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ABSTRAKT: 

Cílem této práce je zjistit, jak využít ICT pro řízení ve školství. Pomocí polostrukturovaných 

rozhovorů zmapovat současný přístup managementu základních škol k problematice ICT 

v řízení školy. V práci jsou vymezeny pojmy management a ICT, stejně tak shromážděna 

východiska tématu z aktuálních výzkumů, zpráv, nástrojů a strategie vzdělávání ČR. 

Výsledky pedagogického výzkumu mezi řediteli základních škol jsou v závěru konfrontovány 

s publikovanými výzkumy a závěry. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 
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ABSTRACT: 

The goal of this work is to find out, how can use ICT for management in the school system. 

To monitor current attitude of basic school management to the topic ICT in school 

management, due to half- structured interviews with principal. In this work are defined 

notions: management and ICT, as collected terminus a quo of the topic: current researches, 

informations, tools and strategy of education Czech Republic. Results of the pedagogical 

research among principals of the elementary school are compared with published researches 

and conclusions in the end of the work. 
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1. ÚVOD 

Cílem této práce je zjistit, jak využít ICT pro řízení ve školství. O využití ICT ve výukovém 

procesu je napsáno relativně mnoho, nikoliv však právě o využití pro management školy. Při 

jejím zpracování byl použit polostrukturovaný rozhovor s řediteli základních škol. 

 

V druhé kapitole (teoretická část) je náhled do problematiky práce z obecného hlediska, je zde 

definován pojem „ICT“ i „moderní řízení školy“, popsány části každého pojmu, vč. 

vysvětlení širších souvislostí. Součástí je také analýza výsledků výzkumů, studií a strategie 

vzdělávání. Snaha byla najít pokud možno co nejnovější zdroje. 

 

Ve třetí kapitole (metodologická a empirická část) naleznete pedagogický výzkum, vč. 

objasnění jeho významu, důvodu výběru konkrétního designu a je popsán jeho průběh. 

V druhé části této kapitoly jsou zpracována data a informace, získané během pedagogického 

výzkumu. Tyto informace jsou konfrontovány s analýzou informací z výzkumů, studií a 

strategie. 

 

Dílčími cíli této práce jsou průzkum a zmapování současného přístupu managementu škol 

k problematice ICT v řízení školy, dále pak odkrytí stavu, který bude odpovídat moderním 

trendům ve firmách (ziskovém sektoru), resp. efektivnímu využití ICT pro řízení školy, 

nikoliv využití ICT ve vzdělávacím procesu, příp. odkrytí oblastí v managementu základní 

školy, v kterých se ICT dá efektivně využít.  

 

2. ICT V ŘÍZENÍ 

„Zejména, ale nejen díky novým technologiím dnes není problém získat rychle a poměrně 

snadno řadu dat. Platí to i pro učitele a vedoucí pracovníky škol, stejně jako pro žáky či jejich 

rodiče. Dobrá škola se tyto možnosti snaží využívat především ve snaze zkvalitňovat 

vzdělávání a výchovu žáků, mnohostranně školu rozvíjet, vést ji, řídit a spravovat  

a spolupracovat přitom s řadou subjektů svého vnějšího prostředí.“ 1 

 

1	Pohl, M. Škola v proměnách, Brno: Masarykova Univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4499-9 
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Data jsou klíčovým zdrojem ve školství i pro rozvoj škol, přesto je práce s daty a jejich 

využívání ve školství poměrně omezené. Toto sedm let staré tvrzení je stále aktuální. Dat 

každý rok přibývá nejen v souvislosti s rozvojem ICT, pojem „Big Data“ 2 je výzvou nejen 

pro školství. Např. ziskový sektor také řeší jak tato data vyhodnocovat a zpracovávat, jak 

s nimi pracovat, jak je využívat v rámci zákonů o ochraně osobních dat. 

Obecný pohled na realitu školního života definuje Pohl 3 jako současné sledování 

institucionálních závazků, organizačních možností, stejně jako „duši“ těchto specifických 

procesů a jevů ve škole – tedy to, co zřetelně odkazuje k jádru pospolitého uspořádání. 

Instituce, organizace a pospolitost ve škole koexistují a vyvažování jejich vlivu je 

každodenním chlebem těch, kteří školy vedou, řídí a spravují – především v zájmu učení 

žáků. Tato definice školství a jeho řízení nabízí pohled přes cosi přítomného, ale těžko 

uchopitelného (na rozdíl od tzv. „Big Data“). V řízení školy se při všech potížích a snahách  

o modernizaci nesmí ztratit primární aspekt, proč škola existuje – žák. Tuto skutečnost jasně 

deklaruje i Neumajer 4 v závěru své prezentace průběžných výsledků zjištění Profilu Škola 21 

v dubnu 2013: „Pro úspěch jsou nutné hluboké změny vyučování. Samotná technologie je to 

poslední, důležitá je pedagogika.“ Bezpochyby žijeme v tzv. informační společnosti, kde je 

elektronická komunikace, technologie, vč. miniaturizace přístrojů, již tak vyspělá, důležitá  

a rozšířená, že ji nelze přehlížet. Moderní informační technologie vstupují do každé oblasti 

lidské činnosti a v mnoha oborech či institucích mají nepostradatelnou funkci. Využívají je 

jak organizace, tak jednotlivci, na velikosti organizace či věku jednotlivce nezáleží. Z tohoto 

důvodu patří jejich ovládání mezi tzv. klíčové kompetence. Pro management školy 

představují některé shodné aspekty v oblasti ICT s ostatními organizacemi potenciál využití 

pro řízení školy či školských zařízení. Je třeba mít také na paměti, že ICT by mělo být pro nás 

pouze prostředkem k dosažení cílů v řízení školy, nikoliv cíl samotný. V této práci se 

soustředíme především na využití ICT pro efektivní řízení chodu organizace/školy nikoliv na 

využití ICT ve vzdělávacím procesu. Uvědomuji si, že ředitel/ředitelka školy nemusí být 

odborník/odbornice na ICT, má k dispozici specialistu: např. koordinátora ICT, ale měl/měla 

by mít přehled o problematice a vůli či snahu výše uvedený potenciál využít pro svou školu 

(vize školy, plán ICT apod.). 

 
 
 
 
 
2 Big Data je pojem z výpočetní techniky. Překlad z angličtiny do češtiny je velká data. Označení souborů dat, jejichž velikost je mimo 
schopnosti zachycovat, spravovat a zpracovávat běžně používanými softwarovými prostředky v rozumném čase. 
3 Pohl, M. Škola v proměnách, Brno: Masarykova Univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4499-9 
4 Brdička, B. Neumajer, O. Růžičková D. ICT v životě školy – Profil školy21, Metodický průvodce, NÚPV, Praha, 2012 
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2.1 Vymezení pojmu ICT (ve školství) 

 

Níže uvádím několik různých pohledů na definici pojmu, který bude stěžejní v této práci: 

 

ICT se týká jakéhokoliv produktu, který umožňuje ukládat, vyhledávat, manipulovat, přenášet 

nebo přijímat informace elektronicky v digitální podobě. 5  

Informační a komunikační technologie (ICT) je zastřešující pojem, který zahrnuje všechny 

technologie pro manipulaci a sdělování informací. 6  

Informační a komunikační technologie, zkráceně ICT (z anglického Information and 

Communication Technologies), česky též IKT, zahrnují veškeré informační technologie 

používané pro komunikaci a práci s informacemi. Původní koncept informačních technologií 

(IT) byl doplněn o prvek komunikace, kdy mezi sebou začaly komunikovat jednotlivé 

počítače či uzavřené sítě. ICT ovšem nejsou jen hardwarové prvky (počítače, servery…), ale 

také softwarové vybavení (operační systémy, síťové protokoly, internetové vyhledávače…). 7  

 

ICT vzniklo z IT, když mezi sebou začaly počítače a celé počítačové sítě komunikovat ve 

velkém. Vrcholem této komunikace se stal internet či mobilní telefony. Obě zkratky se 

používají s anglickou výslovností, tedy „AJ TÝ“ nebo „AJ SÍ TÝ“, a mohou se zaměňovat.  

V „aj tý“ pracují „ajťáci“, méně častěji „ajťačky“. Lidé z „aj tý“ mluví nesrozumitelnou 

hantýrkou, která může nezasvěcené děsit. 8  

 

Moderní informační a komunikační technologie vytvořily jakousi „globální vesnici“ (rozuměj 

společnost, komunitu) ve které lidé mohou v reálním čase komunikovat mezi sebou v různých 

zemích a kontinentech. Sociální sítě jako např. Facebook, Twitter apod. využívají uživatelé na 

celém světě v každodenní bázi. 9  

 

 

 

 

5 tutor2u.net, 2010 

6 wiki.answers.com, 2010 

7 cs.wikipedia.org, 2014 

8 www.zkusit.cz/proc-zkusit/co-je-ict.php 

9 www.techterms.com/definition/ict (v anglickém jazyce) 
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Komplex sjednocené, globální, mediální, kulturní situace, resp. životního prostředí, ve kterém 

mladí lidé zápasí o nalezení směru jejich života nebo jednoduše o přežití, o zlepšení životních 

podmínek a o rozvoj jejich identity, dostává různá jména. Někteří je nazývají informace či 

informační věk, zatímco jiní preferují termín technokultura nebo technokapitalizmus, globální 

médiální kultura nebo jednoduše globalizace, vztahující se k protikladnému procesu ve 

kterém globální a lokální existují jako „kombinované a vzájemné implikační principy“.  

Nálepky jako post-industriální, virtuální a kyber-společnost jsou také používány.  

Myšlenka v pozadí všech uvedených termínů napříč zeměkoulí je: ICT hraje klíčovou roli  

u mladých lidí žijících v naší společnosti. 

Dva hlavní předpoklady jsou základem role ICT: první je, že rozšiřování těchto technologií je 

příčinou rychlých transformací ve všech oblastech života; druhý je, že ICT funkce sjednocuje 

a standardizuje kulturu. 

Pro diskuzi o tom, co reprezentuje ICT pro mladé lidi, je typická oscilace mezi dvěma 

polaritami: utopie a dystopie. Technologičtí nadšenci, kteří věří, že ICT bude revoluční ve 

všech aspektech na světě jsou zpochybňováni těmi, kteří vnímají ICT jako zdroj kulturní 

invaze. Někde mezi oběma se nachází ti, kteří shromažďují statistiky o globálním šíření ICT 

s malým zdůrazněním jejich interpretace. 10 

 

2.2 Vymezení pojmu moderní řízení školy 

 

Historické souvislosti spojené s managementem pomohou s porozuměním dnešního stavu. 

Společné průniky v teorii i praxi obecného managementu, platných v ziskovém sektoru ve 

velkých i malých firmách, nalezneme i v odborné literatuře k řízení škol. Teorie a praxe řízení 

škol také vycházela z obecných principů managementu a tento vliv je patrný dodnes. Dnešní 

trendy ve vnímání řízení školství či školského managementu se posunují k diskuzi  

o specifičnosti školského prostředí a možnostem řídící práce, vč. požadavků na management, 

resp. ředitele školy.  

 

2.2.1 Geneze pojmu management 

 

Management (anglicky to manage – řídit, původem z francouzského, ménagement, které má 

zase svůj kořen v latinském slovu manus - ruka, a jeho prazákladem bylo ruční ovládání koní)  

 

10 www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/ch12.pdf (v anglickém jazyce) 
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je umění řízení, působení na určitou soustavu (například společnost) a ovládání její činnosti.  

Tento název může také označovat skupinu vedoucích pracovníků. 

Management má počátky již v starověku a středověku, kdy bylo důležité zvládat řízení armád. 

Ve středověku se přes otroctví a nevolnictví pomalu svět ubíral k ekonomickým pobídkám. 

Pro pochopení managementu je důležité podívat se do historie, která se ve spirálách vrací. 

V první etapě, která probíhala na konci 19. a začátku 20. století vznikly první tendence 

vědecky řídit zaměstnance. Nezávisle na sobě vznikal management ve Spojených státech 

(např. Frederik Winslow Taylor nebo Henry Ford) a v Evropě (např. Henri Fayol nebo Tomáš 

Baťa). Toto období je souhrnně označování jako taylorismus či klasický management. První 

období je charakteristické tím, že bylo řízení lidí prováděno na úrovni operativního 

managementu. 

Druhá etapa následovala v období mezi koncem druhé světové války a osmdesátými lety 

dvacátého století. Toto období je označováno i jako tzv. manažerská revoluce. Do této doby 

byly společnosti vedené většinou silnými osobnostmi jako byli Henry Ford a Tomáš Baťa, tito 

byli často jak manažery, tak i vlastníky a měli absolutní moc ve své firmě. Bez těchto 

osobností však firmy upadaly do krize. Proto později byla pozice manažera od pozice 

vlastníka oddělena, navíc i manažeři samotní se začali dělit na vrcholové a manažery první a 

druhé linie. Vznikly také nové teorie procesního či systémového přístupu. 

Třetí etapa uvádí již management dnešní době velmi podobný. Začaly se projevovat snahy  

o spoluúčast zaměstnanců na řízení firmy, ubylo exaktnosti ve prospěch intuice  

a zevšeobecnění zkušeností jiných manažerů. Vznikla koncepce dokonalého podniku, 

založená na zkušenostech úspěšných manažerů a jejich zevšeobecnění. 

V trendech, které ve třetí etapě již začaly, pokračovala od 90. let 20. století následující, čtvrtá 

etapa. Zaměstnanci kromě podílu na řízení získali prostřednictvím zaměstnaneckých akcií  

i část majetku podniku a podíleli se tak zároveň i na jeho zisku. (Osobnostmi této etapy jsou 

například Bill Gates, Akio Morita či William Hewlett). Uvádí se i etapa zvaná management 

21. století, zde se dbá na další vylepšení spolupráce mezi společností a zaměstnanci. 11 

 

Tolik historický exkurz k pojmu management, který v krátkosti odkrývá genezi řízení jako 

procesu, vč. skupiny osobností, kteří řídili a od třetí etapy dokonce fenoménu, který se začal 

teoreticky popisovat a studovat. Tedy přesně podle následující definice:12 

 

11 cs.wikipedia.org, 2014 resp. KALNICKÝ, Juraj (ed.). Obecný management. 1. vyd. Ostrava: Repronis, 2012. 122 s. 

12 Černíková, H. Teorie a praxe školského managementu. Praha: CŠM  Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2009 
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Významově pojmu management odpovídá český ekvivalent řízení. Pojem management v naší 

běžné i odborné mluvě zdomácněl, nelze však přehlédnout, že se používá v řadě významů  

a různých interpretací. 

Tři významy pojmu management: 

 specifická aktivita (profese, řízení) 

 skupina řídících pracovníků 

 vědní disciplína  

 

2.2.2 Management v obecné rovině 

 

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

který směřuje k dosažení cílů organizace. 

Management je proces, protože jde o soustavu následných aktivit a úkolů, které jsou  

vzájemně provázané. 

Je to proces systematický, protože manažer má vnášet do svých aktivit řád a vykonávat své 

úkoly způsobem, který je uznáván dalšími členy organizace a je v souladu s jejich 

očekáváním. 

Je to proces, zaměřený na dosažení cílů, to znamená, že úkoly a aktivity jsou odvozovány 

z cílů, stanovených členům organizace. 

