuje Veteška
178

 v souvislosti s Evropským referenčním 

rámcem (Klíčové kompetence pro celoživotní učení). Ten zahrnuje osm klíčových 

kompetencí: 

1. komunikace v mateřském jazyce, 

2. komunikace v cizích jazycích, 

3. matematická kompetence a základní kompetence v oblasti vědy a technologií, 

4. kompetence k práci s digitálními technologiemi, 

5. kompetence k učení, 

6. kompetence sociální a občanské, 

7. smysl pro iniciativu a podnikavost, 

8. kulturní povědomí a chápání uměleckého vyjadřování. 

 

Graf 6 Odborné kompetence 
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Z porovnání průměrů za odborné kompetence Studentovým t-testem v tabulce č. 13, kdy 

všechny zjištěné hodnoty spadají do koeficientu D, nebyly zjištěny žádné náznaky shody nebo 

rozdílu mezi odpověďmi jednotlivých kategorií respondentů, tedy nelze nic tvrdit. 

 Kompetence v kategorii III. (odborné) získaly celkový průměr 1,999. Lze tedy konstatovat, 

že tyto kompetence považují všechny tři kategorie respondentů za spíše velmi důležité a 

významné (= 2). 

 

6.2.4 Osobnostní kompetence 

 

IV. Osobnostní kompetence zahrnují v popsaném kompetenčním modelu
179

 zejména toto 

pozorovatelné chování manažera: 

Dokáže si rozvrhnout svůj čas, stíhá svoji práci; pravidelně se vzdělává, dokáže se poučit 

z vlastních chyb; umí se rozhodovat a nést důsledky svých rozhodnutí; umí pracovat pod 

časovým tlakem. 

U této kategorie kompetencí lze z výsledků výzkumu také vyčíst v tabulce č. 12 průměrné 

hodnoty při hodnocení jejich významnosti jednotlivými skupinami respondentů. Kompetence 

7.13 k umění časového rozvrhu vlastní práce (efektivní rozdělení času, správné organizování 

a delegování úkolů na jiné pracovníky) vnímali ředitelé MŠ a zástupci ředitelů MŠ spíše jako 

velmi významné a důležité, kdežto vedoucí učitelé MŠ jim přisuzovali spíše mimořádný 

význam a důležitost. Za tímto se může skrývat skutečnost, že vedoucí učitelé MŠ nemají 

jednotně legislativně stanoven rozsah přímé pedagogické činnosti, tento rozsah je jim 

stanovován ředitelem školy, stejně jako rozsah jejich pravomocí a odpovědnosti. Může tedy 

docházet k tomu, že vedoucí učitelé mají větší rozsah řídící práce vykonávat v kratším 

časovém úseku než ostatní řídící pracovníci, proto vnímají umění efektivně si rozdělit 

vymezený čas jako mimořádně důležité. Tato domněnka však nebyla žádným relevantním 

způsobem ověřována.  
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Tabulka 18 Výsledky za kategorii IV. osobnostní kompetence   

 

 

Shodné názory mají všechny skupiny respondentů na vlastní pravidelné vzdělávání, i na 

základě poučení z vlastních chyb, s přiřazením hodnoty významu spíše velmi důležité a 

významné.  Vzhledem k tématu práce, kde zkoumáme také současné vzdělávací potřeby 

řídících pracovníků mateřských škol v oblasti kompetenci k řízení v kapitole 5.4, není k této 

kompetenci potřeba dalšího komentáře. 

Kompetence k rozhodování a odpovědnosti za vlastní rozhodnutí vnímají jako mimořádně 

důležité a významné ředitelé MŠ, což koresponduje s faktem, že ředitel mateřské školy jako 

právnické osoby je zároveň jejím statutárním zástupcem a nese za všechna rozhodnutí v 

organizaci plnou právní odpovědnost, to znamená také za rozhodnutí ostatních řídících 

pracovníků ve škole. Zástupci ředitelů MŠ a vedoucí učitelé MŠ tuto kompetenci vnímají jako 

spíše velmi důležitou a významnou, což může znamenat, že necítí tíhu právní odpovědnosti za 

chod celé organizace tolik jako ředitelé škol.   

Kompetencím ke zvládání stresu a práci pod časovým tlakem přisuzují spíše důležitost či 

význam (= 3) shodně všechny skupiny respondentů, a to v intervalu absolutních průměrných 

hodnot [2,650 – 3,105], což značí rozdíl 0,455 bodu mezi nejnižší a nejvyšší zjištěnou 

průměrnou hodnotou za jednotlivé kategorie. Může to znamenat, že všichni řídící pracovníci 

mají k výkonu své řídící práce dostatek času a nepracují „ve stresu“. Tato varianta je ale velmi 

nepravděpodobná, protože v odpovědích na nepovinnou otázku č. 8 (v jakých kompetencích 

se potřebuji vzdělávat) se objevují právě oblasti time managementu i stress managementu. 

Proto je spíše pravděpodobné, že si řídící pracovníci MŠ např. v důsledku neznalosti 

problematiky (obsah kompetence v pozorovatelném chování), a při intenzivním řešení 

pracovních úkolů a problémů ani neuvědomují, že např. pod časovým tlakem (ve stresu) 

pracují trvale.  Zřejmě si tedy neuvědomují možné důsledky trvalého vysokého pracovního 

zatížení a trvalého stresu, a kompetence k stress managementu jsou významově pouze 

Kat. 
Otázka 

č. 
Kompetence osobnostní Ř ZŘ VU Celkem 

IV. 

7.13. time management 1,650 1,919 1,492 1,687 

7.14. seberozvoj, sebereflexe 1,765 1,838 1,712 1,772 

7.15. přijímání rozhodnutí 1,492 1,703 1,525 1,573 

7.16. stress management 2,650 3,081 3,105 2,945 

IV. 
 

Celkem 1,889 2,135 1,959 1,994 
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„důležité“. Ve výše uvedené intervalové hodnotě (2,650 – 3,105) nejvyšší význam 

kompetenci ke zvládání stresu přisuzují ředitelé MŠ a nejmenší vedoucí učitelé MŠ. 

V následujícím grafu lze pozorovat potřebnost a význam osobnostních kompetencí pro 

jednotlivé kategorie respondentů, přičemž je nutno připomenout, že hodnota 1= mimořádně 

důležité a významné: 

 

Graf 7  Výsledky IV. kategorie kompetencí - osobnostní kompetence řídících pracovníků MŠ  

 

 

 

Z porovnání průměrů za ředitele MŠ a zástupce ředitel MŠ za kategorii IV. osobnostní 

kompetence studentovým t-testem (párový výběr, oboustranné rozdělení) v tabulce č. 12, kdy 

výsledná hodnota t-statistiky 0,045075035 spadá do koeficientu B, tedy do intervalové 

hodnoty (0,01; 0,05 , byl zjištěn rozdíl st. významný na 5% hladině, což znamená, že s 95% 

pravděpodobností můžeme tvrdit, že kategorii IV. osobnostních kompetencí ze zkoumaného 

modelu přisuzují ředitelé škol jiný význam než zástupci ředitelů MŠ.  Z porovnání ostatních 

dvou možností, tedy rozdílnosti nebo shodnosti názorové hladiny (ŘŠ + VU) a (ZŘ + VU), 

kdy se výsledné hodnoty pohybovaly v rámci intervalu (0,1; 0,9), nebylo možné statistickou 

významnost rozdílu nebo shody kvantifikovat. 
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Celkově z průměrných hodnot míry důležitosti osobnostních kompetencí, tedy skupiny IV. 

vyplývá, že byly hodnoceny průměrnou mírou důležitosti 1,994, tedy téměř jako velmi 

důležité a významné (= 2).  

 

6.2.5 Sociální kompetence 

 

V. Sociální kompetence zahrnují v popsaném kompetenčním modelu zejména toto 

pozorovatelné chování manažera
180

: 

Umí sestavit tým a pracovat s jednotlivými jeho členy; konflikty řeší otevřeně a rychle, umí 

zvládat odpor proti změnám; navazuje spolupráci s partnery školy a dokáže ji využít ku 

prospěchu školy; dokáže akceptovat stávající podmínky vytvořené zřizovatelem školy a 

legislativním rámcem. 

 

Tabulka 19 Výsledky za kategorii V. sociální kompetence 

 

 

Výše uvedené zjištěné průměry míry důležitosti kompetencí znázorňuje následující graf, ze 

kterého vyplývá, že tyto kompetence jsou nejvíce potřebné a významné ve skupině vedoucích 

učitelů MŠ, přičemž všechny skupiny vnímají tyto kompetence na dané škále mezi hodnotou: 

 1 = mimořádně důležité a významné 

 2 = velmi důležité a významné 

 

 

                                                           
180

 LHOTKOVÁ  I., V. TROJAN a J. KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků ve školství, s. 63. 

