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Název diplomové práce: 

Řídící struktura vysokých škol 

Abstrakt: 

Diplomová práce „Řídící struktura vysokých škol“ mapuje klíčové organizační prvky vysokých 

škol v České republice, a to jak z pohledu vnitřního ze samotné školy, tak z pohledu vnějšího 

z různých institucí, které jsou navázány na vysoké školy, kontrolují je, nebo jsou jinak svázané 

s jejich existencí. Tyto organizační prvky jsou také porovnány s běžnou praxí managementu a 

jsou ukázány klíčové momenty, kde se praxe obchodních organizací liší od praxe vysokých 

škol. V rámci seznámení se s organizační strukturou byla provedena analýza počtu vedoucích 

pracovníků a to jak v absolutních číslech, tak i vzhledem k počtu studentů na vybraných 

vysokých školách. Nakonec byly provedeny rozhovory s řídícími pracovníky z těchto vysokých 

škol a porovnány jejich zkušenosti z vysokoškolského života. 

Klíčová slova: 

Vysoká škola, Akreditační komise, management, rektor, děkan, prorektor, proděkan, 

financování, organizační struktura, zákon o vysokých školách 
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Title of the Master’s Thesis: 

The management structure of universities 

Abstract: 

Master’s Thesis "The management structure of universities' mapping key organizational 

elements in universities in Czech Republic, both in terms of internal point of view and from 

outside view from different institutions that are linked to universities, control them or are 

otherwise tied to their existence. These organizational elements are also compared to the 

practice of business management and key moments are shown, where the practice of business 

organizations differs from universities. As part of familiarizing with the organizational structure 

the analysis of the number of managerial staff was performed both in absolute numbers and 

relative to the number of students at selected universities. Finally, interviews were conducted 

with senior managers of these universities to compare their experiences of college life. 

Key words: 

College, university, Accreditation Commission, management, rector, dean, vice-rector, vice-

dean, financing, organizational structure, the Higher Education Act  
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1. Úvod 

Vysoké školy, jako vzdělávací organizace a součásti terciálního vzdělávání jsou nejvyšším 

článkem vzdělávací soustavy a jejich fungování má přímý dopad na společnost a to nejen 

v samotné stránce vědění a práce se znalostmi, ale hrají také důležitou roli ve směru 

ekonomickém, sociálním, kulturním a strategickém. Vysoké školy jsou sami o sobě zdrojem 

kvalifikovaných pracovníků pro trh práce, ale také polem seberealizace studentů a také 

samotných zaměstnanců škol. Ať už z pohledu organizace, kde může mladý člověk získat 

vzdělání, nebo organizace, která představuje cílovou stanici trhu práce, vysoké školy se pomalu 

stávají čím dál důležitějším článkem v české a i světové společnosti. 

Vysokoškolský systém České republiky je dnes aktuálním národním tématem, jeho financování 

je trvale debatováno na půdě ministerstva školství a rostoucí počty žáků jsou zdrojem obav 

nejen v laické veřejnosti. Aktuálnost tématu dokládá fakt, že v době psaní této práce se 

v poslanecké sněmovně nachází návrh nového vysokoškolského zákona. 

 S rostoucím počtem studentů se stále častěji začíná skloňovat pojem kvalita v kontextu 

vysokoškolského vzdělání. Několika vysokým školám je vytýkána nedostatečná příprava jejich 

studentů, v nedávné době byly dokonce Akreditační komisí odebrány akreditace v některých 

studijních programech. 

Spolu s řízením kvality je spojena obecnější úroveň řízení a to řízení samotných vysokých škol, 

ať po stránce pedagogické a vědecko-výzkumné, tak i po stránce procesní, nebo i po stránce 

podnikatelské. 

Soustavou řízení vysokých škol se zabývá i tato diplomová práce. Ta si klade za cíl zmapovat 

nejen vnitřní svět vysoké školy, ale také nejdůležitější vnější vlivy organizací a organizačních 

složek státu, které jsou k tomu zřízeny. Jak bude na mnoha místech ukázáno, vysoká škola není 

tak izolovaný svět, jak je mnohdy laickou veřejností chápán.  

Práce postupně provede čtenáře specifiky organizační struktury oproti klasickým obchodním 

organizacím, se kterými se setkáváme na trhu, představí řídící strukturu vysokých škol a 

vzájemné vazby, zodpovědnosti a pravomoci vedoucích pracovníků a také představí organizace 
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mimo vysoké školy, které však na vysokoškolský svět mají podstatný vliv nebo od něj odvíjí 

svou existenci. 

Praktická část práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá přímo organizační a řídící 

strukturou, která se dá zmapovat pomocí strategických dokumentů, které každá vysoká škola 

publikuje a které mají závaznou strukturu. Díky tomu je možné je snadno porovnávat a pracovat 

s nimi. Druhá část pak pracuje přímo s informacemi od vedoucích pracovníků vysokých škol. 

Vybraní vedoucí pracovníci byli dotázáni na některé aspekty života vysokých škol, na procesy 

které se v nich odehrávají a na jejich vedoucí role. 

Tato práce se primárně zaměřuje na fungování a život veřejných vysokých škol. Vysoké školy 

soukromé a státní jsou v mnoha aspektech stejné nebo podobně vysokým školám veřejným, 

nicméně existují aspekty, kde se významně liší. Aspirací této práce není postihnout všechny 

varianty beze zbytku, proto pokud nebude v textu uvedeno jinak, týká se kontext veřejných 

vysokých škol. 
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2. Vzdělání a systém českého vysokého školství 

 Boloňský proces a třístupňový systém vysokoškolského 

vzdělávání 

Systém českého vysokého vzdělávání prošel v posledních 25 letech značnými změnami, které 

byly vynucené demografickými vlivy a také globalizačními tlaky. Jelikož každoročně roste 

podíl uchazečů o vysokoškolské vzdělání, systém v minulosti musel reagovat na tento jev a 

bylo nutné přistoupit k některým změnám. Stejně tak se objevila v rámci Evropské integrace 

myšlenka zaměnitelnosti a uznatelnosti studia v evropských zemích. 

Původní systém, který obsahoval čtyř až šestileté obory předpokládal, že potenciální student 

vysoké školy má jasnou představu o svém oborů zájmů a může tak studovat úzce vymezený 

program. Avšak s tím jak postupně v minulosti rostl počet studentů, rostla i míra těch, kteří 

jednou nebo i vícekrát svůj obor změnili. Zvyšující se podíl vysokoškolských studentů 

v populaci a míra „nerozhodnutých“ studentů vytvářely na vzdělávací systém dva tlaky: 

1. Zobecnit studijní programy tak, aby obsáhly širší obor informací 

2. Reformovat délku studia, kterou studenti tráví na vysoké škole – v důsledku doby studia 

bylo pro některé studenty finančně obtížné odložit nástup do povolání i o šest a více let. 

Tento systém byl rovněž značně nákladný pro stát. 

Spolu s globalizačními vlivy přibyla rovněž poptávka po 

3. Uznatelnosti vysokoškolského vzdělání po celé Evropě (nebo alespoň v její většině) 

Vývoj terciárního vzdělávání v rozvinutých zemích světa v posledních padesáti letech ukazuje, 

že expanze je nezbytně spojena s jeho diverzifikací, oba procesy jsou navzájem podmíněné a 

vedou k nim obdobné důvody. Ekonomické důvody a nároky pracovního trhu – při rostoucím 

podílu absolventů terciárního vzdělávání – požadují více různých směrů, druhů a různých 

úrovní odborné přípravy. Sociální důvody a rozšiřování přístupu na vysoké školy pak mají za 

následek daleko vyšší heterogennost studujících, tedy i mnohem větší rozmanitost jejich 

studijních předpokladů, zájmů, motivací a životních cílů. Kvantitativní expanze proto probíhá 

společně se strukturálními proměnami; s novými typy institucí a studijních programů 
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terciárního vzdělávání se však mění i jeho ostatní charakteristiky a současně tedy dochází i k 

proměně kvalitativní. (Koucký, 2009) 

Boloňská deklarace, rozvíjející myšlenku harmonizace národních vysokoškolských systémů, 

pokládá zajišťování kvality za nutnou podmínku tohoto vývoje. V tomto smyslu Boloňská 

deklarace vyslovuje „podporu evropské spolupráci v oblasti udržování kvality se zřetelem na 

vypracování srovnatelných kritérií a metodologie“. Toto znění Boloňské deklarace je značně 

zavazující, a proto byla představa o nutnosti skutečně vytvořit srovnatelná kritéria a 

metodologie pro mnoho odborníků v oblasti hodnocení kvality (i všech dalších, kterých by se 

taková skutečnost zásadně dotýkala) stěží přijatelná a otvírala tak prostor k hlubší diskuzi. 

Rámec pro tuto diskuzi byl dán důrazem na existující a rovněž v budoucnosti potřebnou 

diverzitu evropských vysokoškolských institucí a jimi poskytovaných programů v souvislosti s 

požadavkem zachování jejich autonomie obohacující národní kultury jednotlivých 

signatářských zemí (Kalous, a další, 2006c).  

Řešení této situace se postupnými kroky snažily řešit pravidelné konference, kde ministři 

evropští ministři školství reagují právě na popsané trendy, které se ve vysokém školství 

objevily. První taková konference se odehrála 25. května 1998 v Paříži, kde se sešli ministři 

školství Francie, Itálie, Německa a Spojeného království a podepsali Sorbonnskou deklaraci o 

harmonizaci struktury vysokoškolského vzdělávání.  

Na dalších konferencích1 se cíle dále rozšiřovaly a zpřesňovaly. Postupně k dohodě 

přistupovaly další státy. Česká republika přistoupila na dělené vysokoškolské vzdělávání již 

v roce 1998, nicméně rozdělování některých oborů trvalo až do roku 20112. Proces, při kterém 

státy sjednocovaly své vysokoškolské systémy, se nazývá Boloňský proces a do dnešního dne 

představuje dohodu 47 států, z nichž některé jsou i mimoevropské. Po tom, co Česká republika 

vstoupila do Boloňského procesu, postupně rozdělovala studijní programy do tří stupňů – 

bakalářského, magisterského a doktorského. 

                                                 
1 Praha v roce 2001, Berlín v roce 2003, Bergen v roce 2005, Londýn v roce 2007, Nová Lovaň v roce 2009 a 

Budapešť v roce 2010 
2 Neznamená to však, že byly rozděleny všechny obory. Některé (jako studia medicíny, práv, pedagogiky 

prvního stupně apod.) ze své podstaty rozdělit nelze. 
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Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání nebo ke studiu 

magisterského studijního programu. Standardní doba studia je 3 až 4 roky (180-240 ECTS 

kreditů). Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla 

obhajoba bakalářské práce (Centrum pro studium vysokého školství, 2012). 

Magisterský studijní program navazuje na bakalářský studijní program. Standardní doba studia 

je 1 až 3 roky (60-180 ECTS kreditů). V případech, kdy to vyžaduje charakter studijního 

programu, může být udělena akreditace magisterskému studijnímu programu, který nenavazuje 

na bakalářský studijní program. Standardní doba studia je potom 4 – 6 let (240 – 360 ECTS 

kreditů). Studium v magisterském studijním programu se řádně ukončuje státní závěrečnou 

zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce (Centrum pro studium vysokého školství, 

2012). 

Standardní doba doktorského studijního programu je 3 až 4 roky. Doktorské studium se řádně 

ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Disertační práce musí 

obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky, přijaté k uveřejnění (Centrum pro 

studium vysokého školství, 2012). Doktorské studium předpokládá vlastní vědeckou činnost a 

samotný průběh se kvalitativně liší od bakalářského a magisterského studia. 

Tento systém je až na některé výjimky uplatňován v rámci celého českého vysokoškolského 

systému, stejně tak jako v zemích, které se přidaly k Boloňskému procesu. V tomto ohledu 

zákon nezohledňuje typ školy (veřejná, státní soukromá), naopak zmíněné dává za podmínku 

pro vznik studijního programu a akreditaci. 

V českém právním systému můžeme najít 3 typy vysokých škol: 

1. Veřejné vysoké školy 

2. Soukromé vysoké školy 

3. Státní vysoké školy 

Každý z těchto právních subjektů má svá specifika. Stejně tak bychom mohli nalézt jiné členění 

(například na univerzitní a neuniverzitní). Jak však bude ukázáno níže, toto rozdělení má 

největší vypovídající hodnotu pro potřeby této práce. 
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Boloňský proces měl však jak při svém vzniku, tak při své existenci mnohé kritiky. Třístupňový 

vzdělávací systém a zavedení bakalářského stupně vysokoškolského vzdělání bylo některými 

považováno jako snahu o zlepšení statistik, kdy nositel bakalářského titulu bude zvyšovat podíl 

vysokoškolsky vzdělané populace, nicméně reálně by nemusel být schopen dostudovat 

magisterský stupeň. 

Známý kritik vzdělávacích systémů K. P. Liesmann zmiňuje riziko degradace vysokoškolského 

vzdělání i vědeckých výstupů: Dá se předpokládat, že pro vědecké a univerzitní kariéry bude v 

blízké budoucnosti titul PhD rozhodující kvalifikací. Habilitace bude dál ztrácet na významu a 

nakonec z pragmatických důvodů zcela vymizí. Ze starého trojčlenu - diplom, doktorát, 

habilitace - vznikne nový: bakalář, magistr, PhD. Přesto se cosi změní. V základním studiu 

poklesne vědecká úroveň, počet absolventů vysokých škol naopak stoupne, pro zájemce o vědu 

nebo opravdu dobré vzdělání se studium prodraží a prodlouží, takže se i podle kritérií 

hospodárností jeví sporné, jestli se to všechno vyplatí. Leccos bychom si ušetřili, kdybychom 

diplomové studium rovnou deklarovali jako další stupeň bakalářského studia, doktorské 

studium jako magisterský program habilitaci jako PhD. (Liessman, 2008) 

 Veřejné vysoké školy 

Každá veřejná vysoká škola je zřízena zákonem, který upravuje její název a sídlo. Veřejná 

vysoká škola má právní subjektivitu a rovněž zřizuje vlastní samosprávné i jiné orgány, které 

zajišťují chod školy a mají rozhodovací pravomoci ve vymezených věcech. (Zákon č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách )3: 

 Samosprávné akademické orgány veřejné vysoké školy 

o Akademický senát 

o Rektor 

o Vědecká rada nebo umělecká rada  

 Další orgány veřejné vysoké školy 

o Správní rada 

o Kvestor 

                                                 
3 Více o samosprávných orgánech veřejných vysokých škol viz kap. 3.3.2 
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V současné době je v české republice 26 veřejných vysokých škol (ČSÚ, 2014). Jejich počet se 

nijak dramaticky za posledních 25 let nezměnil, konkrétně přibyly 3 veřejné vysoké školy. 

Dramatický růst však zaznamenalo množství studentů studujících na veřejných vysokých 

školách (jak bude níže vidět, tento trend není doménou pouze veřejných vysokých škol). 

Obrázek 1 ukazuje množství studentů studujících na veřejných vysokých školách od školního 

roku 1989/1990. 

Obrázek 1 - Počet studentů veřejných vysokých škol, zdroj: vlastní tvorba podle dat z (ČSÚ, 2014) 

 

 Soukromé vysoké školy 

Soukromá vysoká škola, jak již z názvu vyplývá, je soukromý subjekt, který se specializuje na 

poskytování terciálního vzdělání. Zpravidla svůj chod financuje z vlastních zdrojů (obvykle je 

se studiem na soukromé vysoké škole spojena povinnost platit školné), nicméně i soukromá 

vysoká škola má možnost získat peníze ze státního rozpočtu formou grantu, příspěvku nebo 

státní dotace 

Stejně jako veřejné vysoké školy mají i soukromé vysoké školy své akademické orgány, které 

jsou voleny nebo jmenovány obdobnými procesy jako na veřejných vysokých školách. 

V současné době existuje v České republice 43 soukromých vysokých škol. Obrázek 2 ukazuje 

vývoj počtu soukromých vysokých škol se sídlem v ČR od školního roku 2000/2001. 
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Obrázek 2 - Počet soukromých vysokých škol v ČR, zdroj: vlastní tvorba podle dat z (ČSÚ, 2014) 

 

Obrázek 3 pak ukazuje množství studentů na těchto školách od školního roku 2000/2001. 

Obrázek 3 - Počet studentů na soukromých vysokých školách, zdroj: vlastní tvorba podle dat z (ČSÚ, 2014) 

 

 Státní vysoké školy 

Státní vysoké školy nemají právní subjektivitu. V České republice je jedná pouze o dvě školy 

– Policejní akademii České republiky v Praze a Univerzitu obrany. Jsou to organizace zřízené 

ministerstvy (ministerstvem vnitra a ministerstvem obrany), které mají zájem na jejich 

fungování a přímém dohledu nad nimi. 
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 Počet vysokých škol a studentů 

Množství veřejných vysokých škol se dlouhodobě nijak zvlášť nemění4 a státní vysoké školy 

zůstávají tradičně dvě5. Na druhou stranu od roku 2000, kdy je možné zřídit soukromou 

vysokou školu, vzniklo téměř 50 soukromých vysokých škol (některé však také zanikly, ve 

školním roce 2013/2014 v ČR fungovalo 43 soukromých vysokých škol). Obrázek 4 ukazuje 

souhrnný počet soukromých, státních a veřejných vysokých škol v ČR od školního roku 

1989/1990. 

Obrázek 4 - počty vysokých škol v ČR, zdroj: vlastní tvorba podle dat z (ČSÚ, 2014) 

 

Obrázek 5 pak ukazuje souhrnný počet studentů soukromých a veřejných vysokých škol6 v ČR 

od školního roku 1989/1990. 

                                                 
4 Od roku 1990 přibyly 3 veřejné vysoké školy. 
5 Policejní akademie v Praze a Univerzita obrany v Brně. 
6 Údaj o státních školách nebyl k dispozici 
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Obrázek 5 - Studenti veřejných a soukromých VŠ celkem, zdroj: (ČSÚ, 2014) 

 

 

 Orgány vykonávající správu na úseku vysokého školství  

Vysoké školy jsou svou činností klíčové v celém vzdělávacím systému České republiky. Nelze 

se tedy domnívat, že by stát tak důležité organizace nechal bez kontroly a jistého státního 

dozoru. Ačkoli mají vysoké školy jako organizace značné množství pravomocí co se týče 

samosprávy a vlastního fungování a řízení školy, stát zákonem předepisuje existenci několika 

organizací, které na chod vysokých škol dohlíží. Prvním je samozřejmě samotné ministerstvo 

školství, nicméně zdaleka nestojí samo. Dalšími důležitými organizacemi jsou: 
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2.6.1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy pro vysoké 

školství. je také zřizovatelem veřejných vysokých škol a zřizovatelem a provozovatelem 

státních vysokých škol7. Ministerstvo školství především (Kudrová, a další, 2013):  

a) registruje vnitřní předpisy (§ 43), což podmiňuje jejich platnost, 

b) rozděluje prostředky státního rozpočtu a kontroluje hospodaření (§ 18), 

c) rozhoduje o akreditacích (§ 78 a násl.) a státním souhlasu působit jako soukromá vysoká 

škola (§ 39), 

d) dozírá nad zákonností činnosti veřejných vysokých škol; pokud zjistí nezákonnost, 

upozorní na ni a vyzve k nápravě, a 

e) dozírá nad dodržováním konkrétních povinností vysokých škol; pokud nejsou plněny, 

může Ministerstvo školství přistoupit k omezení či odebrání dané působnosti (§ 38 

zákona). 

Z výčtu je vidět, že MŠMT tvoří spíše dohled a kontrolu činnosti vysokých škol, nicméně přímé 

prostředky pro zasahování do jejich fungování nemá (jak již bylo zmíněno, tento fakt akcentuje 

i zpráva OECD). MŠMT tak obvykle pouze stvrzuje již existující stav (potvrzení výroku 

Akreditační komise, schválení vnitřních předpisů apod.). 

2.6.2 Akreditační komise 

Akreditační komise byla zřízena v roce 1990 zákonem č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, 

později zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Zákon o vysokých školách také upravuje 

její postavení a pravomoci. Materiálně a finančně její činnost zajišťuje Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy (Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ).  

Akreditační komise především hodnotí činnost vysokých škol a akredituje studijní programy. 

V její pravomoci je také omezení, pozastavení nebo odebrání akreditace v případě, že se zjistí 

závažné nedostatky ve výuce nebo výukovém procesu, který je neslučitelný se zákonem o 

vysokých školách nebo se vzdělávacím systémem. 

                                                 
7 Státní vysoké školy nemají na rozdíl od veřejných vysokých škol právní subjektivitu. V současné době existují 

2 státní vysoké školy. 
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Kromě výše vyjmenovaného se Akreditační komise vyjadřuje ve věcech (Zákon č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách ):  

 Žádostí o oprávnění konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 

 Zřízení, sloučení, splynutí rozdělení nebo zrušení fakulty veřejné vysoké školy 

 Udělení souhlasu pro právnickou osobu, která chce působit jako soukromá vysoká škola 

 Určení typu vysoké školy. 

V současné době je předsedkyní Akreditační komise prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc. 

Do širokého povědomí se Akreditační komise dostala v roce 2010 v souvislosti s kauzou 

„rychlostudentů“ na Právnické fakultě západočeské univerzity v Plzni a pak v roce 2014, kdy 

byla odebrána akreditace 4 oborům vyučovaných na Národohospodářské fakultě. Druhý ze 

jmenovaných incidentů v podstatě nebyl příliš zajímavý sám o sobě (Akreditační komise zde 

neřešila protizákonné postupy), nicméně situace byla značně vyhrocena děkanem 

Národohospodářské fakulty Miroslavem Ševčíkem8. Právě situace Národohospodářské fakulty 

je typickou činností, kterou se Akreditační komise zabývá, nicméně historicky dochází 

k odebrání akreditace poměrně zřídka. 

Vzhledem k rozsáhlosti a rozmanitosti oborů ve vysokém školství si Akreditační komise zřizuje 

pro odbornou přípravu svých jednání pracovní skupiny, což je upraveno ve Statutu Akreditační 

komise, který podléhá schválení Vládou České republiky. V současné době má Akreditační 

komise České republiky zřízeno dvacet stálých pracovních skupin, vedených přímo pod názvy 

oborů, např. Chemie, Umění a uměnovědy, Biologie a ekologie, Vojenské obory, Lékařství 

apod. 

Činnost Akreditační komise byla v době psaní této práce mediálně zviditelněna i v souvislosti 

s činností Univerzity Jana Amose Komenského. Na případu UJAK je možné sledovat, jakým 

způsobem chápe Akreditační komise kvalitu vzdělávání a jakým způsobem ji kontroluje. 

                                                 
8 Akreditace byla odebrána především proto, že dané obory neměly podle výroku Akreditační komise dostatečné 

personální zabezpečení. Za tento stav byl opakovaně kritizován sám děkan Ševčík s tím, že během svého 

působení odstoupilo nebo bylo propuštěno značné množství pedagogů Národohospodářské fakulty. Ze strany 

Miroslava Ševčíka se údajně mělo jednat o „čistku“ svých oponentů (viz podrobněji kap. 3.2.4) 
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Akreditační komise v tuto chvíli rozhoduje, zdali UJAK udělit akreditaci na dostudování již 

studujících studentů. 

K tomuto procesu se vyjadřovala přímo i předsedkyně Akreditační komise Vladimíra 

Dvořáková: Finální výrok bude záviset na řadě okolností. Žádost UJAK o dostudování byla již 

jednou Akreditační komisí projednávána. Na základě této žádosti si Akreditační komise 

vyžádala některé dokumenty a na základě těchto dokumentů9 nebylo možné udělit akreditaci 

ani na dostudování, protože by to negarantovalo minimální standarty kvality (Dvořáková, 

2015). 

2.6.3 Rada vysokých škol 

Rada vysokých škol je orgánem reprezentace vysokých škol, který je zřízen legislativně. 

Zabývá se rozvojem, ekonomickým zabezpečením, právní úpravou, činností, organizací a 

řízením vysokých škol a zásadními věcmi dotýkajícími se rozvoje, činnosti a zájmů vysokých 

škol a jejich učitelů, studentů a zaměstnanců, zaujímá k nim stanoviska a doporučení pro 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jiné orgány a instituce (Rada vysokých škol, 

2007).  

Rada vysokých škol se ze své podstaty vyjadřuje k plánování rozpočtů pro vysoké školy, 

legislativním úpravám (ať existujícím, či připravovaným), vyjadřuje se k fungování a složení 

Akreditační komise a sleduje a spolupracuje na spolupráci vysokých škol a Akademie věd 

České republiky. 

V současné době je předsedou Rady vysokých škol doc. Ing. Jakub Fišer, Ph.D. 

2.6.4  Česká konference rektorů 

Česká konference rektorů je orgánem reprezentace vysokých škol České republiky složeným 

z představitelů vysokých škol ve smyslu § 92 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách (Zima, a další, 2014). 

                                                 
9 Explicitně je zmíněn proces vedení diplomových prací 
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Česká konference rektorů je ve své podstatě sdružení všech rektorů státních, veřejných i 

soukromých vysokých škol. Tato organizace má především za úkol diskutovat o podstatných 

skutečnostech, které ovlivňují nebo v budoucnu mohou zásadně ovlivnit tvář vysokého školství. 

Je obvyklé pak výstupy těchto diskuzí komunikovat veřejnosti (podobně jako Rada vysokých 

škol, nicméně zde se jedná pouze o stanoviska rektorů). Organizace má postoj právnické osoby, 

proto svůj postoj může uplatňovat i na úřadech či u soudů. 

V současné době je předsedou ČKR Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity 

Karlovy. 