Jednotlivé uvedené aktivity (plánování, vedení lidí a organizování) mohou být tím či oním 

manažerem upřednostňovány podle jeho schopností a osobních preferencí či podle požadavků 

organizace, nicméně všechny manažerské aktivity jsou nedílnou součástí procesu řízení a jsou 

vzájemně propojeny. 

Tyto aktivity se konkretizují do různých oblastí života organizace a nabývá v nich 

specifického charakteru: strategické řízení, řízení trhu (marketing), řízení financí, řízení 

lidských zdrojů, řízení kvality, řízení informací, krizové řízení, řízení změn, popř. řízení 

výroby a služeb, řízení inovací, řízení vztahů k veřejnosti atd.“ 13 

V této práci je pojem management, resp. řízení chápán především ve významu specifické 

aktivity, tedy provádění profese řízení. 

 

 

 

 

13 Bělohlávek, F. Košťan, P. Šuleř, O. Management, Praha: Computer Press, 2006 
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2.2.3 Management, resp. řízení ve školství  

 

Přes obecné definice řízení, které platí v ziskovém i neziskovém sektoru, si specifikujeme 

proces řízení ve školství, kde dochází k určitým odlišnostem, protože škola nefunguje stejně 

jako firma (prodej produktů a služby zákazníkům) nebo výrobní podnik. Odhalme v odborné 

literatuře význam pojmu řízení ve školství a faktory či témata, která ho ovlivňují. 

Pohl 14 srovnává školu jako instituci, organizaci a pospolitost. Ve škole odhaluje tři různé 

procesy, prostřednictvím kterých se odehrává vnitřní a vnější život: vedení, řízení a správa. 

Pohl zavádí dokonce pojem manažerismus, který jednoduše definuje tak, že vedení a řízení 

řeší problémy, manažerismus problémy spíše vytváří.  

V závěru své publikace shrnuje management změny ve školství a de facto i specifika řízení 

škol. „Je nutné si uvědomovat, že to skutečně zásadní (hlavní proces ve škole), tedy to, co se 

děje ve školní třídě při učení a vyučování, nelze mít zcela pod kontrolou. Ředitelé ve 

skutečnosti nemohou ve škole nařídit zdárné uskutečnění toho, co je opravdu důležité, mohou 

jen umožňovat realizaci výstupů školní činnosti. Ale ono umožňování je velmi důležité a je 

vhodné mu napomáhat – zdaleka nejen z úrovně vedení školy – kombinací tlaku a podpory, 

dialogem s učiteli a školou, v níž procesy proměn probíhají. Je ovšem zřejmé (a do jisté míry 

přirozené), že mezi rolí školy jako jednotky změny a rolí hlavních vnějších subjektů škol 

obvykle existuje určité napětí.“ 

 

V kontextu specifikace managementu ve školství je třeba též zmínit téma standardu ředitele 

školy, který poodhalí snahu „standardizace“, resp. předpisu kritérií, profesních kvalit či norem 

managera a managementu školy. Standardy jsou v ziskovém sektoru chápány jako jasně 

definované minimální požadavky, např. kvalitativní standardy v automobilovém průmyslu 

(franchising), které jsou vyžadovány, kontrolovány (audity), jejich neplnění eskalováno 

(konsekvence), např. až po výpověď smlouvy. 

Voda 15 zmiňuje: „Ředitel školy v České republice je specifickým případem učitele, protože 

v jeho práci se projevuje činnost výchovná i manažerská, která dominuje. Navzdory 

dlouhodobému úsilí se jednoznačná, jasně definovaná kritéria a indikátory kvality českým 

ředitelům, na rozdíl od zahraničí, stále nedostávají. Vymezení pojmu „standard“ je účelné ve 

dvou rovinách: obsahový standard a výkonnostní standard.  

  

 

14 Pohl, M. Škola v proměnách, Brno: Masarykova Univerzita, 2007, ISBN 978-80-210-5599-9, str.34 
15 Voda, J. Standard ředitele školy – stále živé téma, časopis Řízení školy 7/2014 
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Standardy lze chápat jako definice toho, co by měl jedinec znát a čeho by měl být schopný, 

aby byl považován za způsobilého v určité (profesní nebo vzdělávací) doméně. 

Prostřednictvím standardů je komunikováno, co je žádoucí a čeho je hodno dosáhnout, co se 

počítá jako kvalitní vzdělání nebo jako dobrá praxe. Standardy také mohou být používány 

jako měřítko nebo laťka (benchmarks), a jako takové coby nástroj posuzování, jaká je 

vzdálenost mezi skutečnou, aktuální výkonností a minimální úrovní výkonu vyžadovanou pro 

uznání za způsobilého. Jinými slovy, standard lze chápat jako určující kvalitu výkonu nebo 

rozměr domény učení, která je ceněná a hodná podpory, a současně používán k hodnocení 

toho, zda této žádoucí kvality bylo skutečně dosaženo, či nikoliv.“ 

V závěru textu Voda 15 uvádí: „Tento taxativní výčet osobních kvalit a postojů i nároků na 

profesní praxi ředitelů ilustruje rozsah a rozmanitost očekávání, která jsou ředitelům škol 

obvykle adresována. Nelze přehlédnout, že požadované funkce a kompetence ředitelů se blíží 

charakteristikám „superhrdiny“, které však ve skutečnosti může jen obtížně integrovat jedna 

jediná osoba. Studie OECD se tak uzavírá doporučením, aby normativní nároky standardů 

byly rozloženy mezi více vedoucích pracovníků managementu školy.“ 

 

„Řídící pracovník ve školství je obklopený mnoha lidmi, a přesto sám. Zodpovědný za 

množství procesů, a přesto často váhající, rozvažující důsledky svého konání. Radící  

a pomáhající mnoha lidem, a přesto toužící po radě, pomoci, zastavení.“ 16 

Pokud byly zmíněny standardy ředitele, není možné opomenout též zmínku o kompetencích 

ředitele školy. Při pohledu na kompetenční model ředitele školy, popř. jednotlivé 

kompetence přetavené do tzv. pozorovatelného chování, který může být jistě s vysokým  

úspěchem využit: 

- zřizovatelem např. při výběru ideálního kandidáta na tuto pozici 

- uchazečem o pozici ředitele školy 

- samotným ředitelem či jeho zástupcem 

bychom se mohli také zeptat, ve kterých konkrétních kompetencích by ředitele mohlo 

podporovat ICT (nikoliv nahradit)? Ve kterých oblastech by se dalo efektivně nasadit ICT? 

Kompetenční model ředitele školy: 

Kompetence lídrovské (strategické myšlení), manažerské (rozvoj organizace), odborné 

(vzhledem k funkci), osobnostní, sociální, řízení a hodnocení edukačního procesu, prezentace  

 

16 Lhotková I., V. Trojan a J. Kitzberger, Kompetence řídících pracovníků ve školství. 1.vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2012, 104 s.  

ISBN 978-80-7357-899-2 
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a propagace školy, chod systému (výkon manažerských funkcí), znalost právních  

a ekonomických předpisů, time management (hospodaření s časem), spolupráce s partnery či  

plánování a vytvoření kurikula.  

V každé z výše uvedených kompetencí ředitele nalezneme min. jednu, se kterou může 

osobnosti ředitele pomoci implementace ICT do života školy. 

 

2.2.4 Management změn 

 

V konzervativním prostředí českého školství, které po nějaké době vakua dostalo od vlády ČR 

v červenci 2014 národní strategii do roku 2020, je velice aktuální pojem, resp. proces „change 

management“ tedy „management změn“ nebo „řízení změn“, který je velmi populární 

v současné době v manažerském vzdělávání. Zde je tento pojem zmíněn pouze ve 

zjednodušené formě, nicméně zde má své místo, z důvodu komplexního náhledu na 

problematiku této práce. 

Změna ve škole podle Pola 17 může být a často bývá výsledkem intuitivní akce. Je ovšem 

výhodnější, stává-li se spíše produktem systematické snahy řídit vše hlavní, co je s procesem 

změny ve škole spojeno. Pro takový případ lze vyčlenit sled hlavních aktivit. Ty vycházejí  

z cyklu změny a umožňují řediteli a dalším lidem, kteří změnu řídí, tímto cyklem procházet - 

bez rizika opomenutí podstatného. Jde zejména o následující kroky: 

1. Přijetí myšlenky změny (všemi či většinou ve škole) 

Teprve až většina vysloví souhlas (ne všichni se musejí ve věci přímo angažovat, ale měli by 

být stále informovaní o postupu prací…), lze bezpečně začít s dalšími kroky.  

2. Ustavení "iniciativní" skupiny, která bude věci nejblíže a bude se podílet přímo na řízení, 

resp. realizaci celého postupu. Skupina může být různě velká (dle velikosti školy), typicky 3-5 

lidí (měli by v ní být lidé z vedení i běžní učitelé, jejím členem může, ale nemusí být ředitel). 

3. Proces systematické diagnózy současného stavu ve škole - obecně a specificky/nebo jen 

specificky. Sběr dat o škole (abychom mohli přesněji určit aktuální stav a z něj určit žádoucí 

téma procesu změny).  

4. Schválení výsledku inventarizací - tj. diagnózy - většinou lidí ve škole. 

Je důležité, aby výsledek všeobecného i specifického posouzení byl předložen ostatním lidem 

ve škole a oni se k němu mohli vyjádřit. Musejí jej "poznat", považovat za reálný. Na základě 

připomínek ostatních lze diagnózu dopracovat, modifikovat apod.  

 

17 Pol, M. Poznámky k procesu řízení změny ve škole, http://www.comenius.upol.cz/documents/pol04cz.htm 
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5. Výběr specifického tématu/oblasti změny. "Schválení" reálnosti nálezu většinou lidí ve 

škole uvolňuje iniciativní skupině ruce k tomu, aby ze zjištěného vybrala ty procesy, které je 

třeba změnit/o jejichž dosavadní kvalitu fungování je třeba zvlášť pečovat. Je opět výhodné  

s touto volbou seznámit i ostatní lidi ve škole, zdůvodnit volbu.  

6. Plán dalšího postupu na základě výběru. Vyplácí se plán vést přehledným způsobem, např. 

ve formě otázek typu - Co? Kdy? Kdo? Jak? Jaká jsou kritéria úspěšnosti? Jak budeme 

hodnotit?  

7. Realizace plánu 

8. Evaluace postupu by měla být i procesem realizovaným průběžně (nikoliv pouze na konci), 

např. ve vztahu ke každému z kroků, resp. jeho dílčích částí.  

Podle Slavíkové 18 změny ve společnosti žádají proměnu školy, úspěšná proměna školy je do 

značné míry podmíněna proměnou managementu. Správným předpokladem dnešní 

společnosti je, že to, čemu se jedinci naučí do jednadvaceti let, bude do pěti až deseti let 

překonáno a bude muset být nahrazeno či doplněno novým učením, novými znalostmi, novou 

kvalifikací. To, čemu se žáci a studenti naučí ve škole, se stává odrazovým můstkem, 

základem, na němž si budují svou další životní dráhu. Nejstabilnějším prvkem a centrem 

společnosti se musí stát školy, poněvadž kvalita vzdělávání dnes vytváří podmínky pro 

úspěšné zapojení se do života, a ti, kdo nezískali vzdělání, ať na začátku své profesní dráhy či 

v jejím průběhu, se velmi pravděpodobně dostanou do sociální exkluze. 

Principy řízení změny, úspěšně vyzkoušené prakticky v ziskových organizacích, se prosazují  

i v neziskových organizacích, tedy i školách. Tato prostředí pro změny charakterizují stejné 

vlivy informační společnosti, vědy, techniky a internacionalizace. Nejen že ve školách 

existují, a ty na ně musí být připraveny, musí na ně nejen reagovat, ale dokonce je předvídat. 

Splnění dnešních požadavků na vzdělávací systém vyžaduje proměnu školy, jedním  

z možných modelů může být řízení školy jako učící se organizace. Tento model však 

vyžaduje od všech účastníků výchovně vzdělávacího procesu nové kompetence – od žáků, 

učitelů, a především řídících pracovníků. Jedná se totiž o vzájemně propojený systém. Pokud 

má získat nové kompetence žák, musí být veden kompetentním učitelem, ten by měl být 

veden kompetentním řídícím pracovníkem. 

Základním rysem učící se organizace z hlediska řízení je delegování pravomocí a spoluúčast 

členů organizace na rozhodování, zdokonalování a učení se – toto již není pouze záležitostí  

 

 

18 Slavíková L. Řízení školy a vytváření učící se organizace, ORBIS SCHOLAE, 2008, roč. 2, č. 3, s. 37–51, ISSN 1802-4637 
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vrcholového managementu, ale všech členů organizace – učitelů a ve svém důsledku i žáků.  

Řízení školy jako učící se organizace proto představuje pro vedení školy vyšší nároky  

z hlediska uplatňovaných stylů řízení a jeho kompetencí. Nejedná se o kompetence v oblasti 

právní či ekonomické, ty jsou dány ze zákona, ale o oblast vůdcovství – motivování, 

personální řízení, sdílení vizí, strategického plánování apod. 

V závěru svého článku Slavíková shrnuje: Kompetenční pravidlo říká, že úspěchy  

a neúspěchy firem souvisejí s kompetencemi lidí, kteří pro firmu pracují. Silnou stránkou  

řídících pracovníků v učících se organizacích by tedy mělo být vytváření takových  

kompetencí u jeho podřízených, které je budou motivovat k poznávání, k objevování a sdílení 

nalezeného. Jinými slovy motivovat je k tomu být vynikajícími učiteli, od nichž se ostatní učí, 

poněvadž velcí učitelé vytvářejí prostor pro ostatní a zvou do tohoto prostoru lidi – žáky, 

kolegy, … Není to úkol jednoduchý, neboť vůdčí osobnosti, jako jednotlivci i kolektivně, 

usilují o změnu řádu věcí… a „být leaderem je jako být prorokem, protože ve školách 

nepřipravujeme žáky a studenty pro svět, v němž jsme až dosud žili, ale pro budoucnost, 

kterou si sotva dokážeme představit.“ G. Brown. 

 

2.2.5 Management kvality 

 

V této práci je pro vnímání širšího vhledu do problematiky nutné alespoň povrchně tento 

pojem zmínit, protože řízení a ICT má souvislost, resp. ovlivňuje kvalitu školy. 

Důležitý pojem, proces či filosofie, která bude ve školství stále důležitější v souvislosti 

s řízením a hodnocením organizace, je „total quality management“ nebo „management/řízení 

kvality“. Tento moderní trend přichází ze  ziskového sektoru, kde je spokojenost zákazníka či 

klienta považována za hlavní cíl. 

Kritéria kvality škol jsou tedy relativní a těžko měřitelná, což poukazuje na 

nesrovnatelnost výstupů škol. Relativní dimenze kvality školy vzešlé ze získaného materiálu 

(vlastní výzkum) zobrazuje následující schéma podle Kočvarové 19: 

 

 

 

 

 

19 Kočvarová, I. Spokojenost klientů školy očima vedoucích a pedagogických pracovníků, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav školní 

pedagogiky, ORBIS SCHOLAE, 20137, str. 67−77 
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V závěru Kočvarová uvádí: „Ukazuje se, že pracovníci škol popisují mnohé společné činitele 

kvality školy a spokojenosti jejích klientů. Oba pojmy však považují za velmi relativní. Jejich 

hlavním společným indikátorem je uplatnitelnost absolventů po dokončení studia, která 

propojuje zaměření školy jak na kvalitu, tak na spokojenost. Spokojenost jako samostatný  

pojem se nejdříve jevila jako neodlučitelná od kvality, přesto však bylo možné na základě 

analýzy zjistit její charakteristiku a široký záběr, na který je ve specifickém prostředí školy  

nutné brát zřetel.“  

V České republice existují dvě zavedené základní formy hodnocení škol, a to vlastní (vnitřní) 

hodnocení (tzv. autoevaluace) a hodnocení vnější (evaluace), prováděné Českou školní 

inspekcí a zřizovateli, resp. akreditační komisí.  