Kat. 
Otázka 

č. 
Kompetence sociální Ř ZŘ VU Celkem 

V. 

7.17. sestavování týmů 1,290 1,769 1,234 1,431 

7.18. řešení konfliktů 1,628 1,838 1,603 1,690 

7.19. spolupráce s partnery 1,682 1,861 1,644 1,729 

7.20. akceptování podmínek 1,563 1,838 1,304 1,568 

V. 
 

Celkem 1,541 1,827 1,446 1,605 
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Graf 8 Výsledky za kategorii V. sociální kompetence řídících pracovníků MŠ 

 

 

Za mimořádně důležité a významné považují ředitelé a vedoucí učitelé mateřských škol 

kompetence k sestavování týmů a práci s jeho členy, kdežto zástupci ředitelů je považují spíše 

za velmi důležité a významné. Toto hodnocení může souviset opět s odpovědností a 

pravomocemi. Může to znamenat, že si ředitelé uvědomují nutnost spolupráce s ostatními, že 

bez spolehlivého lidského potenciálu, bez lidí, kteří navzájem spolupracují a doplňují se pro 

dosažení optimálních výsledků, si škola své místo na špičce ve školském systému a před 

konkurencí neobhájí. Ukazuje to možnost, že vedoucí pracovníci (ředitel a vedoucí učitel) si 

uvědomují svou odpovědnost za celý tým, a že jsou základním stavebním kamenem týmu 

v MŠ (ředitel malé či sloučené MŠ stejně jako vedoucí učitel odloučeného pracoviště).   

Vedoucí učitelé MŠ přikládají mimořádnou důležitost a význam také kompetencím 

k akceptování podmínek vytvořených zřizovatelem školy a legislativním rámcem, přisuzují jim 

tedy větší významnost než řešení konfliktů a spolupráci s partnery. Možný důvod je ten, že 

vedoucí učitelé MŠ nemají tolik možností jako ředitel nebo jeho zástupce ve věci vyjednávání 

s partnery školy nebo možnosti ovlivnit podmínky, které nastavuje právě zřizovatel. Proto 

legislativní rámec i podmínky stanovené zřizovatelem, které jsou mu předkládány, akceptuje 

téměř bezvýhradně. Zástupci ředitelů MŠ i sami ředitelé tyto kompetence považují spíše za 

velmi významné a důležité.  Ze zjištěných výsledků je zřejmé, že řídící pracovníci v MŠ si 

uvědomují význam a potřebnost této kompetence, aby případným nedodržením legislativního 

rámce nebyl ohrožen chod organizace.  
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Průměrné hodnoty důležitosti kompetencí  7.18 -  řešení problémů a konfliktů, zvládání 

odporu a 7.19 -  navazování spolupráce s partnery a využívat ji ve prospěch školy byly všemi 

skupinami respondentů označeny v oblasti škály spíše jako velmi významné a důležité (=2). 

Z těchto výsledků je zřejmé, že si řídící pracovníci v MŠ uvědomují význam dobrých vztahů a 

spolupráce s ostatními činiteli při předškolním vzdělávání (zaměstnanci, rodiče, partneři MŠ). 

  

Tabulka 20  Výsledky Studentova t-testu za kategorii V. sociální kompetence 

 

Kategorie 
kompetence 

Ř+ZŘ Koeficient Ř+VU Koeficient ZŘ+VU Koeficient 

V. 0,024074404 B 0,185428432 D 0,023632108 B 

 

Z výsledků v tabulce je patrný rozdíl statisticky významný na 5% hladině významnosti 

(koeficient B), což znamená, že můžeme na 95% tvrdit, že ředitelé MŠ přisuzují sociálním 

kompetencím jinou významnost než zástupci ředitelů MŠ, a zástupci ředitelů jim přisuzují 

jinou důležitost než vedoucí učitelé MŠ. Porovnání názorové hladiny ředitelů MŠ a vedoucích 

učitelů spadá do intervalu přiřazenému koeficientu D, což znamená, že statistická významnost 

rozdílu nebo shody obou názorů nebyla kvantifikována. Výsledky t-testu v této kategorii 

kompetencí opět vyvrací hypotézu H2. 

Průměr míry důležitosti hodnocení V. skupiny - sociálních kompetencí za všechny 

respondenty byl 1,604, tzn., že na škále se přiblížil spíše hodnocení velmi důležité a 

významné, přičemž je nutno poznamenat, že tyto kompetence v průměru za skupinu 

vedoucích učitelů MŠ byly hodnoceny číslem 1,446, tudíž na škále spíše jako mimořádně 

důležité a významné.  

 

6.2.6 Kompetence řízení a hodnocení edukačního procesu 

 

VI. Kompetence řízení a hodnocení edukačního procesu zahrnují v popsaném 

kompetenčním modelu zejména toto pozorovatelné chování manažera
181

: 

                                                           
181 LHOTKOVÁ  I., V. TROJAN a J. KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků ve školství, s. 63. 
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Dokáže naplánovat a implementovat ŠVP odpovídající konkrétní škole, žákům (v mateřské 

škole dětem) a situaci, v níže se škola nachází; využívá pravidelně zjišťované výsledky žáků 

k zlepšování edukačního procesu; využívá nové poznatky (mezinárodní šetření, OECD…) pro 

optimalizaci edukačního procesu; umí využít poznatků tak, aby v předstihu inovoval ŠVP. 

 

Tabulka 21 Výsledky za kategorii VI.  - kompetence k edukačnímu procesu 

 

 

V názorech respondentů na význam jednotlivých kompetencí v poslední zkoumané kategorii 

lze také najít odlišnosti. Vzhledem ke vzdělávací funkci školy není překvapivé zjištění, že 

ředitelé a vedoucí učitelé přiřazují spíše mimořádný význam a důležitost kompetenci 

plánování a implementaci školního vzdělávacího programu v konkrétní škole. Vedoucí učitelé 

mateřské školy pak mimořádný význam a důležitost přisuzují ještě zlepšování vzdělávacího 

procesu z pravidelně zjišťovaných výsledků vzdělávání dětí (tzn. vytvoření evaluačních 

nástrojů pro získávání zpětné vazby) a využití dostupných  poznatků  - zpětné vazby pro 

inovace školního vzdělávacího programu mateřské školy. Všechny ostatní z kategorie těchto 

kompetencí jsou respondenty vnímány spíše jako velmi důležité a významné (=2).  

 

Tabulka 22  Výsledky t-testu za kategorii kompetencí VI.   

 

Kat.komp. Ř+ZŘ Koeficient Ř+VU Koeficient ZŘ+VU Koeficient 

IV. 0,005510183 C 0,022565325 B 0,000702097 A 

 

Ve všech třech porovnáních názorové hladiny skupin respondentů byl t-testem zjištěn náznak 

rozdílu či rozdíl statisticky významný, v případě porovnání názorů na významnost 

                                                                                                                                                                                     
 

Kat. 
Otázka 

č. 
Kompetence k řízení 
edukačního procesu 

Ř ZŘ VU Celkem 

VI. 

7.21. plánování a tvorba ŠVP 1,290 1,595 1,254 1,380 

7.22. evaluace z testování 1,566 1,722 1,441 1,576 

7.23. implementace do praxe 1,653 1,857 1,525 1,678 

7.24. využití zpětné vazby 1,541 1,784 1,390 1,572 

  
Celkem 1,513 1,738 1,403 1,551 



83 
 

kompetencí k řízení a hodnocení edukačního procesu ředitelů MŠ a zástupců ředitelů MŠ byl 

zjištěn náznak rozdílu na 10% hladině statistického významu, takže lze tvrdit, že názory obou 

skupin jsou na 90% odlišné. V případě porovnání názorů ředitelů MŠ a vedoucích učitelů MŠ 

t-testem lze tvrdit, že jsou pravděpodobně rozdílné na 95%. Názory zástupců ředitelů a 

vedoucích učitelů jsou pravděpodobně rozdílné na 99%, protože byl t-testem zjištěn rozdíl 

statisticky významný na 1% hladině a výsledky spadají do intervalu (0,0; 0,01 . Tyto výsledky 

opět vyvrací hypotetické tvrzení H2. 

 

6.2.7 Souhrnné výsledky k ověření hypotézy H2 

 

Z výsledků kvantitativního výzkumu vyplývá, že všechny kategorie kompetencí I. - VI., které 

obsahují kompetence popsané v kompetenčním modelu ředitele školy
182

, získaly celkovou 

míru důležitosti vyšší než velmi důležitá v intervalových hodnotách (1,551-1,999). 