Česká konference rektorů je členem Konfederace Konferencí rektorů zemí Evropské unie, což 

je organizace, která zaštiťuje konference rektorů členských zemí Evropské unie. 
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3. Management organizace a specifika vysokých 

škol 

 Pojetí organizace v klasickém managementu 

Klasická organizace, ať již je myšlena výrobní firma, firma prodávající služby, anebo i státní 

organizace má jisté charakteristické rysy, kterými se management zabývá. Jedná se především 

o tyto rysy: 

1. Organizační struktura 

2. Řídicí proces 

3. Strategie a dlouhodobé směřování organizace 

4. Financování 

Jelikož se tato práce zaměřuje na poměrně specifické organizace, jakými jsou vysoké školy, 

v první části práce budou nastíněny podobné i odlišné rysy „klasické“ organizace a vysoké 

školy. 

3.1.1 Organizační struktura 

Současné pojetí managementu rozlišuje především 5 základní organizační struktury organizace: 

1. Funkční struktura 

2. Liniová struktura 

3. Liniově-štábní struktura 

4. Divizní struktura 

5. Maticová struktura 

Funkční struktura je založena na seskupování pracovníků do útvaru podle podobnosti úkolů, 

zkušeností, kvalifikace a aktivit (Veber, 2006). Výhody funkční struktury vyplývají na první 

pohled. Dochází zde k poměrně efektivnímu využívání zdrojů, protože se seskupují stejné nebo 

podobné činnosti a procesy, s čímž je spojeno také efektivní využívání případného zařízení, se 

kterým je v oddělení zacházeno. Navíc zde existuje jasná hierarchie nadřízených a podřízených 

a jednoznačné rozhodovací pravomoci. Na druhou stranu existují nevýhody, jako je pomalá 
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komunikace jak horizontálně, tak vertikálně (čili komunikace s jinými odděleními nebo 

komunikace s lidmi o několik hierarchických stupňů výš) a problémy obtížné koordinace. 

 

Obrázek 6 - Funkční organizační struktura, Zdroj: (Veber, 2006) 

Oproti tomu liniová struktura je tvořena velmi malým počtem úrovní, které se v organizační 

struktuře nalézají. Jde o jakýsi filozofický protiklad k funkční struktuře a má řešit právě 

problémy zdlouhavé a obtížné komunikace a malé flexibility. Na druhou stranu právě proto, že 

zde existuje velmi málo mezistupňů mezi řadovými zaměstnanci a nejvyšším managementem, 

nacházíme zde mnoho pravomocí, které jsou delegované, čímž dochází i k jejich překrývání a 

vzniká nejasná rozhodovací struktura. Mimo to se každý řídící pracovník musí vyrovnat 

s mnohem vyšším počtem podřízených, se kterými bude komunikovat na denní bázi, což je 

další komplikující prvek. 

 

Obrázek 7 - Liniová organizační struktura, Zdroj: (Veber, 2006) 

Liniově-štábní organizační struktura jakýmsi kompromisem mezi funkční a liniovou 

organizační strukturu. Většina běžných činností se v této struktuře odehrává na liniovém 

principu. Nicméně existují zde i tzv. štáby, které mají za úkol koordinovat činnosti mezi 

jednotlivými hierarchickými stupni. Štáby obvykle nemají rozhodovací pravomoci a na řízení 

organizace se podílí pouze zprostředkovaně (Veber, 2006). 
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Obrázek 8 - Liniově-štábní organizační struktura, Zdroj: (Veber, 2006) 

Divizní organizační struktura je jakýmsi pokračovatelem funkční organizační struktury. Ve 

chvíli, kdy centralizované řízení již kapacitně nezvládá rostoucí požadavky na koordinaci a 

hledá způsoby, jak změnit systém řízení a odpovídajícím způsobem i strukturu. Řešením je 

přechod k decentralizovanému řízení a vytvoření nižších organizačních celků, z hlediska míry 

pravomoci relativně velmi samostatných divizí (Veber, 2006) 

Divizní struktura vytváří předpoklady pro hlubokou decentralizaci pravomocí na nižší 

organizační celky. Rozpětí řízení bývá relativně menší ve srovnání s funkční strukturou. 

Koordinace se uskutečňuje především v rámci divizí (Veber, 2006). 

 

Obrázek 9 - Divizní organizační struktura, Zdroj: (Veber, 2006) 

Maticová organizační struktura je tzv. hybridní organizační struktura. V podstatě se jedná o 

funkční organizační strukturu, kde však lidé napříč odděleními spolupracují v případě, že se 

objeví takový úkol, který to vyžaduje. Obecně se nejedná o projekt, který by byl snadno a rychle 

řešitelný, ale takový, který vyžaduje vysoký stupeň koordinace a spolupráce po dlouhé časové 

období. 
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Jak bude později ukázáno, organizační struktura vysokých škol obsahuje mnoho společných 

prvků s maticovou organizační strukturou (ačkoli se organizační struktura vysokých škol nedá 

označit za maticovou). 

 

Obrázek 10 - Maticová organizační struktura, Zdroj: (Veber, 2006) 

 

3.1.2 Manažerské funkce a řídící proces 

Každá organizace se setkává se situacemi, kdy se nabízí více než jedna možná cesta pro 

pokračování. V takové chvíli je třeba, aby organizace disponovala lidmi, kteří mají pravomoci 

k učinění rozhodnutí a zároveň za něj nesou zodpovědnost. Obecně se taková funkce nazývá 

manažerská, nicméně obvykle se nadále manažeři specializují na „své“ obory. V závislosti na 

závažnosti problému a potřebné rychlosti reakce se může rozhodovat na různých úrovních 

managementu. Rozhodnutí o strategii a celkovém směřování organizace pak připadá TOP 

managementu. Níže postavení manažeři pak rozhodují o běžnějších či operativních 

záležitostech, často pak zodpovídají za opakující se situace, či algoritmicky řešitelné problémy 

(obrázek 11). 
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Obrázek 11 - Typy rozhodovacích problémů podle úrovní řízení, Zdroj: (Veber, 2006) 

Rozhodování bezesporu patří k nejvýznamnějším činnostem, které manažeři v rámci 

managementu provádějí. Rozhodování je možné chápat jako jádro řízení a mnohdy je také jako 

synonymum řízení chápáno. Jako nedílná složka manažerské práce se rozhodování uplatňuje 

při jakýchkoliv manažerských činnostech, nejvýrazněji pak při plánování, neboť jádro 

plánovacích procesů tvoří právě rozhodovací procesy (Veber, 2006). 

S pojmem rozhodování se také pojí pojem vedení lidí. Klíčovou manažerskou činností je 

udržovat své podřízené informované, motivované, proaktivní a učící se. Pokud se toto 

manažerům daří, organizace může najít mezi svými zaměstnanci značnou konkurenční výhodu 

i kreativní potenciál.  

Vedením lidí se manažeři snaží formovat pracovní sílu zaměstnanců tak, aby dosáhli takového 

výkonu a pracovních postojů, které zabezpečí dosažení cílů organizace. V managementu 

můžeme vymezit dva základní způsoby ovlivňování pracovních postojů a výkonu – neosobní a 

osobní (Veber, 2006). 
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Obrázek 12 - Schéma způsobů ovlivňování pracovních postojů a výkonu, Zdroj: (Veber, 2006) 

Podstatný prvek vedení lidí a řízení jako takového je delegování pravomocí. Jedná se o proces, 

ve kterém manažer přenese některé své pravomoci a zodpovědnosti na podřízeného pracovníka. 

Delegování představuje pro manažera možnost pověřit úkolem někoho jiného, díky čemuž 

může věnovat čas povinnostem, které považuje za důležitější nebo naléhavější. Na druhou 

stranu se však při správném využití může delegování stát významným motivačním faktorem, 

kdy je zaměstnanci obohacena práce, získává nové pravomoci nebo může pracovat na 

zajímavém projektu. I zde, tak jako u každé manažerské činnosti, platí, že delegování může být 

velmi efektivní nástroj, nicméně se s ním musí zacházet nanejvýš promyšleně. Delegovat lze i 

mnoho administrativní zátěže na již zaměstnaného pracovníka, který je tak psychicky velmi 

vytížen a delegovaný úkol pro něj také může být zatěžujícím nad vhodnou mez. Proces 

delegování pravomocí bude (jak je uvedeno níže) klíčový v rámci řídící struktury na vysokých 

školách. 

Faktor, který umocňuje výhodu či nevýhodu, kterou může organizace najít ve svých 

zaměstnancích je jejich motivace a schopnost se učit a přijímat nové věci (stát se učící se 

organizací). Nelze si představit, že by dnes mohla jakákoli běžná organizace prosperovat na 

principech, které jsou 50 let zastaralé nebo technologií, která je již nevyhovující. Každý 

zaměstnanec by měl být schopen a ochoten přijímat nové trendy ve svém oboru a začleňovat je 



29 

 

 

do své práce. V tomto ohledu je vysokoškolské prostředí velmi specifické, protože sama jeho 

podstata spočívá v tom, že se zaměstnanci organizace učí10. Tato specifikace vysokoškolského 

prostředí mu dodává značnou dynamiku v oblasti vytváření nových a netradičních postupů, 

posouvání výzkumu na nové úrovně a koncentrování znalostí. 

Další z nepostradatelných činností v rámci organizace je plánování. Plánování je výchozím 

bodem, který předchází výkonu všech ostatních manažerských činností. Je tomu tak proto, že 

součástí plánování je vymezení cílů a naznačení cest, jimiž má být těchto cílů dosaženo (Veber, 

2006). 

3.1.3 Strategie organizace, plánování a dlouhodobý záměr 

Nelze očekávat, že by jakákoli organizace mohla dlouhodobě dosahovat vytyčených cílů jaksi 

náhodou. Prosperita organizace může být po krátký čas zajištěna tím, že se ocitla „ve správnou 

dobu na správném místě“, nicméně takový stav netrvá v dynamickém prostředí dlouho. Je tedy 

nezbytné monitorovat a analyzovat změny vnitřního i vnějšího prostředí, stanovovat a 

aktualizovat dosažitelné cíle a celkově vést organizaci systematicky tak, aby těchto cílů dosáhla. 

Strategie obecně je koncept celkového chování organizace, zejména způsob činnosti organizace 

a alokace zdrojů potřebných k dosažení zamýšlených cílů (Veber, 2006). Formulování strategie 

připadá na TOP management organizace a obvykle je zapsán v dokumentu dlouhodobého 

záměru organizace11. Strategie, jak už vyplývá z výše řečeného, je má dlouhodobější povahu a 

neřeší denní chod společnosti. 

Obvyklá formulace strategie vychází z jednoduché myšlenky, že organizace může získat 

výhodu nad ostatními organizacemi pomocí vhodného využití vnějších nebo vnitřních zdrojů, 

případně vhodné reakci a změnu vnějšího nebo vnitřního okolí. Tímto se však řídí všechny 

organizace, proto si lze představit, že pokud jedna organizace využije například vnějších změn 

lépe než jiná, pak stejný okamžik představuje pro jednu organizaci výhodu a pro druhou 

organizaci nevýhodu. Strategie by pak měla odhalit možné změny v budoucnu, navrhnout 

možné scénáře řešení a podle rozhodnutí TOP managementu pak vybrat vhodný postup. 

                                                 
10 Ačkoli se stává, že odborník se ve svém oboru může stát rigidním, stále jsou na něj kladeny nároky vyžadující 

nové postupy a zjišťování informací. 
11 Vysoké školy mají ze zákona povinnost sestavovat dlouhodobý záměr každé 4 roky. 
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Vnější i vnitřní zdroje a stejně tak vnější a vnitřní okolí lze analyzovat mnoha statistickými, 

matematickými i manažerskými metodami. Mezi neobvyklejší analýzy vnějšího okolí patři 

metoda PEST a analýza 5 Porterových konkurenčních sil, vnitřní okolí analyzuje analýza 

VRIO, případně vnitřní zdroje můžeme analyzovat pomocí matice BCG nebo matice GE. 

Nejznámější analýza SWOT  pak slouží k analýze vnějšího i vnitřního okolí. 

Všechny analytické nástroje by však neměli být cílem strategického plánování, ale pouze jeho 

nástrojem. V konečném důsledku by nám analytické nástroje měli dodat jistá doporučení, které 

je třeba přeformulovat ve formě cílů, které je třeba dosáhnout v příštím dlouhodobém výhledu, 

na který je stanovován strategický plán a formulován dlouhodobý záměr. Cíle by neměli být 

vágní a obecné, měli by obsahovat závazné termíny a měli by být měřitelné12.  

3.1.4 Financování chodu organizace 

Nelze si představit, že by jakákoli organizace fungovala bez finančních prostředků. Ačkoli 

forma a strategie získávání peněz může být velmi odlišná (a obvykle závisí na mnoha 

faktorech), nakonec je třeba, aby každá organizace dokázala svůj provoz financovat. 

Obecně můžeme nalézt značné množství možností financování. Pro potřeby této práce budou 

některé exotičtější možnosti zanedbány a pozornost bude soustředěna na obvyklé finanční 

zdroje. Budou to: 

1. Odpisy 

2. Zisky 

3. Úvěry a půjčky 

4. Finanční podpora z veřejných zdrojů 

5. Finanční leasing 

Odpisy vyjadřují opotřebovávání dlouhodobého majetku13. Jedná se o vyčíslení skutečnosti, že 

majetek, který stárne, zároveň ztrácí na hodnotě. To má i jisté účetní (a tím i finanční dopady). 

Odpisy se zaznamenávají do výkazu zisku a ztráty, kde snižují účetní zisk a tím i základ daně. 

Právě tím, že organizace zaplatí nižší daň, může ušetřené prostředky investovat jinde. 

                                                 
12 Jeden z návodů jak vhodně sestavovat cíle je metoda SMART. 
13 To, že je majetek dlouhodobí, je zde klíčové. Nelze například odepisovat kancelářské potřeby nebo nářadí. 
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Zisky jsou asi nejlépe uchopitelný zdroj finančních prostředků. Organizace svou činností 

vytváří hodnotu, kterou následně na trhu směňuje s poptávajícími za peníze. Tím získává 

prostředky pro své další fungování a případný růst. 

Další cestou získávání finančních zdrojů na chod organizace či investice jsou různé formy 

dlouhodobých dluhů vznikajících individuální smlouvou mezi věřitelem a dlužníkem. Realizují 

se konkrétní dohodou s bankami event. s kapitálově silnými společnostmi. Věřiteli jsou zde 

obvykle finanční instituce, zabývající se různými druhy penzijního, životního či nemocenského 

pojištění, které disponují dlouhodobým kapitálem (zpravidla banky) (Marek, 2006). 

Součástí financování organizací může být i finanční podpora (dotace) ze státního rozpočtu, 

rozpočtů samosprávných celků, různých účelových fondů uvnitř země i v zahraničí. V kontextu 

vysokých škol je právě tato část financování klíčová, jelikož vysoké školy spadají do kapitoly 

333 státního rozpočtu, ze které se financuje školství v České republice14 (jak však bude uvedeno 

níže, kap. 333 státního rozpočtu typicky není jediným zdrojem příjmů vysokých škol).  

Finančním leasingem se rozumí dlouhodobý pronájem s tím, že po zaplacení hodnoty 

pronajímaného majetku získává tento majetek nájemce. Z finančního hlediska představuje 

leasing alternativní formu financování dlouhodobého majetku cizím kapitálem (Marek, 2006). 

Od úvěru a jiných forem dluhů se liší tím, že vlastníkem majetku je věřitel - pronajímatel 

(leasingová společná). 

3.1.5 Cíle organizace 

Nejběžnější motivace pro založení obchodní nebo výrobní společnosti je dosažení zisku. 

Společnosti se snaží o maximalizaci této veličiny, což v praxi znamená, že se snaží snižovat 

náklady a naopak zvyšovat příjmy. Tento cíl obvykle stojí na prvním místě jako důvod k 

podnikání. Prostřednictvím zisku společnost prezentuje svou úspěšnost, a to nejen vůči 

vlastníkům nebo řídícím pracovníkům (managementu), ale i vůči všem ostatním účastníkům 

trhu. Tomu, že je hlavním cílem právnické nebo fyzické osoby zisk, je podřízeno rozhodování 

o všech základních otázkách týkající se společnosti. Zisky jsou předpokladem tvorby dalších 

zdrojů, investic, technického rozvoje a podobně (Macáková, 2005). 

                                                 
14 V roce 2014 představovala položka pro financování vysokých škol z této kapitoly 21,8 mld. Kč 
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Druhým potenciálním cílem, který může firma sledovat, je maximalizace příjmů (čili pouze 

jedné složky zisku). Oproti maximalizaci zisku se firma může více snažit o to, aby zaujala, co 

největší podíl na trhu a oslovila maximální množství potenciálních zákazníků. Tímto způsobem 

obvykle nedosahuje maxima zisku, které by dosáhnout mohla, nicméně z dlouhodobého 

hlediska se tento cíl může jevit jako lepší. 

V ekonomické teorii existuje při sledování těchto dvou cílů předpoklad, že má firma k dispozici 

velké množství informací jak o svých konkurentech, tak o trhu jako celku. Pokud se na 

společnost díváme více izolovaně ekonomická teorie, rozeznává slabší formy výše řečených 

cílů (Macáková, 2005): 

1. dosažení uspokojivé výši zisku 

2. dosažení určitého podílu na trhu 

3. snaha dlouhodobě přežít 

4. expanze firmy. 

Pokud sledujeme klasickou obchodní nebo výrobní společnost, toto jsou cíle, které se firma 

snaží v určitém poměru dosáhnout. 

Jelikož se však tato práce zabývá kontextem vysokých škol, je třeba zmínit i tzv. alternativní 

cíle firmy, čili cíle, které společnost může sledovat, které organizace může sledovat nicméně 

takových společností je mnohem menší počet než společností, které se snaží dosahovat cílů 

popsaných výše. 

Referenční skupinou pro vysoké školy jsou tzv. neziskové společnosti. Některé z nich vstupují 

na trh, vyrábějí a prodávají svá zboží, ale jejich cílem není dosahovat zisku. Mohou dokonce 

hospodařit se ztrátou, nicméně jejich existence je společensky prospěšná. Z toho důvodu mohou 

být tyto organizace podporovány státem, ale také i sponzory – fyzickými nebo právnickými 

osobami.  

Vedle toho existují i netržní subjekty, které taktéž přispívají k uspokojování potřeb společnosti 

jako celku, ale jejich činnost není řízena trhem. Jde o školy, nemocnice, církevní a dobročinné 

organizace, kulturní zařízení a státní instituce. Jejich příjem pochází ze státního rozpočtu nebo 

z různých darů a sbírek (Macáková, 2005). Některé školy nebo kulturní zařízení či nemocnice 



33 

 

 

mohou fungovat plně nebo alespoň částečně na komerční bázi. Potom je jejich cíl zisk, který je 

pro ně podmínkou dalšího fungování. Takové organizace jsou například soukromé vysoké 

školy (které již nejsou neziskovými organizacemi).  

Právě u organizací, jako jsou vysoké školy, můžeme najít zde popsané analogie, a to jak u 

veřejných a státních vysokých škol tak vysokých škol soukromých.  

 Specifika manažerských procesů na vysoké škole 

Vysoké školy obecně mají jistá specifika od nastíněné teorie klasického managementu. Jelikož 

jsou financovány mimo jiné ze státního rozpočtu, jejich majetková struktura je do značné míry 

ovlivněna požadavky na školství, které jsou dány zákony a vyhláškami. Některé personální 

pravomoci na vysokých školách mají pak pouze ústavní činitelé (jmenování rektorů). 

Stejně tak organizační struktura vysokých škol má svá specifika. Těmi se bude práce podrobně 

zabývat níže. 

3.2.1 Organizační struktura vysokých škol 

Jak již bylo řečeno výše, typy organizačních struktur se ve své aplikaci liší především rychlostí 

s jakou se v nich šíří informace, jednoznačností či mnohoznačností pravomocí a odpovědností 

a schopností přizpůsobit se nečekané či nové situaci. 

Klasické organizace většinou volí svou organizační strukturu podle své dlouhodobé strategie a 

hledají kompromis mezi zmíněnými faktory tak, aby společnost mohla fungovat co 

nejefektivněji. 

Vysoká škola má kromě organizačních požadavků i mnohem více legislativních omezení na 

svou organizační strukturu, díky čemuž se stává její organizační struktura komplikovanější, než 

je tomu u soukromých organizací. Také zde vzniká několik míst, kde se na jedné straně nejasně 

dělí pravomoci a zodpovědnost a na druhé straně (především pokud jedna osoba zaujímá více 

pozic ve vedení školy) se pravomoci a odpovědnost hromadí. 

S tím je spojeno další specifikum vysokých škol jako organizací a to je náplň práce na 

jednotlivých úrovních. Ačkoli práce spojená s přidělenou pravomocí a zodpovědností je 
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specifická pro každého zaměstnance v manažerské pozici, náplň práce, výuka a případně 

vědecká a výzkumná činnost zůstává stejná. To je značné specifikum oproti jiným organizacím, 

kde se náplň práce s postupem na vyšší organizační stupeň značně mění. Na vysokých školách 

však platí, že jak asistenti, tak děkani, popřípadě rektor musí mít odučené dané množství hodin, 

což pokud pomineme náplň kurzů, která může být jiná, představuje prakticky identickou 

činnost. Stejně tak nutnost výzkumné činnosti a případně publikační je podobná.   

Uveďme příklad organizační struktury ČZÚ (obrázek 13), jejíž grafické znázornění patrně 

nejlépe odpovídá složitosti celé situace. Jak bude níže ukázáno, další vysoké školy mají velmi 

podobnou organizační strukturu. 

Na konkrétním příkladu organizační struktury ČZÚ vidíme (obrázek 13), že je velmi obvyklé, 

že jeden zaměstnanec podléhá více nadřízeným. Příkladů je několik, můžeme jmenovat 

například tajemníka každé fakulty, který podléhá děkanovi na své fakultě, a zároveň podléhá 

kvestorovi. Podobná organizační struktura je pro vysoké školy typická, nicméně jinde se s tím 

patrně nesetkáme. Nejblíže má této struktuře maticová organizační struktura, ve které je rovněž 

běžné zodpovídat se více nadřízeným a seskupování úkolů do oddělení s podobnou náplní 

práce. Nelze se však spokojit s tímto označením, protože maticová organizační struktura se 

obvykle po splnění dlouhodobého úkolu rozpadá a je nahrazena jinou, která více odpovídá 

novým úkolům. Oproti tomu je organizační struktura vysokých škol stabilní. 

Je vidět, že se v chodu vysoké školy budou střetávat především pravomoci prorektorů a děkanů. 

Proděkani zodpovídají za klíčové procesy v rámci jedné oblasti napříč fakultami, děkani 

zodpovídají za fakultu jako celek. Je tedy na první pohled problematické, kdo má řešit například 

strategii pro rozvoj nového oboru a jeho výuky. Zdali je to celoškolní záležitost pro prorektora 

nebo fakultní záležitost pro děkana. Ačkoli existují vnitřní předpisy, které mnoho z těchto 

problematik řeší, ze své podstaty budou existovat slepá místa, kde budou pravomoci nejasné. 

Níže pak budou uvedeny další příklady a další pozic v organizační struktuře, kde je možné najít 

překrývání nebo naopak slepá místa v pravomocech. 

K podobným střetům pravomocí může docházet na úrovni vyučovaných předmětů. Zde se 

mohou střetávat především názory vedoucích kateder, garantů předmětů a vyučujících s vyšší 

pedagogicko-vědeckou hodností, čili docentů a profesorů. Ze své podstaty, za vyučovaný 

předmět nese v prvé řadě zodpovědnost garant předmětu. Na druhé straně je zde vedoucí 
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katedry, který zodpovídá za katedru jako celek, formuluje její strategii a její směřování. V rámci 

katedry by tedy měly vyučované předměty odpovídat strategii a filozofii katedry. Ačkoli garanti 

jsou obvykle podřízenými vedoucího katedry (pokud neuvažujeme garanta a vedoucího katedry 

jako jednu osobu), mohou disponovat profesními znalostmi ve svém oboru, které převyšují 

znalosti vedoucího katedry. V takovém případě mohou vedoucímu „prodat“ předmět, který 

nesleduje cíle katedry. Ačkoli vedoucí katedry může zvrátit rozhodnutí garanta, v případě 

nevýhody v odbornosti se může zdráhat takové rozhodnutí udělat. 

Mnohem zásadnější roly však mohou hrát střety mezi garanty předmětů (případně vedoucími 

kateder) a vyučujícími (především docenty a profesory). Jelikož každý obor ze zákona musí být 

vyučován jistým poměrem docentů a profesorů vůči ostatním pedagogům, získávají tito docenti 

a profesoři poměrně silnou pozici v organizaci předmětů a oborů. Nezřídka kdy může nastat 

situace, že obor je akreditován, přičemž katedra má k dispozici nejnižší nutný počet profesorů 

(nebo docentů). Pokud je profesor (nebo docent) v podobné pozici, může mít velký a i 

dominantní vliv na celou výuku oboru pod výhružkou toho, že by mohl odejít nebo přestat 

vyučovat. Garant předmětu pak často musí ustoupit. Tomuto tématu se blíže práce věnuje 

v rozhovorech s vedoucími pracovníky vysokých škol15. 

                                                 
15 Viz kap. 4.3 
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Obrázek 13 - Organizační struktura ČZÚ, Zdroj: (Výroční zpráva České zemědělské univerzity, 2013) 
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3.2.2 Manažerské funkce a řídící proces na vysokých školách 

Řídícího procesu se na vysoké škole účastní mnohem širší okruh skupin, než je tomu běžně ve 

firmách. Pokud bychom se na řídící proces podívali z pohledu nějaké obchodní organizace, 

obvykle bychom nalezli takovou strukturu, kde s postupem na vyšší organizační stupeň roste 

pravomoc a všechny procesy, které probíhají pod tímto organizačním stupněm, jsou 

zodpovědností řídícího pracovníka. Nakonec se všechny zodpovědnosti setkávají v jediném 

člověku – generálním řediteli, který řídí, ovládá a zodpovídá za celou společnost16. 

