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Abstrakt

Diplomová práce se zabývá tématem, které faktory ovlivňující profesní rozvoj 

ředitelů škol. Jejím cílem je zjistit na základě kvantitativního i kvalitativního 

výzkumu, které faktory a do jaké míry profesní rozvoj ředitelů domu dětí a mládeže 

a středisek volného času (dále jen DDM a SVČ) v Pardubickém kraji ovlivňují. 

Stěžejní otázkou je další vzdělávání ředitelů DDM A SVČ, zda se v rámci svého 

profesního rozvoje dále vzdělávají. Práce se zabývá i šestiletým funkčním 

obdobím, které může mít značný vliv na profesní rozvoj ředitelů DDM a SVČ.

Z výzkumu vyplývá, že je pro ředitele SVČ a DDM nejdůležitějším faktorem, který 

ovlivňuje jejich profesní rozvoj, další vzdělávání. Výsledky výzkumu mají sloužit 

pro obor školský management i management vzdělávání jako rozšíření poznatků o 

práci ředitelů DDM a SVČ a jejich profesním rozvoji, který je negativně i pozitivně 

ovlivňován různými faktory.

Klíčová slova

Další vzdělávání, ředitel, management, školy, dům dětí a mládeže, středisko 

volného času, profesní rozvoj



5

Abstract

This thesis deals with a topic that factors influencing the professional development

of school principals. Its aim is to determine the quantitative and qualitative 

research which factors and to what extent the professional development of

directors house of children and youth and leisure centers (the DDM and SVČ) in 

the Pardubice region influence. The core issue is the continuing education of 

directors DDM and SVČ, whether in their professional development in further 

education. The thesis also includes a six-year term of office, which can have a 

significant impact on the professional development of directors of DDM and SVČ. 

Research suggests that the Director of SVC and DDM most important factor that

affects their professional development, continuing education. The research results

are used in the field of school management and management education as an

extension of knowledge about the work of the directors of DDM and SVČ and their 

professional development, which is negatively and positively influenced by various 

factors.

Key words

Further education director, management, schools, house of children and youth, leisure 

centers, professional development
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1 Úvod

     Ve své práci se zabývám faktory, které ovlivňují profesní rozvoj ředitelů škol. 

V teoretické části se věnuji výčtu a vymezení faktorů, se kterými se ředitel ve 

svém profesním působení setkává. Praktická část se zabývá výzkumným šetřením

skutečných faktorů, které profesní rozvoj ředitelů ovlivňují a do jaké míry.

     Cílem práce je zjistit na základě kvantitativního i kvalitativního šetření, které 

faktory a do jaké míry profesní rozvoj ředitelů domu dětí a mládeže a středisek 

volného času (dále jen DDM a SVČ) v Pardubickém kraji ovlivňují.

     Výzkumný problém: Šestileté funkční období ředitelů je pro jejich profesní 

rozvoj svazující vzhledem k jejich dlouhodobějším plánům.

Jako jeden z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují profesní rozvoj ředitelů, je 

další vzdělávání ředitelů.

     Tato tvrzení jsem zvolila z toho důvodu, že vzdělávání ředitelů vidím jako 

nutnost. Nejenom před vstupem nebo krátce po vstupu do funkce. Je třeba se 

vzdělávat průběžně, vzhledem k rychlosti měnící se legislativy. Druhé tvrzení se 

týká šestiletého funkčního období. Tato legislativní změna ovlivnila působení 

mnoha ředitelů v celé České republice. Zjištění, jakým způsobem je tato změna 

ovlivňuje v jejich profesním rozvoji, zda pozitivně, či negativně, jak je to s jejich 

plány, zda jsou stihnutelné, je jistě velmi zajímavé.

     Toto téma jsem si vybrala z toho důvodu, že jsem nikde žádnou podobnou 

problematiku nenalezla, která by zkoumala, jakými faktory může být profesní 

rozvoj ředitele ovlivňován. Vidím v ní přínos pro rozvoj oboru management 

vzdělávání, ale i pro školský management.

     Ředitel jakéhokoli zařízení má nelehkou roli. Působí na něj mnoho faktorů 

pozitivně i negativně. Použitím dotazníků a hloubkových rozhovorů zjistím, jak 

které faktory působí, které jsou zanedbatelné a které naopak stěžejní. Výzkumným 

vzorkem budou ředitelé domů dětí a mládeže (dále DDM) a středisek volného 

času (dále SVČ). DDM a SVČ jsou zařazeny ve školském rejstříku. Jejich ředitelé 

se potýkají se stejnými problémy jako ředitelé škol, jen legislativně spousta věcí

není vyřešena, a proto v rozhodování ředitelů těchto zařízení může vznikat určitá 

nejistota. 
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2 Ředitel školy

     Řídící pracovník má v organizaci nezastupitelnou roli. Ve školství je jím ředitel, 

který stojí sám na vrcholu pomyslné pyramidy a níže jsou jeho kolegové a 

spolupracovníci. Je zodpovědný za vše, co se ve škole děje. V mnoha situacích 

radí svým kolegům, spolupracovníkům, rodičům, ale je tu otázka, na koho se 

obrátit, když on sám radu potřebuje. Je samozřejmé, že ředitel se postará o vše, 

od vzdělávání, přes finance, budovu, pedagogický sbor až po jednání se 

zřizovatelem a dalšími úřady. „Není mnoho zemí ve světě, které by předaly 

ředitelům školy tak velikou míru odpovědnosti, jako je tomu u nás. Bylo by spíše 

polemickým cvičením rozebírat, do jaké míry je tato vysoká míra autonomie 

pozitivní a jak je řediteli prožívána. Zejména v situaci, kdy míře autonomie 

neodpovídají mnohé právní předpisy. Příkladem může být zákoník práce, který je 

značně nevyváženým předpisem a řediteli školy na cestě ke kvalitní škole 

rozhodně nepomáhá, naopak škodí nejen jemu, ale celému školskému systému i 

společnosti.“1

     I přesto, že se kladou tak vysoké nároky na vedoucí pracovníky ve školství je 

nutno říci, že každý vedoucí pracovník by měl být efektivní. Drucker říká, že:

„Efektivnost je to, za co jsou vedoucí pracovníci placeni, ať již pracují jako 

manažeři, kteří jsou odpovědni za výkonnost druhých, jakož i za svou vlastní 

výkonnost.“2

     Pokud nebude, organizace nebude fungovat tak, jak by měla, nebude se 

rozvíjet dál, bude upadat. S tím, aby byl člověk efektivní, se nenarodí. Každý 

jedinec se musí efektivnosti naučit. Základem efektivnosti nejvyšších představitelů 

podniků i neziskových organizací bylo to, že uplatňovali osm praktických přístupů: 

- „ Kladli si otázku: Co je třeba udělat?

- Kladli si otázku: Co je dobré pro organizaci?

- Vypracovávali plány aktivního jednání.

- Přebírali odpovědnost za rozhodnutí.

                                               
1

LHOTKOVÁ, Irena, Václav TROJAN a Jindřich KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků 
ve školství. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 103 s. Řízení školy. ISBN 978-
807-3578-992, s. 12
2

DRUCKER, Peter Ferdinand. Efektivní vedoucí. Vyd. v nakl. Management Press 2., V tomto 
překladu 1. Překlad Irena Gusová. Praha: Management Press, 2008, 203 s. ISBN 978-80-7261-
189-8, s. 8
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- Přebírali odpovědnosti za komunikaci.

- Soustřeďovali se spíše na příležitosti než na problémy.

- Řídili produktivní porady.

- Přemýšleli a vyjadřovali se spíše se zřetelem k „my“ než „já“.“3

     Každý vedoucí, který chce být efektivní, se musí učit. K tomu je v České 

republice systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, mezi které se 

pochopitelně řadí i ředitel.

2.1 Profesní rozvoj

     V každé profesi dochází u pracujících osob k jejich profesnímu rozvoji. Ne jinak 

je to u ředitelů škol.

     Profesním rozvojem rozumíme to, že se v naší profesní dráze posunujeme, 

měníme se, formuje se naše osobnost, získáváme zkušenosti apod. S profesním 

rozvojem, úzce souvisejí faktory, které pozitivně či negativně profesní rozvoj 

ředitelů ovlivňují. 

     „Profesní růst ředitele je definován jako rozvoj v rámci profese nebo pracovního 

místa. Školení, vzdělávací kurzy, prohlubování znalostí, zkušeností a dovedností 

pro výkon práce na stávajícím místě. 

Co je profesní růst? 

- postupné zvládání požadovaných profesních činností na vyšší úrovni

- postupné zvládání nových profesních činností 

- postupné prohlubování kompetencí

- postupné prohlubování pochopení podstatných souvislostí profese, oboru“4

     Pokud se zaměříme na ředitele, jejich profesní růst začíná vstupem do funkce. 

V článku Studia pedagogica Pol a kolektiv uvádí: „Úvodní fázi v dráze ředitelů škol 

lze hodnotit jako období vnitřní nejistoty, mnoha otazníků, ale i očekávání. 

Nejistotu násobila skutečnost, že ředitelé vstupovali do nové funkce bez výraznější 

                                               
3

DRUCKER, Peter Ferdinand. Efektivní vedoucí. Vyd. v nakl. Management Press 2., V tomto 
překladu 1. Překlad Irena Gusová. Praha: Management Press, 2008, 203 s. ISBN 978-80-7261-
189-8, s. 9
4

Týdeník - školství: http://www.tydenik-skolstvi.cz/archiv-cisel/2009/11-priloha/profesni-standard-kvality-
ucitele-v-otazkach-a-odpovedich/ [online]. Praha, 2009/11 [cit. 2014-05-31]. ISSN http://www.tydenik-
skolstvi.cz/archiv-cisel/2014/. Dostupné z: http://www.tydenik -skolstvi.cz/archiv-cisel/2009/11-priloha 
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a zejména systematičtější přípravy, a museli se tak spoléhat zejména na vlastní 

síly. Také proto lze jejich styl řízení a vedení označit v této etapě za spíše 

intuitivní. Intuitivní styl neznamená, že by se ředitelé nesnažili opřít o dostupné 

odborné poznatky o řízení a vedení nebo že by neusilovali o budování vlastní 

koncepce. Nadšení a víra, že se brzy podaří zlepšit věci, které se jim ve škole 

nelíbí, byly hnací silou přístupu k řízení a vedení v celé vstupní fázi ředitelovy 

profesní dráhy. Optimismus ředitelům přitom pomáhal také lépe zvládat obtíže a 

tlak spojený s novou, dosud nezažitou funkcí.“5

    Z uvedeného vyplývá, že na začátku profesní kariéry, převládá u ředitelů 

nejistota, sžívání se s funkcí, zjišťují to, co by chtěli změnit a převládá u nich 

motivace, že můžou něco změnit k lepšímu. Postupem času ředitelé získávají více 

zkušeností a jsou si ve své funkci více jisti. S tím souvisí i to, že se jim dostává 

hodnocení od kolegů, od zřizovatele, od veřejnosti apod. V článku Studia 

pedagogica Pol a kolektiv uvádí: „Pozitivní zpětná vazba – někdy i záměrně 

vyhledávaná – ředitele jednak opět vnitřně posiluje, jednak dodává motivaci 

posunout se opět o krok dál. Pocit, že škola je vnímána většinou partnerů 

pozitivně, je důležitou vzpruhou pro další profesní vývoj. Pracně vybudovaná 

profesní jistota dává ředitelům více prostoru pro další revizi a přehodnocení 

dlouhodobých vizí a plánů. Ředitelé, kteří projdou obdobím zesílené reflexe, 

plynule přecházejí do poslední námi identifikované fáze, stávají se z nich v pravém 

slova smyslu zkušení ředitelé.“6

     U některých ředitelů profesní rozvoj pokračuje neustále, vzdělávají se, 

vyhledávají nové výzvy, uplatňují své zkušenosti i mimo svou organizaci. U 

některých ředitelů ale dochází k zastavení profesního růstu a rozvoje a rozhodují 

se pro ukončení své kariéry ředitele. Někdy skončí pouze ve své funkci, někdy 

odchází ze školství úplně. 