V následující tabulce nalezneme souhrnné výsledky zjištěných průměrných hodnot míry 

důležitosti kompetencí v jednotlivých kategoriích kompetencí. Lze konstatovat, že všechny 

kategorie kompetencí získaly souhrnným výsledkem všech průměrů hodnotu 1,762 na 

stanovené škále 1 - 5, což je vyšší než velmi důležitá a významná (= 2).  Pokud bychom 

upřednostnili hledisko jednotlivých skupin respondentů, můžeme konstatovat, že hodnotu na 

škále blížící se hodnotě 1 = mimořádně významná a důležitá, získaly za skupinu respondentů 

vedoucích učitelů MŠ kategorie kompetencí V. a VI. - sociální, a k řízení a hodnocení 

edukačního procesu, které jsou v následující tabulce vyznačeny barevně:  

Tabulka 23 Souhrnné výsledky za kategorie kompetencí 

 

Kategorie Kompetence  Ř ZŘ VU Celkem 

I. lídrovské 1,597 1,905 1,574 1,692 

II. manažerské 1,681 1,822 1,685 1,729 

III. odborné 1,984 2,047 1,966 1,999 

IV. osobnostní 1,889 2,135 1,959 1,994 

V. sociální 1,541 1,827 1,446 1,605 

VI. řízení a hodnocení edukačního procesu 1,513 1,740 1,403 1,551 

  celkem 1,701 1,913 1,672 1,762 
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 LHOTKOVÁ, I., V. TROJAN a J. KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků ve školství, s. 62-63. 
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Tabulka č. 24 je přehledem všech jednotlivých kompetencí, jejichž význam a důležitost pro 

řídící pracovníky mateřských škol se na stanovené škále 1-5  blížil koeficientu 1 = 

mimořádně významné a důležité. Z těchto můžeme dle průměrů usuzovat, že nejvyšší míru 

důležitosti kompetencí přisoudili řídící pracovníci mateřských škol kompetenci řídit školu 

v souladu s platnými právními a ekonomickými předpisy: 

 

Tabulka 24 Kompetence s nejvyšším významem  - mimořádně významné a důležité (= 1) 

 

Kat. Dotaz č. Kompetence k Ř ZŘ VU Celkem 

III. 7.9. znalost předpisů 1,192 1,486 1,373 1,350 

VI. 7.21. plánování a tvorba ŠVP 1,290 1,595 1,254 1,380 

V. 7.17. sestavování týmů 1,290 1,769 1,234 1,431 

II. 7.8. chod systému – manažerské funkce 1,505 1,514 1,458 1,492 

 

Nejnižší význam a důležitost přisuzují řídící pracovníci mateřských škol schopnosti plynné 

komunikace v cizím jazyce, která dnes ale patří k nezbytnému vybavení ředitele školy
183

 

(mezinárodní a příhraniční spolupráce, zapojení do mezinárodních projektů). Jazykové 

vybavení bylo řídícími pracovníky MŠ významově označeno hodnotou 3 = důležité, stejně tak 

jako umění pracovat pod časovým tlakem: 

 

Tabulka 25 Kompetence s nejnižším významem - důležité (= 3)  

 

Kat. Otázka č. Kompetence k Ř ZŘ VU Celkem 

V. 7.16. stress management 2,650 3,081 3,105 2,945 

IV. 7.12. jazykové vybavení 3,318 3,135 3,356 3,270 

 

Následující grafické znázornění vystihuje významnosti jednotlivých kompetencí pro 

jednotlivé skupiny řídících pracovníků mateřských škol, čím se grafické znázornění blíží 

středu grafu, tedy hodnotě 1, tím se její význam a důležitost z hlediska řídících pracovníků 

MŠ zvyšuje (1= mimořádný význam a důležitost).  

                                                           
183

 LHOTKOVÁ, I., V. TROJAN a J. KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků ve školství, s. 70. 
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Graf 9 Významnost jednotlivých kompetencí pro řídící pracovníky mateřských škol 

 

 

 

Za povšimnutí stojí sledování grafické čáry zástupců ředitelů MŠ, která jakoby téměř vše 

sledovala z povzdálí či stála v pozadí vůči jiným řídícím pozicím. Může to naznačovat, že 

zástupce ředitele MŠ plní jen funkci určené osoby, která zastupuje ředitele školy v případě 

jeho nepřítomnosti? Tato otázka nechť je považována za akademickou, která přináší další 

možné výzkumné téma, v případě této práce se jí nebudeme dále zabývat. 

Nyní se podívejme na výsledky, zjištěné u jednotlivých kompetencí. Ty jsou již uvedeny 

v tabulce 12, ale pro shrnutí je ještě uvedeno barevné značení tak, aby bylo jasné, ke které 

hodnotě 1 - 3 na stanovené škále se zjištěná důležitost a význam kompetence blíží, přičemž je 

na místě uvést, že výsledky, které by se blížily úrovni hodnoty 4 = málo důležité, 

nevýznamné, a 5 = není důležité, je bezvýznamné, nebyly výzkumem ani v jednom případě 

zjištěny, proto nejsou v barevném značení uváděny: 

 1 = mimořádně důležité a významné 

 2 = velmi důležité, významné 

 3 = důležité 
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Tabulka 26 Barevné znázornění přiřazených hodnot za jednotlivé kompetence 

 

 

Pro závěr této kapitoly je potřeba nyní zopakovat znění hypotetického tvrzení H2, které bylo 

touto kapitolou ověřováno: 

H2 Všechny manažerské kompetence jsou stejně významné a potřebné pro řídící 

pracovníky mateřských škol, a to na všech řídících pracovních pozicích. 

Z výsledků výzkumu vyplývá, že není možné tvrdit, že všechny kompetence jsou stejně 

významné a potřebné pro řídící pracovníky mateřských škol, a to na všech řídících pozicích. 

Hypotetické tvrzení H2 tedy není pravdivé. Na otázku č. 2 ve znění „Jaké manažerské 

kompetence jsou významné a potřebné pro řídící pracovníky mateřských škol, a to na těchto 

jednotlivých pracovních pozicích: ředitel, zástupce ředitele, vedoucí učitel nebo na jiné řídící 

pracovní pozici v mateřské škole?“ tedy můžeme odpovědět takto:  

Kat. Otázka č. Kompetence k Ř ZŘ VU Celkem 

I. 7.1. sestavení a plnění vize 1,563 1,865 1,559 1,662 

 
7.2. stanovení priorit 1,656 2,027 1,466 1,716 

 
7.3. prezentace MŠ 1,672 1,811 1,932 1,805 

 
7.4. motivace pracovníků 1,497 1,917 1,339 1,584 

II. 7.5. stanovení strategie 1,758 2,081 1,569 1,803 

 
7.6. personální činnosti 1,462 1,892 1,407 1,587 

 
7.7. zajištění zdrojů  - granty 2,000 1,801 2,305 2,035 

 
7.8. chod systému - manaž.funkce 1,505 1,514 1,458 1,492 

III. 7.9. znalost předpisů 1,192 1,486 1,373 1,350 

 
7.10. školský kontext 1,819 1,730 1,525 1,691 

 
7.11. komunikační schopnosti 1,608 1,838 1,610 1,685 

 
7.12. jazykové vybavení 3,318 3,135 3,356 3,270 

IV. 7.13. time management 1,650 1,919 1,492 1,687 

 
7.14. seberozvoj, sebereflexe 1,765 1,838 1,712 1,772 

 
7.15. přijímání rozhodnutí 1,492 1,703 1,525 1,573 

 
7.16. stress management 2,650 3,081 3,105 2,945 

V. 7.17. sestavování týmů 1,290 1,769 1,234 1,431 

 
7.18. řešení konfliktů 1,628 1,838 1,603 1,690 

 
7.19. spolupráce s partnery 1,682 1,861 1,644 1,729 

 
7.20. akceptování podmínek 1,563 1,838 1,304 1,568 

VI. 7.21. plánování a tvorba ŠVP 1,290 1,595 1,254 1,380 

 
7.22. evaluace z testování 1,566 1,722 1,441 1,576 

 
7.23. implementace do praxe 1,653 1,857 1,525 1,678 

 
7.24. využití zpětné vazby 1,541 1,784 1,390 1,572 

celkem model 1,701 1,913 1,672 1,762 
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 „Všechny kompetence z kompetenčního modelu pro ředitele škol
184

, jejichž míra důležitosti 

a významu byla u řídících pracovníků mateřských škol tímto výzkumem zjišťována, jsou 

významné a potřebné pro řídící pracovníky mateřských škol, a to na všech řídících 

pracovních pozicích. Nelze však říci, že jsou všechny stejně významné a stejně potřebné pro 

všechny řídící pracovníky v MŠ.“ 

Z výsledků kvantitativního výzkumu s ověřením validity stanovené hypotézy H2  a 

z odpovědi na výzkumnou otázku č. 2 je možno usuzovat, že zkoumaný kompetenční model 

pro ředitele školy, který byl pro účely tohoto výzkumu stanoven jako optimální vrcholový, a 

který byl již dříve popsán na základě výzkumu, může být považován za vhodný pro všechny 

řídící pozice v mateřských školách, protože všechny kategorie kompetencí jsou všemi 

kategoriemi respondentů podle zjištěných průměrů označovány nejméně jako „důležité a 

podstatné“. Všichni řídící pracovníci mateřských škol by tedy měli disponovat všemi 

uvedenými kompetencemi. Jak jsou jednotlivé kompetence potřebné v etapách profesní dráhy 

řídících pracovníků v mateřských školách, bude zjišťováno v následující části této práce.  