U vysokých škol je problematika složitější. Analogii generálního ředitele bychom mohly vidět 

v rektorovi, nicméně je již sporné, zdali se divizní ředitele dají přirovnat k děkanům. 

Jak rektor, tak děkani se zodpovídají akademickému senátu. Rektor se zodpovídá 

akademickému senátu školy, děkan se zodpovídá akademickému senátu fakulty (jedná se o dva 

odlišné samosprávné orgány, přičemž fakultní senát je podřízen školnímu senátu). Zde bychom 

mohly najít analogii k dozorčí radě a valné hromadě akciové společnosti. 

Na rozdíl od příkladu akciové společnosti má však rektor menší pravomoci, než generální 

ředitel společnosti. Rektor je povinen konzultovat některé kroky s akademickým senátem (dáno 

výčtem v zákoně, viz níže) a některá rozhodnutí činní přímo akademický senát – rektor nemá 

pravomoc je učinit sám. 

Stejně tak nelze stavět děkany do pozice divizních ředitelů. Děkani se rovněž zodpovídají 

akademickému senátu (i když fakultnímu), což nemá v běžné obchodní společnosti analogii a 

zároveň mají větší míru autonomie v řízení fakulty, nežli mají divizní ředitelé ve své divizi. 

Děkani jsou sice podřízení rektorovi, nicméně jsou navrhováni/voleni senátem, od kterého 

odvíjejí svou legitimitu. To jim dává na rektorovi vyšší míru nezávislosti. 

Stejně tak zastupující funkce jsou na vysoké škole komplikovanější, než je tomu v obchodní 

organizaci. Ve firmě je běžné, že zástupce ředitele (ať již generálního nebo divizního) sám 

vykonává řídící funkci v organizaci a to o stupeň níže než samotný ředitel. V kontextu vysoké 

školy by to však znamenalo, že zástupcem rektora by byl děkan. Jak se samozřejmě známo, 

                                                 
16 U akciových společností bychom mohli najít i struktury, kterým se zodpovídá i generální ředitel. Těmi jsou 

dozorčí rada, představenstvo a valná hromada. Uvidíme, že vysoké školy mají podobné struktury, jejich 

pravomoci jsou však větší – především u akademického senátu. 
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zákon předepisuje jiný postup. Zástupci rektora jsou prorektoři, kteří mají své oblasti, kterým 

se věnují, nicméně vedle nich stojí děkani, kteří zodpovídají za fakulty jako celky. Stejně tak 

zástupci děkanů – proděkani – nemusí být nutně vedoucí kateder nebo ústavů. Děkan je sám 

jmenuje a podobně jako prorektoři mají na starosti některé procesy, které na fakultě probíhají. 

Vedle proděkanů stojí vedoucí kateder, kteří analogicky k děkanům řídí chod kateder a 

zodpovídají za vyučované studijní obory a předměty. 

3.2.3 Strategie vysokých škol, plánování a dlouhodobý záměr 

vysokých škol 

Dlouhodobé směřování vysoké školy (především veřejné vysoké školy) je určováno dvěma 

skupinami. První z nich je samozřejmě vedení školy, které se zabývá nejen strategií, ale také 

běžným chodem organizace, zná momentální požadavky a potřeby v organizaci a plánuje 

s ohledem na tyto informace. 

Druhou podstatnou skupinou, která má vliv na chod školy (i když často nepřímo) je MŠMT a 

vláda. Na první pohled je vidět vliv legislativních opatření, nicméně ta mohou ovlivnit 

jakoukoli oblast lidské činnosti. Důležitější vliv na strategii školy může mít dlouhodobý záměr 

ministerstva školství a to jak cílený na celou vzdělávací soustavu, tak na samotné vysoké 

školy17. Podstatou ministerstva není primárně reflektovat požadavky jednotlivých škol, ale 

stanovovat takovou strategii vzdělávání, která zajistí dlouhodobě udržitelný trend a zároveň 

bude odpovídat požadavkům trhu práce18. 

Vysoké školy pak musí reagovat na celorepublikovou strategii a podřídit jí své budoucí 

směřování. Doplňme, že každá zásadní aktualizace celorepublikové strategie vzdělávání ze 

strany MŠMT je konzultována se zástupci škol a obvykle tak nebývá nečekaným překvapením. 

MŠMT má v současnosti sice nepřímý, ale nezanedbatelný vliv na celý systém. Historicky sice 

prožívaly vysoké školy (a potažmo fakulty) období, kdy byly téměř autonomní na centrálním 

systému řízení (podle legislativních opatření můžeme toto období datovat přibližně od roku 

                                                 
17 Typickým příkladem může být dokument z roku 2008 – Bílá kniha terciálního vzdělávání. 
18 Vyvstává zde otázka, jak účinně je možné predikovat potřeby trhu práce na 10 či 20 let dopředu? Samotná 

odpověď by patrně vydala na novou diplomovou práci, zde tedy nechávám pouze konstatování, že predikce 

existují, ačkoli o jejich relevantnosti se debatuje. 
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1990 do roku 1998), nicméně po jisté době fungování tohoto systému byly zákonem (Zákon č. 

111/1998 Sb., o vysokých školách ) o vysokých školách zpřesněny pravomoci státu vůči 

vysokým školám a tento systém funguje dodnes. 

Ideálním stavem v oblasti řízení vysokých škol se tak nejen v České republice zdá být nepřímé 

systémové řízení ministerstva s přesunem zodpovědnosti za formu a způsob jejich naplnění 

(včetně hospodaření s finančními prostředky) na vysokou školu (rektorát). Při snaze o dosažení 

takového stavu je však dobré mít vždy na paměti fakt, že vztah státu a jednotlivých vysokých 

škol při vymezení kompetencí a rozsahu řídicích pravomocí je a bude i přes vzájemnou 

závislost, představovat potenciální zdroj neshod, při kterých „si vláda na jednu stranu 

pravidelně stěžuje na nejasné a nezodpovědné kroky vysokých škol a vysoké školy na druhou 

stranu na neoprávněné a netaktní zásahy vlády do jejich aktivit” (Kalous, a další, 2006a) 

V rámci zákona musí každá vysoká škola každé 4 roky publikovat svůj dlouhodobý záměr, ve 

kterém specifikuje, jakým směrem se chce po další 4 roky vydat (dokument je pak každoročně 

aktualizován). V dlouhodobém záměru škola popisuje svůj současný stav, co se týče 

financování, pedagogické a vědecké činnosti a počtu žáků, popřípadě další informace (jako je 

třeba úroveň mezinárodní spolupráce) a zároveň si stanovuje cíle, kterých by chtěla v dalších 4 

letech v těchto oblastech dosáhnout.  

Vysoká škola má rovněž povinnost každý rok publikovat výroční zprávu. Výroční zpráva 

zaznamenává nejdůležitější oblasti a procesy v životě vysoké školy, popisuje případné vnitřní 

změny, které škola uskutečnila a popisuje rovněž vnější změny, se kterými musí vysoká škola 

pracovat. Jejím obsahem je průběžný postup vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, 

umělecké a další tvůrčí činnosti, naplňování dlouhodobého plánu vysoké školy a případné 

aktualizace její strategie. 

Forma výroční zprávy je předem daná ministerstvem školství, je členěna do 16 kapitol, tabulky 

tvoří přílohy výroční zprávy. Stejně tak je škola povinna přiložit k výroční zprávě i výroční 

zprávu o hospodaření vysoké školy. 

 V době vzniku této práce byly u zkoumaných škol k dispozici výroční zprávy pro rok 2013. 
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3.2.4 Financování vysokých škol 

Rovinou, podle které můžeme hodnotit financování vysokých škol, je míra dotace ze státního 

rozpočtu. Může se tak dít prostřednictvím přímé dotace studentů či dotace institucí. Finanční 

náročnost fungování celého systému v souvislosti s přechodem na masové terciární vzdělávání 

donutila v posledních několika desetiletí většinu evropských vlád hledat více prostředků, jež by 

zabezpečily jeho úspěšné fungování. (Vlk, 2003a). 

Náklady na financování lze pokrýt ze čtyř různých zdrojů: od studentů, rodičů, daňových 

poplatníků a ostatních institucí. Tady je nutno zmínit neustále diskutovanou otázku: jakými 

přesnými proporcemi by se výše zmíněné skupiny měly podílet na hrazení nákladů vložených 

do vysokoškolského vzdělávání? Zda je vzdělání považováno více za statek soukromý či 

veřejný, není v tomto případě zase tolik důležité. V mnoha analytických studiích napříč 

kontinenty byl jasně dokázán přínos vysokoškolského vzdělávání jak pro celou společnost, tak 

pro jednotlivce. Důležité je však to, zda a do jaké míry je společnost jako celek ochotna 

financovat v mnoha zemích zatím pouze úzkou skupinu mladých lidí, kteří si díky získanému 

vysokoškolskému vzdělávání automaticky zvyšují svoje šance na uplatnění na pracovním trhu 

(Vlk, 2003a). 

Může se zdát, že proces financování je v běžné organizaci natolik vzdálen procesu, který 

probíhá na vysokých školách, že nemá ani smysl tyto dva světy porovnávat. Nicméně pokud 

nahlédneme do účetních výkazů výrobních nebo vzdělávacích společností, nalezneme zde 

mnoho podobných znaků s vysokými školami. 

Druhá oblast, která by mohla vyvolávat dojem, že soukromé organizace a vysoké školy jsou 

dva úplně jiné světy, je vliv manažera na strukturu a objem financování. Zatímco v soukromé 

organizaci manažer rozhoduje o struktuře výroby, cílových trzích a o marketingu, manažer 

vysoké školy (rektor nebo děkan) dostává přidělené prostředky od MŠMT, se kterými pracuje. 

Toto je sice jakýsi intuitivní pohled na problematiku, realita je však značně odlišná. 
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3.2.4.1 Provozní a investiční náklady soukromých organizací a 

vysokých škol 

Získat konkrétní informace o struktuře nákladů organizace není nikterak obtížný úkol. Člověk 

se základními znalostmi účetnictví nahlédne do účetních výkazů19 a dokáže si o struktuře 

nákladů vytvořit jasný obraz. Pokud porovnáme běžné soukromé organizace a vysoké školy, 

můžeme vidět, že struktura provozních nákladů20 a investičních nákladů21 je podobná.  

Největší nákladovou zátěž tvoří mzdové náklady a odpisy dlouhodobého majetku. Dokonce se 

na obou stranách projevuje jistý účetní zvyk, je účet „jiné ostatní náklady“ tvoří 

nezanedbatelnou část celkových nákladů. Obecně je tento účet určen pro zaúčtování takových 

položek, které ze své podstaty nelze zaúčtovat jinam. V praxi se však tento účet často používá 

pro zjednodušení a urychlení práce. 

3.2.4.2 Struktura příjmů soukromých organizací a vysokých škol 

Struktura příjmů soukromých organizací se samozřejmě odvíjí od její oblasti zaměření. 

V nejobecnějším pohledu můžeme rozlišovat organizace, které nabízejí produkty a organizace, 

které nabízejí služby. Podle toho, kterou organizaci následně zkoumáme, zjistíme, jaké jsou její 

specifika, kde je hlavní oblast jejího zájmu a popřípadě také to, jestli je úspěšná. 

Manažer soukromé organizace má pak značný vliv na to, jakými prostředky bude organizace 

finanční prostředky získávat (resp. jak se je bude snažit získat) a také jak s nimi bude zacházet. 

Rozhoduje o klíčových trzích, o strategii prodeje atd. následně rozhoduje o tvorbě fondů, 

reinvestice zisku, potenciálním zvýšení mezd atd. 

Nezanedbatelnou možností dodatečných příjmů pro některé organizace je rovněž státní podpora 

(subvence). Ta se obvykle zaměřuje na ohrožené oblasti obchodu a má za úkol tyto oblasti 

chránit a podporovat (jedná se často o zemědělství a chov). Nicméně existují i podpory a 

subvence pro méně specifické oblasti podnikání, kde je také možné dosáhnout na státní 

podporu. Ta tedy není výsadou veřejného sektoru, ale má vliv i na soukromou sféru. 

                                                 
19 Obecně je zde myšlena rozvaha, výkaz zisku a ztráty a výkaz cash-flow 
20 Takové náklady, které slouží k zachování běžného chodu organizace 
21 Takové náklady, které slouží k rozvoji organizace a obvykle jsou investovány do dlouhodobého majetku 
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Naopak nezastupitelný vliv veřejných peněz vidíme právě v oblasti školství. Z veřejných 

rozpočtů putují různými finančními toky značné prostředky. Z kapitoly 333 státního rozpočtu, 

ze kterého jsou primárně financovány vzdělávací činnosti vysokých škol. Výše těchto 

prostředků je obtížněji ovlivnitelná a obecně pochází z normativů, které jsou určeny MŠMT. 

Nutno také dodat, že veřejné financování skýtá jistá rizika (malá flexibilita na požadavky trhu, 

nízká míra kontroly nad efektivním využitím zdrojů) a je dlouhodobě předmětem značných 

diskusí. 

Je zde však překvapivě mnoho dalších finančních kanálů, kudy je možno do vysoké školy 

přivést finanční prostředky. Jedná se nejen o další kapitoly státního rozpočtu nebo dotace ze 

státního rozpočtu22, ale také přes územní rozpočty a v neposlední řadě finance ze zahraničí. 

Právě tyto finanční kanály jsou ty, se kterými se dá manažersky pracovat a v souladu se 

strategickým plánem se zaměřit na ty, kde je značná šance na další finanční prostředky 

dosáhnout. Zde má rektor nebo děkan téměř stejně velké pole působnosti v rozhodování, jako 

manažer v soukromé organizaci a zde je místo pro řízení a správu finančních toků do vysoké 

školy. 

Dalším zdrojem finančních prostředků pro vysokou školu může být její samotná činnost na trhu 

výrobků nebo služeb. Jelikož je vysoká škola zpravidla značně specializované pracoviště, je 

schopna poskytovat poradenství i ve velmi specifické oblasti, případě produkovat velmi 

specifické výsledky své práce (například z výzkumu). Proto není výjimkou, že na 

vysokoškolských pracovištích existují i výzkumné projekty „na zakázku“, které jsou kryty 

klasickým smluvním vztahem, kde vysoká škola představuje dodavatele, který následně 

fakturuje odběrateli za své služby23.  

Ještě větším příjmem než je transfer znalostí může pro vysokou školu představovat pronájem 

prostor, které vlastní. Jelikož školy mohou (často historicky) vlastnit různé typy budov (určené 

k výuce, ale i kancelářské nebo obytné budovy), je zde na místě uvažovat o pronájmu v případě, 

že pro tyto budovy nemá vysoká škola lepší využití24. Zde mají zodpovědní pracovníci opět 

                                                 
22 Příspěvek (zákon 218/200 Sb.) je zákonně definován jako nárokový, který náleží příspěvkovým organizacím 

pro jejich provoz. Dotace (zákon 218/2000 Sb.) je zákonně definována jako nenároková a je poskytována ex ante 

jak financování určitého programu (v kontextu vysokých škol například pro realizaci studijního programu).  
23 Například UK vykazuje v roce 2013 příjem přes 2 mil. Kč právě ze smluvního výzkumu. 
24 UK vykazuje v roce 2013 příjem 9 mil. Kč za pronájem prostor 
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možnost ovlivnit a řídit prostředky, které škola může získat, znovu se tedy nejedná o předem 

danou částku s minimální možností volby, ale o tržní proces s mnoha potenciálními výsledky. 

V situaci, kde se vysoká škola ocitá jako pronajímatel nebo nabízející službu, se chová 

prakticky stejně, jako jiná soukromá organizace, která se v tržním prostředí pohybuje. Zde jsou 

rozdíly pouze administrativní. Na druhou stranu, pokud soukromá organizace získá nějakým 

způsobem přístup k subvencím ze státního rozpočtu, opět se tento proces liší od státních škol 

pouze administrativním procesem. Nelze si tedy představit, že financování vysoké školy jako 

organizace je úplně nový svět, který s tím soukromým nemá nic společného. Ačkoli se zde 

samozřejmě vyskytují podstatné rozdíly, můžeme zde nacházet jisté paralely a podobné 

procesy. Stejně tak zde vidíme značný vliv TOP managementu na řízení těchto finančních toků 

a vliv dlouhodobé strategie organizace. 

Posledním zdrojem financí, nikoli však v důležitosti, jsou finance samoplátců, čili finance 

placené studenty, kteří studují cizojazyčný program, studentů, kteří jsou již starší 30 let, 

studentů, kteří překročili délku studia po kterou je studium hrazeno MŠMT apod. 

3.2.5 Cíle vysoké školy jako organizace 

Cíle vysoké škole nemůžeme zformulovat v kontextu klasických organizací, jejichž primárním 

cílem je maximalizace zisku. Jelikož vysoká škola (především veřejná a státní vysoká škola) 

sleduje před precizním a optimálním hospodaření společenské cíle, nelze se na vysokou školu 

jako organizaci dívat podobným očima jako na výrobní nebo obchodní společnost. V 

současnosti můžeme hlavní cíle vysoké škole rozdělit do tří základních cílů, které by měly plnit 

v současné společnosti (Vlk, 2003b):  

1. vysoké školy by měly utvářet vědění a přispívat tak k rozvoji nových technologií a 

inovací 

2. měl vyprodukovat pracovní síly schopné vytvářet, měnit a rozvíjet tyto nové 

technologie a inovace 

3. měli by se stát místem transferu znalostí a technologií 

Vysokoškolské prostředí je obecně chápáno jako prostředí pro výchovu budoucích špiček 

společnosti a jako místo tříbení současných znalostí a filozofií. 
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Vysoké škole by měly být schopny ve svém prostředí vychovávat občany, kteří budou danou 

společnost v rámci vytyčených principů rozvíjet. Dále je nutno brát v úvahu specifické potřeby 

společnosti, které vyplývají z její historie, geografické pozice a stupni hospodářského vývoje 

(Vlk, 2003b) 

Svoji roli sehrávají v neposlední řadě i globální trendy, které mají vliv na systémy vysokého 

školství v každé zemi. 

Vlády jednotlivých zemí by měli mít dostatečně konkrétní představu o tom, jaké úlohy mají 

vysokoškolské instituce plní vůči společnosti. Na základě úspěšnosti plnění těchto úkolů lze 

následně přistupovat k určitým úpravám systému či jeho reformám. I když se v praxi často 

setkáváme s názorem, že vysoké školy nedrží krok se současnou poptávkou trhu práce, ani se 

současnou poptávkou společnosti, tento pohled na věc nelze generalizovat. 

Existuje také mnoho výhrad zaměstnavatelů k výstupním znalostem a dovednostem absolventů. 

V České republice proběhlo několik výzkumů zaměřených na absolventy či spokojenost 

zaměstnavatelů s absolventy vysokých škol. Přestože se zpravidla jedná o výzkumy zkušeností 

absolventů různých oborů a různých vysokých škol, lze identifikovat tendence, které se v čase 

opakují a jsou téměř všem oborům společné. Obecně se začíná projevovat mírná nerovnováha 

mezi tím, s jakými znalostmi a dovednostmi absolventi odcházejí do praxe, a tím, jaké 

kompetence v praxi potřebují nejvíce. Absolventi i jejich zaměstnavatelé většinou dobře 

hodnotí teoretickou připravenost, dobré specifické znalosti oboru a také poměrně dobrý 

všeobecný přehled. Mnoho prostoru ke zlepšení však skýtají tři následující oblasti - znalost 

cizích jazyků, praktické zkušenosti a sociokulturní dovednosti či chceme-li „soft-skills“. 

(Kalous, a další, 2006b)  

V rámci systému českého vysokého školství (a v tomto ohledu i českého školství obecně) 

narážíme na problém, že ministerstvo školství nemá jasnou, ucelenou a dlouhodobě 

konzistentní představu o tom, jaké cíle by měly vysoké školy obecně dosahovat. V takovém 

případě je samozřejmě jakékoli sledování statistik a reagování na dílčí situace poměrně 

problematické, jelikož nesleduje konkrétní strategii. Pak je v praxi možné, že se činí kroky 

protichůdné, činnosti se provádějí zdvojeně nebo naopak vůbec a celý systém degraduje. Na 

druhou stranu je tato situace určitou příležitostí pro školy, které (mají-li k tomu pravomoc danou 
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legislativou nebo nařízením vlády) se mohou chopit iniciativy a vyplnit hluchá místa sami. 

V takovém případě může být celý systém nejprve inspirován kroky jedné vysoké školy a po 

nějaké době přijmout novinku za svou. Podobný proces zkvalitňování systému zevnitř je 

velkým přínosem pro všechny zúčastněné strany, jelikož školy sami mají nejen lepší představu, 

co jejich organizace potřebuje, ale také se mohou vyhnout zdlouhavým procesům, které 

provázejí změny na celostátní úrovni. 

Nutno říct, že formulování cílů v oblasti vysokého školství, vzhledem k tomu, jak náročná a 

abstraktní je práce se samotným věděním, je poměrně složitou záležitostí. Na druhou stranu ale 

nutno říci, že v případě, kdy se vysoké školství stane nástrojem hospodářské a vzdělanostní 

politiky státu, jeho rozvoj bude realizován skrze kompaktní a jasnou strategii a začne plnit i 

dodatečné úkoly vůči společnosti, stane se formulování cílů nezbytným a nutným prvkem (Vlk, 

2003c).  

Jelikož vysoké školy hrají v ekonomice především roli společenskou, jejich strategie, řízení, 

organizační struktura a celá filozofie fungování je v některých aspektech značně odlišná od 

toho, co zná klasická teorie managementu. 

Na dalších stránkách tohoto textu bude detailněji popsána organizační struktura a samotné 

fungování vybraných vysokých škol, nicméně lze uvést hlavní rozdíly vysoké školy a klasické 

obchodní společnosti: 

 Nejvýše postavená osoba (rektor) má v organizaci menší pravomoci než generální 

ředitel společnosti 

 Osoba děkana má v organizaci větší pravomoci, než divizní ředitel společnosti. 

 Organizační struktura vysokých škol je složitější a méně jednoznačná, nejen co se týče 

nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých funkcí, ale také, co se týče práv, povinností a 

zodpovědnosti.  

 Vysoké školy podléhají daleko větší kontrole a regulaci, a to jak legislativní, tak i od 

organizací k tomu určených. S tím souvisí i řada kontrolních mechanizmů v systému 

vysokého školství, ať už se jedná o kontrolu vnitřní nebo vnější. Vnitřní kontrola v 

obchodních společnostech je až na výjimky dobrovolná (i když její případná neexistence 

je značně riziková) 
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 Jednotlivé fakulty vysokých škol jsou na centrálním řízení mnohem méně závislé, než 

jsou například závislé divize společnosti na centrálním řízení této společnosti 

 Mnoho organizačních prvků a organizačních struktur vysokých škol je dáno 

legislativně. Obchodní společnosti (zejména akciové společnosti) mají také existenci a 

organizaci některých útvarů dánu zákonem, nicméně samotná organizační struktura 

společnosti je již věcí podniku. U vysoké školy toto neplatí. 

 Vysoká škola obecně sleduje jiné cíle, než bývá obvyklé u obchodní společnosti. 

Veřejné a státní vysoké školy jsou v tomto velmi vzdálené obchodním společnostem, 

soukromé vysoké školy jsou ve sledovaných cílech obchodním společnostem bližší. 

Jak již bylo zmíněno, existence vysokých škol (především veřejných) je vedena motivem 

společenské užitečnosti. Na druhou stranu se nelze domnívat, že množství vysokých škol bude 

odpovídat přínosu společnosti. Ve státním i společenském zájmu je, aby vysoké školy 

dosahovaly jistých kvalit, které budou zajišťovat nejen kvalitní absolventy pro trh práce, ale 

také zabezpečovat vhodné prostředí pro šíření nových myšlenek a zlepšování kultury celé 

společnosti. S tím souvisí již zmíněný fakt, že systém vysokého školství podléhá nejen mnoha 

legislativním opatřením, ale také značné míře kontroly kvality. Tyto kontroly mohou mít 

v zásadě dvojí podobu: 

1. Kontrola vnitřní 

2. Kontrola vedená vnější organizací 

Každá vysoká škola je ze zákona povinna provádět vnitřní kontrolu kvality, jejíž výsledky 

zveřejňuje ve výroční zprávě. Vnější kontrolu pak zajišťuje především Akreditační komise25. 

Škola se rovněž může zapojit do mezinárodních hodnocení kvality. 

3.2.6 Pojetí kvality vysoké školy 

Široký pojem kvality by neměla vést k dojmu, že hodnocení kvality ve vysokém školství nemá 

žádný obecně aplikovatelný význam, neboť toto hodnocení kvality může všemi vysokými 

školami, bez ohledu na jejich programovou, kapacitní či regionální specificitu, být využito v 

několika směrech. 

                                                 
25 Více viz kapitola 2.6.2 
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Jedním z nich může být ekonomický pohled, kdy stát (poskytovatel financí) vyžaduje 

opodstatnění svých nákladů a záruku, že jeho peníze nejsou vynakládány neefektivně. U 

státních a veřejných vysokých škol jde o prokázání relevantnosti jejích nákladů a o případnou 

argumentaci pro potenciální navýšení finančních toků v případě, že rovněž rostou výkony 

(především pokud roste počet žáků). 