     Na ředitele po celou dobu výkonu funkce působí stres a je nucen se vyrovnávat 

se spoustou zátěžových a stresových situací. Je velmi důležité, aby ředitel uměl 

poznat sám sebe, aby dokázal zvládat zátěž a stres, tudíž byl odolný vůči stresu. 

                                               
5

POL, Milan. Editorial. Studia paedagogica [online]. 2013, vol. 18, issue 1, s. 65-87 [cit. 2015-03-
28]. DOI: 10.5817/sp2013-1-1. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia 
paedagogica/article/view/99/202
6

POL, Milan. Editorial. Studia paedagogica [online]. 2013, vol. 18, issue 1, s. 65-87 [cit. 2015-03-
28]. DOI: 10.5817/sp2013-1-1. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia 
paedagogica/article/view/99/202
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Plamínek uvádí: „Odolnost vůči stresu je typický lidský zdroj a převažující povahou 

schopnosti. Mění se v čase, závisí na řadě faktorů, lze ji vědomě ovlivňovat. Ke 

zvládnutí stresu tedy vedou dvě cesty. První směřuje do našeho okolí a spočívá 

v ovlivňování zátěží, druhá vede do našeho nitra a spočívá v ovlivňování 

odolnosti.“7 Stres je reakcí člověka na vnější vlivy. Mužík říká: „V nejobecnější 

rovině je stres porušená rovnováha vztahu člověka a okolí. Jinými slovy lze říci, že 

požadavky okolí (zatížení člověka) jsou v rozporu se schopnostmi (kapacitou) 

člověka.“8 Jsou lidé, kteří mají různou míru tolerance vůči stresu. U někoho se 

stres projevuje při každé maličkosti, jiní i v těch nejkomplikovanějších situacích 

zůstávají bez stresu. S tím souvisí i to, že ředitel by měl mít i svůj osobní život, 

naučil se správné psychohygieně, měl své koníčky a uměl tzv. „vypnout“. Pokud 

tomu tak není, velmi často dochází k tomu, že ředitel ve svém profesním růstu 

končí. Jedním z důsledků stresu je syndrom vyhoření, který se u lidí projevuje tím, 

že jsou bez motivace, energie, nechtějí dál pokračovat v pracovním procesu apod. 

Stresově na člověka působí i to, že není v kondici. „Kondicí se rozumí určitý 

tělesný i duševní stav, rozpoložení člověka, který může pozitivně i negativně 

poznamenat jeho aktivity. Kondici člověka do značné míry ovlivňuje míra 

pracovního nasazení a jeho schopnosti vyrovnat si tento vztah odpočinkovými 

činnostmi.“9

2.2 Kompetence ředitelů ve školství

     Kompetence velmi úzce souvisí s profesním rozvojem ředitelů. Dalším 

vzděláváním je ředitelé rozvíjejí nebo je dokonce teprve i získávají. Díky 

kompetencím a jejich rozvoji ředitel dosahuje co nejvyšších výkonů organizace, ve 

které působí.

     V současné době je slovo kompetence skloňováno v mnoha pádech. Slovo 

kompetence znamená znalost, dovednost ale i zkušenost, odpovědnost, 

pravomoc. Lhotková uvádí dvě roviny termínu kompetence: 

                                               
7

PLAMÍNEK, Jiří. Sebepoznání, sebeřízení a stres: praktický atlas sebezvládání. 3., dopl. vyd. 
Praha: Grada, 2013, 192 s. Management (Grada). ISBN 978-80-247-4751-4, s. 128
8

MUŽÍK, Jaroslav. Edukace řídících dovedností: people management. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008, 
148 s. ISBN 978-807-3573-416, s. 125
9

MUŽÍK, Jaroslav. Edukace řídících dovedností: people management. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008, 
148 s. ISBN 978-807-3573-416, s. 127
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1. Kompetence od jiného (příslušnost, pravomoc, odpovědnost)

2. Kompetence od sebe (způsobilost, schopnost, dovednost)10

     Význam kompetence „od jiného“ je míněno jako odpovědnost za rozhodnutí. Je 

to odpovědnost vedoucího pracovníka za svěřený úkol a odpovědnost se může 

přesouvat níže dle hierarchie organizační struktury například.

„Kompetence, pravomoc – souhrn oprávnění a povinností svěřených určitému 

orgánu“11

„Rozsah působnosti nebo činnosti, souhrn oprávnění a povinností svěřených 

právní normou urč. orgánu n. organizaci, příslušnost po odborné n. věcné stránce, 

funkční n. služební pravomoc“12

Naproti tomu termínu „od sebe“ bychom přiřadili následující citace:

„Kompetence je množina chování pracovníka, které musí v dané pozici použít, aby 

úkoly z této pozice kompetentně zvládl.“13

     „Pojem kompetence tedy můžeme definovat také jako jedinečnou schopnost 

člověka úspěšně jednat a dále rozvíjet svůj potenciál na základě integrovaného 

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

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

rozhodnutí odpovědnost.“14

     „Kompetenci je možno zjednodušeně chápat jako schopnost určitým způsobem 

se chovat, projevuje se tedy jistým chováním člověka.“15

     Kompetence manažera znamená schopnost vykonávat určitou funkci a 

dosahovat co nejvyšší výkonnost. Manažerské kompetence jsou velmi důležité, 

protože se od nich odvíjí činnost celé organizace. Zaznamenáváme několik skupin 

manažerských kompetencí. Podle McBera jsou to speciální vědomosti, 

intelektuální zralost, podnikatelská zralost, mezilidská zralost a pracovní zralost. 

                                               
10 LHOTKOVÁ, Irena, Václav TROJAN a Jindřich KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků 
ve školství. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 103 s. Řízení školy. ISBN 978-
807-3578-992, s. 23
11 Encyklopedický slovník, s. 532.
12 Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008, 879 s. ISBN 978-80-
200-1415-3, s. 424
13

KUBEŠ, Marián. Manažerské kompetence: způsobilosti výjimečných manažerů. 1. vyd. Praha: 
Grada, 2004, 183 s. ISBN 80-247-0698-9., s. 27
14

VETEŠKA, Jaroslav a Michaela TURECKIOVÁ. Kompetence ve vzdělávání. Vyd. 1. Praha: 
Grada, 2008, 159 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-802-4717-708, s. 27
15

VODÁK, Jozef. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 205 s. ISBN 978-
80-247-1904-7, s. 71
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Schroder vytvořil čtyři skupiny manažerských kompetencí: kognitivní kompetence, 

motivační kompetence, směrové kompetence a výkonové kompetence. Goleman, 

Boyatzis a McKee vytvořili tři skupiny způsobilosti: čistě technické dovednosti, 

kognitivní schopnosti a rysy emoční inteligence16

2.3 Kompetenční model ředitele školy

     Kompetenční model ředitele školy zachycuje všechny podstatné kompetence.

2.3.1 Kompetence ředitele školy jako lídra

     Ředitel školy jako lídr se zaměřuje na sestavování a naplňování vize, stanovení 

priorit, motivaci pracovníků a prezentaci a propagaci školy. Vystupování ředitele 

ovlivňuje celou organizaci, její postavení na veřejnosti. Priority je třeba stanovovat, 

aby došlo k naplnění vize organizace. Bez pracovníků by organizace nemohla 

fungovat, proto je tak důležitá motivace. Je na řediteli, aby se zamýšlel nad všemi 

pracovníky v organizaci, nad jejich chováním, vystupováním a ke každému 

pracovníkovi by měl ředitel přistupovat individuálně, vzhledem k jeho osobnosti. 

Trojan říká: „Ředitel školy musí věnovat značný čas přemýšlení o svých 

pracovnících, jejich motivech a být schopen maximálně využít kapacit jednotlivých 

lidí.“17 Plamínek uvádí dvě vitální taktiky vztahu k partnerovi. První taktice říká 

soutěžní a druhé spolupráce. „Ve většině životních situací máme ovšem na 

vybranou a o tom, které taktice mezilidských vztahů dáme přednost, rozhodují 

naše zkušenosti, tedy to, čemu jsme se naučili.“18 Z toho vyplývá, že vztahy mezi 

oběma typy lidí jsou rozdílné. V soutěžení je větší šance se prosadit, u spolupráce 

je patrný větší potenciál. „Do velké míry je tedy na lidech, kteří rádi spolupracují, 

aby spolupráci aktivně nabízeli, vymýšleli argumenty pro jejich volbu i za partnera 

                                               
16

LHOTKOVÁ, Irena, Václav TROJAN a Jindřich KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků 
ve školství. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 103 s. Řízení školy. ISBN 978-
807-3578-992, s. 30-32
17 LHOTKOVÁ, Irena, Václav TROJAN a Jindřich KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků 
ve školství. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 103 s. Řízení školy. ISBN 978-
807-3578-992, s. 68
18

PLAMÍNEK, Jiří. Sebepoznání, sebeřízení a stres: praktický atlas sebezvládání. 3., dopl. vyd. 
Praha: Grada, 2013, 192 s. Management (Grada). ISBN 978-80-247-4751-4, s. 64
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a současně ukazovali, že umějí v případě potřeby soutěžit, a jde tedy o volbu 

z přesvědčení, ne ze slabosti.“19

     Lídři jsou pro chod školy velmi důležití. Bez lídrů by škola nemohla fungovat 

efektivně. Pokud lídr není schopen motivovat své kolegy a není schopen 

rozpoznat jakým způsobem k nim má promlouvat a přistupovat k nim, těžko s ním 

budou „táhnout za jeden provaz“ a společně naplňovat cíl a vizi organizace. Stejně 

je to s propagací. Pokud veřejnost o organizaci neví, jako by organizace 

neexistovala. Je třeba stále veřejnost informovat, jak organizace funguje, co 

připravuje, co se povedlo atd. 