 

6.3 Analýza výsledků k ověření hypotézy  H3    

 

Tato část práce má získat odpověď na otázku č. 3:  Existují rozdíly mezi významem 

jednotlivých manažerských kompetencí pro počátek profesní dráhy u vedoucích učitelů 

mateřských škol a u zástupců ředitelů mateřských škol, tedy středního managementu v MŠ?   

Výsledky kvantitativního výzkumu budou analyzovány za všechny kategorie respondentů. 

Testovány pro ověření pravdivosti hypotetického tvrzení budou výsledky za kategorie 

zástupce ředitele MŠ a  vedoucí učitel MŠ.  Znění hypotézy: 

H3 Všechny kompetence z kompetenčního modelu pro ředitele škol jsou stejně 

významné a potřebné v etapě A profesní dráhy (0 - 1 rok ve funkci) vedoucích 

učitelů a zástupců ředitelů mateřských škol (tedy středního managementu). 

Pro začátek této kapitoly je potřeba si připomenout, že pro účely této práce byla profesní 

dráha řídících pracovníků mateřských škol rozdělena na tři období – A, B, C. Toto rozdělení 

je vlastní alternativou pro zjištění, jakými kompetencemi by měl být vybaven řídící pracovník 

středního managementu MŠ, kterého ředitel jmenuje do funkce zástupce ředitele nebo na 

                                                           
184

 LHOTKOVÁ  I., V.TROJAN a J. KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků ve školství, s. 62-63. 
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pracovní pozici vedoucího učitele, a zda se významnost kompetencí pro tyto funkce shoduje 

nebo liší. Jak již bylo uvedeno, jednotlivé etapy jsou charakterizovány takto
185

: 

 0-1 rok  A poznávání školy a obsahu funkce 

 1-4 roky  B prosazování změn 

 4 a více let  C dosažení přijatelných alternativ, čas na změnu 

Zjištěné výsledky jsou analyzovány v následující tabulce a budou dále používány zejména při 

ověřování pravdivosti hypotézy H3. 

 

Tabulka 27  Odpovědi respondentů za jednotlivé etapy profesní dráhy 

   

  Interval řídící praxe v letech Ř % Ř ZŘ % ZŘ VU % VU celkem % celkem 

A  0 – 0,99  18 9,8 5 13,5 6 10,2 29 10,4 

B  1 – 3,99  27 14,8 10 27,0 8 13,5 45 16,1 

C  4 – 42  138 75,4 22 59,5 45 76,3 205 73,5 

   0 – 42  183 100 37 100 59 100 279 100 

 

Z rozboru přijatých odpovědí vyplývá, že největší počet respondentů byl zastoupen ve fázi 

profesní dráhy C, tedy s čtyřmi a více let praxe v řídící funkci.  Vzhledem k počtu let v řídící 

funkci v rozmezí 0 – 42 let, které bylo výzkumem zjištěno, lze stanovit, že při hypotetickém 

rovnoměrném rozložení by mělo být v každém roce průměrně zastoupeno 6,6 respondentů, 

což znamená za 1 kalendářní rok 2,37 % z celkového počtu respondentů. Zajímavý je počet 

výsledků v prvním roce profesní dráhy A, kdy byl zjištěn vyšší (více než čtyřnásobný) počet 

respondentů v této fázi proti hypotetickému rovnoměrnému rozložení. Může to znamenat 

dopad novely „školského“ zákona č. 561/2004 Sb.
186

 k vyhlašovaným konkurzům na pozice 

ředitelů škol v roce 2012, ale stejně tak toto zvýšení můžeme přisuzovat přirozenému úbytku 

(odchody do starobního důchodu atp.). Zkoumání skutečných příčin tohoto jevu ale není 

cílem této práce.    

Jaký názor mají řídící pracovníci k otázkám významnosti a důležitosti kompetencí 

v jednotlivých fázích profesní dráhy na pozici vrcholového managementu, tedy na pozici 

ředitele školy, ukazuje graf 10. 

                                                           
185

 POL, M., Škola v proměnách, s 154-156. 
186

 § 166  zákona 561/2004 Sb. v platném znění, dostupné na www.msmt.cz . 

http://www.msmt.cz/
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Graf 10  Význam a důležitost kompetencí v etapách profesní dráhy - ředitelé MŠ 

 

 

Z tohoto grafu jsou patrné rozdíly v přisuzování významnosti jednotlivých kompetencí, 

povšimněme si počáteční etapy A (0 – 1 rok), kdy začínající ředitelé přisuzují menší 

důležitost zejména personálním činnostem, znalosti školského kontextu a schopnosti hovořit 

cizím jazykem, přičemž ostatním kompetencím přisuzují vyšší význam než ředitelé v dalších 

letech svého působení.   

V následující tabulce lze pozorovat tendence ředitelů ve vztahu k významnosti jednotlivých 

kompetencí v průběhu profesní dráhy. Lze konstatovat, že ve většině případů je tendence 

přisuzování významnosti kolísajícího charakteru, což nekoresponduje s výsledky Barešova 

výzkumu, který uvádí, že míra důležitosti u všech kompetencí se zvyšuje s nástupem do 

funkce a dále se zvyšuje v průběhu profesní dráhy
187

.  Tento jev můžeme vysvětlit tím, že 

v této práci je zkoumán jiný kompetenční model a jiným způsobem. Porovnání obou výzkumů 

však není předmětem této práce, proto se jím nebudeme dále zabývat. V následující tabulce je 

barevně naznačena respondenty přisouzená mimořádná důležitost a významnost kompetencí 

(= 1) a přisouzená důležitost (= 3), směr významnosti kompetence v průběhu profesní dráhy je 

vyznačen těmito symboly:     

 Kolísavý (význam kompetence se v průběhu profesní dráhy různě mění) 

 Klesající (význam kompetence se v průběhu profesní dráhy snižuje) 

                                                           
187

 BAREŠ, M.,  Kompetenční profil ředitelů škol a jejich další vzdělávání . Tab. č. 9.,  s. 82-83, tab. č. 10,  s.  87. 
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 Stoupající (význam kompetence se v průběhu profesní dráhy zvyšuje) 

Tabulka 28 Tendence významu kompetencí v průběhu profesní dráhy - ředitelé MŠ   

 

Otázka č. Kompetence k Ředitel mateřské školy 
Tendence významu 

kompetence 

    A B C  

7.1. sestavení a plnění vize 1,500 1,697 1,493  

7.2. stanovení priorit 1,333 1,900 1,735  

7.3. prezentace MŠ 1,391 1,932 1,693  

7.4. motivace pracovníků 1,187 1,825 1,479  

7.5. stanovení strategie 1,410 2,042 1,821  

7.6. personální činnosti 1,422 1,600 1,363  

7.7. zajištění zdrojů  - granty 1,649 1,951 2,399  

7.8. chod systému – manažerské funkce 1,214 1,805 1,496  

7.9. znalost předpisů 1,000 1,244 1,333  

7.10. školský kontext 2,310 1,778 1,369  

7.11. komunikační schopnosti 1,000 1,983 1,842  

7.12. jazykové vybavení 3,685 3,350 2,919  

7.13. time management 1,398 1,824 1,728  

7.14. seberozvoj, sebereflexe 1,396 2,140 1,760  

7.15. přijímání rozhodnutí 1,056 2,000 1,419  

7.16. stress management 2,567 2,704 2,679  

7.17. sestavování týmů 1,345 1,399 1,127  

7.18. řešení konfliktů 1,450 1,778 1,656  

7.19. spolupráce s partnery 1,438 1,805 1,802  

7.20. akceptování podmínek 1,500 1,697 1,493  

7.21. plánování a tvorba ŠVP 1,222 1,244 1,405  

7.22. evaluace z testování 1,270 1,824 1,604  

7.23. implementace do praxe 1,438 1,830 1,691  

7.24. využití zpětné vazby 1,222 2,042 1,363  

 