Dalším motivem k provádění několika úrovní kontroly kvality je již zmíněný Akreditační 

proces. Pokud vysoká škola (studijní obor) neprojde Akreditačním procesem, v České republice 

není možné, aby taková organizace zajišťovala vysokoškolské vzdělávání. Aby však samotná 

škola nepřicházela s kontrolou kvality do styku jen v případě Akreditačního a reakreditačního 

procesu, je pro ni nutné realizovat i vlastní vnitřní kontrolu (tento prvek má v řízení kvality 

takovou důležitost, že je předepsán i legislativně v zákoně o vysokých školách). 

Proces hodnocení kvality působí také přímo na zvýšení úrovně řízení a práce s lidskými zdroji 

(Kalous, a další, 2006c) a finančními toky. 

V neposlední řadě je systém kontrol prostředkem stálého zdokonalování a to především ve 

smyslu hodnocení míry dosažení cílů obsažených především v dlouhodobém záměru vysoké 

školy. 

Obrázek 14 ukazuje vztah mezi jednotlivými stupni kontrol a Akreditačním procesem. 
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Obrázek 14 - Souvislost vnitřní kontroly, vnější kontroly a akreditace, zdroj: (Kalous, a další, 2006c) 

 

Výsledkem procesu, který je znázorněn na obrázku 14 by měla být výsledná hodnotící zpráva 

obsahující nejen doporučení pro hodnocenou vysokou školu, resp. její část, ale též podklady 

pro akreditaci, která je v současné době nejčastějším výstupem procesu zajišťování kvality v 

ČR. Rozhodnutí o akreditaci (v ČR studijního programu) je tak založeno na výsledných 

závěrech (vč. patřičných dat) vnitřního a zejména vnějšího hodnocení. Poskytnutí relevantních 

údajů a informací za účelem akreditace tak lze chápat jako jeden z možných, způsobů využití 

vnitřního a vnějšího hodnocení (Kalous, a další, 2006c) 

 Samospráva veřejných vysokých škol 

Obecně samosprávu vykonává každý subjekt, jehož činností je nějaká veřejná záležitost 

(výjimkou je stát). Samotná samospráva pak řídí a spravuje chod organizace. 

Působnost vysoké školy uvedená je v zákoně o vysokých školách jako "samosprávná 

působnost", aby bylo jasně vyjádřeno, že do výkonu této působnosti může stát zasahovat jen na 

základě zákona. 
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Samosprávné fungování je tedy relativně samostatná správa (jak název napovídá) organizace, 

v případě vysokých škol pak veškerá činnost spojená s rozvojem, veřejným zájmem a 

hospodařením s (vlastními) finančními prostředky.  

Do samosprávné působnosti veřejné vysoké školy patří zejména (Zákon č. 111/1998 Sb., o 

vysokých školách ): 

1. vnitřní organizace, 

2. určování počtu přijímaných uchazečů o studium, podmínek pro přijetí ke studiu 

a rozhodování v přijímacím řízení, 

3. tvorba a uskutečňování studijních programů, 

4. organizace studia, 

5. rozhodování o právech a povinnostech studentů, 

6. zaměření a organizace vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další 

tvůrčí činnosti, 

7. pracovněprávní vztahy a určování počtu akademických pracovníků a ostatních 

zaměstnanců, 

8. habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, 

9. spolupráce s jinými vysokými školami a právnickými osobami a zahraniční styky, 

10. ustavování samosprávných akademických orgánů vysoké školy, pokud tento zákon 

nestanoví jinak, 

11. hospodaření vysoké školy a nakládání s majetkem v souladu se zvláštními předpisy, 

12. stanovení výše poplatků spojených se studiem 

jedním z důležitých rysů samosprávy je pravomoc upravovat spravované společenské vztahy26 

pomocí vnitřních předpisů. Vnitřní předpisy vysokých škol nejsou obecně považovány za 

předpisy právní, a to zejména z toho důvodu, že jim chybí jejich základní charakteristika – 

obecná závaznost. Vnitřní předpisy veřejné vysoké školy jsou závazné pouze v rámci konkrétní 

vysoké školy, která je přijala a vydala. Za porušení vnitřního předpisu lze sice studenta vyloučit 

ze studia, ale to se týká jen konkrétní vysoké školy (Koudelka, 2007). V případě vysokých škol 

je toto právo zároveň povinností (podle § 38 zákona o vysokých školách). 

                                                 
26 Například profesní vztahy, které ve spravované organizaci existují. 
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OECD v analýze českého vysokého školství (File, a další, 2009) označuje samosprávu 

vysokých škol za velmi autonomní na MŠMT, kterému přisuzuje pouze nepřímé možnosti 

ovlivňování chodu vysokých škol a to především skrze financování. Stejně tak tato analýza 

uvádí velký vliv České konference rektorů a Radě vysokých škol, se kterými ministerstvo 

obvykle konzultuje větší změny v zákonech. 

3.3.1 Orgány veřejné vysoké školy 

Jak již bylo řečeno, vysoké školy jako samosprávné organizace řídí svou činnost vlastními 

samosprávnými orgány. Samosprávnými orgány jsou akademický senát, rektor, vědecká rada 

a disciplinární komise. Dalšími orgány jsou správní rada a kvestor. 

Je-li vysoká škola členěna na fakulty, pak též ty mají vlastní samosprávné orgány (zejména pro 

plnění samosprávných kompetencí dle § 24 zákona) a jiné orgány; s výjimkou správní rady jsou 

s orgány veřejné vysoké školy analogické (Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ). 

3.3.1.1 Akademický senát 

Nejdůležitějším orgánem veřejné vysoké školy je akademický senát. V akademickém senátu 

zasedají nejen zaměstnanci a vyučující vysoké školy, ale také zástupci studentů. Tím dostává 

akademický senát vysokou legitimitu ve svém rozhodování a studenti se mohou podílet na 

řízení samotné školy. 

Akademický senát sdílí většinu pravomocí s rektorem a proto je pro chod školy nezbytné, aby 

tyto dvě samosprávné složky spolupracovaly. U některých pravomocí má senát sám 

rozhodovací pravomoc, v některých pouze poradní. Spolu s rektorem také akademický senát 

ustanovuje další samosprávné útvary vysoké školy jako vědeckou radu a disciplinární komisy. 

Akademický senát má také pravomoc navrhnout jmenování osoby rektorem (jmenuje 

prezident), ale také jeho odvolání.  

Dle § 9 odst. 1 zákona o vysokých školách akademický senát veřejné vysoké školy 

a. rozhoduje na návrh rektora o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení 

součástí vysoké školy, na základě souhlasného vyjádření orgánů nebo osob 
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stanovených statutem jako vedoucí zaměstnanci vysoké školy rozhoduje také 

o zřízení nebo zrušení společných pracovišť součástí vysoké školy, 

b. na návrh rektora nebo na základě postoupení předpisu akademickým senátem 

fakulty schvaluje vnitřní předpisy vysoké školy a jejich součástí, 

c. schvaluje rozpočet vysoké školy předložený rektorem a kontroluje využívání 

finančních prostředků vysoké školy, 

d. schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření vysoké 

školy předloženou rektorem, 

e. schvaluje hodnocení činnosti vysoké školy předložené rektorem, 

f. schvaluje návrh rektora na jmenování a odvolání členů vědecké rady 

a disciplinární komise veřejné vysoké školy, 

g. schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech, které se 

neuskutečňují na fakultách, 

h. usnáší se o návrhu na jmenování rektora, popřípadě navrhuje jeho odvolání 

z funkce, 

i. schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové a inovační, 

umělecké nebo další tvůrčí činnosti veřejné vysoké školy a jeho každoroční 

aktualizaci (dále jen "dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy") po projednání 

ve vědecké radě, 

j. na návrh rektora zruší vnitřní předpis, rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu součásti 

veřejné vysoké školy anebo pozastaví jeho účinnost, pokud je tento vnitřní 

předpis, rozhodnutí nebo úkon v rozporu se zvláštními předpisy nebo vnitřními 

předpisy veřejné vysoké školy. 

Dle § 9 odst. 2 zákona o vysokých školách se akademický senát veřejné vysoké školy vyjadřuje 

zejména 

a. k návrhům těch studijních programů, které se neuskutečňují na fakultách, 

b. k záměru rektora jmenovat nebo odvolat prorektory, 

c. k právním úkonům, které vyžadují souhlas správní rady veřejné vysoké školy 

podle § 15 odst. 1 písm. a) až d), 

d. k podnětům a stanoviskům správní rady veřejné vysoké školy podle § 15 odst. 

3. 
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3.3.1.2 Rektor 

Rektor stojí v čele vysoké školy a sám tvoří samosprávný orgán. Jako takový má rozhodovací 

pravomoci v některých oblastech fungování školy. Podobně jako rektor mohou ve fungování 

fakult vystupovat děkani (v případě, že se vysoká škola dělí na fakulty). Děkani jsou na 

rektorovy často značně nezávislí, nicméně stále podléhají jeho rozhodnutím. 

Rektor, případně děkan, má obvykle jednoho nebo více zástupců pro oblasti, ve kterých se škola 

organizuje – prorektory, respektive proděkany. Tito nejsou samosprávným orgánem, obvykle 

však mají pravomoc zastupovat rektora, respektive děkana ve vybraných záležitostech. Funkce 

rektora, respektive děkana je svázána s řadou samosprávných kompetencí, z povahy věci ale 

zahrnuje také vnitřní řízení a strategické rozhodování ve věcech vysoké školy. 

Rektor také jmenuje docenty, kteří se úspěšně habilitovali, resp. navrhuje přezkoumání návrhu 

vědecké rady fakulty vědecké radě vysoké školy (děkani analogickou pravomoc nemají). Ze 

své funkce předsedá vědecké radě vysoké školy. 

3.3.1.3 Další orgány vysoké školy 

V rámci vysoké školy existují další samosprávné i nesamosprávné celky, které mají 

rozhodovací pravomoci v určitých záležitostech, nicméně jejich dopad na řízení školy je menší, 

než dopad samosprávných orgánů zmíněných výše. 

 Vědecká rada 

o V kompetenci vědecké rady je zejména schvalování studijních programů 

neuskutečňovaných na fakultách a působnost v habilitačním a profesorském 

řízení. Vyjadřuje se též k dlouhodobému záměru vysoké školy a dalším otázkám, 

které jí předloží rektor. 

 Disciplinární komise 

o Samosprávným orgánem veřejné vysoké školy, který je ustavován stejným 

postupem jako vědecká rada, je disciplinární komise. Disciplinární komise 

veřejné vysoké školy vykonává působnost v disciplinárním řízení, čili v případě, 

že je podezření na to, že se student provinil proti vnitřním směrnicím vysoké 

školy nebo etickému kodexu. 
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  Kvestor 

o Kvestor je nesamosprávným orgánem vykonávajícím působnost ve věcech 

hospodaření a vnitřní správy; v rozsahu stanoveném rektorem (ve formě 

opatření) jedná a rozhoduje ve věcech veřejné vysoké školy. 

 Správní rada 

o Taktéž správní rada nevykonává samosprávnou působnost, svou povahou je to 

dozorový orgán. Správní rada dává svůj souhlas k nakládání s podstatnými 

majetkovými hodnotami a může též předkládat podněty a vyjadřovat stanoviska 

k (jiné) činnosti veřejné vysoké školy. 

3.3.2 Samosprávné orgány fakulty 

Jelikož jsou jednotlivé fakulty v mnohém nezávislé na centrálním řízení školy, je jejich chod 

řízený vlastními samosprávnými orgány. Ty v mnohém kopírují orgány celoškolské. 

Samosprávnými orgány fakulty jsou (Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ): 

 akademický senát fakulty,  

 děkan  

 vědecká rada fakulty a  

 disciplinární komise fakulty.  

Dalším orgánem fakulty je tajemník27. Obrázek 15 ukazuje, jakým způsobem zapadá fakulta do 

organizační struktury vysoké školy.  

  

                                                 
27 Více o samostatném fungování fakult viz kap. 3.4.1 
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Obrázek 15 - Organizační struktura vysoké školy - vztah školy a fakulty, zdroj: (Lorenc, 2015) 

 

3.3.3 Vnitřní předpisy vysoké školy 

Jako vnitřní předpisy jsou souhrnně označeny dokumenty, které upravují vnitřní záležitosti 

veřejné28 vysoké školy. Vnitřními předpisy veřejné vysoké školy podle § 17 zákona č. 111/1998 

Sb., (zákon o vysokých školách) jsou: 

1. statut veřejné vysoké školy, 

2. volební a jednací řád akademického senátu veřejné vysoké školy, 

3. vnitřní mzdový předpis, 

4. jednací řád vědecké rady veřejné vysoké školy, 

5. řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků,  

                                                 
28 Státní i soukromé vysoké školy rovně musí mít upraveny vnitřní předpisy, nicméně s jistými odchylkami do 

veřejných vysokých škol. 
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6. studijní a zkušební řád, 

7. stipendijní řád, 

8. disciplinární řád pro studenty,  

9. další předpisy, pokud tak stanoví statut veřejné vysoké školy. 

Jak již bylo řečeno, vnitřní předpisy jsou schvalovány akademickým senátem a rektorem. 

Vnitřní předpisy definují nebo upravují vztahy, které přímo nedefinuje zákon. Vysoká škola, 

jakožto organizace s vlastní samosprávou generuje poměrně velké množství situací, které 

nejsou řešeny v zákoně, nicméně řešeny být musí. I to je důvod, proč je existence vnitřních 

předpisů pro vysokou školu povinná. Takto by měly vnitřní předpisy upravovat především 

vztahy (MŠMT, 2013): 

 Vysokou školou a jejími fakultami 

 Rektorem a děkanem 

 Jednotlivými děkany 

o Jde zejména o otázky pracovněprávní a mzdové. Půjde např. o akademického 

pracovníka, se kterým chce veřejná vysoká škola uzavřít pracovní poměr, ale 

činnost pedagogickou, vědeckou, výzkumnou, vývojovou nebo uměleckou 

nebude vykonávat pouze na jedné fakultě, ale na dvou nebo více fakultách. 

 Rektorem a kvestorem 

o Tento vztah musí vycházet z opatření rektora, které musí stanovit rozsah 

právních úkonů, které bude kvestor oprávněn činit jménem veřejné vysoké školy 

v oblasti hospodaření a vnitřní správy. 

 Kvestorem a tajemníkem 

 

 Fakulta vysoké školy a řídící struktura 

Fakulta je částečně nezávislá část vysoké školy, která však nemá právní subjektivitu. Z toho 

plyne, že nemůže být úplně nezávislá na škole – má závislost právní a částečně i ekonomickou. 

Na druhou stranu má poměrně dost prostoru v řízení vlastního chodu, na druhou stranu 

organizační struktura fakulty je daná ze zákona. 
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I přes řečená omezení má fakulta jisté autonomní prvky – zřizuje vlastní samosprávné orgány 

(které kopírují samosprávné orgány celé školy) a definuje vlastní vnitřní předpisy. 

Do samosprávné působnosti fakulty patří (v souladu s § 24 zákona o vysokých školách) zejména 

(Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ): 

 vnitřní organizace a pracovněprávní vztahy, 

 určování počtu přijímaných uchazečů a podmínek pro přijetí, stejně jako tvorba 

a uskutečňování fakultních studijních programů, 

 zaměření a organizace vědeckovýzkumné činnosti, 

 rozhodování o právech a povinnostech studentů a akademických pracovníků ve 

stanoveném rozsahu, 

 zahraniční styky a aktivity, 

 ustavování samosprávných akademických orgánů, jako i nakládání s přidělenými 

finančními prostředky, a konečně, 

 doplňková činnost a nakládání s prostředky získanými z ní. 

Jak již bylo zmíněno, orgány fakulty vesměs kopírují orgány celé školy. Jsou jimi akademický 

senát, vědecká rada, děkan a disciplinární komise. Tyto se od celoškolních liší vesměs tím, že 

jejich působnost je omezena pouze na fakultu a jsou podřízené školním orgánům29 (kromě 

fakultní disciplinární komise, která je nezávislá na školské). Jejich principy jsou uvedeny výše 

a netřeba je opakovat. 

3.4.1 Řídící struktura fakulty vysoké školy 

Jak již bylo řečeno, řídící struktura fakulty je v mnohém analogická s řídící strukturou školy. 

V čele fakulty stojí děkan, který je navrhován/volen akademickým senátem (jmenován je pak 

rektorem, samosprávnými orgány jsou akademický senát, vědecká rada fakulty a 

nesamosprávným orgánem disciplinární komise. 

Fakulty se obvykle člení na katedry a podle vnitřních předpisů se dále mohou členit na ústavy 

nebo oddělení. Součástí fakulty bývají i jiná pracoviště, jako výzkumná pracoviště, knihovny, 

                                                 
29 Například fakultní vědecká rada podléhá školní vědecké radě apod. 
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děkanát anebo i studentské spolky. Obrázek 16 pro ilustraci ukazuje organizační strukturu 

fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. 

Obrázek 16 - Organizační struktura FPH VŠE, zdroj: (Lorenc, 2015) 

 

Jedna z oblastí, ve které mají fakulty téměř úplnou autonomii na celoškolských orgánech, je 

formování studijního programu. Studijní program je jednotka, v níž lze získat vysokoškolské 

vzdělání. Pojem studijní program není přesně zákonně vymezen, nicméně v § 44 zákona o 

vysokých školách má studijní program taxativně vymezené náležitosti. Součástmi studijního 

programu jsou (Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ): 

a. název studijního programu, jeho typ, forma a cíle studia, 

b. členění studijního programu na studijní obory, jejich charakteristika a jejich kombinace, 

jakož i stanovení profilu absolventa příslušných studijních oborů, 

c. charakteristika studijních předmětů, 

d. pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, popřípadě délka praxe, 

e. standardní doba studia při průměrné studijní zátěži vyjádřená v akademických rocích, 
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f. podmínky, které musí student splnit v průběhu studia ve studijním programu a při jeho 

řádném ukončení podle § 45 odst. 3, § 46 odst. 3 a § 47 odst. 4 včetně obsahu státních 

zkoušek, 

g. udělovaný akademický titul, 

h. návaznost na další typy studijních programů v téže nebo příbuzné oblasti studia. 

Jednotlivé typy studijních programů zákon charakterizuje prostřednictvím jejich zaměření, cílů 

a vztahu k výzkumu a vývoji. 

Ačkoliv pro všechny vysokoškolské systémy obecně platí, že primární odpovědnost za kvalitu 

studijního programu nese škola, zpravidla je i většina nebo všechny pravomoci pro formulování 

studijního programu přenesena na fakultu. Tento proces je možný zejména proto, že samotnou 

kvalitu výuky nekontroluje pouze samotná vysoká škola (ačkoliv je nutné, aby vysoká škola 

měla své vnitřní mechanismy pro kontrolu kvality), ale především centrální orgán (Akreditační 

komise), který má pravomoc udělovat a odebírat akreditace, čili povolení vyučovat daný 

studijní program. Toto nastavení je srovnatelné s ostatními evropskými zeměmi. Jak již bylo 

řečeno výše, základní funkce Akreditační komise ve vztahu k vysokému školství je především 

posuzovat předpoklady k uskutečňování vysokoškolského vzdělání a také hodnotit kvalitu, jak 

je vysokoškolské vzdělávání uskutečňováno. 

3.4.2 Vliv Akreditační komise na personální složení fakulty 

Akreditační komise sama o sobě není správním orgánem, ale speciálním odborným orgánem, 

který podléhá Ministerstvu školství. Opět zde narážíme na situaci, kdy zákon specificky 

nestanovuje úroveň kvality, kterou musí vysoká škola dosahovat (nebo jaké úrovně musí 

dosahovat vyučovaný studijní program), a proto Akreditační komise používá vlastní standarty. 

Nezávisle na Akreditační komisi do procesu hodnocení kvality studijních programů vstupuje 

také Ministerstvo školství, které však nevstupuje do Akreditačního procesu, ale má například 

povinnost vyhodnocovat dlouhodobé záměry vysokých škol. V těchto dlouhodobých záměrech 

má vysoká škola povinnost informovat o procesu vnitřní kontroly. 

V případě žádostí o akreditaci studijního programu tedy vstupují do hry 2 orgány: Ministerstvo 

školství a Akreditační komise. Jak již bylo řečeno, Akreditační komise posuzuje zejména 
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studijní program a jeho zabezpečení po stránce personální přístrojové technické a případně i 

další a ministerstvo školství posuzuje zejména to, zda je studijní program zabezpečen finančně 

a materiálně. Ačkoliv Akreditační komise jako organizace podléhá Ministerstvu školství, její 

rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání akreditace pro studijní a studijní opora je pro 

Ministerstvo školství závazná a ministerstvo nemá žádné pravomoci toto rozhodnutí změnit. 

Akreditační komise má také pravomoci navrhnout sankce v případě, že objeví nedostatky nebo 

závažné odchylky v akreditovaných programech. 

V rámci personálního zajištění musí fakulta splňovat poměrně velké množství podmínek, aby 

mohla plnohodnotně plnit svůj účel. Konkrétní podmínky se samozřejmě závisí na tom, kolik 

předmětů a studijních oborů fakulta (popř. i katedra) garantuje, nicméně Akreditační komise 

definuje tyto požadavky buď na jeden vyučovaný předmět, nebo na jeden vyučovací studijní 

obor.  

V rámci studijního oboru platí, že musí být garantován docentem nebo profesorem30 a může 

garantovat pouze jeden studijní obor. 

V rámci tzv. profilujících předmětů musejí být tyto předměty vyučovány převážně 

akademickými pracovníky, kteří mají vědeckou hodnost alespoň CSc. nebo Ph.D. (převážně, 

míněno více než 50 %) a alespoň 40 % přednášek musí být přednášeno profesory nebo docenty. 

Poslední podmínka je ještě zesílena v případě, že se jedná o předmět v magisterském programu, 

kde alespoň 60 % přednášek musím být přednášeno profesory nebo docenty. 

Akreditační komise hodnotí i další aspekty, jako například publikační a výzkumnou činnost, 

řešení grantových projektů nebo také stáří akademických pracovníků. 

Doktorské studijní programy jsou v tomto ohledu natolik specifické, že skrze ně nelze obvykle 

ovlivňovat organizační a řídících struktur vysoké školy. 

Příkladem negativního výroku Akreditační komise může být případ z minulého roku, kdy byla 

v Akreditačním řízení odebrána akreditace čtyřem magisterským oborům na 

Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Důvodů k neudělení akreditace 

                                                 
30 Podmínka je zesílena o to, že tento docent nebo profesor musí být na fakultě zaměstnán na plný úvazek. 
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v těchto oborech bylo několik, pro potřeby tohoto textu uvedu tři, které se velmi blízce dotýkají 

organizační a řídicí struktury fakulty. 

1. Zcela nedostatečné zabezpečení předmětu Mikroekonomie 2 a Makroekonomie 2 (profilující 

předměty připravující na státní závěrečnou zkoušku). 

Akreditační komise uvádí, že v těchto předmětech není personálně zajištěna kvalita výuky. 

Akreditační komise vytýkala, že v předmětu Mikroekonomie 2 vyučuje externista s úvazkem 

velikosti 0,2, což podle Akreditační komise neumožňuje kvalitativní zajištění předmětů. V 

předmětu Makroekonomie 2 vytýká Akreditační komise Národohospodářské fakultě, že 

předmět vyučuje pedagog bez vědecké hodnosti nebo Ph.D. a bez adekvátní publikační činnosti. 

Z toho Akreditační komise dovozuje, že Národohospodářská fakulta nedisponuje vlastními 

kvalitními vyučující, kteří by byli schopni zabezpečit předměty směřující ke státní zkoušce 

ekonomie na magisterské úrovni. 

Zde můžeme vidět požadavek Akreditační komise na dostatečné personální obsazení fakulty, 

jak s poptávkou na vědecké hodnosti (čili CSc. nebo Ph.D.) nebo na pedagogicko-vědecké 

hodnosti (profesor nebo docent). Na tomto příkladu můžeme vidět, jak podstatná je pro fakultu 

přítomnost profesorů nebo docentů nebo držitelů vědeckých tyto pro zajištění výuky studijního 

oboru. V tomto konkrétním případě k personálnímu zajištění nedošlo, nicméně se může dívat 

domnívat, že v případě hypotetického Akreditačního řízení, kdy by dosahoval studijní obor 

personálního zajištění právě na minimální úrovně, byly by držitelé vědecko-pedagogického 

titulu ve velmi silné pozici vůči vedení katedry fakulty. S vědomím jejich nepostradatelnosti by 

mohly mít výrazný vliv nejen na vyučování celého studijního oboru, ale také na chod celé 

fakulty. V této situaci by mohly využívat svého postavení, kdy zákonná úprava nebo vnitřní 

předpisy fakulty sice definují pravomocné a zodpovědné osoby při řízení, nicméně neformálně 

by zde existoval významný vliv více osob. 

2. Vyučující v daných oborech jsou velmi často externisté 

Fakultě Akreditační komise vytýká, je významný podíl profesorů a docentů tvoří externisté, 

nikoliv zaměstnanci Národohospodářské fakulty. Zde je vidět důraz na to, že Akreditační 

komise nestačí jednoduchý součet profesorů a docentů, kteří vyučují studijní obory, ale je i 

požadováno, aby tito docenti a profesoři byli zaměstnanci Národohospodářské fakulty (nebo 
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zkoumaných fakult obecně). Jelikož externisté mají obvykle vlastní domovskou školou, na jejíž 

fungování se podílí, a jelikož je pro externistu mnohem jednodušší nedomovskou školu opustit, 

nelze se dlouhodobě spoléhat, že pedagogickou činnost studijních oborů mohou zajišťovat 

primárně externisté. Tím roste požadavek nejen na personální, ale především na personální 

zajištění z vlastních kapacit. 

