
ABSTRAKT  

 

Závěrečná bakalářská práce se zabývá problematikou hodnocení ředitelů škol zřizovaných 

obcemi v Ústeckém a Zlínském kraji. Cílem bakalářské práce je zjištění, zda zřizovatelé škol 

využívají svou zákonnou možnost pravidelně provádět hodnocení ředitelů na základě 

existujících kritérií, a zda se oblasti hodnocení v porovnávaných krajích významně neliší. 

Výběr kritérií k hodnocení je subjektivní záležitostí zřizovatelů, avšak má-li být hodnocení 

prováděno k užitku obou stran, měli by zřizovatelé disponovat patřičnými dovednostmi 

k monitorování kvality. Dalším cílem závěrečné bakalářské práce je analýza vzdělání 

hodnotitelů. Vedlejším cílem je ověření existence kritérií, které zřizovatelé používají při 

konkursním řízení k výběru vhodného kandidáta na vedoucího pracovníka ve školství. 

V tomto případě se jedná se o kritéria nad rámec zákonných požadavků.  

Úvodní kapitoly teoretické části bakalářské práce se zabývají obecnými předpisy, které se 

vztahují ke jmenování a hodnocení ředitelů škol. Dále práce vymezuje dva druhy hodnocení 

ve školství, spolu s uvedením kdo je hodnotitelem nebo zadavatelem hodnocení. Hodnocení 

výsledků vzdělávání je jedním z hlavních způsobů stanovení kvality výstupů vzdělávacího 

systému. To je důvod velké pozornosti, které je jí věnováno jak v mezinárodním rámci, tak 

v jednotlivých zemích. Na základě výsledků výzkumu PISA dochází ke zhoršování výsledků 

našich žáků ve všech testovaných oblastech. Závěrečná bakalářská práce uvádí možné 

faktory, které ovlivňují výsledky vzdělávání v České republice. 

Metodou pro empirický výzkum bylo dotazníkové šetření. Dotazník byl sestaven pro ředitele 

úplných základních škol a pro obce jako zřizovatele základních škol na území dvou krajů 

České republiky. Výsledky dotazníkového šetření byly vyhodnoceny a zpracovány do grafů.  

Výsledky této práce mohou sloužit zřizovatelům škol jako pomůcka při stanovování kritérií 

k hodnocení práce ředitelů. Práce předkládá postup procesu hodnocení s důrazem na 

vybudování kvalitního vztahu mezi oběma zúčastněnými stranami. Zřizovatelé mohou 

nahlédnout do problematiky řízení kvality výuky, do problematiky vlastního hodnocení škol, 

které leží na bedrech ředitelů škol. 

Tato práce může být rovněž informativního charakteru pro ředitele škol, ke snazšímu 

pochopení skutečného významu a důležitosti procesu hodnocení jejich náročné práce. 

 