Že problematika hodnocení škol není jednoduchá a kromě jasně měřitelných dat skrývá 

mnoho těžko odhadnutelných efektů na vnímání kvality a spokojenosti, odkrývá Kočvarová 

v posledních větách: „Do diskuse v oblasti spokojenosti v prostředí školy je nutné zahrnout 

mnohé další problémy, z nichž některé budou rozebrány v dalších článcích. Například je 

nutné se zamyslet nad spokojeností z pohledu dalších skupin klientů školy, nad možnostmi  

a riziky operacionalizace pojmu spokojenost pro účely jejího měření, ale také 

nad požadavky klientů škol a jejich hierarchií. V neposlední řadě je třeba přiblížit konkrétní 

postupy a metody zjišťování spokojenosti, které se v současnosti školám nabízí.“ 

 

2.2.6 Kultura školy 

 

Tento pojem signifikantně souvisí s řízením a ICT ve škole. Dalo by se říci, že kultura školy 

podmiňuje řízení s podporou ICT nebo opačně, řízení pomocí ICT spoluvytváří kulturu školy. 
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M. Pol 20 kulturu školy charakterizuje jako obtížně definovatelný, avšak relativně 

všudypřítomný a relativně stálý faktor/fenomén, který obsahuje přesvědčení a hodnoty, 

porozumění, postoje, významy, normy, symboly, rituály, ceremonie, preferovaná chování, 

a který se projevuje v chování lidí ve škole. Kultura školy v sobě zahrnuje zkušenostní 

bázi a potenciál změny a kvality školy. Jejím jádrem jsou obvykle hodnoty. 

V českém prostředí je často uváděna definice Jakubíkové 21: „Kultura škol je 

vnitřním fenoménem, který je primárně vytvářen a využíván v oblasti řízení a vztahu 

k vlastním zaměstnancům školy. Jedná se o souhrn představ, přístupů a hodnot ve škole 

všeobecně sdílených a relativně dlouhodobě udržovaných.“ Projevuje se ve specifických 

formách komunikace, realizace jednotlivých personálních činností, způsobech rozhodování 

ředitelů škol a jejich zástupců, celkovém sociálním klimatu, a především ve společném 

přibližně shodném náhledu učitelů a dalších zaměstnanců školy na dění uvnitř školy, v jejich 

obdobné interpretaci a hodnocení, i ve vzhledu budov, učeben, šaten, dvorů, hřišť, školních 

jídelen atd., což znamená, že se projevuje materiálně i nemateriálně, uvnitř i vně školy.  

Je nehmatatelná, ale ne nepoznatelná. Vzniká, rozvíjí se, případně se mění či zaniká v určitém 

zcela konkrétním čase a místě. Kultura školy má přímý i nepřímý vliv na celkové výsledky 

školy. 

Pod tímto pojmem chápeme to, jak se škola prezentuje, jaký obraz o škole se vytváří, 

jakou má pověst u odborné i rodičovské veřejnosti, jaké má škola osobnosti, jaké má cíle 

a hodnoty. Ve své podstatě kultura školy v sobě skrývá několik vzájemně souvisejících 

prvků, jimiž jsou symboly, osobnosti, pověst (image) školy, pravidla a normy jednání, klima, 

hodnoty. 

 

2.3 Aktuální východiska / stav obou témat  

 

Pro zjištění aktuálního stavu využití ICT v řízení školy bylo kromě vlastního výzkumu 

využito též co možná nejaktuálnějších studií, výzkumů a ostatních dokumentů, relevantních 

pro toto téma a české školství. Tato práce se soustředí především na využití informací 

v souvislostech z výše uvedených dokumentů, které se týkají přímo či nepřímo managementu 

škol (jak ředitelů tak řízení těchto institucí), řízení škol a ICT.  

 

 
20 Pol, M. Hloušková, L. Novotný, P. Zounek J. (eds.): Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji. 1. vydání. Brno: Masarykova 
univerzita v Brně, 2005. 217 stran, ISBN 80-210-3746-6 
21 Nezvalová, D. Kultura školy a klima školy, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2006) 



14 
 

2.3.1 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 22 

 

Tato strategie, na kterou české školství dlouho čekalo, nabízí dlouhodobé cíle a pro 

problematiku řízení s podporou ICT je zajímavé srovnání aktuálního a chtěného / budoucího 

stavu v závěru práce. 

Usnesením vlády ČR ze dne 9. července 2014 č. 538 byla schválena strategie vzdělávací 

politiky České republiky do roku 2020. Stejným usnesením uložila ministru školství, mládeže 

a tělovýchovy realizovat tuto strategii a zpracovat do 30. listopadu 2014 soubor indikátorů ke 

Strategii. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy musí předložit vládě do 31. srpna 2016  

a následně každý druhý kalendářní rok ke dni 31. srpna, vyhodnocení plnění Strategie. 

Oficiální přílohou této strategie je analytický podklad ve kterém lze nalézt relevantní 

informace pro tuto práci, např. že mezi učiteli základních škol se každý rok stále snižuje 

průměrný věk učitelů, v roce 2013 to bylo již 50% nad 45 let. Podíl žen na 2. stupni 

základních škol byl v roce 2011 75% na prvním stupni téměř 98%. 

Decentralizace školství vedla k velkému roztříštění řízení, k rozmělnění podpůrných kapacit  

a k problémům s koordinací vzdělávacích politik na úrovni státu, krajů, měst a obcí. Zvýšení 

autonomie škol vedlo ke zvýšení odpovědnosti škol, ale zároveň také až k neúměrnému 

přesunu povinností na úroveň škol, a to bez dostatečné přípravy a podpory ředitelů a dalších  

vedoucích pracovníků.  

 
22 MŠMT ČR, aktuální dokumenty: Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, www.vzdelavani2020.cz, 17.7.2014 
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Strategie vzdělávací politiky v sobě zahrnuje i strategii digitálního vzdělávání a datovou 

informační politiku resortu školství. Podrobnosti však v době zpracovávání této bakalářské 

práce nebyly známy. 

 

 

Z dokumentu Strategie vzdělávací politiky ČR jsou zde uvedeny informace či teze, relevantní 

pro téma této práce: 
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Vize: 

V nejobecnější podobě lze smysl vzdělávání vyjádřit prostřednictvím čtyř jeho hlavních cílů:  

- osobnostní rozvoj přispívající ke zvyšování kvality lidského života,  

- udržování a rozvoj kultury jako soustavy sdílených hodnot, 

- rozvoj aktivního občanství vytvářející předpoklady pro solidární společnost, udržitelný   

  rozvoj a demokratické vládnutí,  

- příprava na pracovní uplatnění.  

S vědomím odpovědnosti za vyvážené naplňování všech výše uvedených cílů vzdělávání 

směřuje vzdělávací politika České republiky k rozvoji vzdělávacího systému, v němž:  

- vzdělávání se nachází v popředí zájmu společnosti i jednotlivců a je považováno za 

významnou hodnotu,  

- lidé využívají rozmanité příležitosti k učení v průběhu celého života,  

- kvalitní vzdělávání je přístupné pro každého, funguje efektivně, spravedlivě a dává všem 

stejnou šanci,  

- děti, žáci a studenti vědí, co se od nich na každé úrovni a v každé oblasti vzdělávání očekává 

a co mohou oni očekávat od něj,  

- děti, žáci a studenti se rádi učí a jsou motivováni k celoživotnímu učení,  

- učitelé jsou dobře připraveni na výkon své profese, všestranně motivováni pomáhat dětem, 

žákům a studentům k dosažení maxima jejich možností a cíleně se rozvíjejí,  

- školy jsou otevřeny pro soustavnou spolupráci s vnějším světem,  

- vzdělávání se opírá o aktuální výsledky lidského poznání, podporuje tvořivost a vychází 

vstříc dlouhodobým potřebám společnosti a trhu práce,  

- úpravy v organizaci, struktuře a obsahu vzdělávání se opírají o empiricky podložené 

poznatky.  

 

Strategie si klade jako svůj obecný cíl zlepšení výsledků a motivace dětí, žáků a studentů 

na všech stupních školského systému od předškolního až po terciární vzdělávání. Vychází 

přitom z myšlenky, že každému jednotlivci by vzdělávání mělo pomoci maximálně rozvinout 

vlastní potenciál. K tomu je potřeba zajistit, aby vzdělávací systém obecně:  

- vytvářel bezpečné a stimulující prostředí a motivoval děti, žáky, studenty a další účastníky 

vzdělávání k učení v průběhu celého života,  

- vytvářel příležitosti pro vzdělávání dětí od raného věku a včasnou intervencí podporoval 

zejména účast dětí ze znevýhodněného prostředí a dětí z prostředí etnických menšin na  
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předškolním vzdělávání,  

- zajišťoval dobrou dostupnost a prostupnost všech stupňů škol pro všechny společenské 

skupiny,  

- neumožňoval formální diferenciaci vzdělávacích cest na nižších stupních vzdělávání,  

- podporoval individuální integraci dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami,  

- zejména prostřednictvím fungující poradenské sítě omezoval předčasné odchody ze 

vzdělávání a rizika plynoucí ze školního neúspěchu,  

- zejména na nižších stupních školské soustavy se zaměřoval na rozvoj základních znalostí, 

dovedností, schopností a postojů, s jejichž pomocí budou žáci schopni kdykoli navázat 

dalším, specializovanějším vzděláváním,  

- podporoval metody hodnocení, které jsou zaměřeny na sledování individuálního pokroku 

každého žáka a studenta,  

- podporoval rovné šance na přechod do terciárního vzdělávání z oborů středního vzdělávání, 

- na základě znalosti potřeb trhu práce vytvářel základ pro dlouhodobou uplatnitelnost 

absolventů i podmínky k snazšímu přechodu na trh práce z těch částí vzdělávací soustavy, 

které své žáky a studenty pro bezprostřední uplatnění připravují,  

- vytvářel podmínky k tomu, aby si každý mohl kdykoliv v průběhu svého života vzdělání 

doplnit, zvýšit či rozšířit (zvláštní pozornost by přitom měla být věnována osobám  

s nedokončeným vzděláním nižších stupňů).  

 

Strategické priority: 

1. Snižovat nerovnosti ve vzdělávání.  

2. Podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad.  

Kariérní systém pro ředitele by měl vytvořit stimulující, bezpečné a transparentní prostředí 

pro výběr, hodnocení a další profesní rozvoj ředitelů s důrazem na zvyšování dovedností  

v oblasti vedení škol k lepším výsledkům. 

V následujících letech budou rozvíjena opatření s cílem: 

- vytvořit standard profese ředitele, který popíše nejdůležitější požadované dovednosti  

a dispozice pro kvalitní práci ředitele s důrazem na pedagogické vedení a na zlepšování 

vzdělávacího systému rozvíjením spolupráce mezi školami,  

- provázat standard profese ředitele s výběrem a hodnocením činnosti ředitele ze strany 
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zřizovatele, resp. České školní inspekce, přičemž hlavním smyslem je poskytovat ředitelům 

průběžně podněty pro zlepšování jejich práce,  

Modernizovat počáteční vzdělávání učitelů a vstupní vzdělávání ředitelů. 

V rámci studijních programů připravujících učitele vytvořit dostatečný prostor pro rozvoj 

pedagogických dovedností nezbytných pro práci ve školní třídě (např. využívat diagnostické 

postupy, umět pracovat s klimatem třídy, přizpůsobovat výuku individuálním potřebám 

jednotlivých žáků, sledovat pokrok každého žáka, poskytovat sumativní i formativní 

hodnocení, vyučovat heterogenní kolektivy, využívat ve výuce efektivně informační  

a komunikační technologie, otevřené vzdělávací zdroje atd.).  

Revidovat vstupní vzdělávání ředitelů s důrazem na rozvoj dovedností v oblasti 

pedagogického vedení.  

Posílit další vzdělávání a metodickou podporu učitelů a ředitelů 

Významnější pozornost si zasluhuje rovněž další vzdělávání a průběžná podpora ředitelů škol 

jako těch, kteří v procesech zlepšování kvality výuky mohou a mají hrát klíčovou roli. 

Systémově zajistit podporu pedagogickým lídrům, včetně adekvátního ohodnocení a možnosti 

snížit přímou vyučovací povinnost tak, aby mohli vykonávat mentorskou roli ve své nebo  

i jiné škole.  

Vytvořit komplexní systém profesního rozvoje ředitelů škol respektující různé potřeby  

v jednotlivých fázích jejich kariéry  

3. Odpovědně a efektivně řídit vzdělávací systém.  

Posilovat prvky strategického řízení ve vzdělávací politice. 

Za klíčové aktéry ovlivňující kvalitu vzdělávání je třeba specificky považovat vedoucí 

pracovníky ve školství, mezi které patří nejen ředitelé škol, ale také jejich zástupci, 

zřizovatelé, úředníci centrálních orgánů, politici a mnozí další aktéři, kteří nějakým způsobem 

řídí a vedou ostatní. Schopnost vést ostatní není samozřejmá. Na tuto roli je třeba se připravit, 

přijmout ji a dále se v ní zlepšovat. 

V následujících letech budou rozvíjena opatření s cílem:  

- zajistit lepší předvídatelnost rozvoje vzdělávacího systému a zlepšit úroveň strategického  

a metodického vedení ze strany státu, zejména ministerstva školství.  

- zjednodušit soustavu strategických dokumentů a zavést jejich jasnou hierarchii,  

- položit důraz na dlouhodobé záměry, jejichž platnost by měla být v následujícím období 

sjednocena na 5 let tak, aby bylo možné dále synchronizovat jejich přípravu,  
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- vždy explicitně specifikovat cíle vzdělávací politiky pro dané období, způsob vyhodnocení 

jejich naplnění, a tyto cíle vždy vyhodnocovat,  

- každé opatření vzdělávací politiky důsledně provázet evaluací průběhu zavádění a dopadů a 

zaměřit pozornost na to, aby evaluace neprobíhala formálně, ale aby přinesla faktické 

informace, na základě kterých bude možno implementaci modifikovat,  

- vytvořit národní systém monitorování míry dosahování všech důležitých výsledků 

vzdělávání prostřednictvím výběrových šetření a dalších nástrojů,  

- připravit profesní rámce a vzdělávací programy pro vedoucí pracovníky ve školství (zejm. 

úředníky ministerstva, pracovníky přímo řízených organizací, České školní inspekce, zástupce 

zřizovatelů atd.) 

Posílit hodnocení vzdělávacího systému  

Zlepšit komunikaci mezi aktéry ve vzdělávání včetně široké veřejnosti 

Nezbytnou podmínkou jakékoliv hlubší změny vzdělávacího a zejména školského systému je 

také působení na rodiče, ale rovněž na širokou veřejnost. 