2.3.2 Kompetence ředitele školy jako manažera

     Základem práce manažera ve školství je to, že ovládá základní manažerské 

funkce – plánování, rozhodování, organizování a kontrolování. Vedle toho i 

paralelní funkce jako je vedení má nezastupitelnou roli. Je třeba všechny role 

ovládat stejným způsobem, žádná nejde ošidit a vložit do popředí jinou. 

     Manažer musí být znalý ve strategickém řízení organizace, musí umět stanovit 

cíle v propojení s vizí organizace. Trojan uvádí: „Na rozdíl od časově 

neuchopitelné proklamace musí být stanoveny uchopitelné, týmem 

akceptovatelné, měřitelné, časově ohraničené a splnitelné strategické cíle, možno 

použít například metodu SMART.“20

     Stejně jako u lídra i manažer musí být odborníkem na výběr pracovníků, 

adaptaci, péči o ně. Bez personalistiky nemůže fungovat žádná organizace. Mužík 

uvádí: „ Personalistika je souhrnný pojem pro hlavní personální oblasti a pro výkon 

jednotlivých personálních činností v podniku.“21Lidské zdroje jsou jedním 

z nejdůležitějších zdrojů, které organizace má a díky nim je schopná dosahovat 

stanovených cílů na základě stanovené strategie. Pokud manažer učiní odborný 

výběr pracovníků a nadále s nimi bude pracovat dle personálního řízení a vytvářet 

kvalitní týmy, škola si bude vytvářet vyšší kvalitu. Šikýř říká: „Vedoucí zaměstnanci 

                                               
19

PLAMÍNEK, Jiří. Sebepoznání, sebeřízení a stres: praktický atlas sebezvládání. 3., dopl. vyd. 
Praha: Grada, 2013, 192 s. Management (Grada). ISBN 978-80-247-4751-4, s. 64
20 LHOTKOVÁ, Irena, Václav TROJAN a Jindřich KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků 
ve školství. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 103 s. Řízení školy. ISBN 978-
807-3578-992, s. 69
21

MUŽÍK, Jaroslav. Edukace řídících dovedností: people management. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008, 
148 s. ISBN 978-807-3573-416, s. 71
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přispívají k dosažení úspěchu školy tím, že se starají, aby ostatní zaměstnanci 

(pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci) využívali svoje nejlepší schopnosti a 

motivaci k dosažení úspěchu školy. Očekává se, že vedoucí zaměstnanci vytvoří 

ve škole optimální systém personálních činností, který povede k dosažení 

strategických cílů školy, stejně jako k uspokojení specifických potřeb 

zaměstnanců.“22

     Jedním z ne úplně snadných úkolů manažera je zajistit pro školu finanční 

zdroje mimo daný rozpočet. Škola získává finance na základě počtu žáků a 

stanovených normativů. Pokud ředitel školy má znalosti v oblasti fundraisingu a 

zná projektový management, může pro svou školu získat nemalé finanční 

prostředky. Výhodou je zcela jistě znalost cizích jazyků, kdy může finance získat i 

z evropských fondů. Není podmínkou, aby sám ředitel byl odborníkem v těchto 

oblastech, ale jistě s tím souvisí právě personální řízení, kdy by měl v rámci 

plánování pamatovat i na takového zaměstnance, který tyto dovednosti a 

schopnosti má. Dalšími zdroji financí mohou být příjmy z pronájmu, z doplňkové 

činnosti, příjmy za tábory a jednorázové akce v případě středisek volného času. 

Ředitel může získávat finanční prostředky i od sponzorů, kterým může nabídnout 

různé možnosti spolupráce. Pokud si organizace dokáže vytvořit stálou síť 

sponzorů, v rozpočtu tato položka může činit velmi významnou roli. 

2.3.3 Kompetence odborné

     Zde se nabízí již výše zmíněná znalost cizího jazyka. Umí-li ředitel světový 

jazyk, otvírá se mu spousta možností v rámci mezinárodní spolupráce. Nabídka 

mezinárodních aktivit činí školu zajímavější a otevřenější směrem k veřejnosti. 

Díky takovým aktivitám získává škola větší prestiž. 

     Další důležitou složkou je komunikace. Bez správné komunikace se těžko 

domluvíme s kolegy, žáky, rodiči, veřejností, s kýmkoli. Ze špatné komunikace 

vznikají komunikační šumy, a pokud je tato situace dlouhodobějšího charakteru, 

trpí tím celá organizace a může tím utrpět i kultura školy. Ředitel musí být schopen 

komunikovat směrem k sobě samému, ale i se svými spolupracovníky, rodiči, 

zřizovatelem, sponzory a dalšími zájmovými skupinami. Na komunikaci je třeba 

                                               
22

ŠIKÝŘ, Martin, David BOROVEC a Irena LHOTKOVÁ. Personalistika v řízení školy. 1. vyd. 
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 199 s. Řízení školy. ISBN 978-807-3579-012, s. 10



16

neustále pracovat. Mužík uvádí: „Zkoumání komunikačních procesů je důležité i 

pro řízení podniku, řízení lidí. Pro fungování podniku (instituce) má dobrá 

komunikace často rozhodující význam. Komunikace v podniku je složitý proces 

závislý na mnoha faktorech a mající mnoho dimenzí. Jednak jde o komunikaci 

shora dolů, jejímž prostřednictvím může vedení podniku prosazovat politiku a cíle 

podniku či vyjádřit uznání pracovníkům. Vedle této komunikace shora dolů je 

k úspěšnému řízení také nutná komunikace prováděná od pracovníků směrem 

k vedení podniku. Pomocí této komunikace zdola nahoru může vedení získat řadu 

informací, např. obraz o svém fungování, cílech a problémech zaměstnanců apod. 

Kromě zmíněných typů komunikuje každý podnik či instituce i se svým okolím, se 

státem, veřejností, odbornými kruhy, médii, zákazníky apod.“23 V komunikaci je 

také důležité umět naslouchat a porozumět. V komunikaci se objevuje i nervozita, 

ostýchavost a zábrany. S tím se musí manažer umět vyrovnat a pracovat s těmito 

jevy. Každý manažer si musí dát pozor na to, jakým způsobem komunikuje. Zda je 

komunikace pozitivní či negativní. Mužík říká: „K negativním projevům 

v komunikaci patří například hanění, poučování, obviňování, odsuzování, 

nezdůvodněná kritika, moralizování, nátlak, rozkazování, vyhrožování, urážení, 

vyslýchání apod. Naproti tomu existují možnosti, které mohou komunikaci přivést 

do přijatelnějších kolejí. Např. lze partnera v rozhovoru pochválit, nabízet řešení 

problému, prokazovat pochopení, soucítění atd.“24

     Mezi odborné kompetence manažera patří jistě i to, že je schopen sledovat 

nejnovější trendy ve školství a dokáže je začlenit do života školy. Jedná se o 

sledování výsledků výzkumných šetření, různých souhrnných materiálů o 

školském systému (ČŠI, Eurydice, OECD). Zároveň by měl být manažer schopen 

tyto informace předat srozumitelně pedagogickým pracovníkům. Taktéž je mezi 

odborné kompetence řazena znalost platných právních předpisů a jejich aplikace 

v řízení školy. Bez znalosti právních předpisů není manažer schopen školu řídit 

                                               
23

MUŽÍK, Jaroslav. Edukace řídících dovedností: people management. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008, 
148 s. ISBN 978-807-3573-416, s. 96
24

MUŽÍK, Jaroslav. Edukace řídících dovedností: people management. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008, 
148 s. ISBN 978-807-3573-416, s. 106
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správně a neznalost těchto předpisů by mohla školu dostat do nemalých problémů 

i třeba s trestními důsledky.25

2.3.4 Kompetence osobnostní

     „Rozhodování patří mezi základní manažerské funkce“26, říká Trojan. Z toho 

vyplývá, že manažer musí být schopen rozhodovat v různých situacích a o 

různých problémech. Jedná se o schopnost získat potřebné informace, analyzovat 

je a zapojit i ostatní spolupracovníky. Musí být schopen nést důsledky svých 

rozhodnutí a používat správné argumenty. Samozřejmě je nutné, aby manažer, 

pokud učiní špatné rozhodnutí, uměl přiznat chybu. Z dalších osobnostních 

kompetencí je určitě další vzdělávání manažera. V neposlední řadě je to znalost 

časového managementu. To, že si umí rozvrhnout svůj čas a stíhá práci je 

nezbytnost. Mužík říká: „Každé úvahy o efektivnějším využití času pro práci a 

odpočinek, o ovládnutí efektivních metod práce, se musí opírat o posouzení 

současného stavu. Téměř v každé oblasti práce lze nalézt určité rezervy. Nikdo 

však nedokáže zvětšit objem času, který je mu k dispozici. Lze ho však využívat 

intenzivněji. Nejen spěchem, honěním se, nýbrž efektivními, racionálními 

pracovními postupy a technikami.“27 Výkon funkce ředitele je velmi náročný na 

čas. Neklade se za cíl, aby ředitel byl schopen zvládnout neúměrný počet úkolů, 

ale je důležité, zda je schopen úkoly efektivně rozvrhnout a zorganizovat práci. 

Bez delegování tuto funkci vykonávat nelze. I ředitel musí myslet na svůj osobní 

život, své zájmy a koníčky. Pokud se bude dlouhodobě přetěžovat, povede to 

k jeho psychickému vyčerpání a zhroucení.28 S časovým managementem souvisí i 

schopnost pracovat pod časovým tlakem. Někteří jedinci dokonce preferují práci 

pod časovým tlakem. Samozřejmě je důležité, aby práce byla i tak provedena 

precizně a bez chyb. Pokud manažer při práci pod časovým tlakem chybuje často, 

                                               
25 LHOTKOVÁ, Irena, Václav TROJAN a Jindřich KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků 
ve školství. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 103 s. Řízení školy. ISBN 978-
807-3578-992, s. 70
26

LHOTKOVÁ, Irena, Václav TROJAN a Jindřich KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků 
ve školství. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 103 s. Řízení školy. ISBN 978-
807-3578-992, s. 71
27

MUŽÍK, Jaroslav. Edukace řídících dovedností: people management. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008, 
148 s. ISBN 978-807-3573-416, s. 109
28

LHOTKOVÁ, Irena, Václav TROJAN a Jindřich KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků 
ve školství. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 103 s. Řízení školy. ISBN 978-
807-3578-992, s. 71



18

stává se v očích spolupracovníků nedůvěryhodným. S tím souvisí i manažerská 

technika - Eisenhowerův princip, která se zaměřuje na určování priorit v rámci 

(sebe) organizování - rozhodovací práce manažera. Jedná se jednu z metod 

řízení času. Úkoly se dělí podle dvou dimenzí:

Důležitost úkolu – jak je daný úkol v rámci školy nebo v rámci rozhodovací 

pravomoci manažera důležitý

Naléhavost úkolu – jak je daný úkol časově naléhavý

Kombinace úkolů jsou následující:

- Důležité a naléhavé – manažer řeší tyto úkoly sám a neprodleně 

- Důležité a nenaléhavé – manažer tyto úkoly odloží nebo je deleguje na 

nižší stupně řízení 

- Nedůležité, ale naléhavé – tyto úkoly je možné delegovat na nižší stupně 

řízení

- Nedůležité a nenaléhavé – je třeba vytvořit taková pravidla rozhodování, 

aby se tento typ úkolů vůbec na danou rozhodovací úroveň nedostával.