Je zajímavé, že ředitelé MŠ v prvním roce svého řídícího působení přisuzují osmnácti 

kompetencím (75 %) spíše mimořádný význam a důležitost, od 1 do 4 let ve funkci tento 

význam přisuzují pouze ve třech případech (12,5%) a nad 4 roky ve funkci jedenácti 

kompetencím (46%). Koresponduje to s charakteristickými rysy první etapy, kdy v prvním 

roce ve funkci se ředitel věnuje zejména poznávání školy a obsahu funkce
188

, proto přikládá 

většině schopností a dovedností k řízení školy spíše mimořádný význam. Etapa B (1 - 4 roky 

ve funkci) je charakteristická prosazováním změn, ředitelé tedy zřejmě nabývají jakousi 

                                                           
188

 POL. M.,  Škola v proměnách , s. 154-156. 
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vnitřní jistotu a vlastní přesvědčení, že jsou k těmto změnám plně kompetentní. V etapě C (4 a 

více let řídící praxe), kdy dosahují přijatelných alternativ a  nastává čas na nové změny, pak 

znovu přikládají více kompetencím mimořádnou důležitost. 

Dalším zkoumáním kompetencí ředitele MŠ se již nebudeme zabývat, v další části této 

kapitoly se budeme věnovat výsledkům výzkumu za střední management mateřských škol, 

tzn. zástupců ředitelů MŠ a vedoucích učitelům MŠ, které jsou uvedeny v následující tabulce, 

přičemž platí, že přisouzená důležitost a význam kompetence je označena barevně takto: (= 1), 

(= 2), (= 3), (= 4) a (= 5) a směr vývoje názoru na význam kompetence v průběhu profesní 

dráhy je vyznačen symbolem takto: 

 Kolísavý (význam kompetence se v průběhu profesní dráhy různě mění) 

 Klesající (význam kompetence se v průběhu profesní dráhy snižuje) 

 Stoupající (význam kompetence se v průběhu profesní dráhy zvyšuje) 

Tabulka 29 Tendence významnosti kompetencí v průběhu profesní dráhy ZŘ a VU  

Otázka č. Kompetence k Zástupce ředitele MŠ Směr Vedoucí učitel MŠ Směr 

    A  B C  A B C  

7.1. sestavení a plnění vize 2,000 2,100 1,495  1,167 1,625 1,886  

7.2. stanovení priorit 2,000 2,300 1,782  1,000 1,250 2,147  

7.3. prezentace MŠ 2,000 1,800 1,633  1,500 1,875 2,420  

7.4. motivace pracovníků 2,000 2,100 1,651  1,167 1,125 1,725  

7.5. stanovení strategie 2,000 2,300 1,943  1,167 1,375 2,166  

7.6. personální činnosti 2,000 2,100 1,576  1,167 1,375 1,680  

7.7. zajištění zdrojů  - granty 1,800 1,833 1,770  2,333 2,125 2,458  

7.8. chod systému – manaž.funkce 1,500 1,600 1,442  1,167 1,375 1,833  

7.9. znalost předpisů 1,800 1,400 1,258  1,167 1,375 1,578  

7.10. školský kontext 1,800 1,800 1,589  1,333 1,375 1,866  

7.11. komunikační schopnosti 2,000 2,000 1,514  1,167 1,825 1,838  

7.12. jazykové vybavení 3,600 3,000 2,806  2,833 3,250 3,985  

7.13. time management 2,400 1,600 1,758  1,333 1,375 1,768  

7.14. seberozvoj, sebereflexe 2,400 1,600 1,814  1,667 1,750 1,720  

7.15. přijímání rozhodnutí 2,000 1,800 1,310  1,166 1,250 2,158  

7.16. stress management 3,600 3,286 2,356  4,500 2,250 2,564  

7.17. sestavování týmů 2,000 1,600 1,706  1,000 1,375 1,328  

7.18. řešení konfliktů 2,400 1,600 1,515  1,333 1,375 2,100  

7.19. spolupráce s partnery 2,400 1,900 1,282  1,833 1,625 1,475  

7.20. akceptování podmínek 2,000 2,000 1,514  1,500 1,375 1,038  

7.21. plánování a tvorba ŠVP 1,800 1,637 1,347  1,500 1,125 1,138  

7.22. evaluace z testování 2,200 1,447 1,519  1,167 1,375 1,780  

7.23. implementace do praxe 2,000 2,000 1,571  1,500 1,375 1,700  

7.24. využití zpětné vazby 1,800 1,833 1,720  1,333 1,375 1,461  
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Za povšimnutí stojí následující graf, který znázorňuje významnost kompetencí v jednotlivých 

etapách profesní dráhy zástupců ředitelů mateřských škol, přičemž jsou hodnoty nastaveny 

v obráceném pořadí, takže platí: čím větší je pomyslný obsah vymezený spojitou čárou, tím 

větší je významnost kompetencí pro etapu profesní dráhy: 

 

Graf 11  Významnost kompetencí v profesní dráze zástupce ředitele MŠ 

 

 

 

Je evidentní, že zástupci ředitele MŠ přiznávají větší význam kompetencím s 

přibývajícími léty řídící praxe. U 50 % ze zjišťovaných kompetencí je zjevná vzrůstající 

významnost a důležitost (stoupající tendence), u žádné kompetence nebylo zjištěno postupné 

snižování významu. V porovnání s ostatními kategoriemi řídících pracovníků lze konstatovat, 

že v počátcích své řídící dráhy (etapa A) zástupci ředitelů nepřisuzují žádné z kategorií 

mimořádnou důležitost a význam. Může to znamenat, že nově jmenovaní zástupci ředitelů 

MŠ přistupují k výkonu své funkce benevolentněji než ředitelé nebo vedoucí učitelé. Možná 

očekávají, že všechny kompetence z kompetenčního modelu jsou pro ně důležité jen tehdy, 

kdy mohou skutečně rozhodovat sami, a to je v případě, kdy není přítomen ředitel MŠ. Je také 

možné, že v počátku své řídící kariéry jsou skutečně jen zástupci ředitele bez dalších 

delegovaných pravomocí.   S přibývajícími léty řídící praxe se situace v oblasti delegování 
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úkolů a pravomocí zřejmě mění, a významnost kompetencí v pohledu zástupce ředitele 

mateřské školy stoupá.   Toto tvrzení však nebylo nikterak relevantně ověřováno. 

U kategorie vedoucích učitelů je tendence opačná, v 50 % kompetence při nástupu do funkce 

vnímají jako mimořádně důležité a významné. Poté nastává v  65,5 % hodnocení významnosti 

kompetencí v průběhu profesní dráhy klesající tendence, tzn. tendence ke snižování 

významnosti kompetencí, což může znamenat, že vedoucí učitelé MŠ při nástupu do funkce 

vnímají v 65,5 % důležitost a význam vlastních kompetencí k řízení mateřské školy jako 

mimořádný či prioritní. Pouze u kompetence ke zvládání stresu je situace jiná, v první etapě A 

(do 1 roku řídící praxe) jí vedoucí učitelé nepřisuzují téměř žádný význam, je pro ně 

nepodstatná, nedůležitá (průměr 4,5), s přibývajícími léty řídící praxe význam této 

kompetence přechází k aritmetickému průměru v hodnotě 2,6, a to v poslední fázi profesní 

dráhy (od 4 let praxe). 