V následujících letech budou rozvíjena opatření s cílem:  

- zvýraznit úlohu MŠMT a jím zřizovaných organizací jako aktivního metodického  

a koordinačního centra vzdělávací politiky,  

- zintenzivnit spolupráci mezi MŠMT a ostatními ústředními orgány státní správy 

spoluzodpovědnými za oblast vzdělávání, zejména s MPSV, MPO, MMR a MK  

- vytvořit podmínky pro vznik regionálních sítí či sdružení škol a zřizovatelů škol, přičemž 

tyto sítě by měly vznikat „zdola“ na základě svobodného rozhodnutí zúčastněných aktérů,  

- vyjasnit vztahy mezi školami a jejich zřizovateli,  

- vytvářet platformy pro komunikaci mezi školami a zaměstnavateli,  

- věnovat výraznější pozornost systematické, otevřené a srozumitelné prezentaci 

připravovaných a prováděných opatření vzdělávací politiky rodičovské i širší veřejnosti.  

Relativně podrobné, srozumitelné a ztotožněníhodné výroky. Více vize bez konkrétních, 

uchopitelných a okamžitě realizovatelných kroků. Většinu uvedených opatření není možné 

realizovat bez finančních prostředků a kompetentních lidských zdrojů. 
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2.3.2.1 Tematická zpráva ČŠI 2009 23   

 

Úroveň ICT v základních školách v ČR – výtah informací relevantních pro tuto práci. 

Ve srovnání s posledním známým údajem z ukazatelů OECD se vybavení základních škol PC  

kvantitativně blíží k evropskému průměru.  Klíčovým problémem je, že 44 % PC je starších 

než 5 let, přičemž téměř 80 % je dokonce starších než 7 let. Katastrofická situace je 

především u malých škol. Tato PC zpravidla již nedokážou pracovat s moderním 

programovým vybavením. Jsou vysoce poruchová a provozně nákladnější.  Nedostatečné 

vybavení PC znemožňuje učitelům systematickou přípravu a samotné využití ICT ve výuce.   

V základních školách chybí interaktivní tabule, které jsou v současné době jedním  

z nejefektivnějších prostředků pro aktivní využití ICT ve výuce všemi účastníky 

pedagogických procesů.  Softwarová platforma je zastaralá. Z finančních důvodů jen málo 

základních škol využívá moderní informační systémy pro agendy spojené s výukou  

a s administrativou.  Technické podmínky pro připojení k internetu se v základních školách 

výrazně zlepšily. Většina škol disponuje kvalitativně dostatečným připojením. Podle zjištění 

České školní inspekce však většina škol platí za připojení vyšší částky, než jsou aktuálně 

běžné cenové nabídky poskytovatelů připojení.   Pouze 10% základních škol nabízí svým 

žákům možnost připojení vlastního PC do školní sítě.  Dalším úzkým místem ICT ve školách 

je jejich provoz. V současných ekonomických podmínkách školy nejsou schopny zajistit 

kvalifikovanou správu a rozvoj informačních systémů, a to jak vlastními pracovníky, tak  

i dodavatelsky. Téměř polovina škol neprovádí audit softwaru a nedokáže tak zabránit jeho 

pirátskému šíření.  V 61% základních škol nejsou připraveni na zřízení datových schránek.  

Po ukončení  

systémové centrální podpory poklesl objem finančních prostředků na klíčové vybavení ICT ze 

státního rozpočtu za poslední 3 roky zhruba o 80 %.  Díky široké a dostupné nabídce téměř 

všichni učitelé absolvovali vzdělávání pro základní užívání ICT. Podstatně horší situace je ve 

vzdělávání pro aplikaci ICT ve výuce. Zde další vzdělávání absolvovalo jen necelých 30 % 

učitelů. To souvisí s velmi omezenou nabídkou vysokých škol i DVPP v této oblasti.  Výše 

uvedené problémy ve vzdělávání pedagogických pracovníků se promítají i ve využití ICT ve 

vyučovacích hodinách. V 80 % navštívených hodin nebyly použity žádné prostředky či 

metody ICT. Přitom však ze šetření postojů žáků k ICT vyplývá, že 90 % má k této technice 

kladný vztah. 

 

23 Česká školní inspekce - Úroveň ICT v základních školách v ČR tematická zpráva, září 2009 
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2.3.2.2 Výroční zpráva ČŠI 2011-12 24 

 

Řízení škol v základním vzdělávání. V navštívených školách pracovalo na pozici vedoucího 

pracovníka 37,5 % pedagogických pracovníků, což bylo v průměru 4,5 na školu; tento 

ukazatel byl nejvyšší ze všech stupňů vzdělávání. Podle hodnotící škály ČŠI se pod 

požadovanou úrovní v oblasti řízení školy nachází přibližně jedna desetina základních škol 

(10,2 %). Požadované úrovně dosáhlo 88,7 % škol, z toho 8,1 % škol bylo na nadstandardní 

úrovni. Nebyl zaznamenán výraznější rozdíl v kvalitě řízení v porovnání mezi malými  

a velkými ZŠ. V navštívených školách splnilo předpoklady pro výkon činnosti stanovené 

školskými zákony celkem 97,1 % ředitelů ZŠ. V 95,8 % ZŠ byli ředitelé řádně jmenováni na 

základě konkurzního řízení. Průměrný věk ředitelů byl 50,5 roku, celková délka jejich 

pedagogické praxe byla 26,3 roku, průměrná délka řídící praxe 10,8 roku. V souvislosti  

s novelou školského zákona (účinnou k 1. lednu 2012) tvořil podíl ředitelů s praxí v řízení 

delší než 6 let v navštívených ZŠ 74,4 %. Meziroční srovnání vybraných charakteristik 

manažerských dovedností ukázal pozitivní posun v oblasti ekonomického řízení, zdokonalení 

ve znalosti AJ a informační gramotnosti. Aktivní znalost alespoň jednoho cizího jazyka 

uvedlo 89,7 % ředitelů základních škol, z toho nejčastěji znalost anglického (52 %) a ruského 

(50,5 %) jazyka, více než třetina ředitelů ZŠ aktivně ovládá německý jazyk. Podrobněji byla 

zjišťována úroveň aktivního osvojení anglického jazyka, základní úroveň má 58,4 % ředitelů 

ZŠ, středně pokročilé úrovně dosáhlo 20,1 % a pokročilé úrovně 13,3 %. Certifikátem 

dokladujícím pokročilou úroveň znalosti anglického jazyka disponuje 8,1 % ředitelů ZŠ. 

 

Úroveň informační gramotnosti ředitelů byla u 15,3 % ředitelů ZŠ na základním stupni, 

pokročilou úroveň mělo 69,9 % a specializaci v ICT získalo 6,1 %. Celkem 8,8 % ředitelů 

základních škol vykonávalo ve svých školách činnosti koordinátora ICT. Z šetření ČŠI  

 

 

24 Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2011/2012, kapitola 2.6, Str. 44-45, Praha, leden 2013 
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vyplývá, že již více než 60 % škol využívá některý z informačních systémů pro vedení agend 

školy dostupných na trhu. V průběhu přípravy generální zkoušky se jako jeden ze zásadních 

problémů ukázala neaktuálnost e-mailových kontaktů na jednotlivé školy v rezortních 

databázích. Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotný informační rezortní systém  

s informacemi, které by mohly sdílet příslušné veřejné instituce, bylo třeba ověřit platnost  

e-mailových adres ad hoc přímo Českou školní inspekcí v jednotlivých regionech. Využívaná, 

platná a funkční e-mailová adresa školy je přitom pro komunikaci se školami naprosto 

klíčová. 

 

2.3.3 Profil Škola 21  

 

Evaluační nástroj 25, 26 Profil Škola 21 patří do rodiny nástrojů národního projektu MŠMT 

Cesta ke kvalitě, jehož řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) a Národní institut 

pro další vzdělávání (NIDV). Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky. Hlavním cílem je podpořit proces vlastního hodnocení 

(autoevaluace) ve školách, který má být prostředkem ke zkvalitňování jejich práce. 

Oblast integrace ICT do života školy nepochybně hraje v komplexním rozvoji školy značnou 

roli. Je proto třeba, aby byla v rámci komplexní autoevaluace školy obdobná pozornost 

věnována právě nástroji Profil Škola 21. Velmi samozřejmě záleží na vlastních cílech školy,  

schopnostech vedení, převládajících zájmech učitelského sboru i na celkovém klimatu,  

jež je spoluvytvářeno též žáky a širším okolím školy. 

 

Neměli bychom však zapomínat na to, že úspěšné využití podobných evaluačních nástrojů je  

podmíněno též tím, v jakých vnějších podmínkách se školy nacházejí. Pro oblast ICT je 

možno konstatovat, že vlastně neexistuje žádný tlak shora, který by školy nutil se integrací 

technologií zabývat. Neexistují žádné pobídky pro učitele, které by třeba jen v symbolické 

formě naznačovaly, že existuje vyšší zájem, aby učitelé uměli technologie ve výuce využívat. 

V ideální podobě by měla být ICT gramotnost učitelů zohledněna v kariérním řádu 

a definována pomocí ICT standardů pro učitele. 

 

 

25 Brdička, B. Neumajer, O. Růžičková, D. ICT v životě školy - Profil školy 21, Metodický průvodce , Praha: Národní ústav pro vzdělávání,   

     2012, ISBN: 978-80-87063-65-1 

26 Neumajer, O. Hodnocení DUMů z hlediska použitelnosti, metod a forem zkušenosti, nápady, šablony, (prezentace, MŠMT,  

     24. dubna 2013) 
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Co je Profil Škola21: evaluační a plánovací nástroj, který pomáhá škole nastoupit cestu 

proměny do podoby moderní organizace připravující žáky na život v 21. století.   

Zjistit, kde se na této cestě nachází → určit, kam chce na této cestě dojít → stanovit, jak se do 

stanoveného cíle dostane. 

Profil Škola 21 počítá s těmito čtyřmi fázemi vývoje školy (stejně jako učitel, i škola jakožto 

instituce prochází fázemi vývoje využívání ICT): 

1. začínáme, 2. máme první zkušenosti, 3. nabýváme sebejistoty, 4. jsme příkladem ostatním. 

Každá z fází je blíže specifikována v těchto pěti oblastech: 

- řízení a plánování 

- ICT ve školním a vzdělávacím programu 

- profesní rozvoj 

- integrace ICT do života školy 

- ICT infrastruktura 

Tyto oblasti jsou charakterizovány konkrétními 29 indikátory: 

Řízení a plánování 

(vize školy, ICT plán, ICT ve výuce, uznání přijaté strategie, specifické vzdělávací potřeby) 

ICT ve školním vzdělávacím programu 

(porozumění učitelů, příprava ŠVP, učitelé, žáci, specifické vzdělávací potřeby) 

Profesní rozvoj 

(zapojení učitelů, plánování, zaměření, sebedůvěra, neformální způsoby profesního rozvoje) 

Integrace ICT do života školy 

(dostupnost ICT, využití ICT, metodická podpora učitelům, prezentace školy na internetu, 

e-learning, spojení školy s vnějším světem, projekty, zapojení žáků) 

ICT infrastruktura 

(plán pořizování ICT, LAN a internet, technická podpora, digitální učební materiály, úroveň 

ICT vybavení, softwarové licence) 
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O čem přemýšlet, nežli zavedeme 1:1 notebook, netbook, tablet, chytrý telefon… 

 

4 atributy školy, kde má vybavení 1:1 význam zkoušet s pozitivními očekáváními: 

Škola má zkušenosti s využíváním ICT ve výuce 

zajištěno řešení technických problémů, ICT metodik/koordinátor,  školní on-line vzdělávací 

prostředí, připojení wifi ve (všech) třídách, vysokorychlostní připojení  k internetu, půjčování 

zařízení žákům domů 

Škola se snaží být inovativní 

experimentuje  s různými metodami a formami výuky, zapojuje se do mezinárodních projektů 

s využitím ICT, do otázek vzdělávání se mohou zapojovat rodiče, ve škole probíhá projektová 

výuka, netrvá na tradiční (frontální) výuce, používá i jiné výukové přístupy, škola s nimi 

komunikuje na partnerské úrovni  

Učitelé jsou zvyklí se vzdělávat 

jak prezenčně,  tak on-line, probíhají aktivity pro výměnu pedag. zkušeností mezi učiteli, 

vedení učitele ve vzdělávání podporuje, vytváří pro něj podmínky a výsledky sleduje 

Vedení je odhodláno navrhovat změny… (Management změny) 

…a vytvářet pro ně podmínky, učitelé jsou ochotni je realizovat, vize je společně sdílena se 

členy školní komunity, vedení školy má vizi, kam škola směruje, učitelé se spolupodílejí na 

výběru nových technologií, vedení se nebojí zkoušet BYOD a cloud computingu   
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2.3.4 ICT ve vzdělávání 2013 – průzkum EU 

Interpretace průzkum Evropské komise od Bořivoje Brdičky 27. Výzkum, jehož cílem bylo 

zjistit aktuální stav ve využívání technologií ve školách 27 evropských zemí a který má 

přímou souvislost s aktuální vizí evropské politiky v podobě strategie Europe 2020 (srovnej 

se Strategií vzdělávání 2020) a s Digitální Agendou pro Evropu. 

ICT infrastruktura 

Vybavenost škol se v celé EU pohybuje v rozmezí 3-7 žáků na počítač (průměr EU i ČR je 

5*). V některých zemích dochází k masivnímu vybavování žáků přenosnými přístroji 

(netbooky, tablety), ale zdaleka ne ve všech. Roste počet interaktivních tabulí, průměr EU je 

100 žáků na 1 tabuli (63 v ČR), a data-projektorů, průměr EU je 43 žáků na 1 projektor 

(stejně v ČR). 9 z 10  evropských žáků chodí do školy s rychlým připojením do internetu  

(2-30 Mb/s). U ČR je uváděno pouze 1 % škol bez rychlého internetu, čili v tomto parametru 

jsme na tom docela dobře. 

Za důležitý faktor je ve výzkumu považováno systémové využití internetu školou. To, že má 

většina škol dnes vlastní webovou stránku, asi není překvapením. Mnohem zajímavější je, 

provozuje-li lokální síť či disponuje-li tzv. virtuálním vzdělávacím prostředím (typicky LMS 

jako např. Moodle). A právě v tomto ukazateli jsme na samém konci pomyslného pelotonu 

(průměr EU 61 %, ČR 22 %) [2, str. 8]. 

Posledním indikátorem zkoumaným v rámci infrastruktury, je správa školních ICT zařízení. 

Výzkumná zpráva konstatuje, že ČR patří k zemím příliš závislým na interních zaměstnancích 

([1] str. 51). My, kteří tušíme, co se za tím skrývá, dobře víme, že se tak u učitelů děje často 

na úkor výuky nebo, v případě výkonu funkce koordinátora ICT, na úkor pomoci učitelům 

s využíváním technologií. 

Výzkum zavádí pojem „digitálně vybavená škola“. Rozeznává 3 úrovně: 

 Typ 1 – vysoce vybavená škola charakterizovaná výbornou úrovní zařízení, rychlým 

připojením a zvládnutým systémem podporujícím výukové využití ICT. 

 

 

27 Brdička, B. ICT ve vzdělávání 2013 – nový průzkum Evropské komise, http://spomocnik.rvp.cz/clanek/17547/ 
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 Typ 2 – hůře vybavená škola s ne příliš rychlým připojením a pouze částečně 

využitelným systémem podporujícím výukové využití ICT. 