2.3.5 Kompetence sociální

     Jednou ze základních kompetencí ředitele je, že umí sestavit svůj tým a umí 

s ním pracovat. Je třeba rozpoznat každého pracovníka z pohledu práce v týmu, 

jaká je jeho role, jakým způsobem je schopen se začlenit do týmu. Bez týmu 

organizace není schopna vykazovat takové výsledky, pokud by pracovala pouze 

na přístupu jednotlivců. Na utváření týmů a jejich fungování je potřeba velkého 

talentu manažera. Kotter říká: „V rychle se měnícím světě je týmová práce 

nesmírně důležitá téměř nepřetržitě. V prostředí neustálých změn nebudou mít 

osamělí jedinci, i kdyby byli neobyčejně talentovaní, dostatek času ani schopností 

vstřebávat rychle se měnící údaje o konkurentech, zákaznících a technologických 

změnách. Málokdy budou mít charisma nebo schopnosti dostatečně silné na to, 

aby sólově dokázali zajistit podporu změnám u velkého množství lidí.“29 Vodáček 

uvádí, že ochota a morální i kvalifikační připravenost vedoucích pracovníků nést 

důsledky svého jednání vůči vnitřnímu a vnějšímu společenskému prostředí se 

                                               
29

KOTTER, John P. Vedení procesu změny: osm kroků úspěšné transformace podniku v 
turbulentní ekonomice. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2000, 190 s. ISBN 80-726-1015-5, s. 
167
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nazývá sociální zodpovědnost manažerů. Dále říká: „Za východisko a celkovou 

podnikovou orientaci sociální zodpovědnosti manažerů se obvykle považuje 

zvolená vize, popř. poslání (mise) organizační jednotky (podniku, samostatného 

ústavu, samostatné organizace apod.) Jsou součástí její podnikatelské strategie, 

zejména pak části věnované sociální politice a programům.“30

     Mezi sociální kompetence manažera patří i zvládání a řešení konfliktů 

v organizaci a v týmu. Konfliktům se při týmové práci nevyhneme. Je úkolem 

manažera, aby dokázal konflikty předvídat a pokud k nim dojde, neodkladně je 

řešil. S konflikty určitě souvisí i to, že dochází ke změnám v organizaci a zároveň 

přichází i odpor ke změnám od některých pracovníků. Kotter říká: „Snahy o 

zásadní změny dosud některým organizacím výrazně pomohly přizpůsobit se 

měnícím se podmínkám, jiným umožnily získat lepší konkurenční pozici a jiným 

zase připravit se na budoucnost. V mnoha případech však došlo pouze 

k minimálním zlepšením, navíc provázeným katastrofickými dopady, včetně 

zbytečně vyplýtvaných zdrojů a vyčerpaných a frustrovaných zaměstnanců. Do 

jisté míry je každá změna nevyhnutelně provázena určitými následky. Kdykoli se 

lidské společenství musí přizpůsobit měnícím se podmínkám, vždy jde o bolestný 

proces.“31 Z toho vyplývá, že manažer musí umět změnu připravit a zvládnout a 

předvídat možné konflikty a být připraven je řešit.

     Další ze sociálních kompetencí je schopnost ředitele akceptovat stanovené 

podmínky dané zřizovatelem nebo legislativním rámcem. Manažer si musí 

uvědomit, že vystupuje za organizaci a ne za sebe. Nesmí organizaci ohrozit tím, 

že nebude schopen odborně reagovat na dodržování podmínek a legislativy. Je 

třeba, aby byl schopen komunikovat s partnery školy a navazovat s nimi 

spolupráci. Je na řediteli školy, aby propojil soulad mezi potřebami organizace a 

nabídkou a spoluprací s partnery, jako jsou dodavatelé, sponzoři, instituce apod.32

                                               
30

VODÁČEK, Leo a Oľga VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi. 2., rozš. vyd. 
Praha: Management Press, 2009, 324 s. ISBN 978-80-7261-197-3, s 47  
31

KOTTER, John P. Vedení procesu změny: osm kroků úspěšné transformace podniku v 
turbulentní ekonomice. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2000, 190 s. ISBN 80-726-1015-5, s. 
11-12
32

Srov. LHOTKOVÁ, Irena, Václav TROJAN a Jindřich KITZBERGER. Kompetence řídících 
pracovníků ve školství. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 103 s. Řízení školy. 
ISBN 978-807-3578-992, s. 72-73
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3 Domy dětí a mládeže a střediska volného času

     Domy dětí a mládeže (dále DDM) a střediska volného času (dále SVČ) zajišťují 

smysluplné využití volného času dětí a mládeže. Volný čas dětí má svou 

specifickou zvláštnost – přestože se jedná o volný čas, je žádoucí jeho 

pedagogické ovlivňování. Aby bylo co nejúčinnější, je potřeba, aby vedení dětí a 

mládeže bylo nenásilné, nabízené činnosti pestré a přitažlivé a účast na nich 

dobrovolná. Kvalitní výchova dětí ve volném čase má výrazný preventivní význam. 

Míra ovlivňování volného času závisí na věku dětí, jejich mentální i sociální 

vyspělosti i na charakteru rodinné výchovy. Macek říká, že v rámci těchto obecně 

platných zkušeností se stanovují následující cíle:

- nabízet zájmové vzdělávání a výchovu co největšímu počtu dětí, žáků a 

studentů

- nabízet rozmanité formy činnosti s širokým spektrem zájmových oborů a 

vysokou kvalitou

- přispět k formování osobnosti od předškolního věku až do dospělosti

- rozšířit nabídku spontánní činnosti

- udržet trend v pravidelné, příležitostné a táborové činnosti a tyto činnosti 

rozvíjet

- veškerou činností předcházet sociálně patologickým jevům

Kromě těchto základních cílů se soustřeďujeme na práci s mládeží a rozvoj 

talentů. 

     Volný čas, jeho naplňování a využívání, je téma ožehavé a zasahující do řady 

oblastí. Otázky volného času, jeho pojmové a obsahové vymezení, stejně jako 

kvalita jeho využívání patří mezi témata ve vyspělých státech značně 

frekventovaná. Volný čas je problém pedagogický, sociologický, psychologický, ale 

je také úspěšným podnikatelským odvětvím, které jde často proti pedagogickým a 

společenským snahám.

     Mění se systém hodnot nejen mladé generace, ale celé společnosti, filozofická 

kategorie „být“ se nahrazuje kategorií „mít“ - vlastnit. Kvalita a intenzita osobního 

zážitku je nahrazována jeho kvantitou, místo vlastního aktivního konání určité 

volnočasové se lidé spokojují s receptivní účastí. Má-li volný čas plnit své poslání, 
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je potřebí vytvářet podmínky a podporovat žádoucí aktivní činnosti, které mohou 

nabízet zařízení pro volný čas dětí a mládeže.

     O volném čase se hovoří jako o rizikovém faktoru, či jako o časované bombě. 

Jeho množství relativně vzrůstá, kvalita však neznamená automaticky jeho kvalitní 

využívání. Neovlivňování využívání volného času a výchovy k němu ze strany 

společnosti a ponechání této oblasti zcela na komerci by mělo nedozírné 

následky. Pokud není institucionální nabídka v místě dostatečná a odpovídající, 

mohou si děti nacházet jiné aktivity, které jsou často společensky nežádoucí. Je 

známo, že výchova je levnější a úspěšnější než převýchova. Proto prostředky 

vynaložené do ovlivňování volného času celé mladé generace jsou investicí do 

budoucnosti. Nejvýznamnějším nositelem úkolu k zajištění podmínek pro účelné 

trávení volného času a mládeže ve sféře škol a školských zařízení jsou střediska 

pro volný čas dětí a mládeže.

     Stát ovlivňuje volný čas dětí a mládeže, aniž by při tom narušoval jeho základní 

specifika. Státní zainteresovanost spočívá:

- v zakládání a financování sítě zařízení pro volný čas dětí a mládeže, 

ovlivňování jejich činnosti k pestré a diferencované nabídce pro různé 

věkové a sociální skupiny v různých zájmových činnostech

- v pomoci organizacím, sdružením a spolkům pracujícím s dětmi a mládeží

- ve vytváření podmínek pro uspokojování tužeb dětí a mládeže po spontánní 

aktivitě ve volném čase

- ve vytváření kladných postojů dospělých členů společnosti k výchově dětí a 

mládeže ve volném čase

- v konstituování pedagogiky volného času, včetně výzkumné činnosti a 

podílu na přípravě pedagogů volného času ať již profesionálních nebo 

dobrovolných

- vytvářením informačního systému k aktivitám volného času dětí a mládeže.

     Nabídka pro volný čas dětí a mládeže by měla tvořit funkční systém bez 

preferování institucí, organizací či majetkoprávních vztahů. Na nabídce by se měli 

podílet všichni partneři na základě dohod a smluv s využitím zdrojů státních, 
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obecních, z plateb účastníků i příspěvků sponzorů, využíváním zdrojů 

materiálních, prostorových i personálních.33

Formy zájmového vzdělávání, obsah, délka, plán a ukončení činnosti

     Formy vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání. Domy dětí a 

střediska volného času uskutečňují výchovně vzdělávací a zájmovou činnost 

formou pravidelné, příležitostné, táborové činnosti, individuální prací s nadanými 

dětmi, žáky a mládeží, nabídkou spontánních činností a organizováním soutěží a 

přehlídek.

     Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová činnost se uskutečňuje zpravidla 

v průběhu celého roku na základě nabídky DDM formou plakátů, informací 

v médiích a na internetových stránkách DDM. Je zaměřena na různé zájmové 

oblasti a je zpravidla jednodenní.