3. Nedošlo ke zlepšení kvalifikační struktury zabezpečení oborů 

Zda je fakultě vytýkáno, že v minulosti nenaplnila plány týkající se množství habilitačních a 

profesorských řízení a také to, že si do budoucna stanovila nerealistický plán množství těchto 

řízení. Akreditační komise se tedy zabývá nejen současným stavem, ale i možnou predikcí do 

budoucna, kdy se odhaduje, zdali akreditovaný studijní obor bude personálně zajištěn až do 

konce své akreditace. 
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4. Srovnání některých prvků řídících struktur na 

vybraných vysokých školách 

V této části diplomové práce budou vybrány některé prvky řídících struktur a řídících procesů 

na Karlově univerzitě, vysoké škole ekonomické v Praze, České zemědělské univerzitě a 

Vysoké škole chemicko-technické. Pro toto srovnání budou klíčové především organizační 

struktura konkrétní vysoké školy, vnitřní předpisy, které definují vztahy mezi řídícími 

pracovníky vysoké školy a také rozhovory s několika vybranými řídícími pracovníky. 

 Metodika a cíle výzkumu 

Výzkumná část práce je rozdělena na dvě části a dva odlišné přístupy k získávání informací.  

První část má charakter ryze kvantitativního výzkumu.  

Obecně, kvantitativní výzkum spočívá v analýze dat, která mohou být získána buď přímým 

pozorováním (např. zjišťováním cen výrobků v prodejnách, nebo měřením času potřebného pro 

vyhledání relevantních webových stránek odpovídajících zadanému dotazu), nebo dotazováním 

(prostřednictvím výkazů, dotazníků, či rozhovorů). Zjištěná data jsou hodnoty proměnných 

veličin (Molnár, a další, 2012). V kontextu tohoto konkrétního kvantitativního výzkumu bude 

výstupem několik číselných hodnot a to počty vedoucích pracovníků na vybraných vysokých 

školách, počty zaměstnanců podle kvalifikace a počet žáků. Z obecného popisu kvantitativního 

výzkumu tedy vyplývá, že analýza dat bude analýzou strategických dokumentů vysokých škol 

(především výročních zpráv) a proměnné budou počet vedoucích pracovníků31, počet a 

kvalifikace zaměstnanců32 33 a počet žáků na škole. Spolu s tím budou u každé školy vykresleny 

nejdůležitější organizační prvky, čímž vznikne zjednodušená organizační struktura (zakreslení 

plné organizační struktury by bylo velmi zmatečné vzhledem k velikostem vybraných škol). 

Cílem porovnání organizačních struktur je zjistit, zda zákon dává prostor pro odlišná uspořádání 

                                                 
31 Myšleno rektor, prorektoři, děkani, proděkani, vedoucí kateder a ústavů a tajemníci. 
32 V tomto případě tzv. přepočtený počet – čili počet vynásobený výší úvazku na dané vysoké škole 
33 Kvalifikací myšleno rozdělené na profesor, docent, odborný asistent, asistent, lektor, vědečtí, výzkumní a 

vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti, ostatní vědečtí pracovníci a ostatní pracovníci. 

Nejedná se tedy pouze o kvalifikaci jako takovou, ale i o pozici, kterou zastává daná osoba na dané vysoké 

škole. 
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organizace a zdali vysoké školy tento legislativní prostor využívají. Rozdílem může být i 

výrazně vyšší počet zaměstnanců ve vedení univerzity34. Tyto rozdíly mohou být indikátorem 

vyšší ochoty alokovat finance do mezd, ale také mohou poukazovat na nižší efektivitu ve vedení 

školy. 

Druhá část výzkumu má povahu kvantitativního výzkumu. 

Obecně, kvalitativní výzkum můžeme chápat jako jakýkoli výzkum, jehož výsledků se 

nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace. Může to být 

výzkum týkající se života lidí, příběhů, chování, ale také chodu organizací nebo vzájemných 

vztahů (Strauss, a další, 1999). Obvykle je pro volbu mezi kvalitativním a kvantitativním 

výzkumem rozhodující podstata zkoumaného problému. Kvalitativní výzkum je vhodný 

v případě, že se snažíme odhalit podstatu něčích zkušeností s určitým jevem nebo procesem. 

Realizátor výzkumu by měl zajistit, aby měření bylo validní (odpovídalo cílům výzkumu) a 

spolehlivé. U vybraného vzorku se v případě zkoumání masivního jevu vyžaduje 

reprezentativnost (náhodný či stratifikovaný výběr, v opačném případě může být výběr vzorku 

proveden i nereprezentativními technikami (kvótní výběr, metoda vhodného úsudku, sněhová 

koule apod.) (Kozel, a další, 2011). V kontextu této práce, kdy proběhlo několik rozhovorů 

s vedoucími pracovníky vysokých škol, za účelem poznat jejich zkušenosti z života školy se 

tato forma výzkumu přímo nabízí. Dalším důvodem pro volbu kvantitativního výzkumu je 

v tomto případě fakt, že zjištěné skutečnosti se obtížně kvantifikují, nebo je nelze kvantifikovat 

vůbec. Cílem této části výzkumu je podchytit klíčové prvky nebo zkušenosti dotazovaných, 

poukázat na případné rozdíly ve fungování řídící struktury vysokých škol, ale také případně 

ukázat na ty klíčové prvky, které jsou některým nebo všem z vybraných škol společné. Jelikož 

se zde zdaleka nejedná o zkušenosti, které by byly masově rozšířené, výběr dotazovaných není 

reálné provést reprezentativně (v takovém případě by se muselo jednat o dotazování desítek 

lidí, kteří mají velmi specifické zkušenosti z řídících struktur vybraných vysokých škol35). 

Z toho důvodu byli dotázáni zástupci vybraných vysokých škol, nikoli celé skupiny. Někteří 

zástupci byli kontaktováni úspěšně, avšak z každé z vybraných vysokých škol se podařilo získat 

                                                 
34 Vzhledem k poměru žáků. Jelikož jsou porovnávané vysoké školy jinak velké, nelze porovnávat absolutní 

čísla. 
35 Jednoduchým součtem zjistíme, že takových lidí je méně než 800 – takové číslo zdaleka není možné 

posuzovat metodami pracujícími s náhodným nebo stratifikovaným vzorkem. 
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alespoň jednoho respondenta36. Tím je na jednu stranu docílena již zajímavá diverzita výzkumu, 

je však třeba upozornit na značnou míru subjektivity dotazovaných. Ta však nemůže být z jejich 

zkušenosti odstraněna (a patrně by to nebylo žádoucí). 

Cílem kvantitativního výzkumu je porovnat organizační struktury vybraných škol a v rámci 

legislativních omezení zjistit, zdali existuje místo, kde se organizační struktury liší. V tomto 

případě nepůjde o to zjistit, zdali má některá škola více úrovní řízení než jiná, nebo zdali zavádí 

například atypické štáby. Něco takového zákon neumožňuje, proto bude kladen větší důraz na 

menší rozdíly, jako například počty řídících pracovníků vzhledem k počtu žáků. 

Cílem kvalitativního výzkumu je zachytit to, co oficiální dokumenty, jako dlouhodobý plán 

školy nebo organizační řád nezachycují. To může být objem práce, který vedoucí pracovníci 

mají, nejčastější problémy, které řeší v rámci chodu katedry nebo fakulty nebo jednoduše 

procesy, které nejsou v oficiálních dokumentech definovány. 

 Porovnání řídících struktur 4 vysokých škol 

V rámci této kapitoly se budu věnovat řídící struktuře 4 vybraných vysokých škol. Cílem je 

zjistit, zdali existují zásadní odchylky v řídících strukturách v rámci povolených (legislativně 

daných) parametrů. Nelze samozřejmě očekávat, že jednotlivé řídící struktury se budou 

významně lišit, jelikož jak bylo řečeno, mnoho organizačních prvků je dáno legislativně a dále 

vzhledem k historii vysokých škol a celého systému vysokého školství lze předpokládat, že 

byly objeveny struktury a procesy, které se ukázaly jako výhodnější než jiné. Z toho důvodu je 

mohly přijmout i další vysoké školy, pokud se domnívaly, že podobné postupy budou prospěšné 

i jim. Z těchto důvodů lze očekávat, že organizační struktury budou podobné. 

Důvody, kvůli kterým by se mohly organizační struktury lišit, jsou například velikost školy, 

kdy na jednoho žáka může u větší vysoké školy připadat nižší podíl vyučujících než na malých 

vysokých školách. Důvodem mohou být nejen úspory z rozsahu, ale také fakt, že jednotlivé 

obory a předměty podléhají výše zmíněným nárokům Akreditační komise na počet doktorů, 

docentů a profesorů, které jsou nepodkročitelná, bez závislosti na velikosti oboru. Pokud menší 

vysoká škola organizuje obory, kde pravidelně vyučuje malý počet studentů, může to klást 

                                                 
36 UK jeden respondent, VŠE dva respondenti, VŠCHT dva respondenti, ČZÚ jeden respondent 
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zvýšené nároky na personální zajištění těchto oborů a tím zvyšovat počet vyučujících na vysoké 

škole. Nutno však podotknout, že zvolené vysoké školy patří ke středním nebo větším. Podobné 

efekty bychom mohly pozorovat především u malých soukromých vysokých škol. 

U každé popisované vysoké školy uvádím tabulku zobrazující počet vedoucích pracovníků na 

vysoké škole. Další tabulka bude vždy zobrazovat počet profesorů, docentů, doktorů, 

odborných asistentů a asistentů na vysoké škole (případně další vyučující). Dále je znázorněna 

organizační struktura vysoké školy. Je třeba doplnit, že mezi vedoucími pracovníky nejsou 

uvedení tajemníci, nicméně tento počet lze snadno dovodit – počet tajemníků je vždy shodný 

s počtem děkanů (jelikož na každé fakultě působí vždy právě jeden tajemník). 

4.2.1 Karlova univerzita 

Karlova univerzita je největší českou vysokou školou, která je rovněž jednou z nejstarších 

v Evropě. Skládá se ze 17 fakult, z nichž 3 jsou mimopražské. Spolu s fakultami je tvořena 

dalšími vysokoškolskými ústavy, pracovišti pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a 

vývojovou nebo další tvůrčí činnost, účelovými zařízeními a rektorátem. Na Karlově univerzitě 

studuje přes 50 000 studentů (údaj platný k 31. 12. 2013 je 51 438 studentů (Výroční zpráva 

Karlovy univerzity, 2013)). 

Základní organizační prvky jsou standartní, v čele Karlovy univerzity stojí rektor - prof. MUDr. 

Tomáš Zima, DrSc., MBA a v čele jednotlivých fakult děkani. 

Obrázek 17 - Počet vedoucích pracovníků na UK, zdroj: (Výroční zpráva Karlovy univerzity, 2013) 

 

Na Karlově univerzitě působí sedm prorektorů, což je více než na ostatních zkoumaných 

vysokých školách. Zpravidla jsou jinde sloučeny pravomoci prorektorů pro rozvoj a pro 

investiční výstavbu a také pravomoci prorektorů pro vnější vztahy a zahraniční styky. Jak však 
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bude uvedeno níže, přepočtený počet prorektorů na počet studentů vychází pro Karlovu 

univerzitu naopak tak, že počet prorektorů je na počet žáků nejvyšší. 

Karlova univerzita je tvořena 17 fakultami, z čehož vyplývá, že má 17 děkanů a 17 tajemníků. 

Pro Karlovu univerzitu je typický vysoký počet kateder a ústavů. Tento jev nevznikl tím, že 

Karlova univerzita je velkou vysokou školou sama o sobě, ale tím, že je její součástí pět 

lékařských fakult, pro které je velký počet kateder a ústavů charakteristický.  

Počet žáků na 
vedoucího pracovníka 

rektor prorektor děkan proděkan 
vedoucí katedry a 

ústavu 

UK 51 438 7 348 3 026 495 118 

Tabulka 1 - Počet žáků na vedoucího pracovníka UK, zdroj: (Výroční zpráva Karlovy univerzity, 2013) 

Pokud se podíváme na přepočetné počty vedoucích pracovníků na počty studentů (tabulka 1), 

vidíme, že především počet prorektorů je překvapivě malý. To lze částečně vysvětlit tím, že 

funkce prorektorů není kvalitativně přímo závislá na počtu studentů, ale spíše na množství 

projektů, které škola realizuje (a které spadají do zodpovědností prorektora). I když lze 

samozřejmě očekávat, že vyšší množství studentů a větší škola přinese větší množství projektů, 

zdaleka se nebude jednat o jednoduchou přímou úměru a důsledkem počtu projektů bude spíše 

větší množství týmů, které pro práci na projektech budou vyčleněny, než větší počet prorektorů. 

Vzhledem k velikosti Karlovy univerzity se lze také domnívat, že dochází k jakýmsi úsporám 

z rozsahu. 

Počet děkanů, který je na rozdíl od počtu prorektorů, přímo závislý na počtu žáků (resp. počtu 

fakult – počet fakult je již přímým důsledkem počtu žáků), je již v porovnání s ostatními školami 

(mimo VŠCHT, jejíž organizační a profesní struktura je značně specifická) poměrně standartní. 

Mezi porovnávanými školami má Karlova univerzita nejvyšší průměrný počet proděkanů na 

fakultu – přepočteno více než 6. Stejně tak přepočteno na počet studentů se Karlova univerzita 

více blíží technické VŠCHT. Proděkani zde tedy tvoří nejsilnější článek ve vedení školy a lze 

se z tohoto důvodu domnívat, že mnoho pravomocí se z pozice děkana bude delegovat na 

proděkany. 

Poslední údaj o počtu vedoucích kateder a ústavů je zkreslený již zmiňovaný množstvím 

kateder a ústavů v rámci lékařských fakult. Pokud bychom informaci o lékařských fakultách 
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zanedbali, znamenalo by to, že na každou fakultu průměrně připadá 26 kateder nebo ústavů. 

Pokud bychom naopak vyloučili lékařské fakulty z kvantitativní analýzy, vychází, že každá 

fakulta má mezi 10 a 11 katedrami a ústavy, což odpovídá ostatním porovnávaným vysokým 

školám. 

Kvalifikační 
struktura Profesoři Docenti 

Odborní 
asistenti 

Asistenti Lektoři 
Pedagogičtí 

pracovníci VaV
37 

Ostatní vědečtí 
pracovnici 

Ostatní 
pracovníci 

Celkem 

UK celkem 497,93 810,38 1770,38 340,71 246,41 142,55 844,20 3421,95 8074,50 

Tabulka 2 - Kvalifikační struktura UK (absolutní počty), zdroj: (Výroční zpráva Karlovy univerzity, 2013) 

Počet žáků na 
jednoho: 

Profesora Docenta Odborného asistenta Asistenta Lektora 
Pedagogického 
pracovníka VaV 

UK 103 63 29 151 209 361 

Tabulka 3 - Kvalifikační struktura UK (přepočtené počty), zdroj: (Výroční zpráva Karlovy univerzity, 2013) 

Pokud bychom měli interpretovat kvalifikační strukturu (tabulka 2 a 3), Karlova univerzita má 

jednoznačně nejvyšší počet pedagogů na všech úrovních. Tento fakt je však samozřejmě dán 

velikostí školy, která vytváří nejen poptávku po vysokoškolských pedagozích, ale také vytváří 

její nabídku svou samotnou činností – výchovou nových pedagogů. Nicméně i pokud 

přepočteme jednotlivé pedagogy na počet žáků, Karlova univerzita evidentně disponuje 

značným portfoliem nejkvalifikovanějších pedagogů a zároveň dostatečným množstvím 

pedagogů s nižší vědeckou hodnotí pro zajištění chodů například bakalářských cvičení. 

Hodnot asistenta je dnes spíše raritou, nepředstavuje jednoduše nižší stupeň než odborný 

asistent, ale je vyhraněna například pro vyučující z praxe, kteří sice nemají vědeckou hodnost 

a ani jinak se nepodílejí na chodu katedry nebo fakulta (proto nebohou být profesory, docenty 

ani odbornými asistenty), ale stále představují pro školu pedagogickou přidanou hodnotu. Jedná 

se tedy o jinou úroveň v pedagogickém procesu. Podobným způsobem jsou také organizování 

lektoři a ostatní pracovníci, kteří se podílení na výuce (pedagogický pracovník VaV). 

                                                 
37 Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti 
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Obrázek 18 - Organizační struktura UK, zdroj: Vlastní tvorba podle (Výroční zpráva Karlovy_univerzity, 2013) 

 

4.2.2 Vysoká škola ekonomická v Praze 

Vysoká škola ekonomické v Praze je největší vysokou školou v České republice, která se 

zaměřuje na výuku ekonomických směrů. Je tvořena 6 fakultami, z nichž jedna je v Jindřichově 

Hradci, ostatní jsou pražské. V roce 2013 studovalo na VŠE přes 18 500 studentů (údaj platný 

k 31. 12. 2013 je 18 584 studentů (Výroční zpráva Vysoké školy ekonomické, 2013)). 
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Základní organizační prvky jsou standartní, v čele Vysoké školy ekonomické stojí rektorka - 

prof. Ing. Hana Machková, CSc. a v čele jednotlivých fakult děkani. Oproti Karlově univerzitě 

má Vysoká škola ekonomická méně proděkanů na jednu fakultu. 

Obrázek 19 - Počet vedoucích pracovníků na VŠE, zdroj: (Výroční zpráva Vysoké školy ekonomické, 2013) 

 

Na Vysoké škole ekonomické působí pět prorektorů, což je standartní pro školu podobné 

velikosti.  

Vysoká škola ekonomická je tvořena 6 fakultami, z čehož vyplývá, že má 6 děkanů a 6 

tajemníků. 

Na svou velikost má Vysoká škola ekonomická nízký počet proděkanů – 22, což představuje 

přepočteno pouhé 3,7 proděkany na fakultu. Na školu této velikosti je to překvapivě málo. Lze 

se tedy domnívat, že děkani se do každodenního chodu fakulty zapojují častěji než například 

na UK, kde je průměrný počet proděkanů na fakultu vyšší. 

Počet žáků na 
vedoucího pracovníka 

rektor prorektor děkan proděkan 
vedoucí katedry a 

ústavu 

VŠE 18 584 3 717 3 097 845 395 

Tabulka 4 - Počet žáků na vedoucího pracovníka VŠE, zdroj: (Výroční zpráva Vysoké školy ekonomické, 2013) 

Pokud se podíváme na přepočetné počty vedoucích pracovníků na počty studentů (tabulka 4), 

vidíme opět informaci o nižším počtu proděkanů než je obvyklé. Škola má 5 prorektorů, 

přičemž vzhledem k charakteristice této pozice je více vypovídající údaj o absolutním počtu, 

než o přepočteném počtu na studenta. V tomto kontextu je počet prorektorů standartní. 

Počet děkanů, který je přímo závislý na počtu žáků (resp. počtu fakult – počet fakult je již 

přímým důsledkem počtu žáků), je již v porovnání s ostatními školami (mimo VŠCHT, jejíž 

organizační a profesní struktura je značně specifická) poměrně standartní. 
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Stejně jako u proděkanů má Vysoká škola ekonomická nejnižší počet vedoucích kateder a 

ústavů přepočteno na počet studentů. 

Jelikož je Vysoká škola ekonomická z vybraných škol řízena nejnižším počtem děkanů i 

proděkanů přepočteno na počet studentů, lze poukázat na jistou efektivitu v řízení fakult.  

Celkově má Vysoká škola ekonomická vzhledem ke své velikosti nižší počet vedoucích 

pracovníků, než by se dalo očekávat na většině úrovní řízení (konkrétně na úrovni děkanů, 

proděkanů a vedoucích kateder a ústavů). Na druhou stranu u děkanů nelze očekávat rychlou 

změnu v případě, že se navyšuje agenda – řešit podobný problém zavedením nové fakulty by 

bylo extrémní řešení. 

Kvalifikační 
struktura Profesoři Docenti Odborní asistenti Asistenti Lektoři 

Pedagogičtí 

pracovníci VaV38 

Ostatní 
pracovníci 

Celkem 

VŠE Celkem 66,75 123,96 321,64 33,79 1,54 0 58,69 606,47 

Tabulka 5 - Kvalifikační struktura VŠE (absolutní počty), zdroj: (Výroční zpráva Vysoké školy ekonomické, 2013) 

Počet žáků na jednoho: Profesora Docenta Odborného asistenta Asistenta 

VŠE 278 150 58 550 

Tabulka 6 - Kvalifikační struktura VŠE (přepočtené počty), zdroj: (Výroční zpráva Vysoké školy ekonomické, 2013) 

Kvalifikační struktura Vysoké školy ekonomické se ani v absolutních číslech ani v číslech 

přepočtených neblíží struktuře UK (a ani VŠCHT). To lze vysvětlovat tak, že problematika, 

která je rozebírána na Vysoké škole ekonomické není srovnatelně obtížná, aby generovala 

podobný počet pedagogů s nejvyššími pedagogickými hodnostmi. Druhé potenciální vysvětlení 

(které je konzistentní s nižšími počty vedoucích pracovníků) může být takové, že škola se svými 

kapacitami nabírá na všech úrovních více studentů než UK, čímž zvyšuje nejen množství 

studentů na jednoho vedoucího pracovníka, ale také pedagoga. 

Hodnot asistenta je dnes spíše raritou, nepředstavuje jednoduše nižší stupeň než odborný 

asistent, ale je vyhraněna například pro vyučující z praxe, kteří sice nemají vědeckou hodnost 

a ani jinak se nepodílejí na chodu katedry nebo fakulta (proto nebohou být profesory, docenty 

ani odbornými asistenty), ale stále představují pro školu pedagogickou přidanou hodnotu. Jedná 

se tedy o jinou úroveň v pedagogickém procesu. 

                                                 
38 Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti 
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Obrázek 20 - Organizační struktury VŠE, zdroj: vlastní tvorba podle (Výroční zpráva Vysoké školy ekonomické, 

2013) 

 

4.2.3 Vysoká škola chemicko-technická 

Vysoká škola chemicko-technická se zaměřuje na výuku některých technických oborů, typicky 

související s chemií nebo chemickými technologiemi. Je tvořena 4 fakultami, přičemž jsou 

všechny pražské. V roce 2013 studovalo na VŠCHT více než 4 500 studentů (údaj platný k 31. 

12. 2013 je 4 699 studentů (Výroční zpráva Vysoké škol chemicko-technologické, 2013)). 

Základní organizační prvky jsou standartní, v čele Vysoké školy chemicko-technické stojí 

rektor - prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. a v čele jednotlivých fakult děkani. Zajímavostí je, že 
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VŠCHT má nejvyšší publikační kvalitu (podle impakt faktoru) na počet studentů i na počet 

zaměstnanců mezi všemi českými vysokými školami. 

Obrázek 21 - Počet vedoucích pracovníků na VŠCHT, zdroj: (Výroční zpráva Vysoké škol chemicko-technologické, 

2013) 

 

Na Vysoké škole chemicko-technické působí čtyři prorektoři, což je méně než na ostatních 

zkoumaných vysokých školách. Jak však bude uvedeno níže, přepočtený počet prorektorů na 

počet studentů vychází pro Vysokou školu chemicko-technickou naopak tak, že počet 

prorektorů je na počet žáků nejnižší. 

Vysoká škola chemicko-technická je tvořena čtyřmi fakultami, z čehož vyplývá, že má čtyři 

děkany a čtyři tajemníky. 

Pro Vysokou školu chemicko-technickou je typický vysoký počet řídících pracovníků 

přepočteno na počet studentů. To je částečně dáno vysokou specializací, kde na jedné fakultě 

studuje málo studentů a zároveň je tento počet dále snižován nejvyšší mírou neúspěšnosti ze 

všech porovnávaných škol. Na druhou stranu se zde projevuje i vliv toho, že Vysoká škola 

chemicko-technická je nejmenší školou mezi porovnávanými a promítá se zde fakt, že 

v činnostech obvykle nedosahuje podobných „úspor z rozsahu“ jako ostatní školy. To dále 

zvyšuje počet vedoucích pracovníků (především prorektorů a děkanů) na počet studentů. 

Počet žáků na 
vedoucího pracovníka 

rektor prorektor děkan proděkan 
vedoucí katedry a 

ústavu 

VŠCHT 4 699 1 175 1 175 392 120 

Tabulka 7 - Počet žáků na vedoucího pracovníka VŠCHT, zdroj: (Výroční zpráva Vysoké škol chemicko-

technologické, 2013) 

Škola má 4 prorektory, což je odpovídající velikosti školy (opět zde platí, že výpovědní hodnotu 

má spíše absolutní číslo, než přepočtený počet podle studentů). 
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Pokud bychom měli interpretovat přepočetné počty ostatních vedoucích pracovníků, znovu zde 

vidíme informaci o vyšším počtu vedoucích pracovníků než je obvyklé. Stejné vlastnosti jsou i 

proděkani.  

Vysoká škola chemicko-technická má zdaleka nejvíce vedoucích kateder a ústavů. To je dáno 

nejen vysokou specializací jednotlivých kateder, ale také charakterem studia, které si vynucuje 

existenci laboratoří a velice specializovaných pracovišť, které není možné konsolidovat do 

větších celků. Především proto zde vidíme 120 vedoucích kateder a ústavů, což představuje 78 

studentů na jednoho vedoucího katedry nebo ústavu. 