 Typ 3 – stejná jako u typu 2, ale bez systému pro podporu výukového využití ICT. 

Podle ([2] str. 25) jsou na tom naše školy v porovnání s průměrem EU takto: 

obr. 1 – Počty českých žáků v různých typech digitálně vybavených škol ([2] str. 25) 

Využití ICT ve výuce 

Se značným překvapením zjistíte ([1] str. 68), že máme ještě jedno prvenství, a sice v tom, jak 

málo je u nás řediteli vnímán vliv pedagogiky na výukové využití ICT. I tento ukazatel 

bohužel nejspíše odráží skutečnost. Je docela zajímavé, že navzdory převládajícímu 

přesvědčení mezi učiteli, že největší překážkou rozvoje využití technologií je nedostatečné 

vybavení škol, nebyla ve výsledcích na evropské úrovni zaznamenána souvislost mezi úrovní 

vybavení školy a mírou výukového využití technologií. 

Příprava učitelů 

Nedá mi to a dovolím si doslova citovat začátek této kapitoly výzkumné zprávy ([1] str. 89): 

Výsledky výzkumů nám v posledních 15 letech jasně ukazují zřetelný vliv učitelských ICT 

kompetencí na výukové výsledky žáků. Proto je velice důležité, aby byli učitelé schopni 

technologie integrovat do své každodenní praxe… Právě další vzdělávání je významným 

faktorem tuto schopnost ovlivňujícím. Stále větší oblibě se těší neformální a kombinované 

metody. Ani nastupující učitelé nejsou dostatečně připraveni na pedagogické využití ICT. 

Všichni učitelé obecně patří spíše k tradičním uživatelům internetu, což způsobuje jejich 

nedostatečnou schopnost využívat sociální sítě pro výukové účely. 
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Zpráva dále konstatuje, že i přesto, že ve více než polovině evropských zemí je ICT příprava 

učitelů povinná, kvalita této přípravy je velmi rozdílná. Hlavním důvodem jsou převládající 

akademické svobody, které nedovolují ovlivňovat instituce připravující učitele v tom, jak by 

tato příprava měla vypadat. Přitom by podle závěrů bylo velmi politicky prozíravé, kdyby se 

výuka využití ICT stala pro učitele povinnou. 

Sebraná data tvrdí ([1] str. 92), že dobrá polovina našich učitelů se do nějakého povinného 

vzdělávání v oblasti ICT zapojila. To je celkem možné, vzpomeneme-li si, že jsme již před 

10 lety v rámci SIPVZ dosáhli více než 90 % základní proškolenosti učitelů. Potíž je 

samozřejmě v tom, že se typicky jedná o vzdělávání, které vůbec neodpovídá požadavkům 

doby. 

Zajímavým údajem je 59 %* našich učitelů, kteří uvádějí, že si zvyšují kvalifikaci v oblasti 

ICT ve svém vlastním volnu. Mohlo by se to zdát hodně, ale jenom do té doby, než se 

dozvíte, že průměr EU je 74 %. Zcela bezprecedentních je našich 8 % učitelů zapojených do 

online komunit či různých odborných diskuzí s jinými učiteli (EU 31 %). Čísla, která 

následují, žádný komentář nepotřebují. 54 %* našich učitelů se zúčastnilo kurzů zaměřených 

na didaktiku ICT (EU 53 %), 19 %* našich učitelů se zúčastnilo kurzů zaměřených na 

předmětovou metodiku využití ICT (EU 33 %), 61 %* našich učitelů strávilo v posledních 

2 letech více než 6 dnů ICT orientovaným vzděláváním (EU také 61 %). 

Nakonec studie zavádí termín „digitálně sebejistý učitel“ a definuje jeho 4 typy podle toho, 

do jaké míry disponuje či nedisponuje důvěrou ve výukový potenciál technologií a má či 

nemá podmínky pro jejich využití. Dá se říci, že průměr EU i náš odpovídá celkem 

rovnoměrnému rozložení učitelů mezi všemi těmito 4 možnostmi. 

 

Politika 

Začnu opět doslovným překladem uvozujícího odstavce ([1] str. 109): „Závěry výzkumu 

(SITES 2006) ukazují, že efektivní a přínosné využití ICT ve výuce musí být součástí školní 

vize, která je podporovaná specifickou školní politikou. Tato vize se musí odrážet ve 

výukových cílech, musí být celou školou sdílena a implementována napříč všemi vzdělávacími 

aktivitami.“ 

Jen asi polovina evropských škol má své vize formalizovány do podoby dokumentu 

plánujícího příští rozvoj, a to včetně role ICT. Jen asi pětina jich jde až tak daleko, že 
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konkretizuje dopady tohoto plánu na výukové procesy obecně a rozpracovává ho až na úroveň 

jednotlivých předmětů. Celých 31 %* českých respondentů přitom v dotazníku tvrdilo, že 

takovými dokumenty jejich škola disponuje. Nemám příliš velkou důvěru v to, že je tento 

údaj pravdivý. Doufám, že se týká hlavně těch škol, které skutečně seriózně vypracovaly 

alespoň Profil Škola21.  

Jedním z nejzajímavějších údajů tohoto clusteru, který odráží vůli implementovat technologie, 

je to, jaký prostor škola věnuje spolupráci učitelů při jejich zavádění. Příslušný indikátor 

ukazuje, že v EU je již celkem asi 35 % škol, které mají takovou spolupráci deklarovánu 

v oficielních dokumentech a vyčleňují pro ni i potřebný časový prostor (ČR 20 %*). Naprostá 

většina evropských ředitelů a učitelů věří, že technologie mají zásadní význam při budování 

kompetencí pro život ve 21. století. Přestože rozptyl není příliš velký, je pozoruhodné, že ti 

naši jsou mezi nimi až na posledním místě ([1] str. 124).  

Analogicky k „digitálně sebejistému učiteli“, u něhož se nezávisle na sobě rozlišují vnější 

podmínky pro využití technologií a vlastní zájem, definuje studie 4 typy „digitálně vstřícné 

školy“. 

 Typ 1 – kvalitní politika (ICT ve strategických dokumentech školy, podpora učitelů, 

vůle k inovacím) + silná podpora (školení učitelů, existence ICT koordinátora, 

vybavení potřebné k výuce, vztah vedení školy k technologiím). 

 Typ 2 – nevhodná politika + silná podpora. 

 Typ 3 – kvalitní politika + slabá podpora. 

 Typ 4 – nevhodná politika + slabá podpora. 

Následující graf ukazuje, jak dopadly školy napříč Evropou. Myslím, že k tomu není, co 
dodat. 
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obr. 2 – Počty evropských žáků 8. tříd v různých typech digitálně vstřícných škol ([2] str. 22) 

Hlavní závěry a doporučení: 

1. V oblasti infrastruktury se co do úrovně evropské země dost liší. U některých je právě 

nedostatečná infrastruktura hlavním důvodem nízkého využívání ICT ve školách. 

2. Zjištěná míra integrace ICT do výukového procesu je nižší, než se očekávalo. 

3. Nebyla nalezena žádná souvislost mezi vyšší úrovní vybavení technologiemi a důvěrou 

učitelů a žáků v jejich výukové schopnosti (neprojevuje se to např. na vyšší míře využití 

ICT k výukovým účelům). 

4. Politika na úrovni států i škol by se měla orientovat nejen na nastavení výukových procesů 

ale i na zavádění ICT. Je třeba odstranit stále existující propast mezi využíváním 

technologií v prostoru mimoškolním a ve školách. 

5. Většina učitelů věří, že ICT jsou hybatelem vyvolávajícím radikální změny školství. 

6. Transformace výukových procesů na bázi zavádění ověřených výukových metod 

využívajících technologie se neobejde bez dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  

a bez přímé podpory, která nesmí být jen technická, ale též didaktická. Jedině tak se bude 

zvyšovat počet digitálně sebejistých učitelů a digitálně vstřícných škol. 

Přiznávám, že právě tyto závěry považuji za hlavní poslání celého jistě ne zrovna levného 

průzkumu. I my se již dlouho s obrovským úsilím pokoušíme ovlivňovat stav využití ICT 
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v našich školách a jsme přesvědčeni, že se nám to příliš nedaří. Bez podpory na koncepční 

a systémové úrovni se do budoucna naše školství prostě neobejde. Bylo by tragické, kdyby si 

politici ze závěrů právě tohoto vysoce prestižního výzkumu vybrali jen to, co se jim hodí 

(např. obr. 2) a bez důkladného rozboru skutečné reality se nechali unášet přesvědčením, že 

v oblasti využití ICT v našich školách je vše v pořádku. 

*Poznámka: Uvedené hodnoty za ČR jsou, není-li uvedeno jinak, pro kategorii ZŠ 8. ročník.
[1] - Survey of Schools: ICT in Education Benchmarking Access, Use and Attitudes to 
Technology in Europe’s Schools. 2013. [cit. 2013-5-25]. Dostupný z WWW: 
[https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-...].   

[2] - Survey of Schools: ICT in Education, COUNTRY PROFILE: CZECH REPUBLIC. 2012. 
[cit. 2013-5-25]. Dostupný z WWW: [https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-...].   

 

 

2.3.5 TALIS 2013 28 

 

Náplň práce ředitele školy 

V České republice i v mezinárodním průměru věnují ředitelé největší podíl svého pracovního 

času administrativním a ředitelským úkonům a poradám (včetně řízení lidských  

a materiálních zdrojů, plánování, reportování, sledování dodržování předpisů apod.). 

„Polovinu času věnují ředitelé administrativním úkonům, což je nad mezinárodním 

průměrem,“ sdělil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a dodal, že daleko méně 

prostoru pak zbývá na činnosti zaměřené na řízení pedagogického procesu (22 %), 

komunikaci s žáky (10 %) či rodiči (8 %), na jednání s místní komunitou lidí či představiteli 

obchodu či průmyslu ze stejné obce či kraje (5 %). Jiným činnostem věnují ředitelé v České 

republice v průměru 5 % ze svého pracovního času. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 ČŠI, výsledky mezinárodního šetření o vyučování a učení – TALIS 2013  

     http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Projektove-vystupy/Narodni-zprava-TALIS-2013 
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„Navíc 94 % ředitelů škol uvedlo, že často nebo velmi často kontrolují školní dokumentaci  

a řeší administrativní záležitosti. Jde o nadprůměrný a v mezinárodním srovnání nejvyšší 

podíl, který čeští ředitelé škol musí věnovat této oblasti,“ doplnil ústřední školní inspektor.  

Mezinárodní průměr pak činí 61 %. 

V České republice se ředitelé cítí omezeni zejména nedostatečnými finančními prostředky   

a rozpočtem školy (93 % ředitelů), vládními nařízeními a předpisy (89 %), velkou pracovní 

zátěží a odpovědností v práci (82 %) a platovým systémem založeným na kariérním postupu 

(73 %). Tato omezení ovlivňující efektivitu uváděli ředitelé v ČR oproti mezinárodnímu 

průměru ve větší míře.  

  

Vyučovací postupy a spolupráce učitelů 

V rámci šetření TALIS byli učitelé dotazováni na míru zařazování různých vyučovacích 

postupů do výuky, včetně aktivizujících způsobů, u nichž se prokázalo, že mají vliv na 

dosažené výsledky žáků, a které aktivně zapojují žáky do procesu vyučování (tj. práce žáků  

s ICT při výuce, práce žáků v malých skupinách, kdy se společně snaží přijít na řešení 

problému nebo úkolu, a práce žáků na projektech, jejichž vyřešení trvá minimálně týden).  

„Přitom až na míru zařazování práce žáků s ICT do výuky čeští učitelé do jisté míry 

zaostávají v uplatňování aktivizujících metod výuky za mezinárodním průměrem,“ komentuje 

ústřední školní inspektor Zatloukal s tím, že podprůměrných výsledků dosáhli čeští učitelé  
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i v míře zadávání různé práce žákům, kteří mají s učením potíže, a/nebo těm, kteří postupují 

naopak rychleji. 

 

2.4 Publikované informace, výzkumy, závěry 
 

K 29 internetu je připojena většina pracovních stanic na škole a většina vyučujících jej využívá 

nejen během výuky, ale zejména při její přípravě. Vyhledávají různé materiály k výuce,  

k jejímu zpestření a také materiály ke svému sebevzdělávání. 

Pedagogičtí pracovníci mají přístup k počítačům nejen v kabinetech a sborovnách, ale mohou 

využívat i ty, které jsou umístěny v učebně informatiky. Všechny tyto počítače jsou připojeny 

do internetu a do lokálního serveru. Všechny počítače jsou vybaveny operačním systémem 

Windows XP, originálním softwarem firmy Microsoft 2003 a internetovým prohlížečem 

Internet Explorer 5. Z kancelářského balíku MS Office ovládají pedagogové podle svého 

tvrzení na uživatelské bázi nejčastěji elektronickou poštu MS Outlook, textový procesor MS 

Word, tabulkový procesor MS Excel. Ačkoliv většina pedagogických pracovníků 

navštěvovala různé kurzy ICT v rámci projektu SIPVZ, jejich dovednosti v oblasti ovládání 

počítačů mnohdy neodpovídají dosažené úrovni informační gramotnosti. 

Z odpovědí vyplývá, že pedagogičtí pracovníci během výuky či při její přípravě využívají 

různé druhy informačních a komunikačních technologií. Nejčastěji jsou využívány internet, 

výukové materiály na CD a MC, dále pak video či DVD přehrávač, radiomagnetofon s CD  

a výukové programy na počítačích. ICT jsou pedagogickými pracovníky využívány i mimo 

výuku, při přípravě na ni. Velmi často jsou využívány ICT při přípravě testů a jejich 

vyhodnocování, ke stanovování klasifikace a ke zpestření výuky. 

Nalézt odpověď na otázku, jaké podmínky k využívání ICT poskytuje vedení školy svým 

pedagogickým pracovníkům, není jednoduché. Lze na ni nahlížet v několika rovinách.  

V rovině vybavenosti školy, v rovině poskytování informací a dalšího vzdělávání. Také je 

nutné znát jak názor pedagogických pracovníků tak i samotného vedení školy. 