     Pravidelná výchovná, vzdělávací, zájmová činnost začíná zpravidla první 

týden v říjnu a končí zpravidla poslední týden v květnu. Pravidelná činnost 

zahrnuje zájmovou činnost v oblasti estetické, tělovýchovné, technické, 

přírodovědné a společenskovědní. Každý zájmový útvar pracuje dle vlastního 

plánu práce, který je uveden v deníku zájmového útvaru spolu s evidencí 

účastníků, jejich docházkou včetně programu činnosti na jednotlivých schůzkách.  

O ukončení zájmového vzdělávání není vydáván žádný doklad. Externí 

zaměstnanci – vedoucí zájmových útvarů – pracují na základě uzavřené dohody o 

pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce.

     Táborová činnost je nabízena zpravidla na všechny prázdniny v průběhu roku. 

O hlavních prázdninách se délka táborů pohybuje v rozmezí 6 až 14 dní. 

V průběhu roku je délka táborů zpravidla přizpůsobena délce prázdnin. Náplň 

táborů je různorodá od odborných soustředění až po rekreačně poznávací pobyty. 

     Osvětová a informační činnost zahrnuje akce zaměřené na výchovu 

k tradicím a zaměřuje se na poskytování informací dětem, žákům, studentům 

případně dalším osobám. Osvětová činnost vede k prevenci sociálně 

patologických jevů.

                                               
33

Srov. MACEK, Milan., VIDLAŘOVÁ, H. Střediska pro volný čas dětí a mládeže 1. vyd. MŠMT, 
odbor pro mládež, 1998. 119 s., s. 8-10
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     Individuální prací, zejména vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a 

studentů probíhá v DDM formou speciálních pravidelných útvarů nebo začleněním 

účastníka do stávajícího útvaru a individuálním přístupem napomáhat rozvíjení 

nadání. Dále organizují některé soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT ČR pro 

žáky ZŠ a studenty SŠ.

     Nabídka spontánních aktivit probíhá v průběhu provozu DDM. Zájemci 

mohou využívat prostory v klubovnách v době před nebo po skončení pravidelné 

výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti.34

Pedagogické požadavky na zájmovou činnost

     Zásady pedagogického působení DDM jsou odvozeny od obecných 

pedagogických zásad (přiměřenosti, názornosti a aktivity, cílevědomosti a 

plánovitosti, posloupnosti, kladné motivace, uspokojování maxima potřeb), avšak 

mají některá další specifika. Z charakteru institucionálního ovlivňování volného 

času výchovy mimo vyučování vyplývají specifické požadavky, podle jejichž 

respektování lze posuzovat kvalitu výchovného působení – vedení zájmové 

činnosti. Pedagogické požadavky výchovy mimo vyučování jsou odvozeny od 

obecných pedagogických zásad. Z nich pak odvozujeme požadavky:

- zajímavosti a zájmovosti

- dobrovolné účasti

- dostupnosti a všeobecné přístupnosti

- diferencovanosti

- dostatečnosti

- variability a aktuální nabídky

- citlivosti a citovosti.

                                               
34

Srov. Školní vzdělávací program DDM Kamarád. Česká Třebová, 2014.
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4 Možné faktory ovlivňující profesní rozvoj ředitele

4.1 Vzdělávání řídících pracovníků ve školství

     S rostoucími nároky na ředitele škol je nezbytné další vzdělávání vedoucích 

pracovníků. V této kapitole se věnuji nejenom vzdělávání ředitelů ve školství 

v České republice, ale i ve vybraných zemí EU.

Vzdělávání ředitelů v České republice

     Funkční studium I je určeno ředitelům, kteří jsou ve své funkci krátce nebo do 

ní vstupují. Je určeno i zástupcům ředitelů i těm, kteří se na funkci ředitele teprve 

připravují. Cílem je seznámit studenty se základními právními předpisy školského 

práva, pracovního práva, ekonomiky a financování škol a školských zařízení. 

Rozsah studia je 60 hodin prezenční výuky, 60 hodin samostudia a 4 hodiny praxe 

na jiné škole. Studium je ukončeno zkouškou před komisí.

     Funkční studium II je určeno ředitelům, kteří jsou ve funkci 5 let a více, je 

určeno těm, kteří si chtějí rozšířit své znalosti v oblasti řízení školství. Rozsahem 

je dvouleté studium rozděleno do šesti modulů a zahrnuje 364 hodin kombinované 

výuky. Stejně jako funkční studium I je i toto studium ukončeno zkouškou před 

komisí.

Povinnými moduly jsou:

1. Teorie a praxe školského managementu

2. Právo

3. Ekonomika a finanční management

4. Řízení pedagogického procesu

5. Vedení lidí

6. Manažerská praxe

Povinně volitelný seminář – Výcvik v manažerských dovednostech, Příprava 

lektorů a tutorů školského managementu, Základy metodologie výzkumu v oblasti 

školského managementu, Volitelný seminář Aktuální otázky školského 

managementu.
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     Další vzdělávání řídících pracovníků je jakékoli další studium zaměřené na 

řízení školství, které slouží k prohlubování znalostí a dovedností řídícího 

pracovníka.35

     Mužík říká: „V současnosti se většina odborníků shoduje v názoru, že jedním 

z výstupů školního vzdělávání měla být motivace a zejména schopnost jedince 

dále se celoživotně vzdělávat. Z hlediska lidského kapitálu je nutno (vzhledem 

k trhu práce) usilovat o určitou disponibilní „nadstavbu“. V dalším profesním 

vzdělávání nejde jen o doplnění poznatků, dovedností a návyků, nýbrž i o 

formování profesních schopností.“36

Logicky vyplývá, že manažeři studují při zaměstnání. Průcha uvádí definici 

distančního vzdělávání: „Distanční vzdělávání je forma řízeného studia, při němž 

dospělí účastníci studují samostatně, na základě multimediální prezentace učiva a 

kontakt s vyučujícími/konzultanty je jim zprostředkován technickými 

komunikačními prostředky. Multimediální prezentace využívá různých nosičů 

informace (tištěné texty, audiovizuální materiály, počítačové interaktivní programy 

aj.) a různé komunikační prostředky (rozhlas, telefon, televize, fax, e-mail aj.). 

Studium v systému distančního vzdělávání je tedy individuální, probíhá mimo 

prostory vzdělávací instituce, které studujícím poskytují podpůrné vzdělávací 

služby v konzultačních střediscích.“37

Vzdělávání řídících pracovníků v Anglii

     V roce 1995 byl zahájen první celostátní program vedení a řízení škol 

s názvem Program vedení a řízení pro ředitele škol (Headteachers´Leadership 

and Management Programme, HEADLAMP) určený pro nově jmenované ředitele 

škol. O rok později Úřad pro školení učitelů vypracoval a zavedl další program pro 

ředitele škol: Národní programodborné kvalifikace pro funkci ředitele školy 

(National Professional Qualification for Headship – NPQH) a v roce 1998 to byl 

další dokument Program vedení školy pro sloužící ředitele škol (Leadership 

Pragramme for Serving Headteachers, LPSH). Tyto tři programy představovaly 
                                               
35

Srov. LENKA, Slavíková a Karabec STANISLAV. Ředitel školy – leader i manažer. ČR: Formata 
v.o.s., 2003. ISBN 80-239-2209-2, s. 6-14
36

MUŽÍK, Jaroslav. Edukace řídících dovedností: people management. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008, 
148 s. ISBN 978-807-3573-416, s. 68
37

PRŮCHA, Jan. Vzdělávání a školství ve světě: základy mezinárodní komparace vzdělávacich 
systémů. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999, 319 s. ISBN 80-717-8290-4, s. 180
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žebříček kvalifikovanosti ředitele. Jejich cílem bylo zajistit předpoklady pro 

kvalifikovanost ředitele škol.

     V listopadu 2000 byla založena instituce světové úrovně poskytující inspiraci a 

podporu všem školám (National College for School Leadrship, NCSL), která 

vypracovala Rámec pro rozvoj vedení školy a nastínila pět oblastí rozvoje vedení 

školy:

1. Stáváme se vedoucími pracovníky školy – pro účastníky uvažující o 

zapojení se do středního a postupně vrcholového managementu

2. Zkušení vedoucí pracovníci – pro zástupce ředitele a pomocné ředitelé 

škol, kteří se rozhodli, že se nebudou ucházet o ředitelské místo

3. Úvod do práce ředitele školy – pro žadatele o funkci ředitele školy nebo 

nově jmenované ředitele

4. Řízení školy – pro ředitele, kteří mají minimálně čtyřletou praxi ve funkci

5. Poradenství v oblasti vedení škol – zkušení ředitelé škol a další vedoucí 

pracovníci, kteří chtějí spolupracovat při vzdělávání nových řídících 

pracovníků.38

Vzdělávání řídících pracovníků v Irsku

     Pro ředitele v Irsku není další vzdělávání povinné. Nabízí se jim řada kurzů, 

které probíhají převážně v letních měsících. Kurzy jsou věnovány vrcholovému 

managementu ale i střednímu a nižšímu. Ty jsou zaměřeny na řídící a 

administrativní úlohu ředitele, na úlohu ředitele školy jako řídícího pracovníka 

v oblasti výuky, s důrazem n a problematiku kurikula, na proces výuky a učení se, 

na interpersonální a komunikační schopnosti ředitele školy a public relations. 

Ředitel školy v Irsku působí také jako učitel a má vyučovací povinnost. Pouze 

v případě, že má škola více než 60 žáků, řediteli vyučovací povinnost odpadá.39

                                               
38

Srov. LENKA, Slavíková a Karabec STANISLAV. Ředitel školy – leader i manažer. ČR: Formata 
v.o.s., 2003. ISBN 80-239-2209-2, s. 15-25
39

Srov. LENKA, Slavíková a Karabec STANISLAV. Ředitel školy – leader i manažer. ČR: Formata 
v.o.s., 2003. ISBN 80-239-2209-2, s. 27-30



28

Vzdělávání řídících pracovníků v Řecku

     Ředitelem školy se může stát učitel až po několikaleté pedagogické praxi, musí 

splňovat i další kvalifikaci – absolvovat pedagogickou a akademickou výuku. Musí 

mít dobré pracovní hodnocení a učitelské zkušenosti, administrativní a řídící 

schopnosti, vykazovat společenské aktivity. Ředitelé nemají před výkonem funkce 

povinnost absolvovat speciální školení, ale až po jmenování do funkce musí 

absolvovat další vzdělávání. Další vzdělávání zajišťuje Pedagogický ústav. Dále 

jsou ředitelům nabízeny další semináře a kurzy. V Řecku je i podpora ředitelů 

v postgraduálním studiu zakončeném magisterskou nebo doktorandskou 

zkouškou, a to na univerzitách v Řecku nebo v zahraničí.40

Vzdělávání řídících pracovníků ve Finsku

     Pro výkon funkce ředitele není vyžadována pedagogická praxe. Požaduje se 

diplom o absolvování kurzů školského managementu se zaměřením na 

administrativu. Ředitelé jsou vybírání na základě žádosti a pohovoru. Výběr 

uskutečňuje obecní školský orgán, místní úřad nebo hlavní školský úředník nebo 

pak výběrová komise skládající se z několika osob. Další vzdělávání řídících 

pracovníků ve školství je stanoveno zákonem a ředitelé se povinně vzdělávají tři 

dny v roce. Další vzdělávání se uskutečňuje v pracovní době a je hrazeno státem. 