 

Graf 12  Významnost kompetencí v profesní dráze vedoucího učitele MŠ 

 

 

 

Tabulka 30 uvádí výsledky Studentova t-testu, kterým byly zjišťovány statistické 

významnosti shody nebo rozdílu v odpovědích vedoucích učitelů a zástupců ředitelů 
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mateřských škol na otázku potřebnosti a významu jednotlivých kompetencí v první etapě 

jejich řídící dráhy, tzn. do jednoho roku od nástupu do řídící funkce: 

  

Tabulka 30  Kvantifikace statistické významnosti za jednotlivé kategorie kompetencí  

 

Kategorie 
kompetencí 

Otázka č. A ZŘ A VU 
Výsledky t-

testu 
Kvantifikace statistické 

významnosti  

I. 
lídrovské 

7.1. 2,000 1,167 0,004818236 

 

Rozdíl st. významný na 1% hladině = 

99% pravděpodobnost rozdílu 
7.2. 2,000 1,000 

7.3. 2,000 1,500 

7.4. 2,000 1,167 

II. 
manažerské 

7.5. 2,000 1,167 
0,337913181 

 

statistická významnost není 
kvantifikována, nelze nic tvrdit 

7.6. 2,000 1,167 

7.7. 1,800 2,333 

7.8. 1,500 1,167 

III. 
odborné 

7.9. 1,800 1,167 
0,003603586 

 

Rozdíl st. významný na 1% hladině = 
99% pravděpodobnost rozdílu 

7.10. 1,800 1,333 

7.11. 2,000 1,167 

7.12. 3,600 2,833 

IV. 
osobnostní 

7.13. 2,400 1,333 
0,812826401 

 

statistická významnost není 
kvantifikována, nelze nic tvrdit 

7.14. 2,400 1,667 

7.15. 2,000 1,166 

7.16. 3,600 4,500 

 V. 
sociální 

7.17. 2,000 1,000 
0,012576129 

 

Rozdíl st. významný na 5% hladině = 
95% pravděpodobnost rozdílu 

7.18. 2,400 1,333 

7.19. 2,400 1,833 

7.20. 2,000 1,500 

VI. 
řízení a hodnocení 

edukačního procesu 

7.21. 1,800 1,500 
0,036234753 

 

Rozdíl st. významný na 5% hladině = 
95% pravděpodobnost rozdílu 

7.22. 2,200 1,167 

7.23. 2,000 1,500 

7.24. 1,800 1,333 

 

Na základě uvedených výsledků můžeme s 99 % jistotou tvrdit, že vedoucí učitelé mateřských 

škol v první etapě řídící dráhy, tedy do 1 roku od nástupu do funkce, přisuzují jinou důležitost 

a  významnost kategorii I. lídrovských a kategorii III. odborných kompetencí.  Lze také říci, 

že s 95% pravděpodobností přisuzují jiný význam V. kategorii kompetencí sociálních či VI. 

kategorii kompetencí k řízení a hodnocení edukačního procesu. Toto zjištění  vyvrací 

hypotézu H3 „Všechny kategorie kompetencí z kompetenčního modelu pro ředitele škol jsou 

stejně významné a důležité v počátku profesní dráhy vedoucích učitelů a zástupců ředitelů 

mateřských škol, tj. do 1 roku od nástupu do funkce“. Hypotéza H3 proto není pravdivá. 
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6.4. Analýza výsledků k ověření hypotézy  H4 

 

H4 Všechny kategorie kompetencí z kompetenčního modelu pro ředitele škol jsou ve 

shodě (v souladu) se současnými vzdělávacími potřebami řídících pracovníků 

mateřských škol. 

Vzdělávací potřeby řídících pracovníků mateřských škol ČR byly vyhodnoceny podle 

odpovědí na otázku č. 7, ke zjištění vzdělávacích potřeb v oblasti kompetencí. Zde byly 

respondentům nabídnuty u jednotlivých podotázek tyto nominální proměnné ano a ne. 

V následující tabulce jsou uvedeny procentní odpovědi typu ano. 

 

Tabulka 31 Potřeba vzdělávání řídících pracovníků MŠ v oblasti kompetencí 

 

Dotaz č. Kompetence Počty respondentů Odpovědi ano v % 

7.1. sestavení a plnění vize 98 35,13 

7.2. stanovení priorit 69 24,73 

7.3. prezentace MŠ 43 15,41 

7.4. motivace pracovníků 188 67,38 

7.5. stanovení strategie 103 36,92 

7.6. personální činnosti 142 50,90 

7.7. zajištění zdrojů  - granty 91 32,62 

7.8. chod systému – manažerské funkce 109 39,07 

7.9. znalost předpisů 189 67,74 

7.10. školský kontext 123 44,09 

7.11. komunikační schopnosti 59 21,15 

7.12. jazykové vybavení 80 28,67 

7.13. time management 53 19,00 

7.14. seberozvoj, sebereflexe 51 18,28 

7.15. přijímání rozhodnutí 39 13,98 

7.16. stress management 31 11,11 

7.17. sestavování týmů 173 62,01 

7.18. řešení konfliktů 80 28,67 

7.19. spolupráce s partnery 49 17,56 

7.20. akceptování podmínek 103 36,92 

7.21. plánování a tvorba ŠVP 108 38,71 

7.22. evaluace z testování 86 30,82 

7.23. implementace do praxe 103 36,92 

7.24. využití zpětné vazby 69 24,73 
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Největší zájem řídících pracovníků je o vzdělávání v oblasti práce s lidmi (personální 

činnosti, týmová spolupráce, řešení konfliktů) a právních a ekonomických předpisů, nejmenší 

o vzdělávání na téma stress managementu, umění rozhodovat se a prezentovat mateřskou 

školu. 

V závěru dotazníku byla dále položena nepovinná otevřená otázka č. 8, ke zjištění 

nejpodstatnějších současných vzdělávacích potřeb.  Odpovědi byly analyzovány podle 

jednotlivých řídících funkcí a etap jejich profesní řídící dráhy.  

Na dotaz č. 8, v jaké manažerské oblasti cítí potřebu se nejvíce vzdělávat, odpovídali řídící 

pracovníci mateřských škol v jednotlivých etapách profesní dráhy (A, B, C) takto, přičemž 

pro rozsáhlost a různorodost odpovědí jsou tyto převedeny do jednotných vzdělávacích témat 

(jsou zde uvedena nejčastěji zmiňovaná témata a v závorce je vždy uveden počet odpovědí): 

 

6.4.1 Etapa A   0 - 1 rok v řídící funkci 

 

Ředitelé mateřských škol v této etapě profesní dráhy mají největší potřebu se vzdělávat 

v oblasti řešení konfliktů (7), uváděny byly nejen konflikty s rodiči i v kolektivu 

spolupracovníků, ale také vnitřní konflikt mezi rolí ředitele a spolupracovníka v jedné osobě. 

S tímto úzce souvisí další nejčastěji uváděná potřeba vzdělávat se v komunikaci (5). Tato byla 

upřesňována jako komunikace s rodiči, s odborníky i se státní správou, a také v souvislosti 

s řešením konfliktů. Vzdělávání v oblasti právních předpisů bylo na místě třetím (4).  

Nejčastější požadavky byly tedy na vzdělávání v souvislosti s kompetencemi sociálními a 

odbornými. 

Zástupci ředitelů mateřských škol se v této fázi potřebují nejvíce vzdělávat v oblasti financí 

a účetnictví (2), správy majetku a v umění rozvrhnout si svůj čas - time management (2), což 

odpovídá kategoriím kompetencí odborných a osobnostních. 

Vedoucí učitelé v této fázi uvedli své vzdělávací potřeby v oblastech rozhodování, 

komunikace a správném výběru spolupracovníků, což zastupuje kategorie manažerské, 

odborné a osobnostní. 
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Za etapu A. v profesní dráze řídících pracovníků ve školství lze konstatovat, že vzdělávací 

potřeby se dotýkají nejvíce skupin kompetencí manažerských, odborných, osobnostních a 

sociálních z uvedeného kompetenčního modelu. 

 

6.4.2 Etapa B  2 - 4 roky v řídící funkci 

 

Ředitelé MŠ v této etapě jeví zájem o vzdělávání se v řízení týmů (3), komunikaci (3) i 

v cizím jazyce (2) a vedení a řízení lidí (5), dále v legislativě a aktualizaci právních norem (6), 

v ekonomice a účetnictví (7), v zajištění mimorozpočtových zdrojů (2), v oblasti propagace 

školy (2) a plánování kurikula (3). Dovednosti řešení konfliktů se chtějí naučit dva a řídit svůj 

čas tři ředitelé. Chtěli by tedy zvýšit vlastní úroveň ve všech kategoriích kompetencí 

z kompetenčního modelu. 

Zástupci ředitelů mají v této etapě potřebu vzdělávání zejména v oblasti ekonomické (3x), 

znalosti právních předpisů (3x) a zajištění finančních zdrojů mimo stanovený rozpočet, což 

znamená vzdělávání v oblastech kompetencí manažerských a odborných. 

Vedoucí učitelé MŠ v etapě B své řídící dráhy projevují zájem o vzdělávání v oblasti 

právních a ekonomických předpisů (2x) a řízení lidských zdrojů (2x), které patří do kategorií 

manažerských a odborných kompetencí. 

Lze konstatovat, že řídící pracovníci mateřských škol s řídící praxí od 2 do 4 let  mají potřebu 

se vzdělávat ve všech oblastech kompetencí, tedy lídrovských, odborných, manažerských, 

osobnostních, sociálních i k řízení a hodnocení edukačního procesu.   