 

V 30 porovnání s ostatními státy evropské unie si můžeme všimnout, že naše republika na tom  

s vybaveností ICT není zdaleka nejhůře. Na druhou stranu je ale třeba si uvědomit, že ačkoliv 

základním ukazatelem vybavenosti ICT je počet počítačů, ve kterém si nestojíme úplně 

  

29 Plojharová, L. Využívání ICT na základní škole, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd, Bc práce, 2010 

30 Srnská, Z. Co říkají výzkumy a statistiky o vybavení ICT na základních školách, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Sociální 

pedagogika a poradenství, 2010 
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špatně, tak je tu i další vybavení, jako třeba tiskárny, interaktivní tabule či dataprojektory,  

kterých je už na našich základních školách minimum.  Další fakt, který České republice příliš 

nehraje do karet, je kvalita tohoto materiálního vybavení. Ve zprávě z České školní inspekce 

bylo zcela jasně vidět, že nemalé procento počítačů je zastaralých svou hardwarovou  

a softwarovou konfigurací. Taktéž je problém s počítači určenými učitelům, kdy se většinou  

v trojicích dělí o jednu pracovní stanici. Jestliže vezmeme v potaz, že počítač je v dnešní době 

považován za téměř základní pracovní prostředek, pak se můžeme bavit o nedostatečných 

podmínkách pro výkon profese učitele. (ČŠI, 2009) Hlavní příčinou tohoto stavu je 

samozřejmě nedostatek investic do této oblasti. Jak jsem již výše zmiňovala, v roce 1999 byla 

sice přijata koncepce týkající se státní informační politiky, ale od té doby se nijak 

neinovovala. To přišlo až v loňském roce s novou „Koncepcí 2009“. Školám zprvu byly 

poskytnuty finanční prostředky na nákup ICT do škol, ale už se nepočítalo s životním cyklem 

HW a SW. V tu chvíli se dostáváme až k dnešnímu problému alarmujícího zastarání HW  

a SW konfigurací. V otázce financování je také nutné podotknout, že i samotné školy se 

okrádají, protože neumí s danými příspěvky hospodařit (mnohdy platí například přemrštěné 

částky za připojení k internetu, nezapojují se do licenčních programů, atd.).  Školy se tak 

dostávají do bludného kruhu, kdy nemají dostatek finančních prostředků na nákup nového 

HW a SW a s tím jsou pak spojené časté a komplikované zásahy ICT techniků, kteří  

v naprosté většině pochází z externích firem, to jsou tedy další náklady školy. 

 

Zavádí-li 31 se určitá inovace do vzdělávání, tak ji zdaleka nestačí připravit a realizovat, ale je 

nutné rovněž vyhodnotit její úspěšnost. Na základě takové evaluace je pak možné uvažovat  

o dalším postupu. Zavádění informačních a komunikačních (digitálních) technologií do škol 

představuje bezesporu jednu z významných inovací vzdělávání. V České republice se bohužel 

systematické evaluaci či výzkumu v oblasti využívání ICT nevěnuje příliš pozornosti, a to již 

od samotného počátku masivního nástupu ICT do škol. Přesto existují zdarma dostupné 

zdroje informací, které nastavují pomyslné zrcadlo aktivitám (nejenom) škol v oblasti 

využívání ICT. 

Naši učitelé druhého stupně základních škol a středoškolští učitelé totiž udávají dobu 

využívání ICT ve své práci šest let a více – to představuje relativně velkou zkušenost, na níž 

se dá určitě stavět. Méně potěšující zjištění ovšem je, že učitelé v Evropě používají prostředky 

ICT primárně k přípravě na vyučování, podstatně méně jsou ICT využívány přímo ve  

 

31 Zounek, J. ICT ve školách - realita, výhledy, doporučení, časopis Řízení školy 1/2014 
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vyučování (využívání procvičovacích programů, online testů, počítačových simulací apod.).  

Velmi málo jsou také ICT používány například ke komunikaci s rodiči (což nemusí být 

automaticky chyba jen na straně učitelů). Poměrně omezené je využívání různých prostředků 

ICT jako nástrojů, které mohou propojit práci či učení žáků ve škole a doma. 

Nepřekvapí rovněž další zjištění. Učitelé v ČR vyjadřují jistotu či zkušenost v oblasti 

využívání základních nástrojů ICT (textové editory, prezentační programy apod.) i využívání 

základních služeb internetu. Na druhou stranu jsou naši učitelé lehce pod evropským 

průměrem v dovednostech využívat sociální média (tj. komunikovat a spolupracovat  

s ostatními v rámci virtuálních komunit, podílet se na společné tvorbě obsahu apod.). 

Z uvedených výsledků vyplývají doporučení směřující k podpoře učitelů. Autoři totiž navrhují 

částečně nahradit na úrovni škol tradiční externí „školení“ učitelů vzájemným učením  

a výměnou zkušeností mezi učiteli v rámci jedné školy (zde samozřejmě záleží na možnostech 

škol). Učitelé by se dále měli více učit v rámci online komunit tvořených kolegy v rámci 

školy či v rámci několika škol. Autoři doporučují ředitelům, aby také alokovali určitý čas pro 

spolupráci učitelů a zejména pro reflexi nových výukových postupů založených na ICT. 

 

Na jaře v roce 2012 vznikl z iniciativy zřizovatele základních a mateřských škol na Praze 7 

nový projekt 32 Výuka pro 21. století na základních školách městské části Praha 7. Tento 

projekt reagoval na potřebu modernizace v oblasti ICT, potřebu změny výuky směrem  

k posílení kompetencí žáků v této oblasti a vytvoření školských pracovišť, která by vedla  

k udržení talentovaných žáků na těchto školách. 

Česká společnost se neustále zabývá tím, jaká by měla být role zřizovatele a jaká ředitele při 

řízení školy, jaké kdo má cíle a zda jsou vůbec schopni spolupracovat. Jsem rád, že můžeme 

být pozitivním příkladem, že zřizovatel a ředitelé jsou schopni společně školství řídit s tím, že 

rozsah rolí, který jim zákonnými předpisy není přesně vymezen, si musí dohodnout sami.  

V prostředí s tak rozdílnými podmínkami řízení škol nejen dle stupňů vzdělávací soustavy, ale 

i postavení jednotlivých zřizovatelů škol a školských zařízení, není možné vytvořit 

univerzální vzor rozdělení kompetencí a rolí pro všechny. Právě při přípravě zmiňovaného 

projektu se nám nutnost spolupráce potvrdila a byla základem pro jeho úspěšnou realizaci. 

Hned v úvodu jsme se totiž museli vypořádat se třemi neopomenutelnými faktory. Tím pro 

nás byly omezené finanční zdroje (čili jistota finančních prostředků schválených pro daný rok  

v rozpočtu), respektování volebních výsledků (které určují zástupce zřizovatele, tedy i jeho  

 

32 Kuchař, F. Zavádění ICT do škol trochu jinak, časopis Řízení školy, 2/2014 
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priority) a rychle se měnící podmínky současné globální společnosti, které velice rychle mění 

očekávané požadavky na vzdělávání. Na základě těchto parametrů byla připravena základní 

pravidla pro náš projekt. Rozhodli jsme, že projekt bude sestaven z jednotlivých etap, a to za 

podmínek:u každé etapy budou při její přípravě ošetřeny všechny klíčové oblasti (lidské 

zdroje, vzdělávací aspekty, výchovné aspekty, materiálně-technická základna, marketing  

a PR), následující etapy budou spuštěny pouze v případě úspěšné realizace předcházející 

etapy, jednotlivé etapy na sebe musí navazovat a rozvíjet úspěšně realizované předcházející 

etapy, každá etapa bude vyhodnocena nezávislým auditem a závěry auditu budou zohledněny 

do parametrů následující etapy, realizace každé etapy nebude trvat déle než jeden rok, 

jednotlivé etapy by měly být v souladu s celkovou vizí projektu a měly by kopírovat její 

jednotlivé fáze. 

 

Permanentní 33 vývoj a inovace v oblasti podnikových informačních systémů (IS)  

a informačních a komunikačních technologií (ICT) vedou k integraci ICT do činností 

organizace a tím i na druhou stranu k rostoucí závislosti podniků i organizací na jejich 

funkčnosti. V současné době je téměř nepředstavitelné, aby procesy a činnosti organizací 

nebyly podporovány funkcemi ICT. Důležitost ICT na jedné straně představuje významný 

potenciál konkurenční výhody v globalizujícím se prostředí, na straně druhé představují 

významné operační riziko. Největším rizikem ICT je, že samy nebudou buď vůbec schopny 

podporovat požadované procesy, nebo je budou podporovat pouze omezeně. To znamená, že 

organizace, resp. všichni jejich pracovníci, kteří jsou odpovědni za průběh některého  

z procesů a činností organizace, si budou muset nalézt způsoby náhradního zpracování dat  

a tím i stanovit jejich náhradní průběh po dobu výpadku ICT – musí plánovat řízení 

kontinuity činností organizace. Pro odborníky a pracovníky ICT pak bude ještě následovat 

druhá povinnost a tou je uvedení ICT do chodu tak, aby podporovaly činnosti organizací, 

alespoň v původním rozsahu – to znamená zajistit obnovu podpory podnikových procesů 

prostředky ICT. 

Moderní organizace v současném ekonomickém prostředí musí být připraveny naplnění svých 

závazků vůči odběratelům a tím i k plnění hlavních procesů bez ohledu na to, jaké nastaly 

podmínky. Mimořádné události, bezpečnostní incidenty a další události, které mohou narušit 

jak chod hlavních procesů organizací, tak i jejich podporu prostřednictvím ICT a tím mohou  

 

 

33 Doucek, P. Novák, L. Když ICT nefungují – řízení kontinuity činností organizace, Vysoká škola ekonomická, katedra systémové analýz, 

SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 2/2010 
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významně ohrozit i samotnou existenci organizace. K mimořádným situacím musí vedení  

organizací přistupovat s rozmyslem a po dobré přípravě. Hlavní náměty, jak řešit tyto situace, 

jsou uvedeny v doporučených mezinárodních normách BS 25999, BS 25777 a NIST: SP 800-

34. Kdybychom uvedená doporučení značně zjednodušili, tak se dopracujeme k podstatě 

řízení kontinuity organizace, kterou je možné spojit s frází „Štěstí přeje připraveným“. 

V tomto duchu je vhodné a žádoucí, aby si každý občas udělal nějakou představu o tom, jak 

bude schopen fungovat v případě mimořádných událostí, kdy se nebude možné spolehnout na 

výkon některých progresů organizace. Složitost pro organizace bývá v tom, že je potřeba 

sladit činnosti více pracovních týmů, oddělení nebo i divizí a to vyžaduje rozumnou míru 

přípravy. A navíc, když využijeme existující zkušenosti shromážděné v mezinárodních 

normách, nemusíme řadu věcí sami objevovat, čož bývá velmi nákladné a neefektivní. Při 

řízení kontinuity je důležité ještě nezapomínat na další věc a to je skutečnost, že bychom měli 

řešit zcela mimořádné situace, ve kterých se jedná o „přežití“ dané organizace. Tomu je 

potřeba podřídit i zvolené přístupy a priority. Ne vždy opravdu potřebujeme všechny 

organizační prvky a pohodlí, na které jsme zvyklí z běžného života organizace. Správné 

určení kritických prvků organizace a jejich minimální úrovně činností je pro řízení kontinuity 

klíčové. Nalezení této podstaty organizace nicméně nebývá zcela bez obtíží a vyžaduje 

poměrně značné úsilí, které se ale vyplatí. 
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3. PEDAGOGICKÝ VÝZKUM 
 
 
V rámci výzkumu v této práci, zaměřeného na moderní řízení škol, podporovaného ICT, jsem 

zvolil výzkumnou metodu polostrukturovaného rozhovoru. Jsem přesvědčený, že tato metoda 

bude v dané oblasti přínosnější než kvantitativní přístup, který použili moji předchůdci Radek 

Polák 34 a Petr Jerhot 35 v tématu ICT a řízení školy, protože nejvíce vyhovuje charakteru 

zkoumaných faktorů. 

Polostrukturované rozhovory se zaměřují na jednotlivé případy, které zkoumají do hloubky; 

jedna z typických charakteristik je procesuálnost. Polostrukturovaný rozhovor je určitý 

proces, který se mění a vyvíjí. Zdůrazňuje souvislosti mezi událostmi, situacemi a jevy, ve 

snaze co nejlépe pochopit zkoumanou realitu.  

Hendl 36 uvádí: ,,Kvalitativní výzkum se provádí nejčastěji jako intenzivní kontakt s terénem 

nebo životní situací." 

 

3.1 Příprava výzkumu  

 

Za cíl výzkumu jsem si stanovil porozumění aktuálnímu stavu ve školách a přístupu ředitelů 

k ICT jako nástroji pro efektivní řízení. Odkrytí tohoto stavu u několika ředitelů konkrétních 

škol pomůže k vysvětlení vztahu mezi publikovanými výzkumy a studiemi. Výzkum 

v neposlední řadě popíše realitu, zda řízení škol je moderní a zda je a v jaké míře s podporou 

ICT. 

 

3.1.1 Výzkumné otázky 

 

Původně jsem měl připraveno pouze pět otevřených otázek, na které jsem čekal rozvité 

odpovědi, které bych mohl analyzovat a detailně kódovat 37. Při pilotování svého výzkumu 

jsem však získal zkušenost, že ředitel školy odpovídal velice stručně a očekával další a další 

otázky. Já jsem byl zaskočen a tak jsem pokládal spontánní otázky k tématu rozhovoru  

 

 

34 Polák, R. Volba programového vybavení výpočetní techniky pro efektivní řízení školy a realizaci výuky, Praha, UNIVERZITA  
     KARLOVA, Pedagogická fakulta, CŠM, 7.4.2011 
35 Jerhot, P. Využití ICT ve škole s přihlédnutím k práci vedoucího pracovníka, Praha, UNIVERZITA KARLOVA, Pedagogická fakulta,  
     CŠM, 21.6.2013 
36 Hendl, J. Úvod do kvalitativního výzkumu, Praha, Karolinum, 1999. str. 43 
37 Šváříček, R. Šeďová, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, Praha, Portál, 2007, 384 str. ISBN 978-80-7367-313-0 
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a vývoji situace. Výsledkem byl velice nestrukturovaný, neformální a těžko uchopitelný 

rozhovor. Upravil jsem proto své otázky tak, že jsem střídal uzavřené otázky s otevřenými. 

Celou sadu otázek jsem před osobním setkáním poslal partnerovi v rozhovoru dopředu, aby se 

mohl připravit a nebyl zaskočený. Také to velice ušetřilo náš společný čas a rozhovor 

probíhal v klidné atmosféře. Velice jsem dbal na to, aby během hodinového setkání probíhal 

skutečně rozhovor a nikoliv spíše výslech. Pro udržení víceméně shodné osy rozhovoru jsem 

použil osnovu připravených třiceti otázek a při rozhovoru jsem dodržoval vždy stejný postup 

v jejich pokládání. Spontánní doplňující otázky jsem pokládal pouze v případě, že jsem 

přesně nerozuměl odpovědi na hlavní otázku z mé sady. 

Otázky jsou rozděleny do několika okruhů, týkajících se zejména: 

- technologií využívaných k řízení ekonomiky, administrativy, vnějších vztahů, lidských 

zdrojů, pedagogického procesu 

- vybavenosti školy: hardware a software, internet, wifi, přístup k technologiím  

- finančních prostředků poukazovaných školou, popř. zřizovatelem do oblasti ICT a podpory 

managementu a pedagogických pracovníků 

- možností účasti na kvalifikačních kurzech v oblasti ICT a dostupnosti odborné pomoci, 

případně literatury 

- ochotou nebo motivaci ředitele a pedagogických + nepedagogických pracovníků akceptovat 

ICT jako nástroj řízení 

- osobní ICT kompetence či gramotnost ředitele a pedagogických + nepedagogických 

pracovníků  

- existence vize, ICT plánu školy a managementu, apod. 

 
 
3.1.2 Výzkumný design, technika sběru dat, analýza 
 
 

Jako výzkumnou metodu jsem zvolil polostrukturovaný, resp. polostandardizovaný  

rozhovor 38. Tento rozhovor vychází z formulace problematiky, na kterou jsem se chtěl 

zaměřit, tedy jak vypadá situace s ICT a řízením v konkrétní škole. V průběhu vedení 

rozhovoru jsem vždy navazoval na tuto oblast. Jednotlivé rozhovory jsem nahrával do 

chytrého telefonu, později pak převedl do písemné podoby v software MS Word a následně 

kódoval. V případě zaneprázdněnosti ředitelky/ředitele byl veden rozhovor korespondenčně   

 
 
 
38 Šváříček, R. Šeďová, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, Praha, Portál, 2007, 384 str. ISBN 978-80-7367-313-0 
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přes E-mail a poté proběhlo kódování zdroje, stejně jako z osobního setkání. Interpretace 

jednotlivých rozhovorů jsou uvedeny v kapitole 3.2 výsledky pedagogického průzkumu.  