Jmenování ředitelů do funkce je na neurčito.41

Vzdělávání řídících pracovníků v Nizozemí

     V Nizozemí nemá ředitel pravomoc rozhodovat o finančních otázkách, tak jako 

je tomu v České republice. Pro funkci ředitele jsou stanoveny kvalifikační 

požadavky. Jedná se o primární vzdělávání a sekundární vzdělávání. Musí mít 

status kvalifikovaného učitele, odpovídající pedagogické zkušenosti a zkušenosti 

s řízením. Povinně není vyžadováno absolvování studia školského managementu, 

ale pokud jej uchazeč má, je při výběru preferován.  Ředitelé nemají povinnost se 

účastnit dalšího vzdělávání, ale samozřejmě je zde široká nabídka, kterou ředitelé 

převážně využívají. Samotné studium školského managementu je dvouleté, 
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dálkové. Do studia jsou přijímáni ředitelé, kteří funkci již vykonávají, i ředitelé, kteří 

na funkci aspirují. Při výběru uchazečů je velmi kladně hodnoceno to, že jedinec 

již takové studium má. Studium si ředitelé platí, ale po ukončení studia si částku 

mohou odečíst z daní.42

Vzdělávání řídících pracovníků ve Francii

     U základních škol je ředitel jmenován z řad učitelů a podmínkou je tříletá praxe 

a absolvování povinné přípravy před nástupem do funkce. U středních škol je 

situace obdobná. Ve Francii je kladen důraz na přípravu ředitelů před nástupem 

do funkce než na vzdělávání již během funkčního období. Po konkurzním řízení se 

uchazeči přijati ke konkurzu účastní dalšího vzdělávání, rozděleného na dvě části. 

V té první je obsažena praxe přímo na škole a dále pak teoretická, praktická a 

odborná příprava. V druhé části se jedná o prohloubení odborné přípravy ze 

školského managementu spojené s administrativou a řízením školy. V regionech 

fungují specializovaná odborná vzdělávací centra, která vzdělávají budoucí 

ředitele, kteří byli úspěšní v celonárodním konkurzním řízení. Toto studium je 

dlouhodobé a povinné.43

     Velmi úzce spolu souvisí vzdělávání a rozvoj. To potvrzuje i J. Suchý a P. 

Náhlovský, kteří uvádějí, že: „Vzdělávání často podvědomě chápeme jako 

předávání nových znalostí těm, kteří je mají přijmout a používat. Takovým pojetím 

odsuzujeme vzdělávané do pasivní role a to není dobře. Manažeři jsou dospělí 

lidé, kteří mohou mít v popisu práce všechno možné i nemožné, ale nikdy ne 

pasivitu.“44
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4.2 Ředitel školy a zákony

     Postavení ředitele školy upravuje zákon číslo 561/2004 Sb. (školský zákon) 

konkrétně § 164 - § 166. V § 164 a 165 jsou vymezena práva a povinnosti ředitele 

školy. § 164 říká: 

- „rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a 

školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,

- odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské 

služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými      

v § 3,

- odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských 

služeb,

- vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a 

přijímá následná opatření,

- vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro 

práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,

- zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a 

výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,

- zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků 

vzdělávání vyhlášených ministerstvem,

- odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a 

školském zařízení.“45

     V § 165 jsou uvedeny pravomoci ředitele s ohledem na zřizovatele. § 166 

určuje vztah mezi výkonem funkce ředitele školy a mezi výkonem funkce ředitele 

příspěvkové organizace. Odstavec 2 a 3 říká: 

„Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo 

svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace nebo vedoucího organizační 

složky státu nebo její součásti jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na 

základě jím vyhlášeného konkursního řízení na období 6 let. V průběhu 

posledních 6 měsíců pracovního poměru ředitele školy nebo školského zařízení 

na dobu určitou, nejpozději však 3 měsíce před jeho skončením, může zřizovatel 
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vyhlásit konkurs na ředitele školy nebo ředitele školského zařízení pro další 

období. Zřizovatel vyhlásí konkurs vždy, navrhne-li to nejpozději 6 měsíců před 

koncem doby trvání pracovního poměru na dobu určitou Česká školní inspekce 

nebo školská rada. Nedojde-li k vyhlášení konkursu, prodlužuje se doba trvání 

pracovního poměru na dobu určitou ředitele školy nebo školského zařízení o 

dalších 6 let.“46

     Stanovení funkčního období ředitelů škol je velmi zásadní změnou v jejich 

postavení. Do prosince roku 2011 neměli ředitelé stanoveno funkční období. 

Jmenování dostávali na dobu neurčitou. V přechodném ustanovení zákona č. 

472/2011 Sb. v odstavci 5 je uvedeno: „Řediteli školské právnické osoby zřizované 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo svazkem obcí, 

řediteli příspěvkové organizace a vedoucímu organizační složky státu nebo její 

součásti, který vykonává ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona činnosti ředitele v 

příslušné škole nebo školském zařízení podle § 166 zákona č. 561/2004 Sb. 

nepřetržitě

a) po dobu delší než 6 let, končí výkon práce na daném pracovním místě 

vedoucího zaměstnance dnem 31. července 2012,

b) v rozmezí 3 až 6 let, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího 

zaměstnance dnem 31. července 2013,

c) po dobu kratší než 3 roky, končí výkon práce na daném pracovním místě 

vedoucího zaměstnance dnem 31. července 2014.“47

     Tato změna pro mnohé ředitele znamenala ukončení jejich pracovních poměrů, 

ať už neuspěli v konkurzním řízení či se do konkurzního řízení nepřihlásili. Toto 

ustanovení si každý zřizovatel vykládal jiným způsobem. Někteří zřizovatelé 

konkurzy nevyhlašovali, někteří pouze u zařízení, kde bylo potřeba konkurz 

vyhlásit a ve třetím případě zřizovatelé vyhlašovali konkurzy plošně u všech svých 

organizací.
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     „Posouzení úspěšnosti řízení školy v případě pochybností musí provést 

odborný a nezávislý orgán, kterým je Česká školní inspekce. O toto posouzení 

může samozřejmě požádat i zřizovatel. Připomínáme také úlohu školské rady, ve 

které se setkávají zástupci školy, zřizovatele a rodičů. Také tento orgán může 

v případě nespokojenosti s prací ředitele požádat o vyjádření inspekci. Jako další 

pojistku bychom navrhovali návrat k dřívějšímu periodickému hodnocení ředitelů -

po uplynutí určitého funkčního období by činnost ředitele školy byla zhodnocena 

zřizovatelem a inspekcí, a teprve potom by mohlo být rozhodnuto o případných 

dalších krocích směřujících k výměně ředitele. 

     Možnost odvolat ředitele pod jakoukoli záminkou může mít zásadní negativní 

vliv na jeho rozhodování a na práci školy jako celku. Řízení školy může zcela 

ztratit koncepční charakter a orientovat se podle momentálních názorů politických 

(a tedy do značné míry laických) představitelů obce nebo kraje.“48

     V nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé 

výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické 

činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno:

„§ 1

Rozsah působnosti

Toto nařízení se vztahuje na pedagogické pracovníky škol a školských zařízení 

(dále jen "škola") zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále 

jen "ministerstvo"), krajem, obcí a dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem 

činnosti jsou úkoly v oblasti školství.

§ 2

(1) Rozsah hodin přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické 

a přímé pedagogicko-psychologické činnosti (dále jen "přímá pedagogická 

činnost") je stanoven v příloze k tomuto nařízení.

(2) Učiteli vyučujícímu všechny předměty v ročníku, ve kterém je počet hodin 

podle schválených školních vzdělávacích programů2) nižší než počet hodin přímé 
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pedagogické činnosti stanovené v příloze k tomuto nařízení, stanoví ředitel školy 

týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle schváleného školního 

vzdělávacího programu.

(3) Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti lze rozvrhnout nerovnoměrně na 

jednotlivé týdny tak, aby nebyl překročen průměrný stanovený týdenní rozsah 

přímé pedagogické činnosti za období nejdéle 5 po sobě následujících měsíců.

(4) U právnické osoby, která vykonává činnost více druhů škol, se stanoví týdenní 

rozsah přímé pedagogické činnosti ředitele školy a jeho zástupce podle 

vykonávané činnosti školy, u které je v příloze k tomuto nařízení stanovena přímá 

pedagogická činnost nejnižší.

V příloze nařízení vlády č. 75/2005 Sb. je uveden týdenní rozsah přímé 

pedagogické činnosti:

Středisko pro volný čas dětí a mládeže

pedagog volného času
nejméně 2 výchovné

skupiny

celoroční vedení 

pravidelných aktivit

v průměrné délce 

trvání

nejméně 6 hodin 

týdně

ředitel nejméně 1 výchovná

skupina
Celoročním vedení 

alespoň jedné 

vzdělávací aktivity

v průměrné délce 

trvání

nejméně 2 hodin 

týdně.“49
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     Kvalifikační předpoklady pro výkon funkce ředitele jsou uvedeny v § 5 zákona 

číslo 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů:

„(1) Ředitelem školy může být fyzická osoba, která splňuje předpoklady podle § 3 

a získala praxi spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, 

pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v 

řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v délce

a) 3 roky pro ředitele mateřské školy,

b) 4 roky pro ředitele základní školy, základní umělecké školy a školských zařízení 

s výjimkou školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a 

středisek výchovné péče.

c) 5 let pro ředitele střední školy, jazykové školy, konzervatoře, vyšší odborné 

školy a školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a 

středisek výchovné péče.

(2) Ředitelem školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

(dále jen "ministerstvo"), krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož 

předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství (dále jen "svazek obcí"), může být 

jen ten, kdo vedle předpokladů uvedených v odstavci 1 získal nejpozději do 2 let 

ode dne, kdy začal vykonávat činnost ředitele školy, znalosti v oblasti řízení 

školství absolvováním studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků podle § 24 odst. 4 písm. a).