 

6.4.3 Etapa C 4 a více let v řídící funkci 

 

Ředitelé MŠ v této etapě profesní dráhy mají největší zájem o vzdělávání v oblasti změn 

legislativních předpisů (bez dalšího upřesnění) a jejich promítnutí do praxe (23), pracovního 

práva (20), ekonomiky (16), financí, finančních toků a účetnictví (8), zajišťování finančních 

zdrojů mimo stanovený rozpočet, je zde uváděn sponzoring, získávání grantů, orientace 

v dotačních programech a smlouvách s firmami, které dotační tituly pomáhají získat (12), 

správní právo (3), sociálně právní problematika (2) a BOZP (2).  Další skupina ředitelů 
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uváděla aktuální potřeby vzdělávání v oblasti technické komunikace (11), kdy uváděli 

konkrétní potřeby naučit se zavádět a ovládat nové počítačové programy, které jsou potřebné 

ke komunikaci se zřizovatelem, tj. např. k vypisování veřejných zakázek, elektronickému 

podpisu nebo ke statistickým výkazům. Správcovství školní počítačové sítě by se chtěli naučit 

3 ředitelé MŠ. Jedná se tedy nejvíce o kompetence manažerské a odborné.  

Žádanou oblastí pro vzdělávání ředitelů MŠ je strategické plánování (kompetence lídrovské), 

s tvorbou vize, mise a strategických cílů (7), nové trendy ve školství pro předškolní vzdělávání 

a jejich aplikace v praxi (8), tvorba ŠVP, evaluace a hodnocení pedagogického procesu (5) a 

studium cizího jazyka (4).  Ve vzdělávacích potřebách ředitelů není opomíjena ani potřeba 

vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů (21), nejčastěji uváděné jsou vedení lidí, hodnocení 

a kontrola, dále organizace týmů a týmové spolupráce (6), motivace (4), komunikace (11), 

zvládání konfliktů (4) a odporu ke změnám (1). Jedná se tedy o skupiny kompetencí 

sociálních a k řízení a hodnocení edukačního procesu. 

Z některých odpovědí také vyzařovala jistá bezradnost „Sama nevím, v čem se nejdříve 

vzdělávat, je toho tolik, že pro jednoho člověka na malé škole je to naprosto zahlcující“, a 

z některých zase optimismus a dobrá zkušenost „ Studovala jsem školský management, díky 

tomu se mi lépe daří řídit školu a orientovat se v manažerských dovednostech. Jediné, co je 

náročné v řídící práci, je čas“. Další vzdělávací potřeby (4) souvisely také se stanovováním 

priorit a hospodaření s časem, zde je uvedena jedna z nich: „Potřebuji, aby mě někdo naučil, 

jak stanovovat priority, jak v sobě přepínat z minuty na minutu do zcela jiného oboru (teď 

jsem učitelka, za chvíli personalista a hned nato školitel BOZP pro novou uklízečku).“ Jedná 

se nejvíce o skupinu kompetencí osobnostních.  

Zástupci ředitelů v 9 případech uváděli potřebu seznamovat se s právními předpisy (zejména 

novelizacemi), a dále z oblasti bezpečnosti dětí i zaměstnanců (2x) a pracovně právní oblasti 

(2x). Další potřeby pro vzdělávání byly zmiňovány v  personální oblasti (rozhodování, vedení 

lidí, lidské zdroje, delegováni, ale také nástupnictví).  

Potřeby vzdělávání vedoucích učitelů MŠ v této fázi profesní dráhy jsou orientovány 

zejména na oblast znalosti právních předpisů (7x), a to nejvíce školských zákonů a vyhlášek 

(3x) a pracovního práva (2x), orientaci v účetnictví (2x), zvládání prostředků technické 

komunikace (4x) a oblast řízení lidských zdrojů (k řízení lidských zdrojů, týmové spolupráci, 

řešení konfliktů, motivaci) a k řízení času (3x). 
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V etapě C jsou tedy zastoupeny požadavky na vzdělávání ve všech skupinách kompetencí, 

tedy I. – VI. 

6.4.4 Potvrzení hypotézy H4 

 

Lze konstatovat, že všechny oblasti vzdělávání z kategorií I. – VI. z kompetenčního modelu 

pro ředitele škol, byly ve vzdělávacích potřebách řídících pracovníků mateřských škol 

zmiňovány, byť i sporadicky, např. jen v jediném případě.  Můžeme tedy potvrdit pravdivost 

hypotézy H4, to znamená, že všechny kategorie kompetencí z kompetenčního modelu pro 

ředitele škol jsou ve shodě (v souladu) se současnými potřebami řídících pracovníků 

mateřských škol.  

 

7 Popis kompetenčního profilu řídících pracovníků mateřských škol 
 

Jedním z výsledků této práce má být popis kompetenčních profilů řídících pracovníků 

mateřských škol. Při jeho tvorbě využijeme zejména kompetenční model ředitele školy
189

 

ověřovaný v kapitole 6 této práce, ve které bylo zjištěno, že zkoumaný model může být 

považován za vhodný pro všechny řídící pozice v mateřských školách, protože všechny 

kategorie kompetencí jsou všemi kategoriemi respondentů označovány nejméně za „důležité a 

podstatné“. Řídící pracovníci mateřských škol by tedy měli disponovat všemi uvedenými 

kompetencemi, ale mohou se lišit jejich úrovní. Pro zjištění základní úrovně jednotlivých 

kompetencí pro jednotlivé řídící funkce v mateřských školách máme k dispozici výsledky 

výzkumu (kapitola 6.2). Dále využijeme hodnotící formulář typové karty z Integrovaného 

systému typových pozic
190

 a katalogu pracovních míst
191

 , ze kterého vybereme toto 

odstupňování požadavků na úroveň způsobilostí (kompetencí): 

1. elementární 

2. pokročilá 

3. vysoká,                a 4 více jsou uživatelsky definovatelné. 

Pro tvorbu popisu kompetenčních profilů řídících pracovníků mateřských škol stanovíme 

požadavky na úroveň kompetencí podle zjištění ve výzkumné části práce v kapitole 6.2, a to 

                                                           
189

 LHOTKOVÁ  I., V. TROJAN a J. KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků ve školství, s. 63-67. 
190

 Dostupné z:  www.istp.cz/default.aspx?styp=nsk . 
191

 Dostupné z: www.istp.cz/charlie/kpm/act/kpm_index.act . 

http://www.istp.cz/default.aspx?styp=nsk
http://www.istp.cz/charlie/kpm/act/kpm_index.act


100 
 

tak, že úroveň kompetencí pro danou řídící pracovní pozici spojíme se zjištěnými výsledky 

tím, že uznáme pravidlo: 

„Čím vyšší míra důležitosti a významu kompetence, tím vyšší úroveň způsobilosti“, tzn., že: 

 Elementární (první) úrovni způsobilosti můžeme přiřadit důležitost a význam 

kompetence 3=důležitá 

 Pokročilé (druhé) úrovni způsobilosti přiřadíme důležitost a význam  2=velmi 

důležitá, významná kompetence 

 Vysoké (třetí) úrovni pak přiřadíme důležitost 1=mimořádně důležitá a významná. 

 

Tabulka 32 Navržený kompetenční profil řídících pracovníků mateřských škol192 
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 Zdroj: LHOTKOVÁ  I.,  V. TROJAN a J. KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků ve školství, s. 62. 
 

Kategorie Kompetence k 
Požadovaná úroveň způsobilosti 

Ř ZŘ VU 

I. 
lídrovské 

sestavení a plnění vize 2 2 2 

stanovení priorit 2 2 3 

prezentace MŠ 2 2 2 

motivace pracovníků 3 2 3 

II. 
manažerské 

stanovení strategie 2 2 2 

personální činnosti 3 2 3 

zajištění zdrojů  - granty 2 2 2 

chod systému – manažerské funkce 2 2 3 

III. 
odborné 

znalost předpisů 3 3 3 

školský kontext 2 2 2 

komunikační schopnosti 2 2 2 

jazykové vybavení 1 1 1 

IV. 
osobnostní 

time management 2 2 3 

seberozvoj, sebereflexe 2 2 2 

přijímání rozhodnutí 3 2 2 

stress management 1 1 1 

V. 
sociální 

 

sestavování týmů 3 2 3 

řešení konfliktů 2 2 2 

spolupráce s partnery 2 2 2 

akceptování podmínek 2 2 3 

VI. 
řízení edukačního procesu 

plánování a tvorba ŠVP 3 2 3 

evaluace z testování 2 2 3 

implementace do praxe 2 2 2 

využití zpětné vazby 2 2 3 
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Pro zvýraznění je ponecháno barevné značení převzaté z kapitoly 6. Požadavky na jednotlivé 

úrovně způsobilosti u každé kompetence by měl přitom stanovit uživatel kompetenčního 

profilu sám, a to podle vlastních potřeb. Jinou představu o úrovni kompetence ředitele ke 

komunikaci v cizím jazyce může mít např. zřizovatel, který zřizuje MŠ zapojenou do 

mezinárodních projektů, a jinou např. zřizovatel vesnické mateřské školy s výjimkou 

z nejnižšího počtu dětí, kde je její budoucnost nejistá. Nezbytnou pomůckou pro stanovení 

úrovně způsobilosti jsou jednotlivé kompetence přetavené do tzv. pozorovatelného 

chování
193

, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této práce. 