 

Kvalifikační 
struktura 

Profesoři Docenti Odborní asistenti Asistenti 
Pedagogičtí 

pracovníci VaV39 
Vědečtí pracovníci Celkem 

VŠCHT Celkem 69,68 99 236,75 20,5 0 194,48 620,41 

Tabulka 8 - Kvalifikační struktura VŠCHT (absolutní počty), zdroj: (Výroční zpráva Vysoké škol chemicko-

technologické, 2013) 

Počet žáků na jednoho: Profesora Docenta Odborného asistenta Asistenta 

VŠCHT 67 47 20 229 

Tabulka 9 - Kvalifikační struktura VŠCHT (přepočtené počty), zdroj: (Výroční zpráva Vysoké škol chemicko-

technologické, 2013) 

Stejně tak jako u organizační struktury se Vysoká škola chemicko-technická vyznačuje velice 

nízkým podílem nositelů nejvyšších vědeckých hodností vůči počtu studentů. To je dáno nejen 

tím, že samotné zaměření školy si vynucuje trvalou vědeckou činnost svých zaměstnanců, ale 

také tím, že Vysoká škola chemicko-technická je svým chodem téměř výzkumný ústav. Tímto 

způsobem vytváří velmi příznivé prostředí pro vědeckou činnost, jejímž důsledkem je mimo 

jiné i vysoká průměrná kvalifikace pedagogického sboru. Spolu s tím je spojen vyšší počet 

vědeckých pracovníků, kteří se sice nepodílí na výuce, ale pracují na Vysoké škole chemicko-

technické jako vědci. 

  

                                                 
39 Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti 
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Obrázek 22 - Organizační struktura VŠCHT, zdroj: Vlastní tvorba podle: (Výroční zpráva Vysoké škol chemicko-

technologické, 2013) 

 

4.2.4 Česká zemědělská univerzita 

Česká zemědělská univerzita v Praze je zaměřena na výuku „živých věd“ (live sciences), je 

tvořena 6 fakultami, které jsou všechny pražské. V roce 2013 studovalo na ČZÚ 4 700 studentů 

(údaj platný k 31. 12. 2013 je 4 704 studentů (Výroční zpráva České zemědělské univerzity, 

2013)). 
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Základní organizační prvky jsou standartní, v čele České zemědělské univerzity stojí rektor - 

prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c a v čele jednotlivých fakult děkani40. 

Obrázek 23 - Počet vedoucích pracovníků na ČZÚ, zdroj: (Výroční zpráva České zemědělské univerzity, 2013) 

 

Na České zemědělské univerzitě působí pět prorektorů, což je standartní pro školu této 

velikosti.  

Česká zemědělská univerzita je tvořena šesti fakultami, z čehož vyplývá, že má šest děkanů a 

šest tajemníků. 

Vzhledem k velikosti školy zde působí poměrně málo děkanů, resp. škola se dělí na méně fakult, 

než by se dalo očekávat vzhledem k velikosti. Tento jev je vyvážen větším množstvím 

proděkanů, což je v tomto případě očekávatelné. 

Počet žáků na 
vedoucího pracovníka 

rektor prorektor děkan proděkan 
vedoucí katedry a 

ústavu 

ČZÚ 22 710 4 542 3 785 757 349 

Tabulka 10 - Počet žáků na vedoucího pracovníka ČZÚ, zdroj: (Výroční zpráva České zemědělské univerzity, 2013) 

Škola má 5 prorektorů, což odpovídá velikosti školy (opět zde platí, že více vypovídající je 

absolutní počet prorektorů než přepočtený počet podle počtu studentů). 

Česká zemědělská univerzita seskládá z menšího počtu fakult, než by typicky odpovídalo její 

velikosti. Vzhledem k počtu žáků má méně děkanů a její fakulty jsou větší. Tento organizační 

prvek je však vyvážen vyšším počtem proděkanů na každé fakultě (průměrně pět), což je patrně 

přizpůsobující prvek vedení organizace velikosti fakult. 

Škola má také o něco vyšší počet vedoucích kateder a ústavů, což je však dáno především 

organizační strukturou fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, která se sama 

                                                 
40 Organizační struktura – obrázek 13 v kapitole 2.2.1. 
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skládá z 19 kateder a zajišťuje tak výuku více předmětů pro ostatní fakulty České zemědělské 

univerzity. 

Kvalifikační 
struktura Profesoři Docenti Odborní asistenti Asistenti Lektoři 

Pedagogičtí 

pracovníci VaV41 

Vědečtí 
pracovníci 

Celkem 

ČZÚ celkem 81,64 117,35 385,25 1,6 0,8 36,4 72,74 695,78 

Tabulka 11 - Kvalifikační struktura ČZÚ (absolutní počty), zdroj: (Výroční zpráva České zemědělské univerzity, 

2013) 

Počet žáků na 
jednoho: 

Profesoři Docenti Odborní asistenti Asistenti 
Pedagogického 
pracovníka VaV 

ČZÚ 278 194 59 14 194 624 

Tabulka 12 - Kvalifikační struktura ČZÚ (přepočtené počty), zdroj: (Výroční zpráva České zemědělské univerzity, 

2013) 

Česká zemědělská univerzita má z vybraných vysokých škol nejnižší počet pedagogů vzhledem 

k počtu žáků a to jak absolutně, tak i v rámci kvalifikací a vědeckých hodností. Pokud bychom 

její situaci porovnali s VŠE, která má podobný počet profesorů a odborných asistentů na žáka 

jako Česká zemědělská univerzita, zjistíme, že Česká zemědělská univerzita značně zaostává 

v počtu docentů. Tento jev by opět mohl být vysvětlen (jako u VŠE) nižší obtížností 

problematiky, kterou se Česká zemědělská univerzita zabývá, spolu s tím, že nabírá takové 

množství studentů, které se blíží hraničnímu množství. Tímto způsobem roste počet žáků a 

logicky klesá počet pedagogů vzhledem k počtu žáků na všech úrovních kvalifikace. 

4.2.5 Srovnání organizačních struktur 4 vysokých škol 

Cílem srovnání vybraných vysokých škol bylo porovnání organizačních struktur, organizace 

vedení školy a fakult, vliv počtu studentů na jednotlivé stupně řízení a nalezení případných 

extrémních poloh. 

Provedená analýza ukázala, že organizační struktury vybraných vysokých škol jsou velmi 

podobné a případný prostor v legislativě není vyplněn rozdílnými přístupy ve vedení. Lze se 

domnívat, že historicky se objevily takové řídící struktury, které se ukázaly jako nejlepší a 

vysoké školy je přebírají. 

V rámci řídících struktur se ukazuje (obrázek 25 a tabulka 14), že čím větší je vysoká škola, tím 

menší počet vedoucích pracovníků v poměru ke studentům potřebuje (nicméně platí, že 

                                                 
41 Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti 
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absolutní počet vedoucích pracovníků s počtem studentů roste). To není překvapivé zjištění, 

jelikož některé procesy, které škola musí zavést, nemusí být závislé na počtu studentů a větší 

školy mohou realizovat jakési úspory z rozsahu (například jedna katedra může poskytovat kurzy 

napříč fakultou nebo několika fakultami). Tento jev se však v podstatě netýká počtu prorektorů, 

jejichž počet je spíše závislý na poli zájmů vysoké školy a klíčových procesech a projektech, 

než na samotném počtu studentů. Obrázek 24 a tabulka 13 dotváří pohled na srovnání řídících 

struktur vybraných škol v absolutních číslech. 

Obrázek 24 - Řídící struktura 4 vysokých škol, zdroj: Vlastní tvorba na základě výročních zpráv vysokých škol 

 

 

 UK VŠE VŠCHT ČZÚ 

rektor 1 1 1 1 

prorektoři 7 5 4 5 

děkani 17 6 4 6 

proděkani 104 22 12 30 

vedoucí kateder a ústavů 436 47 39 65 

Tabulka 13 - Řídící struktura 4 vysokých škol, zdroj: Vlastní tvorba na základě výročních zpráv vysokých škol  

Pokud budeme analyzovat řídící struktury výhradně z pohledu počtu vedoucích pracovníků, 

přepočteno na počet studentů (obrázek 25 a tabulka 14), můžeme vidět dílčí rozdíly v řídících 

strukturách vysokých škol. Kromě již zmíněných „úspor z rozsahu“, které jsou jasně patrné 

v případě Karlovy univerzity, vidíme i jisté rozdíly v počtu děkanů a proděkanů u ostatních 

porovnávaných vysokých škol. U Vysoké školy chemicko-technické můžeme tyto rozdíly 

vysvětlit celkovou velikostí školy, která je všech ohledech menší než ostatní porovnávané 
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školy. Na druhou stranu, rozdíly mezi vysokou školou ekonomickou a Českou zemědělskou 

univerzitou jsou zajímavější a ukazují na jinou filozofii v řízení fakult. Zatímco Česká 

zemědělská univerzita se vzhledem ke své velikosti dělí na menší počet fakult a tuto situaci 

vyvažuje vysokým počtem proděkanů na každé fakultě (průměrně 5 pět proděkanů na fakultu), 

Vysoká škola ekonomická se vzhledem k počtu žáků dělí na více fakult (čímž má více děkanů) 

a tento fakt je vyrovnán tím, že na každé fakultě jsou průměrně méně než čtyři proděkani. 

Obrázek 25 - Počet žáků na vedoucího pracovníka, zdroj: výroční zprávy vysokých škol 

 

Počet žáků na vedoucího pracovníka prorektoři děkani proděkani vedoucí kateder a ústavů 

UK 7 348 3 026 495 429 

VŠE 3 717 3 097 845 395 

VŠCHT 1 175 1 175 392 120 

ČZÚ 4 542 3 785 757 349 

Tabulka 14 - Počet žáků na vedoucího pracovníka, zdroj: výroční zprávy vysokých škol 

Co se týče kvalifikační struktury (obrázek 26 a tabulka 15), zde se plně pomítají dva vlivy – 

nabídka pedagogů, které je schopna vysoká škola vyprodukovat a poptávka po těchto 

pedagozích na těchto školách. Vzniká tak zajímavý mikrosystém, který sám vytváří jak 

motivaci k nabídce schopností a dovedností, tak tyto dovednosti a schopnosti využívá 

(například při výuce nebo vědecké práci). 

Je logické, že čím je vysoká škola větší, tím více bude potřebovat pedagogů na všech úrovních. 

Nejedná se však o jednoznačnou přímou úměru, jelikož i zde můžeme pozorovat popsané 

„úspory z rozsahu“. 

 -

 1 000

 2 000

 3 000

 4 000

 5 000

 6 000

UK VŠE VŠCHT ČZÚ

POČET ŽÁKŮ NA VEDOUCÍHO 
PRACOVNÍKA

prorektoři děkani proděkani vedoucí kateder a ústavů

7 348 



79 

 

 

Obrázek 26 - Kvalifikační struktura 4 vysokých škol, zdroj: výroční zprávy vysokých škol 

 

Kvalifikační struktura 4 vysokých škol Profesoři Docenti Odborní asistenti 

UK celkem 497 810 1770 

VŠE Celkem 66 123 321 

VŠCHT Celkem 69 99 236 

ČZÚ celkem 81 117 385 

Tabulka 15 - Kvalifikační struktura 4 vysokých škol, zdroj: výroční zprávy vysokých škol 

Na Karlově univerzitě a především na Vysoké škole chemicko-technické je vidět, že zde není 

pouze poptávka po pedagozích, ale také po vědcích. Tento požadavek má mimo jiné za následek 

vyšší počet profesorů a docentů vzhledem k velikosti vysoké školy, ale primárně k počtu 

studentů. Vysoká škola chemicko-technická, která je částečně i vědecký ústav, z této analýzy 

vychází velice pozitivně, přičemž výsledky Karlovy univerzity jsou srovnatelné. 

Oproti tomu Vysoká škola ekonomická a Česká zemědělská univerzita, kde vědecký výzkum 

samozřejmě existuje, ale nemá na výkonech školy takový podíl, negeneruje zdaleka tak vysoký 

podíl docentů a profesorů. Na druhou stranu není důvod se domnívat, že tento jev je 

jednoznačně negativní, jelikož obě vysoké školy se těší vysokému renomé a jsou schopni bez 

problémů plnit všechny své funkce42. 

                                                 
42 I když je nutné připomenout problémy na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické, kde nebyly 

prodlouženy akreditace čtyřem magisterským programům. Na druhou stranu tato situace byla spíše způsobena 

agresívní personální politikou děkana této fakulty, než strukturálními problémy fakulty nebo školy. 
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Obrázek 27 - Počet žáků na pedagogického pracovníka, zdroj: výroční zprávy vysokých škol 

 

Počet žáků na pedagogického pracovníka Profesoři Docenti Odborní asistenti 

UK 103 63 29 

VŠE 278 150 58 

VŠCHT 67 47 20 

ČZÚ 278 194 59 

Tabulka 16 - Počet žáků na pedagogického pracovníka, zdroj: výroční zprávy vysokých škol 

 Rozhovory s vedoucími pracovníky vysokých škol 

Všechny předchozí kapitoly této práce měly za cíl zhodnotit buď celkové prostředí, ve kterém 

se vysoké školy pohybují43, nebo ukázat jistá specifika, které mohou, ale nemusí některé vysoké 

školy mít44. Tato specifika však byla stále popsána v kontextu celého systému vysokého školství 

v České republice a stále zde byl kladen důraz na zásahy z vnějšku vysoké školy45.  

Kapitola 4, jak již bylo zmíněno výše, si kladla za cíl postihnout některá specifika typická pro 

jedinou školu, popřípadě i fakultu nebo katedru dané školy. Ačkoli se zde dá pracovat s mnoha 

informačními zdroji (především pak s dlouhodobým záměrem školy, výročními zprávami a 

organizačním řádem), těžko si lze představit, že pouhou analýzou strategických dokumentů si 

lze plně představit dennodenní život školy. Kvantitativní výzkum se tomuto cíli mírně přiblížil, 

                                                 
43 Především kapitoly 1, kapitola 2 a podkapitoly 3.1 a 3.2 
44 Především podkapitoly 3.3 a 3.4 
45 Několikrát byl například popsán značný vliv Akreditační komise. 
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nicméně tak, jak sám o sobě tento cíl stojí, stále není dostatečně postihnuto to, co by mělo tvořit 

ucelený závěr. 

Především z tohoto důvodu bylo přistoupeno k přímému dotazování vedoucích pracovníků 

vybraných vysokých škol a na základě obecně přijímané metodiky byly zorganizovány 

rozhovory, které se zaměřovaly na otázky týkající se organizační struktury a řídící struktury 

vysokých škol, včetně přímých otázek na organizaci fakulty nebo katedry, míru delegování 

pravomocí, odpovědností atp.  

Odpovědi jsou organizovány podle pořadí otázek, nikoli podle účastníků rozhovoru, aby byl 

zachován kontext otázky a ukázán rozsah odpovědí na jednom místě. 

Účastníci rozhovorů byli: 

 Prof. Ing. Jindřich Soukup CSc. – Vedoucí katedry mikroekonomie a proděkan pro 

zahraniční vztahy na podnikohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, 

bývalý prorektor pro sociální záležitosti. 

 Prof. Ing. Ivan Nový CSc. – Děkan podnikohospodářské fakulty na Vysoké škole 

ekonomické, bývalý vedoucí katedry manažerské psychologie a bývalý proděkan pro 

vědu a doktorské studium. 

 Doc. Dr. Ing. Milan Jahoda – Vedoucí ústavu chemického inženýrství a proděkan pro 

pedagogickou činnost na fakultě chemického inženýrství na Vysoké škole chemicko-

technické. 

 Prof. Ing. Igor Schreiber, CSc. – Bývalý vedoucí ústavu chemického inženýrství na 

Vysoké škole chemicko-technické. 

 PhDr. Václav Trojan, Ph.D. – Vedoucí Centra školského managementu na pedagogické 

fakultě Univerzity Karlovy, člen kolegia děkanky. 

 Ing. Roman Kvasnička, Ph.D. – Proděkan pro vnější vztahy na provozně-ekonomické 

fakultě České zemědělské univerzity. 

Dotazník byl spolu s žádostí o rozhovor odeslán předem. Původně neměl sloužit k přípravě, 

pouze jako informační materiál pro potenciální účastníky, na jaké téma bude rozhovor veden. 

Někteří účastníci jej využili k předběžné přípravě, což rozhovor zkrátilo, nicméně odpovědi pak 

byly strukturovanější. 
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V odpovědích jsou využívány [hranaté závorky] v případě, že je na místě uvést důležitou 

informaci, jako poznámku autora. Zpravidla se jedná o upřesnění kontextu, který vyplýval 

z rozhovoru, nicméně z textu by nemusel být jasný. 

1. Jak byste popsal organizační strukturu fakulty/katedry/ústavu - kolik lidí řídíte, 

kolik lidí řídí vás a v jakém směru? 

Pokud bychom se na tuto otázku podívali z pohledu vedoucího katedry, dotazovaní se shodují 

na tom, že tato funkce je řízena více lidmi. Nejobvyklejší model můžeme patrně vidět na 

VŠCHT, kde byl vedoucí katedry především řízen děkanem a popřípadě proděkany, pokud na 

ně děkan delegoval některé pravomoci (což je stále standartní stav). U ostatních dotazovaných 

není situace již tak přímočará. 

 „Jako vedoucí katedry jsem v liniovém řízení, to znamená, že přímý vliv na mě má děkan. 

Takto je situace jednoduchá. Potom ale do hry vstupuje třeba akademický senát, který vlastně 

nerozhoduje, ale má vliv na děkana. Takže zprostředkovaně a tak nějak neoficiálně vlastně i 

akademický senát. Dále jsou to samozřejmě proděkani, pokud některá činnost patří do jejich 

gesce.“  „Některé příkazy jsou třeba i z kolegia děkana, což je další struktura, která může mít 

řídící roli.“ (Soukup) 

 „Já mám takovou šťastnou pozici, že mě neřídí v podstatě nikdo. V pravém slova smyslu 

nemám nadřízeného, protože paní rektorka [Hana Machková – rektorka VŠE] není v pravém 

smyslu můj nadřízený, takže ta pozice děkana je až nepřiměřeně samostatná.“ (Nový) 

„Já jsem byl odpovědný děkanovi, takže se dá říci, že děkan především, proděkani 

samozřejmě, když na ně delegoval (děkan) nějakou pravomoc, takže jsem často komunikoval a 

byl jsem řízen proděkany pro určitou sféru.“ (Schreiber) 

 „Je proděkan pro studium, proděkan pro zahraničí, je děkan, někdy je jakési 

neuchopitelné kolegium, to znamená, že já úplně nemohu říci, kolik lidí mě vede. Toto není 

úplně jednoznačně průhledné.“ (Trojan) 

 „Jako člen katedry systémového inženýrství samozřejmě podléhám vedoucímu katedry. 

Stejně tak jako proděkan přímo podléhám děkanovi, čili obě mé pozice jsou v tomto ohledu 
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jasné. I když ten proděkan vlastně ne úplně, jsou situace, obvykle týkající se celoškolského 

zájmu, kde dostávám některá zadání od prorektora.“ (Kvasnička) 

Pokud bychom zkoumali pozici proděkanů, je situace jednodušší. Pozice je řízena především 

děkanem, který si zřizuje proděkany jako odpovědné pracovníky za nějakou oblast a pokud se 

jedná o celoškolsky řízenou činnost, může se proděkan zodpovídat prorektorovi. 

„Pokud jsem v pozici proděkana, což je štábní funkce, nikoli liniová, tak neřídím nikoho a 

pořád spadám pod děkana.“ „…takže v rámci nějakých dlouhodobých projektů může přijít 

prorektor s nějakým úkolem, ale to se taky dost často vede nejdříve před děkana.“ (Soukup) 

„Má pozice proděkana pro pedagogiku je řízena prorektorem pro pedagogiku. Stále však 

také spadám pod děkana, který si vlastně zřizuje proděkany, aby se mu starali o některé oblasti. 

Takže tam je situace jednoduchá – prorektor a děkan, podle toho jestli se jedná o školskou nebo 

fakultní záležitost.“ (Jahoda) 

Pozice vedoucího katedry/ústavu má jednoznačně vymezeno, koho řídí. Jsou to zaměstnanci 

katedry, případně doktorandi, pokud je katedry má a mohou to být i techničtí pracovníci, pokud 

jsou součástí katedry/ústavu. U děkana je situace podobná, jelikož se v liniovém řízení nachází 

přímo nad vedoucím katedry. Proděkanská pozice již není úplně jednoznačná. 

„Já řídím samozřejmě členy katedry, kterých je 13 plus samozřejmě vedle toho jsou 

doktorandi, kterých je asi 10.“ „Pokud jsem v pozici proděkana, což je štábní funkce, nikoli 

liniová, tak neřídím nikoho. Můžu si vyžádat nějaké informace, které pak zpracovávám a 

předávám děkanovi, ale neřídím nikoho.“ (Soukup) 

„Pokud jde o to, kolik lidí řídím já, tak pokud jde o bezprostřední vazbu, tak jsou to 

proděkani, paní tajemnice, jsou to vedoucí kateder a vedoucí institutů a center, které máme na 

fakultě. Když to posčítáme, tak je to do 20 lidí přímo a nepřímo je to asi 180 lidí na fakultě. 

Mezi nimi a mnou jsou už ale další organizační články.“ (Nový) 

„Jako proděkan [pro pedagogiku] zodpovídám za tajemníky a koordinuji státnice. Ale u 

těch státnic vlastně spíš kontroluji, jestli se věci dějí tak jak mají. Na tajemníky mám přímý 

vliv.“ „Jako vedoucí ústavu zodpovídám za všechno, co se tam stane, takže mám také 

pravomoci každého člena ústavu řídit.“  (Jahoda) 
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„Na ústavu bylo nějakých 20 nebo 25 pedagogických pracovníků, zbytek jsou techničtí 

pracovníci a samozřejmě jsou pak na ústavu doktorandi. Ty já jsem sice neřídil přímo, ale 

v podstatě jsem mohl.“ (Schreiber) 

„My jsme katedrou malou, řídím 10 lidí, ale samozřejmě s tím, že nám do toho vstupují i 

lidé z terénu, tak ten počet tímto narůstá. Strukturovaně je to rozděleno tak, že mám sekretariát, 

mám svojí zástupkyni a i v tom malém počtu se to snažím rozdělovat kompetenčně, že máme 

takzvané garanty jednotlivých oblastí, jednotlivých předmětů.“ (Trojan) 

„No, já v podstatě nikoho. Na katedře je vedoucí a jako proděkan nemám podřízený útvar. 

Může se stát, že si vyžádám něco od center nebo institutů, ale to není tak že bych je řídil.“ 

(Kvasnička) 

2. Jaké organizační problémy řešíte nejčastěji? 

Na úrovni vedoucího katedry se jedná především o provozní záležitosti a studijní záležitosti a 

to jak z pohledu pedagogického – průběh výuky, organizace zkoušek apod., tak z pohledu 

studentského – žádosti studentů týkající se předmětů vyučovaných katedrou/ústavem. To není 

nijak překvapující, pozice vedoucího katedry existuje právě pro tyto záležitosti. Proděkani se 

zabývají oblastí, která jim je vymezena děkanem, například u proděkana pro pedagogiku jsou 

to studijní plány a také žádosti studentů (v tomto případě spíše náhradní termíny významnějších 

zkoušek – státnic). Děkan pak nejčastěji řeší nestandartní situace, které podle zákona přísluší 

rozhodnout pouze jemu a případně uděluje výjimky. 

„Nejčastěji v podstatě běžný provoz katedry, to znamená příprava rozvrhu, příprava dílčích 

zkoušek, příprava výzkumných projektů, pokud nějaké jsou, čili spíše přeprava informací na 

lidi, co mají udělat a potom realizace těch příkazů děkana. Jednak jsou věci, které se dělají 

každý rok, které má někdo na starosti, tam se kontroluje, jestli je to v pořádku, pokud to 

nefunguje, tak zasáhnout.“ „Druhá věc jsou jednorázové akce, jako třeba akreditace, které je 

třeba zorganizovat a připravit. Hlavně tedy pedagogika“. (Soukup) 

„Můj zásah nejčastěji vyžadují věci, které jsou nějakým způsobem nestandartní. Ať už se 

jedná o nějaké výjimky z hlediska studentského – nějaká uznání a podobně, nebo z hlediska 

zaměstnaneckého, tak to jsou věci, které končí u mě, jelikož ze zákona je dáno, že výjimky 



85 

 

 

povoluje děkan.“ „potom také všechny ekonomické a právní věci. Některé stačí jen stvrdit 

podpisem, některými je třeba se zabývat více.“ (Nový) 

„Obvykle to jsou věci spojené se studijním plánem. Druhá taková skupina věcí k řešení, 

která na to navazuje, jsou žádosti od studentů, když někdo nestihne zkoušky, chce náhradní 

termín, byl nemocný a chce absolvovat předmět a tak.“ (Jahoda) 

„Nejčastější byly asi typu vyřízení agendy, která byla zadána děkanem, a typické bylo, že 

se požadovalo vyřízení agendy do dne, který už v tu chvíli byl v minulosti nebo měl nastat za 

den, čili vyřešit něco úplně bezprostředně. Ty věci byly spíš takového organizačního charakteru, 

jako nějaká statistika. Nepříjemné je, že jich je moc.“ (Schreiber) 

„To nejsou úplně problémy, ale já někdy vidím, že odpovědnost vedoucích kateder není 

taková a že z toho často nic nevyplývá…“ „prostě ten vedoucí katedry nemá moc tu hlavu na 

špalku a některá rozhodnutí tím mohou být zpomalena…“ „to je ta linie profesorského a 

docentského zajištění oborů a pak je tu ta linie manažerská. Ty mohou jít někdy proti sobě a ty 

řídící a rozhodovací procesy to může komplikovat.“ (Trojan) 

„Obvykle je to komunikace s vnějším světem obecně. Tam je mnoho situací jedinečných. 