(3) Povinnost absolvovat studium pro ředitele školy zřizované ministerstvem, 

krajem, obcí a svazkem obcí se nevztahuje na ředitele, který znalosti v oblasti 

řízení školství získal vysokoškolským vzděláním v akreditovaném studijním 

programu školský management, nebo vzděláním v programu celoživotního 

vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou zaměřeném na organizaci a řízení 

školství.“50

     Samozřejmě jsou tu další zákony, které se týkají ředitele a kterými se musí 

řídit. Zde je výčet těch nejzákladnějších se zaměřením na ředitele DDM a SVČ:
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- Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdější předpisů

- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě 

v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, 

ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění 

pozdějších předpisů

- Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o 

finanční kontrole

- Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů

- Vyhláška č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a 

správě

- Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance 

škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

- Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve 

znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

     Zákonů, kterými se ředitel musí řídit, je mnohem více. Z uvedeného vyplývá, že 

na řediteli je vyžadována znalost mnoha zákonných norem, které se ale velmi 

často mění, novelizují. Ředitel musí velmi důsledně sledovat legislativní změny. 
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Bez této schopnosti by mohl způsobit organizaci nemalé potíže. To, že je schopen 

se orientovat v právních předpisech a jejich změnách ho profesně posouvá dál

4.3 Česká školní inspekce

     „Česká školní inspekce je zřízena od 1. ledna 2005 zákonem č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), v návaznosti na § 7 odst. 3 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. Česká školní inspekce je podřízená Ministerstvu školství, 

mládeže a tělovýchovy. Je správním úřadem s celostátní působností, který je 

organizační složkou státu s účetní jednotkou. Tvoří ji ústředí se sídlem v Praze a 

14 krajských inspektorátů se sídly v krajských městech. V čele stojí ústřední školní 

inspektor jmenovaný ministrem školství, mládeže a tělovýchovy.“ 51

     V současné době se vliv České školní inspekce změnil zákonem číslo 

561/2004 Sb., ve znění pozdější předpisů. Česká školní inspekce má právo podat 

návrh na odvolání ředitele na základě § 166 odst. 5 písm. b) zákona č. 561/2004 

Sb.52

     „Prostřednictvím České školní inspekce je zajišťováno hodnocení vzdělávací 

soustavy v České republice, a to v oblasti vzdělávání a školských služeb 

poskytovaných školami a školskými zařízeními zapsanými ve školském rejstříku. 

Česká školní inspekce zpracovává koncepční záměry inspekční činnosti 

a systémy hodnocení vzdělávací soustavy, provádí inspekční činnost ve všech 

školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku bez ohledu na 

zřizovatele. Česká školní inspekce vykonává inspekční činnost na základě plánu

hlavních úkolů na příslušný školní rok, který schvaluje ministr školství, mládeže a 

tělovýchovy, přitom

a) získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti 

škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sleduje a hodnotí 

efektivnost vzdělávací soustavy,

                                               
51

[online]. [cit. 2015-03-28]. Dostupné z: http://csitest.testdomain.cz/cz/Dokumenty/O-nas/Zalozeni-
a-cinnost-Ceske-skolni-inspekce
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b) zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle 

příslušných školních vzdělávacích programů,

c) zjišťuje a hodnotí naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s 

právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem,

d) vykonává kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k 

poskytování vzdělávání a školských služeb; kontrolu vykonává podle zvláštního 

právního předpisu

e) vykonává veřejnosprávní kontrolu využívání finančních prostředků státního 

rozpočtu přidělovaných podle § 160 až 163 školského zákona.

Česká školní inspekce zajišťuje sběr údajů o tzv. školních úrazech 

(shromažďování údajů ze záznamů o úrazech zasílaných v podobě elektronických 

formulářů) a vykonává i další činnosti na základě školského zákona a prováděcích 

právních předpisů.“53

     Výstupem hodnotící inspekční činnosti je inspekční zpráva, která je veřejně 

přístupná přímo na škole či školském zařízení a taktéž na příslušném inspektorátu 

10 let. Výstupem kontroly je protokol, který je neveřejný. Výstupem inspekční 

činnosti je především zpětná vazba pro samotnou školu či školské zařízení. Dále 

je inspekční zpráva důležitá pro zřizovatele, aby zjistil, jak kvalitně škola či školské 

zařízení pracuje. Taktéž může být zdrojem informací o činnosti zařízení pro 

zákonné zástupce účastníků vzdělávání.

     Základní právní předpisy, kterými se Česká školní inspekce řídí při výkonu své 

působnosti, jsou:

- Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů

- vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České 

školní inspekce a výkonu inspekční činnosti

- zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

                                               
53 [online]. [cit. 2015-03-28]. Dostupné z: http://csitest.testdomain.cz/cz/Dokumenty/O-
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- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů

- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů

- zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.54

Česká školní inspekce v Domech dětí a mládeže

     V pardubickém kraji v Domech dětí a mládeže byla inspekční činnost 

vykonávána formou kontroly v období 2006 – 2013. Nyní probíhá hodnotící 

inspekční činnost. Ve výroční zprávě pro rok 2013/2014 je uvedeno:

„Střediska volného času se člení na domy dětí a mládeže, které uskutečňují 

činnost ve více oblastech zájmového vzdělávání, a na stanice zájmových činností, 

které jsou zaměřeny pouze na jednu zájmovou oblast. Všechna střediska volného 

času, která Česká školní inspekce ve školním roce 2013/2014 kontrolovala, byly 

pouze domy dětí a mládeže.

Podmínky pro zájmové vzdělávání ve střediscích volného času

     „Personální podmínky jsou ovlivněny počtem externích zaměstnanců 

(vedoucích zájmových útvarů), kteří tvoří 85,5 % ze všech zaměstnanců DDM. 

Podíl kvalifikovaných pedagogických pracovníků činil 68,3 % z celkového počtu 

kontrolovaných pedagogických pracovníků v navštívených školských zařízeních. 

Pozitivem je, že velkou část zájmových útvarů vedou pedagogičtí pracovníci ze 

škol. Ředitelé SVČ jsou zkušení pracovníci zpravidla s dlouholetou praxí v oblasti 

volného času.“ Ze závěru a doporučení České školní inspekce vyplývá u 

personálních podmínek, aby ředitelé dbali na zvyšování pedagogické kvalifikace 

externích pedagogických pracovníků SVČ.55
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4.4 Zřizovatel

     U středisek volného času v pardubickém kraji je sjednocena zřizovatelská 

pravomoc pod jednotlivé obce. Ředitelé, kteří jsou ve funkci před rokem 2011, 

mohou porovnat zřizovatelskou pravomoc mezi krajskými úřady a obcemi. Jedním 

z úkolů zřizovatele vůči organizaci, kterou zřizuje, je i hodnocení. Hodnocení škol 

a školských zařízení by mělo vést ke zlepšení podmínek pro jejich práci. Ideální je,

když funguje bezproblémová komunikace mezi ředitelem a zřizovatelem. Není 

tedy jejich kontakt odkázán pouze na setkání při kontrole, ale v průběhu celého 

roku dochází ke vzájemné komunikaci. Někteří zřizovatele své organizace vůbec 

neznají, a kontrola potom bývá nepříliš efektivní. Dalším problémem je i to, že není 

dostatečná odbornost zřizovatele. 

     „Že si zastupitelé leckdy nevědí se svými školami rady, že jejich informovanost 

o potřebách rezortu se případ, od případu liší, se ví už dlouho. O rozdílném 

přístupu jednotlivých radnic ke školám nemluvě. Někde si je hýčkají, jak mohou. 

Jinde si hrají na všemocné vládce, pro které se školy změnily ve vazaly.“56

     Na zřizovateli je také vyhlášení konkurzu a jmenování ředitele na období šesti 

let. 

     „Šest let nestačí. Také na to ředitelé upozorňují. Za takovou dobu není možné 

odpovědně říct, jestli se řediteli podařilo posunout školu dopředu. Minimálně dva 

roky se ve své funkci orientuje, aby mohl nastavit vizi odpovídající realitě. 

Do života ji také neuvede za rok. Vzdělávat se musí on i pedagogický sbor. Šest 

let uběhne, sotva se stačí otočit. „Aby mohl dotáhnout své představy co nejdál, 

snaží se být vůči svému zřizovateli loajální,“ bývá slyšet z řad ředitelů. Zároveň 

připomínají, že například v severských zemích ředitele ke konkurzům nikdo nezve, 

ale vědí, že je čeká cyklické hodnocení. Jeho účelem není ředitele vyděsit, ale 

poradit, jak kvalitu školy dál zlepšovat.“57
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4.5 Motivace

     Motivace je vnitřním procesem každého člověka, který poskytuje jeho chování 

energii a zaměřuje ho ke specifickému cíli. Motivace je složena z konkrétních 

prvků, kterým se říká motivy. Motivy jsou pohnutky, psychologické příčiny reakcí, 

činností a jednání člověka zaměřené na uspokojování základních potřeb. Základní 

potřeby podle Maslowa jsou:

1. Fyziologické potřeby – patří sem potřeby nezbytné 

k udržování lidského života, zajištění obživy, 

reprodukční funkce, únosné pracovní podmínky

2. Potřeby jistoty a bezpečí

3. Sociální potřeby – potřeba pozitivního citového vztahu, 

zařazení do skupiny, přijetí skupinou

4. Potřeby uznání a vážnosti – touha po úctě, po 

dosažení určitého postavení, po moci, funkci

5. Potřeby seberealizace – potřeba osobního rozvoje ve 

vztahu k společenskému uplatnění.58

J. Adair uvádí, že „porozumět tomu, co jednotlivce podnítí k činnosti je stěžejní pro 

to, aby byl vedoucí schopný vnutit vůli jednat. Motivy (pohánějící vůli, která vede k 

činnosti) jsou interními potřebami nebo touhami a mohou být vědomé, podvědomé 

nebo si jich můžeme být vědomi pouze napůl.“59

     McGregor představuje Teorii X a Teorii Y, která navrhuje, aby se každý přístup 

k řízení opíral o pojetí pracovní motivace. Bacík uvádí aplikaci na ředitele 

z hlediska teorie X u průměrného ředitele:

- „Přijal tuto funkci či o ni usiloval pouze proto, že je finančně i jinak výhodná, 

ale pracovní náplň si bude pokud možno redukovat pouze na nezbytné 

povinnosti, jež bude vykonávat pouze s velkým sebezapřením
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- Bude se všemožně vyhýbat zvyšování odpovědnosti (např. formám právní 

subjektivity), konfliktům s podřízenými (i na úkor nízké úrovně výchovně 

vzdělávací práce školy)

- A tudíž by měl být neustále kontrolován a postihován důkladným systémem 

inspekcí, laických i odborných orgánů, včetně různých informací od 

podřízených, rodičů i žáků.“

Naproti tomu aplikace teorie Y na průměrného ředitele školy:

- „Vidí v obsahu ředitelské funkce možnost nejen vlastní seberealizace, ale 

šance k dosažení rozkvětu svěřeného zařízení a uspokojení svých 

podřízených

- Je schopen tvůrčího rozvíjení nových přístupů včetně odpovědnosti za 

dosahované výsledky

- Je připraven vyhledávat vlastní formy sebekontroly a zpětné vazby, včetně 

spolupráce s nadřízenými či kontrolními orgány, takže je možno k jeho 

činnosti přistupovat s určitou důvěrou a vytvářením prostoru k vlastnímu 

rozhodování.