Takto jsem získal sedm rozhovorů s ředitelkami/řediteli škol. 

Během analýzy rozhovorů jsem se zaměřil na podobné výpovědi u jednotlivých otázek 

(kvantitativní metoda) a tyto výpovědi jsem pak srovnával s výstupy ze zdrojů, které jsou 

uvedeny v kapitole 2.3. 

 

3.1.3 Charakteristika respondentů, resp. škol 
 
 
Vzhledem k mé učitelské aprobaci pro 1. stupeň základní školy jsem se rozhodl pro 

rozhovory s řediteli právě základních škol, popř. vč. mateřských škol a školských zařízení, 

protože tento typ organizace je mi blízký. 

Pro rozhovory jsem získal ředitele velkých škol (např. 734 žáků v základní škole + 206 dětí  

v mateřské škole) ve městech, či malých městech, ale také ředitelku a ředitele malých škol na 

vesnici (malotřídka: 42 dětí).  

Tato kombinace zajišťuje vyváženost dat a širší vhled do tématu. 

Charakteristika zdrojů, resp. škol, dle velikosti: 

Počet dětí základní školy 42 53 442 455 530 630 734 

Počet pedagogického personálu 3 8 39 40 60 65 95 

Počet nepedagogického 

personálu 

1 8 * 16 12 12 27 38 

Počet mužů / žen personálu 1/3 1/15 4/50 3/49 9/63 12/80 26/107

Věkový průměr personálu? 
(roky) 

 48 49 42 36 41 43 

* vč. mateřské školy a jídelny 

Dotazováno bylo šest ředitelů (mužů) a jedna ředitelka (žena). Dále bude pouze pro 

zjednodušení užíván pouze výraz respondent. Vždy se tím samozřejmě myslí obě pohlaví. 

Pět základních a mateřských škol a školských zařízení bylo státních (zřízeno obcí) a jedna 

základní škola byla soukromá (s.r.o. s jedním jednatelem, soukromou osobou). 
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3.2 Výsledky pedagogického výzkumu 

 

Hardware a software ve školách (otázka 1, 2, 3, 7, 13, 19, 20) 

V průměru je stáří hardware a software ve státní škole pět let, v soukromé škole je situace 

lepší, zde je průměrné stáří 3 roky. Někteří respondenti, především ve velkých školách, kde 

mají velké množství hardware a software, nejsou schopni přesněji odpovědět, protože 

k obměnám dochází každoročně. Počítače, které má k dispozici pedagogický sbor jsou o cca 2 

roky mladší než průměr počítačů pro výuku, např. v počítačové učebně apod. V každé škole 

existuje učebna pro žáky vybavená počítači s připojením na internet, počítače (dokonce  

i přenosné noteboky) ve standardních třídách, popř. sborovnách s různými periferiemi 

(tiskárna, skener, fotoaparát/kamera, datový projektor, interaktivní tabule, apod.) s připojením 

na internet má k dispozici i pedagogický personál. Kromě dvou respondentů jsou ostatní 

přesvědčeni o výhodnosti připojení k internetu přes Wi-Fi 39 ve škole. Jeden respondent 

odpověděl (malotřídka), že to nepomáhá učení ani řízení, spíše soukromým zájmům.  

Postoj k tabletům je vyrovnaný, všichni se shodli, že to může být pouze dobrý doplněk, když 

se s nimi umí pracovat, ale rozhodně nenahradí klasické, papírové učebnice. 

Pokud by mohli respondenti neomezeně investovat do ICT, volili by kromě respondenta ze 

soukromé školy především další nákup hardware a software. Respondenti z malých škol by 

dále nakupovali pevné stanice, laptopy, tablety a zvyšovali jejich počet, resp. modernizovali 

stávající. Respondenti z větších škol by se soustředili na nákup dalších datových úložišť, 

vytvoření IT-oddělení pro profesionální správu ICT (např. si uvědomují, kolik stovek zařízení 

komunikuje přes školní Wi-Fi) a veškerého zařízení ve škole. Také se objevila potřeba 

nákupu profesionální čtečky čárových/QR kódů 40 pro efektivní inventarizaci majetku školy. 

Jednotný postoj respondentů panuje i v regulaci používání vlastních zařízení ve škole. Všichni 

odpověděli, že mají stanovená pravidla, např. ve školním řádu. Ve většině případů se ovšem  

 

 

39 Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wi-fi, wifi) je v informatice označení pro několik standardů IEEE 802.11 popisujících bezdrátovou 

komunikaci v počítačových sítích (též Wireless LAN, WLAN). Samotný název WiFi vytvořilo Wireless Ethernet Compatibility Aliance. 

Tato technologie využívá bezlicenčního frekvenčního pásma, proto je ideální pro budování levné, ale výkonné sítě bez nutnosti pokládky 

kabelů. 

40 Čárový kód je prostředek pro automatizovaný sběr dat. Je tvořen černotiskem vytištěnými pruhy (v některých novějších verzích kódu 

mozaikou) definované šířky, umožňující přečtení pomocí technických prostředků – čteček (pro jednorozměrné kódy) či skenerů (pro jedno- i 

dvourozměrné kódy). 

QR kód (anglicky: QR Code) je prostředek pro automatizovaný sběr dat. Zkratka vychází z anglického „Quick Response“, tedy kódy rychlé 

reakce. QR kód dokáže zakódovat mnohem větší množství dat, než klasický EAN čárový kód 
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rozumí telefonování při výuce a odpovědnost za ztrátu či poškození. Jeden respondent mi 

dokonce dal nahlédnout do školního řádu, kde se psalo: „Během vyučování mají žáci vypnuté 

mobilní telefony.“ 

Technologie k řízení (otázka 3, 5, 9, 21, 25, 26, 29) 

V odpovědích respondentů převládal centrální systém Bakaláři 41, poté ŠkolaOnLine 41,  

Office 365 pro školy 41. Dva respondenti odpověděli, že žádný centrální systém pro správu 

a řízení nemají. 

Interní komunikace v malých školách probíhá převážně na osobní úrovni (rozhovor, porada, 

apod.), popř. telefonicky, elektronicky minimálně (např. nabídky dalšího vzdělávání, apod.).                   

Ve větších školách je standardem v interní komunikaci kromě osobní úrovně, vč. telefonické,  

kterou většina upřednostňuje, také elektronická forma (E-mail 42, webová stránka 43 školy, 

sociální sítě, školní Moodle 44), která je častá především při hromadných 

zprávách/informacích na více lidí najednou. Jeden respondent zmínil i klasickou nástěnku 

s informacemi/zprávami. Interní komunikace probíhá zpravidla v pracovní dny a pracovní 

dobu. 

V externí komunikaci převládá elektronická forma (E-mail, webová stránka školy, vč. 

elektronické třídní knihy a žákovské knížky), přidává se školní časopis. 

Administrativa s oběhem dokumentů je řešena interními směrnicemi, schvalování funguje na 

osobní komunikaci s ředitelem popř. nižším managementem školy, dokumenty kolují fyzicky. 

V malých školách dělá vše jedna osoba – ředitel, který připravuje podklady externí účetní. 

Evidenci majetku mají školy elektronicky, menší školy v jednoduchém souboru Microsoft 

Excel, větší školy mají sofistikovanější programy spojené např. s čárovými kódy apod. 

Spolupráce a podpora (všichni rozuměli automaticky finanční) se zřizovatelem je hodnocena 

rozdílně. Někteří respondenti z větších škol odpověděli, že není příliš intenzivní, že drtivou 

většinu např. hardware+software zaplatili z projektů či jiných zdrojů. Respondenti z malých  

41  http://www.bakalari.cz    http://www.skolaonline.cz/    http://office.microsoft.com/cs-cz/academic/ 

42 Elektronická pošta, zkráceně e-mail (zkráceně také mail), je způsob odesílání, doručování a přijímání zpráv přes elektronické 

komunikační systémy. 

43 Webová stránka je dokument, který je možné pomocí webového prohlížeče zobrazit na monitoru počítače či displeji mobilního přístroje. 

Webové stránky jsou obvykle poskytované v rámci World Wide Webu. Informace jsou prezentovány ve formě hypertextu, který je vytvořen 

použitím značek HTML nebo XHTML. Stránky se skládají z textu, multimediálních dat (obrázky, videa, zvuky,…) a odkazů, které umožňují 

přechod na další webové stránky. 

44 Moodle [můdl] je softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. Je vyvíjen jako nástroj 

podporující sociálně konstruktivistický přístup ke vzdělávání. Moodle je poskytován zdarma jako otevřený software spadající pod obecnou 

veřejnou licenci GNU. 
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škol naopak hodnotí zřizovatele pozitivně a vstřícně. Nakoupí jim, co potřebují, popř. navýší 

rozpočet, i když s určitými limity. Využívají zřizovatele pro opravy a servis Webové stránky 

škol jsou dle respondentů spravovány ve velkých školách buď jednou interní osobou, nebo 

více pracovníky, kteří mají oprávnění/přístup do své sekce. Aktualizace 

skenovacích/kopírovacích a tiskových zařízení, ICT administraci, správu, know-how  

a tvorbu/správu webových stránek (provádí většinou stejná firma jako pro obec). 

Většina respondentů odpověděla, že osobně/profesně nevyužívají elektronické výukové 

programy. Někteří vyzkoušeli naposledy při studiu školského managementu. Jeden 

respondent z větší školy využívá a tvoří školní prostředí Moodle  pro školní výuku. 

webových stránek školy probíhají denně v případě více uživatelů/redaktorů v případě 

provádění jednou osobou většinou max. týdně, vždy v konkrétní den. Především proto, aby 

informace byly aktuální a nezapomnělo se na detaily (např. školní akce, fotografie apod.). 

Jeden respondent z malé školy odpověděl, že nemají webové stránky školy na internetu.  

Všichni respondenti, kromě jednoho, odpověděli, že používají ve své funkci ve škole  

i soukromě elektronické bankovnictví. 

Ředitel + ostatní personál a ICT (otázky 4, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 24, 27, 28) 

Všichni respondenti napíší většinu textu elektronicky, přes klávesnici počítače, než klasicky 

na papír. Za den se jedná v průměru o objem 3-4 stránek elektronického textu. 

Všichni respondenti se shodují, že denně stráví „mnoho času“ elektronickou komunikací 

(především E-mailování, poté telefonování a nejméně času SMS 45), v průměru odhadují 

respondenti z velkých škol minimálně 2-3 hodiny denně, z malých škol minimálně hodinu. 

Ve velkých školách je standardem, že každý pedagogický pracovník má svůj laptop, ve třídě 

připojení k internetu, dataprojektor, ozvučení, plátno, popř. interaktivní tabuli pro využití ve 

výuce a denně využívá elektronickou žákovskou knížku a třídní knihu. K využívání výše 

uvedených standardů jsou pedagogové většinou nuceni „shora“, tedy ředitelem, popř. 

středním managementem školy, jejichž cílem je vypěstování zvyklosti v používání. 

Všichni respondenti se shodují, že pořízení hardware a software je menší problém, než ho 

naučit všechny pedagogické pracovníky správně používat a využívat. Obecně respondenti 

hodnotí přístup pedagogického sboru k řízení pomocí ICT pozitivně. Pedagogičtí pracovníci 

jsou nakloněni tomuto trendu, jen je třeba neustálého proškolování na obsluhu software. 

 

 

45 Služba krátkých textových zpráv (zkratka SMS z anglického Short message service) je název pro službu dostupnou ve většině 

digitálních mobilních telefonů. Zprávu lze posílat mezi mobilními telefony, jinými zařízeními, na pevné telefony nebo přes internet. Délka 

zprávy je omezena na 160 znaků. V Evropě se často jako SMS označuje i samotná krátká textová zpráva. 
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Kromě obou respondentů z malých škol se ostatní shodli ve velice kladném vztahu k ICT 

obecně, v neustálém využívání internetu přes různá rozhraní (netbook, laptop, chytrý telefon 

apod.).  

Všichni respondenti si uvědomují, že škola budoucnosti bude existovat včetně ICT, ale 

zároveň dodávají, že elektronizace musí být v rozumné míře. Nezastupitelná bude ve školství, 

vzhledem k lidské pospolitosti a sociálním vazbám, vždy role učitele, setkávání, osobní 

kontakt lidí. Stejně vyznívá i vyjádření, že ICT musí být pomocníkem v řízení, ve výchově  

a vzdělávání, nikdy ale nenahradí manažera, učitele, žáka. Jeden respondent z malého města  

a středně velké školy odpověděl, že je aktuálně na 100% svých představ o využití ICT při 

řízení. Řízení školy pomocí ICT že je min. 10 let zastaralá teorie, od které se čím dál více 

ustupuje, že rozvíjí řízení především po stránce osobní.  

Všichni potvrzují obecnou tezi, že efektivní řízení bez ICT neexistuje a dokáží si představit 

konkrétní situaci, kde jim právě ICT pomáhá. 

Respondenti z velkých škol uvádějí více než jednu osobu z personálu školy, která je 

„zapálená“ do ICT, dokonce že jsou v pilotních projektech týkajících se ICT. Jeden 

respondent  

odpověděl, že využívání ICT ve školství se již stalo normou a tedy není třeba „zápalu“, ale jen 

dělat normální práci učitele, která se bez ICT neobejde. Respondent z malé školy odpověděl, 

že „zapálený“ je vždy nejdříve ředitel, který je pak jakýmsi aktivátorem pro celý personál 

(osobní příklad). 

V odpovědích respondentů na otázku, která kompetence je pro ně v ředitelské funkci 

nejdůležitější se objevilo: leadership, komunikace, vedení lidí, jednat se spolupracovníky  

a nepřekážet jim při realizaci jejich myšlenek, spolupráce, schopnost dosažení kompromisu, 

společného řešení a dosažení cílů. 

ICT gramotnost respondenti definují různě:  

Předmět, který učí od 3. třídy a dále ho mají jako průřezový předmět/činnost v ostatních 

předmětech. 

Cíl školního roku, vč. stanovení úrovně ICT gramotnosti, způsobu měření a rozpoznání 

statusu, náčrtu postupu k dosažení. 

Vhodné používání ICT pro usnadnění života. 

Schopnost využít ICT v rozsahu požadavků běžného života. 

Umět pracovat s technikou, kterou máme u nás ve škole. 
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Požadavky na vzdělávání pracovníků související s ICT musí vycházet především od 

pracovníků samotných. Ve sboru se tak přirozeně vyvíjí jednotlivci či skupiny, které se 

orientují na různé, konkrétní dovednosti, např. na ovládání tabletů či chytrých telefonů, na 

vytváření prezentací pro interaktivní tabule apod. Jeden respondent vyjádřil potřebu 

vzdělávání v oblasti tvorby digitálních úloh, aby mohli pedagogové tvořit vlastní, interaktivní 

učebnice s úlohami na různých úrovních. Jeden respondent ze soukromé školy sdělil, že by 

rád poslal své pracovníky na školení BYOD 46. 