Snažíme se komunikovat hodně s praxí a to není úplně snadné. Říká se, že mnoho akademiků 

by v praxi mělo problém, nicméně ono to platí i naopak. Podniky by s námi chtěli spolupracovat, 

ale vůbec nevědí, co by po nás měli, nebo mohly chtít.“ (Kvasnička) 

3. Jaké organizační problémy jsou nejobtížnější k řešení? 

Zde se dotázaní shodují hlavní problematické oblasti, která není nijak překvapivá – lidé. Ať už 

se jedná o členy katedry/fakulty nebo o studenty. 

„Personální, jednoznačně. Pokud se dostane do konfliktu dva nebo tři lidi na katedře, tak 

to vyřešit není snadné.“ (Soukup) 

„Ty výjimky. Na jedné straně je výjimka vzhledem k okolnostem, vzhledem k situaci, 

vzhledem k osobě a její mimořádné situaci je na místě. Na druhou stranu každá výjimka 

narušuje systém a narušuje principy a narušuje procesy a je svým způsobem riskantní. Takže 

vybalancovat ten stav mezi výjimkou a standardem je asi nejobtížnější.“ „Pak co je rovněž 
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obtížné je kontakt s okolním světem, kdy mnohé subjekty mimo školu mají různé představy o 

spolupráci s fakultou a jednání s nimi je také spíše na děkanovi. Mám sice na to také proděkana, 

ale mnohdy ty představy okolního světa, co by mohli a co by chtěli, jsou naprosto mimo realitu 

a se vší slušností pak vysvětlit, že to takhle nejde, to je asi další věc.“ (Nový) 

„Přesvědčit lidi, aby udělali něco, co nechtějí. Máme tu lidi, kteří mají výborné výzkumné 

výsledky, ale neradi učí a mohou se tomu chtít vyhnout. Pak je třeba je přesvědčit nebo v rámci 

vyjednávání jim něco i nabídnout, abychom je dostali za katedru.“ (Jahoda) 

„V každém případě se to týká personálních záležitostí. Personální záležitosti ve smyslu 

přidělování, rozdělování či využívání prostorů, které má ústav k dispozici. Těch prostor, které 

má ústav k dispozici, jako laboratoře nebo jinak určené pro výzkum, pro doktorandy, pro 

výzkumníky a tak je prostě omezené množství. Vznikaly třenice jednotlivých pedagogů nebo 

výzkumných pracovníků o tom jak by měly být tyto prostory využívány pro které výzkumy, v čí 

prospěch a na čí úkor.“ „Další velké ohnisko je samozřejmě rozdělování peněz.“ (Schreiber) 

„Ta manažerská nevyjasněnost. Můj subjektivní pocit je, že by některé věci mohly jít 

rychleji. Často z toho vyplývá jistá nedůslednost při nedodržování pravidel.“ (Trojan) 

„To bude ta komunikace s podniky.“ (Kvasnička) 

4. Jak tyto problém řešíte? 

Řešení personálních nebo studentských problémů je podobné u všech dotázaných – nepřicházet 

s řešením sám, přednést situaci více lidem a vyslechnout názory. V případě konfliktu snaha o 

přímé jednání se všemi a snaha vyjasnit situaci. U všech dotázaných je vidět důraz na 

komunikaci a stejně snaha vyhnout se izolovanému rozhodnutí. 

„S těmi lidmi je potřeba si sednout a dát jednoznačně prostor k řešení. Ono to sám 

nevyřešíte, ale pokud k tomu nedáte prostor, tak to většinou samo nezmizí. Pak vám to bublá 

pod povrchem a z toho mohou být velké nepříjemnosti.“ (Soukup) 

„Pokud to jenom trochu jde, tak si nechám poradit od lidí z fakulty. To znamená, pokud je 

to výjimka, která se nějakým způsobem týká činnosti nebo zodpovědnosti nějakého proděkana 
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nebo vedoucího katedry, tak tu výjimku, ač ji mohu učinit já, tak chci znát názor těchto lidí.“ 

(Nový)  

„To strašně záleží na té dané situaci. Pokud jde o ty situace se studenty, ono jich zas není 

tolik, aby na to byla nějaká jasná metodika. Obvykle tedy individuálně, nejlépe si studenta 

pozvu, on mi popíše situaci a já mu řeknu, jestli je nějaký prostor pro řešení. Když vidím, že jen 

řeší problém, který si způsobil sám, třeba tím, že neprošel testy, tak tam zas není důvod.“ 

(Jahoda) 

„Tak především jsem se snažil to [problém s přidělování laboratoří] řešit kolektivně, ne 

sám. Samozřejmě, rozhodnutím, ke kterým se dojde kolektivně, mají větší váhu, než kdyby to ten 

vedoucí rozhodl sám. I když třeba ten kolektiv nemá žádnou institucionální pravomoc. Takže 

jsem si nechal poradit a potom jsem se snažil rozhodnout co nejlépe.“ (Schreiber) 

„Já využívám toho, že jsem blíže vedení fakulty, takže to přenáším do kolegia, Často je 

otázka jen nějakého vyjasňování a dá se k posunu dojít docela rychle, ale musí to přijít na pořad 

dne. Pokud se o něčem nemluví, může to být problém.“ (Trojan) 

„To je dost o té dané situaci, většinou se snažíte vysvětlit, jaká je situace a nechat druhou 

stranu, aby se v tom zorientovala. Nelze direktivně říci, že něco nejde, to by se s vámi pak nikdo 

nebavil.“ (Kvasnička) 

5. Jaké pravomoci má garant/děkan/proděkan/vedoucí katedry/samotný vyučující 

pro zasahování do výuky (postupně byly položeny otázky na všechny tyto články 

v organizaci)? 

V rámci zasahování do vyučované látky existuje silná tradice napříč školami, která je 

dodržována. Jak bude více specifikováno v odpovědích na otázku 10. neexistují zde striktní 

pravidla pro zasahování do výuky, nicméně existuje jednotný výklad toho, jak by zasahování 

mělo vypadat46. 

                                                 
46 Nelze však situaci chápat tak, že neexistují žádná pravidla. Některá omezení jsou dána akreditací, jiná jsou 

dána hierarchickou strukturou (viz odpovědi na otázku 5.) Na druhou stranu tato pravidla neřeší každou situaci 

do detailu (viz otázka 10.) 
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„Jednoduchý. Děkan plně zodpovídá za realizace studijního programu. Proděkan [pro 

pedagogiku] spíš zodpovídá za průběžné plnění toho programu, zase v rámci jeho pravomocí, 

které mu deleguje děkan. Klíčová je vždy akreditace oborů, nicméně v rámci oboru se dají měnit 

předměty. Ať už je vedoucí katedry garant předmětu nebo ne, vždy zodpovídá za plnění 

akreditace. Vedoucí katedry pak může své pravomoci delegovat na garanty. Ale nemusí. Jinými 

slovy, já mám právo zvrátit rozhodnutí garanta. Jinak v rámci katedry jsou vždy specifikovány 

pravidla pro každý předmět, která musí každý vyučující dodržovat.“ (Soukup) 

„Já si myslím, že jako děkan pravomoc zasahovat [do výuky předmětu] mám, ale já ji 

nevyužívám. Upřímně řečeno tím, že děkan je zodpovědný za všechno, co se děje na fakultě, mi 

dává pravomoc i zasahovat do výuky jednotlivých kateder a to i tam, kde z hlediska odbornosti 

jsem vlastně mimo. Ale zákon mi to umožňuje. Ale nedělám to, mám vedoucí kateder a 

proděkana pro pedagogiku a prostřednictvím nich se snažím ovlivňovat kvalitu výuky.“ 

„Proděkan má pravomoci v míře, kterou mu dá děkan. To znamená, že děkan může chtít po 

proděkanovi, aby zasahoval přímo do výuky. Pochopitelně teď jde o to, co znamená zásah do 

výuky. Jestli jde o zásah formálně organizační nebo zdali jde o obsahovou stránku. Proděkan 

může obojí, dokonce proděkan pro pedagogiku by měl hlídat například překrývání předmětů, 

to znamená, že by měl jít i do té obsahové stránky, ale nebývá to obvyklé.“ „Vedoucí katedry 

má naprosto přímé pravomoci [pro zasahování do výuky]. Vedoucí katedry je zodpovědný za 

to, co se děje na katedře a vedoucí katedry může přímo rozhodnout, co se bude učit, jak se bude 

učit a v jakém rozsahu.“ „Garant předmětu je tak trochu prodloužená ruka vedoucího katedry. 

To znamená, že vedoucí katedry může buď zasáhnout přímo, nebo prostřednictvím garanta 

předmětu. Podle mého názoru, pokud výuka běží v nějakých rozumných parametrech, tak se o 

to vedoucí katedry nestará a stará se garant, v momentě, kdy tam vznikne nějaký zádrhel, tak 

už je to spíš otázka na vedoucího katedry.“ (Nový) 

„Garant má zodpovědnost za obor, jeho strukturu a také za aktuálnost témat pro bakalářské 

a diplomové práce. Nicméně všechno tohle za něj nakonec dělá proděkan [pro pedagogiku], 

protože tyhle pravomoci na něj děkan deleguje. Garant pak jedná s Akreditační komisí47, 

zodpovídá za náplň předmětu, kontroluje plnění sylabu, dává požadavky ke zkoušce. A s tím 

                                                 
47 Zde myšleno fakultní AK, nikoli samostatná organizace zřizovaná státem. 
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vším se zodpovídá vedoucímu katedry nebo ústavu. Vyučující má situaci jasnou, musí se držet 

stanovených pravidel.“ (Jahoda) 

„Garant má svým způsobem značnou pravomoc. Může si ten předmět vytvořit podle svých 

představ, ale hlavně je vázán tím, co je stanoveno v akreditaci. Děkan a jeho zástupce 

[proděkan pro pedagogiku] je odpovědný jako výkonný úředník, abych tak řekl. Ten dohlíží na 

to, aby se ty akreditace připravovaly včas. Je to spíš dohlížející než aby přímo říkal, co se bude 

učit. S tím sice může vytvořit nějaký nástin nebo přijít s nějakou iniciativou. Ono u jednou 

zakreditovaného oboru už do toho moc mluvit nemusí, tam přebírá pravomoc garant.“ 

(Schreiber) 

„Domnívám se, že daleko důležitější je garant oboru než děkan. Hypoteticky, kdyby děkan 

byl s něčím velmi nespokojen, tak by narazil na garanta oboru, který je jmenován rektorem. 

Pak by šlo o to jakým způsobem to řešit. Proděkan je na tom asi jako děkan, ten má v podstatě 

pravomoci odvíjející se od děkana, tak je na tom podobně. Měl by to být právě garant, který má 

pravomocí nejvíc.“ (Trojan) 

„Proděkan má pravomoci, které mu svěří děkan. V oblasti pedagogiky mě děkan žádné 

pravomoci nesvěřil, takže já žádné. Ale máme proděkana pro pedagogiku a ten má pravomoci 

široké. Je však třeba, aby respektoval postavení vedoucích kateder a garantů, i kdyby třeba de 

jure nemusel. Administrativně by pak mohlo být vše v pořádku, ale takový člověk by si zakládal 

na spory s ostatními na fakultě.“ „Vedoucí katedry je zodpovědný za katedru a za všechny 

předměty, které se tam učí, takže k tomu musí mít samozřejmě patřičné pravomoci zasahování 

do výuky. A v případě, že je předmětů takové množství, že by to sám nestíhal – a to je obvyklá 

situace, tak pověří garanty, aby jaksi jednali jeho jménem.“ (Kvasnička) 

6. Jak do procesu výuky a formulování předmětů vstupují pedagogické hodnosti? 

Zde jsou dvě roviny, které je třeba zohledňovat. Jedna jsou požadavky Akreditační komise, kde 

je striktně stanoven minimální počet docentů a profesorů, kteří se musejí podílet na výuce. Tato 

pravidla jsou nepodkročitelná a je třeba, aby katedra takovými lidmi disponovala. Druhá rovina 

je formulování studijního plánu před akreditací, do kterého mohou zasahovat všichni s tím, že 

každý má na začátku stejný hlas. Zde však platí, že se může prosadit neformální autorita. Co 

zůstalo nevyřčeno, nicméně co podle mého názoru má vliv je situace, kdy je obor zabezpečen 
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podle pravidel Akreditační komise na minimální akceptovatelné úrovni, čímž každý zúčastněný 

docent a profesor dostává silnější vyjednávací pozici, protože ví, že bez něj studijní program 

nemůže fungovat. Takové situace však nejsou úplně obvyklé. Na první pohled se také zdá, že 

problém kvalifikace se na VŠCHT bere volněji než jinde. Pokud však vycházíme z kvantitativní 

analýzy48, vidíme, že kvalifikační struktura je na této škole nejvyšší. Je pravděpodobné, že tato 

škola se k vědeckým titulům staví volněji, protože se nedostává do situací, kdy by jí 

kvalifikovaní lidé chyběli. 

„Když se připravují akreditace, tak se to dělá v rámci katedry a tam má každý stejný hlas. 

To ale alespoň formální stav. Pak samozřejmě záleží na neformální autoritě, jak kdo se prosadí. 

Pokud se pak týká výuky, tak je snaha, aby přednášky vedli profesoři a docenti. Cvičení pak na 

magisterském stupni Ph.D. a na bakalářském stupni i inženýři.“ (Soukup) 

„Formálně z hlediska požadavků akreditace by měli být profesoři a docenti garanty 

předmětu a těmi, kdo rozhodují o těch předmětech. Upřímně řečeno, nemyslím si, že je tam 

nutně přímá úměra mezi počtem titulů a kvalitou výuky. Dokonce si myslím, že mohou být 

předměty, kde lidé z praxe, bez vědecké hodnosti budou učit lépe, než ti otitulovaní. Možná je 

tam v běžném provozu větší zkušenost u lidí s vědeckou hodnotí.“ (Nový) 

„Za studijní plány zodpovídá a formuluje garant. Garant to nedělá sám, ale ve spolupráci 

s docenty a profesory na katedře. Základní struktura bývá kolektiv odborníků na tom daném 

ústavu. Pokud se v běžném provozu dělají nějaké dílčí úpravy, tak to většinou dělá člověk, který 

zodpovídá za ten předmět. Většinou má v tomto systému každý svoje místo a musí to být člověk, 

který tomu rozumí, ale nemusí to být nutně docent nebo profesor.“ (Jahoda) 

„To vyplývá spíše přirozeně, než že by to bylo předepsané. Pro předměty volitelné nebo 

povinně volitelné, které bývají inovativní a které vymýšlejí mladší lidi, tak potom ten garant 

může být i odborný asistent nebo mladý docent. Co se týká zavedených předmětů, které jsou 

obvykle povinné, tak většinou tam bývá garant nějaký zkušenější člověk, který to sám učí. Ale 

spíš tam rozhoduje ta zkušenost v tom daném předmětu.“ (Schreiber) 

                                                 
48 Kap. 4.2.5 
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„Mohu říci, jak to probíhá tady [Centrum školského managementu - pedagogická fakulta 

UK]. Já bych řekl, že je to jakási kontinuální debata i mimo akreditace, kam by se to mohlo 

posunout. V tuto chvíli není situace, že by bylo třeba něco rozlomit stylem: toto říká pan 

profesor, toto říká odborný asistent, pan profesor má pravdu.“ „Třeba my jedna věc, kterou 

teď nabízíme neustále děkanátu i rektorátu nějakou kultivaci nových nastupujících 

vysokoškolských učitelů, kteří jako jediní učitelé v republice nemají povinnost nějaké 

systematické přípravy. Tu musíte mít na prvním stupni, na druhém, na střední škole, na VOŠce, 

vysoká škola tohle nemá. Pořád máme představu, že pokud je někdo nadšenec do oboru a je 

třeba docent nebo profesor, tak to bude umět předat, ale to přece není pravda. Každý máme ve 

své minulosti takové ty uspávače hadů.“ (Trojan) 

„Obvykle vstupují ruku v ruce s tím, když je někdo garant nebo vedoucí katedry. Obecně 

nesejde na tom, jestli s nějakým nápadem nebo názorem přijde profesor nebo doktor, ale 

zpravidla profesoři a docenti jsou garanti předmětu. A pokud se řeší jejich předmět, tak to váhu 

samozřejmě má, protože garant je za to zodpovědný.“ (Kvasnička) 

7. Zasahujete nebo ovlivňujete nějak dlouhodobý záměr školy? 

Zde spočívá práce vedoucích pracovníků především v kontrole center, která se starají o 

příslušné kapitoly. Ačkoli jsou to osoby, které přímo tvoří dlouhodobý plán školy nebo jeho 

části, obvykle z pozice kontrolora a organizátora kompletují informace. Největší část 

odpovědnosti leží na děkanech a prorektorech. Dále do tvorby zasahují kolegia děkanů a rektorů 

a vědecké rady. 

„Za to spíš zodpovídají prorektoři, kteří se v rámci svých pravomocí mohou obrátit na 

proděkany. Ale v zásadě, tato žádosti jsou častěji za specializovanými pracovišti, které pro tyto 

účely škola má a pokud jde o spolupráci s fakultami, tak to jde opět přes prorektora.“ „Jako 

prorektor jsem měl na starosti některé kapitoly, to znamená sociální záležitosti, takže 

spolupráce s rozvojovým a poradenským centrem, kapitola o uchazečích o studium, kapitola o 

studentech, zájmových činnostech a kapitola o absolventech. Ale zase tam byli konkrétní 

ředitelé institutů a center, kteří za to zodpovídali, takže na mě byla zase spíš garance, aby to 

všechno fungovalo.“ (Soukup) 
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„Určitě. Škola se skládá z fakult a ten proces je sice takový, že škola má nějaký strategický 

záměr, ale ten záměr je takový, že je součtem záměrů fakult nebo je to taková nějaká interakce 

mezi tím. Takže mi dáváme panu prorektorovi [Jakub Fišer – prorektor pro strategii VŠE] 

vždycky nějakou úvahu, co bychom my rádi jako fakulta, škola zase řekne z jakých informací a 

záměrů vychází škola a vzájemně to koordinujeme.“ (Nový) 

„Základ vytváří prorektoři na základě informací proděkanů, plus se do toho dává informace 

ze sezení kolegia rektora a nakonec rektor vydá dlouhodobý záměr školy, kde je pak samozřejmě 

všecko. Tam jsou věci, které tam jednak být musí a které by tam být měly, například z důvodu 

když budeme žádat o nějaký grant a ta žádost musí být například opřena o dlouhodobý záměr 

školy. My to jako proděkani čteme, uděláme připomínky a postupně se udělá pět iterací, až to 

nakonec rektor vydá. Pak je to výhled na deset nebo patnáct let dopředu. A co my víme, co bude 

pozítří.“ (Jahoda) 

„Jako vedoucí ústavu ne. Ale já jsem zároveň člen vědecké rady VŠCHT. Tento dlouhodobí 

záměr připravuje rektor, předkládá ho vědecké radě a vědecká rada ho schvaluje. Takže já jako 

člen vědecké rady mám přímou možnost ovlivnit ten plán, i když jsem ho sám nepřipravoval, 

ale jenom posuzoval. Ale ne jako vedoucí ústavu.“ (Schreiber) 

„Já ho mám už tři roky na starosti, takže ho ovlivňuji. Trochu mám pocit, že je chápán 

fakultou jako hodně formální. Teď se mění situace pod rektorem Zímou, protože to je 

hyperaktivní lékař a je vidět, že i těmhle věcem dává dosti váhu, je vidět, že on s dlouhodobým 

záměrem se svým týmem velmi pracuje a už do něj nechce nějaké formální věci, už jeho kolegové 

dokáží zareagovat, když mu někdo pošle něco, co není úplně v pořádku. Takže ano, tento 

dokument mohu ovlivnit, ale jako člen kolegia [děkanky pedagogické fakulty – Radka Wildová] 

a ne jako vedoucí katedry. To v podstatě ani nevyžaduje, aby do toho vedoucí kateder 

zasahovali.“ (Trojan) 

„To je ta situace, o které jsme se bavili, kdy mě může řídit prorektor. Pokud prorektor pro 

vnější vztahy [Petr Heřmánek – prorektor ČZÚ pro školní podniky a vnější vztahy] potřebuje 

nějaké informace při tvorbě dlouhodobého plánu, tak se na mě může obrátit. Ale to v podstatě 

neovlivňuji dlouhodobý plán já, ale prorektor. Takže má role je spíš reaktivní než proaktivní.“ 

(Kvasnička) 
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8. Jak často se upravuje obsah kurzů, které se na katedře/fakultě učí49? 

Zde se opět odpovědi odehrávají ve dvou rovinách. Pokud se jedná o malé změny, dotazovaní 

se shodují, že ty se provádí na konci téměř každého akademického roku. Pokud jde o větší 

změny, ty se nechávají až na reakreditaci. Dále je pak otázka, zdali se jedná o předměty 

zavedené a předměty základní, které se s časem mění minimálně nebo jestli se jedná o předměty 

nové, případně takové, kde se znalosti v oboru rychle vyvíjí. Pak jsou změny častější.  

„Jedině v rámci akreditace je možné významně měnit strukturu kurzu a v podstatě držíme 

to, že pokud se tam dělají úpravy, tak vždycky na začátku akademického roku a na dva semestry, 

jinak žádné změny.“ (Soukup) 

„Já přímo nikdy. To jde vždy za vedoucími kateder.“ (Nový) 

„Jsou kurzy, které se moc nemění. Ty základní kurzy bakalářské, tam se na tom podílí hodně 

lidí, ty se nějakým způsobem vymyslí, pak se to dva tři roky nechá usadit, pak se udělají 

případně změny a pak už na to nikdo nešahá, pokud nemusí. Ty magisterské kurzy, ty se pořád 

vyvíjí.“ „Jako proděkan, to je složitější, protože některé předměty zajišťujeme i pro jiné fakulty. 

A ostatní fakulty mohou říci, pro nás je to složité, my to potřebujeme jinak. A když to nebudete 

učit vy, tak to bude učit někdo jiný. Takže někdy tam vstupujeme [proděkani] jako nárazníky, 

jako vyjednavači, abychom zachovali to, co my chceme, aby je ti odborníci, kteří učí tak aby je 

naučili to, co by měli, ale aby tam ty fakulty také měly to, co chtějí.“ (Jahoda) 

„Řekl bych, že odpověď má dvě linie. Zdali se jedná o předměty dobře zavedené a dlouho 

vyučované, bez ohledu na osobu vyučujícího, v tom případě se obsah kurzů moc nemění. Jediný 

impulz k vážnější změně může být reakreditace. Na rozdíl od jiných předmětů, typicky 

v magisterském programu, které se otevírají podle potřeb nebo podle toho, jaký je záměr ústavu 

v několika dalších letech a mohou se také uzavřít, podle toho, zdali se osvědčí nebo neosvědčí. 

Obsahy těchto kurzů se aktualizují průběžně. To si ten garant a vyučující zároveň dost často 

mění. Ne nějak významně a spíš to ladí a vylepšuje. To může být i rok od roku. Ovšem s tím 

omezením, že nesmí překročit to, k čemu jsme se zavázali Akreditační komisy.“ (Schreiber) 

                                                 
49 S tím, že tazatel není vyučující upravovaného předmětu. 
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„Rozhodně vždycky po ukončení akademického roku jsou [předměty] reflektovány. Víte 

sám, že se na vás jako studenty obrazíme a i na tento impulz probíhají jakési drobnější korekce, 

zpravidla na konci každého akademického roku. To jsou takové ty drobnější, kdy kolegové na 

setkáních [katedry] diskutují o rozdělení toho svého předmětu, o náročnosti, o způsobu 

zkoušení, toho zdali bychom měli jít cestou nějakého portfolia ke státnicím jako má třeba 

primární pedagogika. Nějaká větší změna je možná vždy jen se změnou akreditace.“ (Trojan) 

„To je v podstatě jedno ze stálých témat schůzí kateder. Stále se probírá, zdali předměty 

neinovovat, změnit strukturu a tak. Tyto změny se pak dají do akreditace a předmět se schválí 

v nové podobě. Ale samozřejmě, pokud potřebujete upravit nějaký detail, tak nemusíte čekat na 

novou akreditaci. Tam je snaha to dělat na začátku semestru nebo na začátku akademického 

roku, aby to mělo nějakou systematičnost.“ (Kvasnička) 

9. Jak často vy sám upravujete obsah kurzů, které sám učíte? 

Zde dotazovaní potvrzují to, co bylo řečeno v odpovědích na otázku 8. 

„Stejná pravidla, platí to všude stejně, ať to učím já nebo někdo jiný z katedry.“ (Soukup) 

„V momentě kdy učíte formou interaktivní a ne pouze formou přednáškovou, tak to nikdy 

není stejné. Já učím takovou formou mírného pokroku v mezích zákona, to znamená: průběžně 

se aktualizuje, drobně upravuji, nejsou to žádné zásadní proměny, pakliže nedojde 

k reakreditaci předmětu. Pakliže ten předmět nepodléhá nějaké reakreditaci, ale normálně se 

vyučuje, drobné úpravy se dějí průběžně.“ (Nový) 

„Když to vezmu, tak žádný rok jsem hydro [hydromechanické procesy] neučil stejně. Ani 

příklady, vždycky se tam na základě zkušeností přidává, ubírá, takže ten magisterský předmět 

se pořád vyvíjí a on se vyvíjet musí. Magisterský předmět se nemůže nechat a učit deset let 

stejně. Matika jo, fyzika taky, ale tyhle odborné předměty se musí vyvíjet a oni i přednášející by 

měli zjišťovat nové trendy, měli by zjišťovat nové informace.“ (Jahoda) 

„Úpravy, které dělám já, jsou spíše takové mírné úpravy. Každý rok se snažím něco trochu 

upravit. Ty předměty se zkrátka vyvíjí, po pěti, šesti letech jsou ty předměty už docela jiné.“ 

(Schreiber) 
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„Většina změn, i těch malých probíhá po kolektivní diskuzi a znovu platí, že na konci 

akademického roku se mírně inovuje“ (Trojan) 

„Tak jako ostatní, malé změny každý akademický rok, velké změny až v rámci nové 

akreditace.“ (Kvasnička) 

10. Jsou pravidla pro zasahování do vyučované látky někde specifikována? 

Pravidla pro zasahování do výuky nejsou nikde striktně uvedena a skutečnost je určitou 

kombinací respektování liniového řízení a zvykové praxe. Výjimkou je Centrum školského 

managementu, kde jsou tato pravidla zakotvena v organizačním řádu katedry. 