Závěr 
 

Závěrečná práce Manažerské kompetence řídících pracovníků mateřských škol v České 

republice měla nalézt odpovědi na několik doposud nezodpovězených otázek, týkajících se 

řízení mateřských škol. Vycházela ze současného stavu absence obecného popisu řídících 

funkcí v mateřských školách a absence kariérního systému pedagogických pracovníků ve 

školství vůbec. Vezmeme - li v úvahu, že ve školním roce  2011/2012 bylo předškolní 

vzdělávání zajišťováno ve 4 931 mateřských školách 26,8 tisíci pedagogickými pracovníky
194

, 

pak můžeme jen položit hypotetickou otázku: „Kolik pedagogů v MŠ, a kolik ze zřizovatelů 

MŠ má alespoň základní povědomí o tom, co řízení mateřské školy obnáší?“  Pokud mají 

pedagogové ambice stát se řídícím pracovníkem v mateřské škole na jakékoli pracovní pozici, 

v současné době nemají možnost si vyhledat žádné informace v zákonných normách. 

 

Práce se tedy zaměřila na rozkrytí skutečnosti, jaké řídící pozice jsou v mateřských školách 

zřizovány, jaké kompetence jsou důležité a významné pro samotné vykonavatele řídících 

funkcí, a jaký tito mají zájem a potřebu vzdělávat se pro usnadnění řízení mateřské školy. 

Nastávající pracovní úkoly autorky práce, která již dlouhá léta setrvává v etapě C své řídící 

profesní dráhy (4 a více let ve funkci), kdy bude v horizontu dvou let vybírat nového zástupce 

ředitele MŠ a nového vedoucího učitele, byly impulzem ke zjištění, zda jsou pro obě pracovní 

pozice při nástupu do funkce důležité a potřebné stejné kompetence.  

 

Cílem práce se stal po zodpovězení výše uvedených otázek popis kompetenčních profilů 

řídících pracovníků mateřských škol, a to na základě analýzy pracovních pozic manažerů 
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v mateřských školách a identifikace kompetencí potřeb vážících se těmto pracovním pozicím. 

Teoretické uchopení problematiky přineslo hloubku poznání v oblasti školského 

managementu a kompetencí řídících pracovníků nejen v mateřských školách. Již popsané 

kompetenční modely pro oblast školského managementu se pak staly jasnou inspirací pro 

výzkum, a jeden z nich
195

 se stal přímým prostředkem pro relevantní odpovědi na výzkumné 

otázky a dosažení stanovených cílů. 

  

Metodou dotazníkového šetření a analýzou zjištěných výsledků byly ověřovány vyslovené 

hypotézy H1, H2,  H3 a H4. Každá z nich se vztahovala k jiné výzkumné otázce.  

Výzkumem bylo zjištěno, že hypotéza H1 ve znění:  „v mateřské škole se zřizují pouze tyto 

manažerské pracovní pozice: ředitel mateřské školy, zástupce ředitele mateřské školy a 

vedoucí učitel mateřské školy“, která byla ověřována v kapitole 6.1 této práce při analýze 

základních údajů prostým rozdělením, je pravdivá. V mateřských školách nebyla zjištěna 

žádná další řídící pracovní pozice. Tyto výsledky přímo vybízejí k legalizaci pracovních pozic 

zástupce ředitele a vedoucího učitele v zákonných normách, např. v zákoně pedagogických 

pracovnících či připravovaném kariérním řádu. 

 Hypotetické tvrzení H2, že „všechny manažerské kompetence z kompetenčního modelu 

ředitele školy
196

 jsou stejně významné a potřebné pro řídící pracovníky mateřských škol, a to 

na všech řídících pracovních pozicích“, není pravdivé. Výsledky výzkumu byly ověřovány 

v kapitole 6.2, a to pomocí aritmetického průměru a následným porovnáním jeho hodnot 

Studentovým t-testem, kdy byly zjištěny rozdílné hodnoty v názorové hladině skupin 

respondentů. Metody k ověření pravdivosti tvrzení se ukázaly jako účinné. I přesto všechny 

kompetence, jejichž míra důležitosti a významu byla u řídících pracovníků mateřských škol 

zjišťována, jsou významné a potřebné pro řídící pracovníky mateřských škol, a to na všech 

řídících pracovních pozicích a zvolený kompetenční model ředitele školy je považován za 

vhodný pro všechny řídící pozice v mateřských školách, proto je také použit současně 

s výsledky výzkumu ve společném zjednodušeném návrhu kompetenčního profilu řídících 

pracovníků MŠ. 
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Pomocí statistické metody Studentova t-testu byla ověřována pravdivost tvrzení H3 ve znění: 

„Všechny kategorie kompetencí z kompetenčního modelu pro ředitele
197

 škol jsou stejně 

významné a důležité v počátku profesní dráhy vedoucích učitelů i zástupců ředitelů 

mateřských škol, tj. do 1 roku od nástupu do funkce“. Výsledky však tuto hypotézu 

nepotvrdily, není pravdivá. Tato skutečnost může být využita zejména řediteli mateřských 

škol, kteří nově jmenují své zástupce nebo vedoucí učitele, a to nejen pro orientaci v této 

problematice, ale zejména k praktickému využití např. při výběrovém řízení na tyto pracovní 

pozice.   

U hypotézy H4 můžeme po zjištění absolutní i relativní četnosti výsledků a rozborem 

odpovědí na poslední otevřenou otázku potvrdit její pravdivost. Znamená to, že „všechny 

kategorie kompetencí z kompetenčního modelu pro ředitele škol jsou ve shodě (v souladu) se 

současnými potřebami všech řídících pracovníků mateřských škol“. 

Závěrečná práce pomocí výsledků výzkumu a ověření pravdivosti hypotetických tvrzení 

přispívá k lepší orientaci v problematice řízení mateřských škol, které dlouhodobě nepatří do 

hlavního vzdělávacího proudu, zejména proto, že neposkytují stupeň vzdělání. Vnáší pohled 

na významnost a důležitost kompetencí pro řídící pracovníky mateřských škol a jejich 

současné vzdělávací potřeby. Navržený kompetenční profil stanovuje odstupňování 

požadavků na úroveň kompetencí (míru důležitosti kompetencí) u jednotlivých kategorií 

řídících pracovníků mateřských škol, tedy ředitele, zástupce ředitele a vedoucího učitele. 

Může být využit samotnými řídícími pracovníky, zřizovateli mateřských škol či 

pedagogickými pracovníky, kteří se chtějí na řízení mateřských škol podílet. 

 

Výsledky výzkumu mohou být využity při obsazování řídících pracovních pozic, 

k pravidelnému hodnocení pracovníků, kteří řídící pozice zastávají, a mohou sloužit jim 

samotným k hodnocení vlastní práce a k plánování osobního rozvoje. Analýza výsledků 

výzkumu v kapitole 6.4 je přínosná pro komplexnější pohled na další vzdělávání řídících 

pracovníků v oblastech kompetencí pro řízení mateřských škol a může tak přispět ke zvýšení 

úrovně řízení mateřských škol. Práce může být využita nejen řídícími pracovníky, ale také 

vzdělávacími centry, či svými střípky přispět připravovanému kariérnímu řádu pro 

pedagogické pracovníky. 
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Autorka si velmi dobře uvědomuje, že v závěrečné práci neobsáhla celou šíři ani hloubku 

tolik diskutované problematiky kompetencí řídících pracovníků mateřských škol. Vzhledem 

k aktuálnosti tématu si toto zaslouží výraznější zájem nejen samotných řídících pracovníků 

mateřských škol, ale zejména tvůrců legislativních norem pro oblast školství. V průběhu 

výzkumné práce pak autorce vyvstaly některé otázky, které vyžadují důkladnější 

prozkoumání, a mohou být tématem pro jiné práce. Závěrem však konstatuje, že stanovené 

cíle práce Manažerské kompetence řídících pracovníků mateřských škol v České republice 

byly za použití všech popsaných metod splněny. 
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