Ze sociálních sítí využívají respondenti Facebook 47, Spolužáci 47, RVP 47, Khanova škola 47, 

Google+ 47, nikoliv však na každodenní bázi, odhadují max. půl hodiny času týdně.  

Dnešní stav a budoucnost (otázky 10, 17, 22, 23, 30) 

Respondenti z větších škol vnímají jako nejpalčivější problémy ve větším využití ICT pro 

řízení školy nedostatek finančních prostředků na modernizaci a zvýšení množství hardware + 

software a také na mzdy kvalitní osoby v pozici IT technika. Respondenti z malých škol řeší 

rychlost připojení na internet (odezvy online aplikací). Všichni se shodují, že rychlost 

zastarávání hardware + software je větší než možnosti jeho obměňování. Stejně tak se 

shodují, že bez finančních prostředků Evropské unie by zřizovatel školy nemohl uvolnit 

takové sumy pro nákup ICT. 

Do procesu tvorby ICT plánu ve velkých školách je zapojeno více pracovníků: především  

ICT koordinátor, vedení školy, správce operačního systému, popř. pedagogové ICT a dle 

jednoho respondenta probíhá též diskuze všech zaměstnanců. Jeden respondent mi odpověděl: 

„ICT plán je mrtvý dokument, škola je živá. Plán dokáže pouze rámcově vytyčit směr, ale 

dynamiku školy nikdy nemůže kopírovat.“ 

ICT plán malých škol sestavuje pouze ředitel a správce sítě, který je externí. Jeden takový 

dokument jsem při rozhovoru obdržel k náhledu a je to de facto popis aktuálního stavu na dvě 

strany DIN A4, tedy počet a popis existujícího hardware a software a vzdělání pracovníků. 

Jako cílový stav v tomto konkrétním příkladě ICT plánu malé školy je výměna zastaralé 

výpočetní techniky v mateřské škole a školní družině. 

 

46 BYOD (z anglického "Bring Your Own Device") je vzrůstajícím trendem, který znamená, že si zaměstnanci nosí svá vlastní "chytrá" 

zařízení (jako jsou notebooky, smartphony, wi-fi routery apod.) do firemního prostředí. To samozřejmě zvyšuje tlak na informační bezpeč-

nost, kterou BYOD znesnadňuje. Na druhou stranu zavedení BYOD politiky ve společnosti může znamenat zvýšení její atraktivity, produk-

tivity a mobility jejích zaměstnanců. Se stíráním hranic mezi vnitřním a venkovním prostředím firmy a s možnostmi virtualizace aplikací 

nebo celých uživatelských prostředí (desktopů) může být integrace BYOD do firemních politik efektivní reflexí současného vývoje IT. 

47 https://www.facebook.com/     http://www.spoluzaci.cz/    http://rvp.cz/    https://khanovaskola.cz/     https://plus.google.com/ 
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Jeden respondent z malé školy odpověděl, že nemají žádný ICT plán. 

Jako svůj největší počin za poslední rok v ICT respondenti uváděli: 

- vybavení škol počítači z programu EU „peníze do škol“ 

- vybudování mobilních počítačových učeben (notebooky v dobíjecích, pojízdných skříních) 

- vybavení tříd interaktivními tabulemi 

- modernizace studovny (počítače s dotykovými obrazovkami), automatizace školní knihovny 

- zavedení a aktivní používání elektronické žákovské knížky ze strany pedagogů, žáků 

 a rodičů 

- zasíťování školy přes Wi-Fi (tedy mobilní přístup k internetu ve škole) 

- pochopení, že jsou i pedagogové, kteří odvádějí úžasné výkony a ICT přitom hraje pouze 

vedlejší roli 

Na malých školách je ICT koordinátorem sám ředitel, který má k dispozici externího správce 

sítě apod. Na větších je to pedagog s odpovídajícím vzděláním, jeden respondent odpověděl, 

že externí student ICT (bývalý absolvent školy). Na malých školách nemá ředitel/pedagog 

snížený úvazek např. o 1 hodinu pro údržbu ICT. Na větších školách je ICT koordinátor 

metodikem a podporou pro kolegy v oblasti ICT, je iniciátorem změn, spravuje sítě a servery, 

stará se o bezpečné ICT prostředí, vyučuje ICT. 

Na otázku jak by mohlo ICT pomoci od každodenní administrativy odpovídali respondenti 

rozdílně, jejich formulace byly zřejmě ovlivněny tím, že to byla jedna z posledních otázek: 

- ICT umocnilo množství každodenní administrativy. Pokud by nebylo ICT, nebylo by ani tak 

velké množství administrativy, protože by ji nikdo nestačil vyřizovat. 

- Obávám se, že nijak; pomáhá, když vypnou elektrický proud. 

- Už usnadňuje: taková hromadná korespondence je v době přijímacího řízení do ZŠ a MŠ 

nenahraditelným ulehčením. 

- Tak to opravdu nevím… 
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4. ZÁVĚR 

 

Strategie digitálního vzdělávání a datové informační politiky ve školství nebyla v době 

zpracování této práce známa, je však zřejmé, že by měla obsahovat i téma řízení škol 

s podporou ICT. 

Dle indicií ve stávající strategii vzdělávací politiky je popsaný fakt, že klesá věk pedagogů, 

vč. ředitelů a existuje roztříštěné řízení a neúměrné množství povinností ředitelů škol. 

Předpokládá se, že s vyšším věkem (aktuálně průměr nad 50 let) se také zvyšuje odpor vůči 

ICT a tedy i jeho používání a příp. zavádění do života školy. Tato teze se ovšem ve výzkumu 

nepotvrdila. Co výzkum potvrdil, je nadměrné zatížení ředitelů administrativními úkony  

(až 50% času), se kterými ve velkých školách pomáhá právě ICT. 

Ve strategii se objevují paralely s využíváním ICT jako nástroje pro dosažení cílů 

v pedagogickém procesu i v řízení. 

Závěry zpráv ČŠI jsou i po několika letech stále relevantní. Především informace o stáří  

a chybějícím hardware a software. Stejně tak informace, že výměna či nákup nového 

hardware či software je možný pouze díky získání externích finančních prostředků (nikoliv 

pouze od zřizovatele). Internetové připojení přes Wi-Fi ve škole je velmi rozšířené, jeho 

rychlost a cena je potenciálem pro zlepšení. Zařízení jako DVD přehrávač či datový projektor, 

které se objevovaly v příkladech ICT před pěti lety už jsou buď zastaralé, nebo standardní. 

V dnešní době se uvádí laptopy, interaktivní tabule a tablety. Rozdíl mezi školami je ovšem 

velký. Úroveň informační gramotnosti ředitelů se jeví dle šetření ČŠI pozitivně, nicméně 

záleží na definici tohoto pojmu. Pro kompetenci ředitele už nestačí pouze dovednost ovládání 

tzv. offline software Microsoft Office (PowerPoint, Word, Excel, Outlook) a internetový 

prohlížeč. Je třeba, aby měl min. povědomí o ICT trendech, službách, struktuře, možnostech, 

ochraně, atd. uměl využívat elektronické, sociální (virtuální) sítě, tzv. cloudy 48 apod. Pro 

zavedení ICT jako standardu kultury školy a do řízení je klíčový postoj a přístup ředitele 

k ICT a koordinátora ICT ve škole. Právě získání kvalitní osoby pro tuto funkci je ovšem 

zásadní. Školy nemají finanční prostředky na zaplacení externího, profesionálního personálu.  

 

 

48 Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií. Lze ho také charakterizovat jako 

poskytování služeb či programů uložených na serverech na Internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat například pomocí 

webového prohlížeče nebo klienta dané aplikace a používat je prakticky odkudkoliv. Uživatelé neplatí (za předpokladu, že je služba placená) 

za vlastní software, ale za jeho užití. 
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Správu, administrativu a další úkoly spojené s funkcí ICT koordinátora vykonávají sami 

ředitelé či jiný pedagogický personál nad své standardní úkoly. 

Po rozhovorech s řediteli souhlasím s tvrzením, že není souvislost mezi úrovní vybavení školy 

a mírou využití ICT. Klíčové jsou osobní kompetence řídícího a pedagogického personálu, 

jeho motivace, nadšení zkoušet nové. Velice by pomohlo investovat do vzdělávání tohoto 

personálu. Pokud tento personál dostane k dispozici např. hardware, má min. předpoklady  

a motivaci, naučí se s tímto hardware pracovat sám nebo s podporou okolí. Druhým krokem 

ovšem je správné využití v pedagogickém procesu nebo řízení, zde už chybí masivní sdílení 

zkušeností (kromě např. portálu www.rvp.cz). 

Ředitelé věří, že moderní řízení školy se bez ICT neobejde, výzkum ovšem ukázal zásadní 

rozdíly mezi řízením s podporou ICT u velkých a malých škol, např. minimální využití  

u malotřídky na vesnici (max. pouhý offline software) a sofistikované systémy pro velké 

školy ve městech (online software). Bohužel většina tohoto software nebo systémů či 

programů funguje solitérně, tedy bez vzájemného propojení  

a výměny dat mezi sebou. V první prioritě řeší ředitelé, aby hardware a software vůbec byl, 

poté aby ho bylo dostatek a aby fungoval (kvantita). V druhé prioritě pouze někteří řeší, jak 

by hardware a software mohl fungovat (kvalita). Bohužel všichni řeší nedostatek 

kvalifikovaných lidských zdrojů a stejně tak nedostatek finančních zdrojů pro tuto specifickou 

činnost ve školství.  

Nebo příklad z komunikace: malá škola nemá webové stránky, velká má s max. týdenní 

aktualizací a redakčním systémem na pozadí s možností přidělání různých úrovní práv a 

přístupů. Bohužel až okrajově, když se vůbec řeší, je bezpečnost dat  

a ochrana osobních informací ve školství – viz. tzv. kybernetický zákon. 49 

Velký rozdíl je také v přístupu a chápání ICT, např. tvrzení ředitele jedné školy, že by chtěl 

více využívat vlastní zařízení dětí ve škole a naprosto opačný názor ředitele jiné školy, že žáci 

mají zákaz používání vlastních elektronických zařízení ve škole. Nebo příklad ICT plánu, 

který malá škola nemá vůbec či obsahuje pouze jednu větu až po obsáhlé dokumenty 

připomínající projektové řízení u velkých škol. 

 

 

49 https://www.govcert.cz/cs/legislativa/legislativa/ nebo http://www.kybernetickyzakon.cz/ či Sbírka zákonů - částka 75 

Zákon č.181/2014 Sb. ze dne 23.7.2014 Zákon o kybernetické bezpečnosti platný od 1.1.2015 
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Ředitelé se shodují v tom, že ICT v řízení školy musí být pouze prostředkem či jedním 

z nástrojů, hlavní důraz musí být na lidskou, osobní interakci, která je pro vzdělávací instituci 

specifická. ICT v řízení školy pomáhá především v komunikaci (interní + externí), ve 

zpracování školské agendy (rozvrhu hodin, třídní knihy, žákovské knížky, evidence žáků  

a zaměstnanců), ve vedení účetnictví, mzdy, v inventarizaci majetku, v sebevzdělávání 

managementu, v řízení školního stravování. 
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6. PŘÍLOHY: 

Příloha č. 1 - Otázky k polostrukturovanému rozhovoru pro výzkum 

1. Jak starý máte hardware ve Vaší škole? 

2. Domníváte se, že tablety jsou lepší než papírové učebnice? 

3. Používáte nějaký centrální informační systém pro řízení / vedení agendy školy? Jaký? 

4. Kolik textu v průměru za den napíšete klasicky propiskou na papír a kolik elektronicky přes 

klávesnici? 

5. Jak komunikujete: interní (pedagogičtí + neped. pracovníci) a externí (žáci, rodiče, dodavatelé)? 

Četnost a pomocí jakého kanálu, v jakou časovou dobu apod. komunikujete?  

6. Kolik času denně Vás stojí mailování a kolik telefonování, popř. sms či sociální sítě? 

7. Domníváte se, že připojení žáků a zaměstnanců k internetu pomocí wifi ve škole pomáhá 

efektivnímu řízení? 

8. Jak jsou zaměstnanci školy připraveni k řízení s využitím ICT? (osobní kompetence, odpovídající 

hardwarové vybavení doma/na pracovišti, atd.) 

9. Jak funguje oběh a schvalování dokumentů, formulářů ve škole? (finance: drobné nákupy, 

objednávky, faktury...  nepřítomnost: dovolená, lékař...  evidence majetku, zápisy z porad, 

oběžníky, nařízení, apod.) 

10. Co je pro Vás nejpalčivějším problémem při větším využití ICT v řízení školy? 

11. Jsou zaměstnanci školy připraveni pro řízení s podporou ICT? 

12. Jaký je Váš osobní vztah k ICT? Používáte např. tzv. chytrý mobil s připojením na internet? 

Kolik času denně v průměru využíváte internet (pracovně + soukromě)? 

13. Představte si, že máte neomezené finanční aj. možnosti. Jak byste je využil pro ICT a řízení ve 

Vaší škole? 

14. Věříte, že jsme na počátku rozvoje a využití ICT ve školství? Škola budoucnosti nebude bez 

ICT existovat? 

15. Dokážete si představit situaci v řízení školy, ve které Vám může efektivně pomoci ICT? 

16. Jak byste obecně zhodnotil přístup, resp. vztah zaměstnanců k ICT? Označil byste alespoň jednu 

osobu ze svého sboru za "zapálenou" pro ICT? 

17. Kdo všechno se spolupodílel na tvorbě ICT plánu a jak se ho daří naplňovat? 

18. Jakou kompetenci ve své ředitelské funkci považujete za nejdůležitější? 

19. Existují ve Vaší škole pravidla pro používání telefonů, tabletů, apod. zařízení, které vlastní děti? 

20. Jak staré (zhruba) jsou PC (hardware) a software, které má k dispozici pedagogický sbor? 
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21. Můžete prosím krátce popsat spolupráci se zřizovatelem v oblasti ICT? (Pochopení, finance, 

podpora know-how, apod.) 

22. Co byste uvedl jako svůj největší počin, co se povedlo udělat, nakoupit, změnit za poslední rok 

v oblasti ICT ve škole? 

23. Kdo je ve Vaší škole koordinátoem ICT a jaké činnosti vykazuje? 

24. Jak byste definoval nebo co si představíte po pojmem "ICT gramotnost"? 

25. Využil jste někdy (profesně či soukromě) nějaký e-learningový program? Co se Vám na něm 

nejvíce líbilo? 

26. Kdo a jak často aktualizuje webové stránky školy? 

27. Pokud byste se mohl sám jako ředitel a také své pedagogické pracovníky poslat na jakékoliv 

školení související s  ICT, bez ohledu na finance a čas... jaké téma by toto vzdělávání mělo? 

28. Máte Vy nebo někdo z ped. + neped. sboru svůj učet v některé sociální komunitě a aktivně ho 

využíváte?(facebook, twitter, google+, spoluzaci, mimibazar, rvp atd.) 

29. Používáte internetové bankovnictví? 

30. Jak konkrétně by Vám mohlo ICT pomoci od každodenní administrativy? 

Kolik dětí má Vaše škola? 

Kolik pedagogického + nepedagogického personálu? 

Jaký je na Vaší škole poměr mužů a žen, vč. věkového průměru? 

 