„Jsou v podstatě dána akreditací, jinak žádná pravidla nejsou. Samozřejmě je zveřejňováno 

naplňování akreditace na webu katedry, aby studenti přibližně věděli, čeho se mají držet.“ 

(Soukup) 

„Já si myslím, že ne. Že je to otázka jakéhosi neformálního úzusu, že je to jakási fakultní 

tradice, jak to je, já se osobně snažím na všech fórech, kde jsou řídící pracovníci fakulty tyto 

pravidla respektovat, to znamená kdo je za co zodpovědný v té hierarchii, nikoho 

nepřeskakovat, nikoho neobcházet. Čili já to abych tak řekl, potvrzuji každodenním chováním, 

ale že by se to dalo někde procesně najít, to neexistuje.“ (Nový) 

„Nejsou. Je specifikováno, že garant zodpovídá za náplň předmětu, to samozřejmě je. 

Proděkan například kontroluje, jestli sylaby, které jsou veřejné, jestli jsou tyto předměty ve 

skutečnosti takto učeny. Tady nám napomáhají i studenti v anketách. Ale reálně tyto věci nikde 

napsány nejsou.“ (Jahoda) 

„Řekl bych, že nejsou. Samozřejmě je tady ten rámec toho co je akreditováno, ale že bychom 

měly nějaká pravidla jak pozměňovat ty kurzy, to ne.“ (Schreiber) 

„To máme zakotveno v našich pravidlech, kdy máme organizační řád katedry a popsané 

kompetence lidí. Nakonec je to vidět i na tom, že jsme 1. 12. obhájili ISO 9000, takže tyhle věci 

musí být v pořádku. Ale z fakultního hlediska, ta výuka běží tak trochu samospádem.“ (Trojan) 

„To popravně nevím, to jsem nikdy neřešil. Tento systém je poměrně ověřený, tak se drží. 

Ale asi ne, nikdy jsem na to nenarazil. Asi ne.“ (Kvasnička) 
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11. Jsou pravidla pro zasahování do chodu katedry svými členy? 

Chod katedry samotné je již podstatnější organizační činnost než samotné zasahování do výuky 

předmětů (otázky výše) a již je upraven organizačním řádem. Ten je obvykle školní nebo 

fakultní, ale existují i organizační řády katedry nebo ústavu. Zpravidla však neošetřují každou 

situaci a ponechává se prostor jak pro rozhodování vedoucího, tak pro běžné fungování fakulty 

nebo katedry/ústavu. 

„Žádná vnitřní pravidla nejsou. My jsme součást VŠE a řídíme se tedy předpisy VŠE.“ 

(Soukup) 

„Tak je to specifikováno tím, že je zase struktura katedry nebo ústavu, v organizačních 

řádech a tam je jasně napsáno, za co zodpovídá tajemník, za co odpovídá vedoucí katedry nebo 

ústavu, to je dané. Ale jak si to potom zorganizují jednotlivé ústavy, to je na nich.“ (Jahoda) 

„Ano, máme organizační řád, jednotliví lidé jsou pověření jednotlivými funkcemi. Byl tady 

zástupce vedoucího pro bakalářské studium a magisterské studium. Pak je tu tajemník, ten musí 

být, ten je zakotven v organizačním řádu, ty ostatní funkce, ty už jsou na vedoucím katedry nebo 

ústavu, jak si to zařídí. Jsou i takové menší funkce, jakože je třeba někdo pověřen prezentací 

ústavu, například na dni otevřených dveří se stará o studenty středních škol, kteří přijdou, pak 

další, který se stará o hospodaření se vzácnými kovy, s jedy, jsou i takové funkce. Ale hlavně je 

tu organizační řád pro celou školu. “ (Schreiber) 

„Když se ta pravidla tvořila, tak jsem chtěl, aby se na tom podíleli všichni. Také jsme 

napoprvé nevymysleli úplně ideální model. Ale to černobílé rozhodnutí je potom na vedoucím 

katedry, tedy na mě.“ (Trojan) 

„V tomto směru máme poměrně kvalitní organizační řád, který ošetřuje většinu situací, 

které mohou nastat. A pokud se objeví nějaká nestandartní situace, tak je na vedoucím katedry, 

co s tím. Ale jak říkám většina situací se dá řešit systémově.“ (Kvasnička) 
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12. Jak velký podíl pravomocí ze své funkce delegujete? 

Zde se situace nijak významně neliší od podnikové praxe, vedoucí delegují své pravomoci 

v míře, která je možná a doporučená. Obecně praxe nedoporučuje delegovat strategické 

záležitosti a ani finanční nebo personální záležitosti. To dotazovaní potvrzují. 

„To záleží, v kterých oblastech. Klíčové procesy si vždy musíte hlídat sám, to znamená 

personální a finanční záležitosti, v ostatních oblastech jako organizace dílčích zkoušek, to lze 

delegovat. Personální a finanční záležitosti si nechávat musím, ostatní se dá delegovat, ale 

pořád s kontrolou, aby to fungovalo.“ (Soukup) 

„Já si myslím, že co jde delegovat, tak deleguji. Nedeleguji samozřejmě věci, které by se 

obecně neměly delegovat, to jsou věci personální, to jsou strategické záležitosti, to jsou finanční 

záležitosti, takže ty si řeším výlučně sám za celou fakultu. Deleguji také s tím, že očekávám od 

těch lidí, na které deleguji, že přijdou s nějakým řešením, přijdou s nějakým návrhem a 

definitivní rozhodnutí učiním já na konci.“ (Nový) 

„Já mám jen k tomu, aby fungovala administrativa dvě dámy na děkanátu. Ty zajišťují 

takovéto papírování. Já něco rozhodnu a tu papírařinu, to nedělám. Přímo z funkce proděkana 

pro pedagogiku, tam je to všechno na mě, to za mě nikdo neudělá. A poslední rozhodnutí je na 

děkana.“ (Jahoda)  

„Celou pedagogiku jsem delegoval hodně významně. Měl jsem v tom poradním seskupení 

člověka jednak pro výuku magisterského studia, měl jsem tam člověka na bakalářskou úroveň 

studia, takže tihle dva lidi měli delegováno a ti se starali o nějaké řízení předmětů, i když je 

sami nevyučovali.“ „Pro magisterské studium to byl docent Jahoda, bez ohledu na jeho 

proděkanskou funkci. Samozřejmě, je to konzistentní, na ústavu se staral o magisterské studium, 

zkrátka už protože k tomu má blízko, protože je proděkanem pro pedagogiku.“ „V nějakých 

ostatních oblastech je to zase na dvou rovinách. Pokud jde o nějaké koncepce, to si nechávám. 

Nebo jde o provozní záležitosti, to se dá zase delegovat na zkušenější členy ústavu. Na to jsem 

také míval zástupce.“ (Schreiber) 

„Já bych řekl maximum možného. Já naopak chci, aby za ten svůj předmět byli maximálně 

zodpovědní, když něco zařizují, aby to dotáhli do konce, ne jen „tady by bylo nutno zařídit“, 
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ale aby to skutečně zařídili. Já myslím, že mý kolegové jsou do rozhodování vtaženi maximálně, 

ale jsme malé pracoviště.“ (Trojan) 

„Proděkan je spíše příjemce delegovaných funkcí, než že by sám delegoval. On je 

prodlouženou rukou děkana v jisté oblasti a tam už není tak nutné, aby něco delegoval, na to 

stačí sám. Je tu samozřejmě nějaká administrativní podpora, kterou mám na děkanátu, ale to 

není delegování v pravém slova smyslu.“ (Kvasnička) 

13. Jakým způsobem se financuje vaše fakulta/katedra a v jakém poměru? 

Základní principy jsou samozřejmě nastaveny zákonem a není překvapení, že se dotazovaní 

shodují na zdrojích pro svou školu nebo pracoviště. Avšak některé aspekty, které již nejsou 

přímo zákonem dané, mají zajímavé dopady. Doc. Jahoda z VŠCHT uvedl zajímavý příklad o 

spoření prostředků (viz níže). Také jsou patrné rozdíly mezi VŠE a VŠCHT. VŠE je jako 

pracoviště významně zaměřeno na manažerskou praxi a ve své činnosti má několik zdrojů 

příjmů, které přichází z jiných programů, než jádrová vysokoškolská pedagogika. VŠCHT na 

druhou stranu jako výzkumné pracoviště dostává mnohem více prostředků za vědu a výzkum a 

také finance, které dostává od podniků za výzkumné projekty. Vědecké projekty má i VŠE, 

nicméně v mnohem menším měřítku. 

„Těch zdrojů je několik. Peníze přijdou z ministerstva školství, přijdou na školu, 

akademický senát školy odsouhlasí rozdělení pro fakulty, přijde to na fakultu, akademický senát 

odsouhlasí rozdělení pro katedry, které je podle určitých kritérií. Toto jsou peníze za 

pedagogiku. Potom jsou peníze za vědu, které přicházení opět z MŠMT, ty se ale přidělují podle 

jiných kritérií a třetí zdroj jsou peníze, které přicházejí z grantů. Poslední možnost je vedlejší 

hospodářská činnost.“ (Soukup) 

„Asi třetinu financí je tzv. hlavní činnost, čili to co jde z MŠMT za pedagogiku. Ty další dvě 

třetiny, mohou být zase z části z MŠMT, ale na podporu vědy a výzkumu, pak jsou tam 

samozřejmě příjmy z různých vědeckých projektů, evropských projektů, jsou to sponzorské dary 

a pak jsou to příjmy, které jsou z prostředků samoplátců, čili od studentů cizojazyčných 

programů a máme MBA samoplátce.“ (Nový) 
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„Když si to vezmeme, tak máme veřejné zdroje a máme soukromé zdroje. Když máme ty 

veřejné, tak se řeší jakým způsobem je rozdělovat. Existoval jakýsi kafemlýnek, který po tom co 

jste zadal různé parametry a čísla, tak vyplivnul jedno číslo, což byly finance, které MŠMT škole 

přidělilo. Plus tam máme samozřejmě grantové zdroje, plus je tam smluvní výzkum, pronájmy 

a s tím pak škola hospodaří.“ (Jahoda) 

„Jedním z velkých jablek sváru bylo vždy rozdělování peněz, které se nějak srovnalo, když 

jsme zavedli nějaký racionální řád. Z pohledu katedry je to tak, že děkan si z peněz, které 

dostane škola od ministerstva, musí vydobýt svou část. Potom už děkan buď podle nějakých 

fixních pravidel, nebo pravidel volnějších peníze rozdělí na katedry a ústavy. Dále však platí, 

že i tyto podcelky peníze dál rozdělují. Tam jsme se tedy rozhodli, že ty pedagogické peníze 

[peníze, které posílá MŠMT za pedagogiku] budeme dělit podle pedagogického výkonu a 

vědecké peníze [peníze, které posílá MŠMT na vědu a výzkum] budeme dělit podle vědeckého 

výkonu.“ (Schreiber) 

„Fakulta má dlouhodobé tzv. vícekriteriální hodnocení, ale stejně je ta nejdůležitější část 

z výuky. To je nastaveno spíše na počet odučených hodin, nikoli na odučené studenty. Takže 

vychází, že pokud na jedné výukové hodině máte 40 nebo 45 lidí, financování je stejné, jako 

byste jich měl šest. To je slabé místo našeho pracoviště, že my máme velké množství studentů 

vzhledem k malému množství výuky a z toho vyplývá podle mého už hraniční počet vedených 

diplomových prací. Z toho důvodu nám zbývá méně času na vědecké výstupy, které jsou 

bodovány přes RIVy a hodnotí se bokem. Takže z toho důvodu my mámě těch prostředků celkem 

málo. Potřebovali bychom si trochu uvolnit ruce na tu vědeckou činnost.“ (Trojan) 

„To je v podstatě to, co škola dostane do ministerstva a co co dostane z jiných zdrojů. Od 

ministerstva jsou to peníze na pedagogiku a pak na vědeckou činnost – na výzkum. Pak má 

škola nějakou vlastní činnost, poradenskou činnost a tak podobně, to je další zdroj. No a pak 

máme spolupráci s podniky, což je další možný přísun financí.“ (Kvasnička) 
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Na konci každého rozhovoru byla položena poslední otázka: Na toto téma, je něco, čeho se 

nedotkly otázky, nicméně má vliv na chod školy/fakulty/katedry? 

„Musím říci, že jsem názoru, že zákon dává děkanovi fakulty nepřiměřeně velké pravomoci. 

Protože na základě výjimky děkan může v podstatě cokoli, tak mi to připadá naprosto 

neskutečné a nesrovnatelné s podnikovou praxí.“ (Nový)  

„MŠMT nám vyčítalo a vyčítá více vysokým školám, že mají hodně prostředků ušušněných 

na svých účtech. To znamená, že ty finanční prostředky nepotřebují [podle názoru MŠMT]. 

V loňském a letošním roce tu probíhá projekt KVALAB [zvýšení kvality laboratoří], ten je 

v nějakém rozsahu 830 mil. korun a 10% si hradí škola. Takže kdyby si nenašetřila, tak to nemá. 

Anebo by si musela půjčit. A regionální školství – mimopražské – tak ty měly spoluúčast 

nulovou. A tak to prostě je. Praha je z pohledu Bruselu bohatý region.“ (Jahoda) 

„Hodně těchto [finančních] věcí si děkanka nechává na sobě, ale zase z toho nevyplývá, že 

by někdo dostal dvojnásobný rozpočet než někdo jiný.“ (Trojan) 

„Současné vedení se snaží, aby to [procesy na škole] jaksi nějak bylo vyjasňováno, ale jak 

říkám, vzhledem k tomu, že je to realizováno mnoha lidmi, kteří nikdy nikde jinde nebyli, tak 

některé ty věci jsou pomaleji, než bych je třeba viděl já. Ale já se mohu také mýlit. Vysokoškolské 

prostředí je dost specifický svět.“ (Trojan) 

 Shrnutí kvantitativní a kvalitativní analýzy 

Na první pohled můžeme jasně určit dva rozhodující vlivy na chod celé vysoké školy a také 

fakult. Jsou jím zákon o vysokých školách a požadavky Akreditační komise. Na jedné straně 

zákon o vysokých školách upravuje chod škol po procesní, stránce a po stránce pravomocí a 

odpovědností a na straně druhé jsou zde požadavky na personální zajištění studijních programů 

a na kvalitu vyučované látky ze strany Akreditační komise. Samozřejmě jsou zde i další 

legislativní mantinely a vnější organizace, se kterými musí vysoké školy počítat, nicméně 

zmíněné dva vlivy jsou jasně nejvýznamnější. 

Pokud bychom vzaly procesy, které nejsou nikde vymezené a kterých se dotkl kvalitativní 

výzkum, je patrné, že probíhají velmi podobně na zkoumaných školách, i přes neexistenci 

jednoznačných pravidel. 
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U většiny vysokých škol je patrný pozvolný příklon k řízení manažerským stylem. Ačkoli 

zvykově je vysoké školství vnímáno jako akademická půda (což je přirozené), existují 

jednoznačné signály toho, že se zde promítá podniková praxe. U Vysoké školy ekonomické je 

tento jev jasně vysvětlitelný – rozhovory byly prováděny na podnikohospodářské fakultě, tedy 

na fakultě, která přímo vyučuje pro prostředí podnikové praxe. Jelikož tato fakulta často s praxí 

spolupracuje a mnozí jejich vyučující jsou manažery podniků, je tato situace očekávatelná. 

VŠCHT, jako částečně i výzkumný ústav, může působit dojmem pasivity v těchto otázkách, 

nicméně skutečnost se velmi přibližuje situaci na VŠE. VŠCHT zavádí průhlednější systémy 

přerozdělování peněz, má jasná pravidla pro delegování pravomocí a samo delegování není 

vzácnou skutečností, ale běžnou prací. Komunikace a řešení problémů je rovněž srovnatelné 

s běžnými organizačními procesy, stejně tak, jako osobnosti vedoucích pracovníků. Na PedF 

se tento přesun k manažerskému řízení nejmladší, nicméně už jen existence katedry školského 

managementu je poměrně silným signálem, že i zde existuje podobný trend. 

Nejmenší důraz na kvalifikaci (vědecké hodnosti) kladli v rozhovoru dotazovaní z VŠCHT. 

V kontrastu s tím však VŠCHT má nejvyšší počet profesorů i docentů v poměru ke studentům. 

Lze tedy usuzovat, že nízký důraz na tento aspekt plyne z toho, že takové problémy nemusí 

VŠCHT v podstatě řešit. 

Nikdo z dotazovaných neakcentoval větší váhu docentů nebo profesorů jen z důvodu vyššího 

titulu. Na druhou stranu se v rozhovorech několikrát objevili spojení jako „zkušenější pedagog“, 

„neformální autorita“ nebo „zavedený vyučující“. To sice automaticky neimplikuje vědeckou 

hodnost, nicméně tomu tak často může být. Nedá se jednoznačně prohlásit, že s vyšším titulem 

přichází i větší možnosti a vliv na katedře, nicméně z odpovědí je možné vyvodit, že vědeckým 

titulům je přikládána váha nad rámec organizačního řádu nebo legislativy. 

Není překvapující, že nejobtížněji uchopitelná část práce vedoucího pracovníka na vysoké škole 

jsou personální záležitosti. Lidé nejsou stroje a chování každého spolupracovníka ovlivňuje 

atmosféru v celém kolektivu, pracovní výkon a celkové fungování katedry/fakulty. Dotazovaní 

se shodují, že komunikace je naprosto zásadní část jejich práce a pokud není vykonávána 

správně, může to mít nenapravitelné následky. Dotazovaní se zde rovněž shodují na nutnosti 

existence jasných pravidel pro standartní situace, které mohou na katedře/fakultě nastat, aby 

bylo nediskutovatelné, jak tyto situace řešit. Na druhou stranu se však také shodují, že by měl 
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existovat prostor pro případné vyjednávání, jelikož může nastat taková situace, která vyžaduje 

jiný než systematizovaný přístup. 

Školy se mimo klasickou oblast vzdělávání chovají tržně. Tím je myšleno, že dokáží na trhu 

zboží a služeb nabízet výsledky své práce – jak konkrétní výzkum nebo výzkumný projekt, tak 

poradenské a controllingové služby. To představuje poměrně významný zdroj financí pro 

vysoké školy. 

Počty proděkanů poměrně spolehlivě odráží počty studentů na konkrétní škole. Toto pravidlo 

však neplatí pro prorektory, jejichž počet se spíše odvíjí od množství projektů, které škola 

realizuje. Jelikož z rozhovorů s vedoucími pracovníky vysokých škol, mezi kterými byli i 

proděkani, nevyplynulo, že by nižší počet proděkanů spolu s nižším počtem studentů byl nějak 

nestandartní, je patrně možné toto označit za funkční model. 

Zásahy do procesního řízení členy katedry nejsou nijak konkrétně upraveny, nicméně vedoucí 

katedry obvykle využívá možnost delegování pravomocí a tak se zpravidla zkušenější 

pedagogové podílejí na fungování a řízení katedry. Zásahy do pedagogického procesu rovněž 

nejsou nikde pevně nastaveny, nicméně i zde platí, že to co lze, tak vedoucí katedry deleguje 

na některé své podřízené. V obou případech platí, že v některých oblastech je řízení a fungování 

katedry více zvykovou záležitostí, než soubor přesně definovaných pravidel. Na druhou stranu 

jsou tyto zvykové procesy podobné na všech zkoumaných školách a lze se domnívat, že jsou 

ve světě vysokého školství pevně zakořeněny a dlouhodobě respektovány. Ostatně platí, že 

v případech, na které byli vedoucí pracovníci dotazováni, bylo zdůrazňováno liniové řízení 

kateder/fakult. Nejedná se tedy o zcela abnormální procesy, pouze o procesy nedefinované 

v oficiálních dokumentech (např. organizační řád). 

Strategické dokumenty, jako organizační řád školy nebo dlouhodobý plán jsou obvykle 

záležitostí nejvyššího vedení vysoké školy – děkanů, prorektorů a rektora. Na druhou stranu, 

vedení si může nejen vyžádat informace od nižších článků organizační struktury – proděkanů 

nebo vedoucích kateder, ale také přímo svěřit některou část dlouhodobého záměru například 

vedoucímu katedry, jako je tomu na pedagogické fakultě UK.  
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5. Závěr 

Vysoké školy jsou historicky poměrně nezávislé organizace. Mají vlastní samosprávu i přesto, 

že pro stát vytváří velkou přidanou hodnotu a těžko si lze představit, že by vyspělý stát mohl 

dlouhodobě fungovat bez terciálního vzdělávání. Stejně tak jsou vysoké školy schopny 

z velké části zabezpečit finančně svůj provoz, i když jim MŠMT přiděluje prostřednictvím 

dotací nezanedbatelné finance. Vysoké školy jsou často chápány jako specifické prostředí 

s velkým důrazem na tradici a historii. To dává jistý pocit zakořenění a usazení existence 

vysoké školy do širšího dění. Oproti tomu se okolní svět stále zrychluje, procesy globalizace 

jsou nedílnou součástí života v Evropě a České republice a důraz na efektivitu je cítit 

z většiny obchodních organizací. S tím také přichází tlak na vysoké školy, aby se staly 

efektivnější a aby se akademický život posunul k podnikatelské praxi. 

Uprostřed mezi silami o zachování tradičního prostředí a o restrukturalizaci celého 

vysokoškolského systému stojí management vysokých škol. Ve vedoucích pracovnících jsou 

zpravidla sloučeny role akademických pracovníků, odborníků ve svých oborech a manažerů. 

Je otázkou, které roli dávat přednost. 

Tato diplomová práce zmapovala základní prvky organizačních struktur, které na vysokých 

školách můžeme vidět. Ty nejsou typické z pohledu klasického managementu, a ačkoli 

můžeme najít jistou paralelu v podobě maticové organizační struktury, musíme jedním 

dechem dodat, že to není ideální popis vysokoškolského managementu. 

V práci byla provedena analýza řídících struktur na čtyřech vysokých školách a to jak podle 

absolutního počtu vedoucích pracovníků, tak v rámci jejich počtu vzhledem k počtu studentů. 

Závěry této analýzy pomáhají dotvořit obrázek o fungování řídících struktur a ukazují, na čem 

závisí počet vedoucích pracovníků na všech úrovních – samozřejmě mimo jediného rektora. 

Vysoké školy mají ve své organizační struktuře několik třecích ploch, kde může docházet ke 

konfliktům, jelikož nejsou jasně vymezena pravidla pro proces řízení. Můžeme mít proděkany 

a prorektora ve stejném poli působnosti. Profesora, který není garant předmětu, ale je důležitý 

pro zachování personálního zajištění v rámci akreditace. Nebo vedoucího katedry, který 

dostává od tajemníka, proděkana a prorektora trochu jiné informace. 
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Tyto momenty se snažila diplomová práce podchytit a vyjasnit, jaký prostor pro řešení mají 

zúčastněné strany, a to jak legislativně, tak v rámci organizačního řádu.  

Tyto a jiné situace z chodu kateder a fakult nelze hodnotit pouze analyzováním klíčových 

dokumentů, proto byly pro dosažení cíle této práce zorganizovány rozhovory s vedoucími 

pracovníky vysokých škol, kteří byli dotázáni na různé aspekty, jak z každodenního chodu 

katedry/fakulty, tak i na nestandartní a ojedinělé situace. Z nich například vyplynulo zjištění, 

že ačkoli vždy neexistují legislativní nebo vnitřní předpisy pro konkrétní proces nebo 

zodpovědnost, obvykle tu bývá silný zvykový postup, který je dokonce společný zkoumaným 

školám. Tento efekt může být argumentem pro zachování tradičního prostředí vysokých škol. 

Vysoké školy jsou často chápány jako izolovaný svět, kde akademici vyučují znalostem, které 

mají často malou relevanci v praxi. Stejně tak je někdy chápán řídící proces, který může být 

pomalejší než v podnikatelské a obchodní sféře, proces, který je velmi konsenzuální a proces, 

který má nedokonale vyjasněné zodpovědnosti. Tyto nedostatky připouští i někteří akademičtí 

pracovníci, což mimo jiné vyplynulo i z rozhovorů v této práci. Tento fakt může být 

argumentem pro větší proaktivitu škol, větší důraz na manažerský styl řízení a direktivnější 

způsob rozhodování. 

Kombinací kvantitativního a kvalitativního výzkumu v kontextu teorie managementu byly 

zachyceny některé okamžiky v životě a fungování vysoké školy, které nejsou intuitivně 

zřejmé a které dotváří celou diplomovou práci. 

Tato práce upřednostňovala pohled na vysokou školu zevnitř jí samotné. Ačkoli se vnějším 

organizacím a zainteresovaným skupinám nevyhýbala, důraz byl kladen na vnitřní analýzu. 

Celým procesem tohoto vnitřního procesu se však objevoval vliv Akreditační komise na 

většinu aspektů života školy. Osobně si myslím, že dalším krokem nejen v rámci vývoje 

oboru Management vzdělávání a Centra školského managementu, ale také v rámci lepšího 

zmapování celé situace na oblasti vysokého školství by měla přijít práce, která mapuje vysoké 

školy z vnějšího pohledu – primárně z pohledu Akreditační komise.  
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