     Tato teorie může být prospěšná pro vedoucího pracovníka k sebereflexi. 

Zároveň ji může použít směrem ke svým pracovníkům, ale měl by dbát na to, že 

různí lidé a různé situace vyžadují různé přístupy. Je důležité, aby si vedoucí 

pracovník nestanovil šablonu, podle které se bude řídit bez odchýlení.“60

Postupem času se člověk v rámci svého profesního rozvoje chce více vzdělávat. 

Vidí rozdíl mezi tím, čím si přeje být, a tím, čím v současnosti je. „Zvláště 

v dospělosti v některém směru nepostačuje nárokům, které na něho klade jeho 

profese, zaměstnavatel, prostředí, rodina, veřejná činnost. Proměnlivé podmínky 

života v dospělém věku činí ze vzdělávání nástroj umožňující člověku získat 

postup v zaměstnání, větší prestiž, výkonnost, možnost vyjádřit svoji osobnost, 

řešit problémy a konflikty apod.“61

Navazující teorií na teorii X je teorie Z. Autorem je Ouchi. Je to teorie založená na 

důvěře mezi pracovníky a mezi pracovníky a manažery. Mezi stěžejní se považuje 
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týmová práce a kolektivní rozhodování v organizaci. „Zdůraznění participativního 

managementu je vyrovnáno individuální zodpovědností a koncepcí sebekontroly 

jedinců.“62

     S motivací souvisí i demotivace. Stýblo uvádí: „Pokud se člověk snaží uspokojit 

svou potřebu a postaví se mu do cesty nepřekonatelná překážka, nastává 

frustrace. Frustrace člověka může nastat, pokud např. nedostane odměnu, kterou 

očekával. Aktivita spojená s potřebou, vede k uspokojení potřeby. Často se však 

při uspokojování objevují překážky - bariéry, které brání člověku v dosahování cíle. 

Neuspokojením vzniká frustrace. Motivační energie zůstává nahromaděna a 

nevybita.“63

     Důležité je uvědomit si, že motivační faktory se mění postupem času a 

s ohledem na věk i délku působení v organizaci.

4.6 Administrativa

     Problémem posledních několika let je nárůst administrativy a tím zvýšen tlak na 

ředitele škol a školských zařízení. Jednak je způsobeno častými změnami 

legislativních norem, kdy ředitel musí sledovat, co se mění a následně 

administrativně zajistit změnu. Vše musí být zaznamenáno do vnitřních předpisů a 

směrnic. Mikáč říká: „Ředitel organizace pro vydání smysluplných směrnic musí:

- Znát, které právní předpisy se zabývají oblastmi řízení, které chce ve své 

směrnici ošetřit.

- Vědět, zda směrnici vydat musí, protože to vyžaduje právní předpis nebo ji 

jen vydat může.

- Umět rozpoznat činnosti, u kterých je vhodné ponechat si co nejširší pole 

působnosti, a zbytečně si nezužovat příjemně široké mantinely. Odlišit je od 

procesů, u kterých je naopak vhodné odlišit se od obecných podmínek, 

protože vlastní úprava může být pro něj výhodnější. A konečně musí být 

obeznámen s případy, kdy právní předpisy vydání vnitřních směrnic přímo 

předepisují.
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- Identifikovat činnosti svého zařízení, které je možné a vhodné upravit na 

své zcela konkrétní podmínky a vytvořit tak jedinečnou a zajímavou 

vzdělávací nabídku, odlišnou od konkurence.

- Provádět tyto úpravy a konkretizaci bez chyb a porušení právních předpisů 

vyšší právní síly a tak, aby minimalizoval rizika spojená s výkonem jeho 

činnosti.“64

Mikáč uvádí seznam nejdůležitějších směrnic ve školství. Některé směrnice ředitel 

školy musí vydat, jiné pouze může. Je na jeho zvážení, které směrnice vydá.

- Organizační řád – jedná se o základní dokument, který stanovuje provoz 

organizace

- Vnitřní platový předpis – vzhledem k tomu, že ustanovení zákonných 

předpisů jsou obecná a lze si je různě vykládat, je třeba stanovit 

konkrétnější podmínky pro organizaci

- Školní řád, Vnitřní řád u školského zařízení – jeho vydání je povinností 

vycházející § 30 školského zákona

- Škola v přírodě – týká se hlavně škol, ne školských zařízení

- Vyřizování stížností – upravuje postup, jak co nejrychleji, formálně 

správným postupem, dobře a ke spokojenosti stěžujících osob vyřídit

- Používání telefonů – jedná se o ochranu majetku školy před zneužitím. 

Směrnice může dále upravovat i to, že ředitel školy nemá služební telefon a 

směrnice upravuje, jakým způsobem se mu pracovní hovory ze 

soukromého telefonu proplatí

- Pokladní služba – stanovuje podmínky bezpečnosti pokladní služby, rozsah 

její činnosti

- Ochrana osobních údajů – upravuje, jak organizace zachází s osobními 

údaji

- Ochrana dat – upravuje, jakým způsobem jsou ukládána data v organizaci. 

Není vyžadována ani doporučována žádnými právními předpisy

- Ochrana majetku – vychází z § 302 zákoníku práce, stanovuje povinnost 

zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele
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- Náklady na reprezentaci školy – upravuje možnost výdajů, bez kterých se 

organizace neobejde, jak čerpat tyto prostředky v souladu s právními 

předpisy, hospodárně a účelně

- Systém řízení rizik – je to povinnost daná zákonem, tato oblast je 

kontrolována ČŠI

- Směrnice k provádění kontroly dodržování léčebného režimu zaměstnanců 

dočasně práce neschopných – stanovuje přesná pravidla kontrol, aby 

nedocházelo ke zpochybňování ze strany kontrolovaných.65

Samozřejmě jsou další směrnice, které mají ředitelé povinnost vydávat, jako je 

spisový řád, směrnice k finanční kontrole a další.

4.7 Informační a komunikační technologie

     V dnešní době si těžko dokážeme představit život bez využití informačních 

systémů a komunikačních technologií. Jsou pro nás jistě velkým pomocníkem. Ale 

pro starší generaci může být obtížné plně a efektivně využívat tyto zdroje. U 

managementu se bez informačních a komunikačních technologií těžko obejdeme. 

„Dnes není pochyb o výrazné podmíněnosti kvality manažerské práce fungováním 

disponibilních IS/ICT. Platí však i mnohokrát ověřený poznatek, že účelnost a 

účinnost IS/ICT jsou podmíněny správným manažerským přístupem k jejich tvorbě 

a využívání. Snad právě proto se v posledním desetiletí stále více zdůrazňuje 

úloha tzv. informačního managementu“66, říká Vodáček. Z toho vyplývá, že by se 

vedoucí pracovník měl v oblasti informačních a komunikačních technologiích 

vzdělávat a nastavit informační systém v organizaci, aby byl efektivní a účelný. 

„Pro manažery dneška platí, že starat se o budoucnost v podmínkách informační 

společnosti znamená starat se o budoucí informační a znalostní zabezpečení 

jednotlivců, kolektivů, organizací“67, uvádí Vodáček.

                                               
65

Srov. MIKÁČ, Jan. Vnitřní předpisy, směrnice a řády ve školství: návody, správná i chybná 
řešení, vzory. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011, 239 s. ISBN 978-807-3576-
356, s. 5-7
66 VODÁČEK, Leo a Oľga VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi. 2., rozš. vyd. 
Praha: Management Press, 2009, 324 s. ISBN 978-80-7261-197-3, s. 229 
67

VODÁČEK, Leo a Oľga VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi. 2., rozš. vyd. 
Praha: Management Press, 2009, 324 s. ISBN 978-80-7261-197-3, s. 231  
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     Teoretická část se věnuje profesnímu rozvoji ředitelů a s tím souvisejícím 

kompetencím. Důležitou oblastí je další vzdělávání řídících pracovníků ve školství 

a zároveň komparace vzdělávání ředitelů ve vybraných zemích EU. Jsou zde 

uvedeny některé faktory, které ovlivňují profesní rozvoj ředitelů škol. Vzhledem 

k tomu, že neexistuje odborná literatura, která se zabývá profesním rozvojem 

ředitelů škol, uvedené faktory vyplývají z mé třináctileté ředitelské praxe a ze 

studia odborné literatury, která je dostupná. Jistě nejsou vyčerpány všechny 

možnosti a mohou zde působit i další faktory, ale vzhledem k tomu, že toto není 

podloženo žádnou literaturou, je to jistě na výzkumném šetření. Následující 

kapitola je věnována výzkumnému šetření, které dokáže, jaké faktory ovlivňují 

profesní rozvoj ředitelů škol.



46

5 Výzkumná část

     Na teoretickou část této práce navazuje část praktická – výzkumná. Cílem 

práce je zjistit na základě kvantitativního šetření, které faktory a do jaké míry 

profesní rozvoj ředitelů domu dětí a mládeže a středisek volného času (dále jen 

DDM a SVČ) v Pardubickém kraji ovlivňují.

Výzkumný problém: 

- Které faktory ovlivňují profesní rozvoj ředitelů DDM A SVČ

Výzkumné otázky:

- Proč se z řadového zaměstnance stává ředitel, co ho vede k rozhodnutí?

- Ovlivňuje šestileté funkční období ředitelů stát se ředitelem?

- S jakými manažerskými zkušenostmi vstupovali ředitelé do funkce.?

- Naplňuje funkční studium potřeby ředitelů škol?

- Jakou metodickou pomoc by ředitelé uvítali při nástupu do funkce?

Tvrzení:

- Šestileté funkční období ředitelů je pro jejich profesní rozvoj svazující 

vzhledem k jejich dlouhodobějším plánům.

- Jako jeden z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují profesní rozvoj ředitelů, 

je další vzdělávání ředitelů.

     Metodou pro výzkumné šetření byl dotazník. Následně, dle výsledků 

z dotazníkového šetření, byli vybráni tři ředitelé, se kterými byl veden hloubkový 

rozhovor. Výzkumný vzorek tvořili ředitelé DDM a SVČ v Pardubickém kraji.    

5.1 Kvantitativní výzkumné šetření

     Sestavila jsem si dotazník, jehož cílem je zjistit, které faktory ovlivňují profesní 

rozvoj ředitelů a které jsou stěžejní. Dotazník dále zjišťoval pohlaví, délku praxe, 

velikost organizace, vzdělání ředitelů. Hlouběji bylo rozpracováno další vzdělávání 

ředitelů a v jakém směru se dál vzdělávají. Zajímalo mě, proč se ředitelé vůbec 

stali řediteli. Co bylo jejich motivací. Zda to může být další faktor, který ovlivňuje 

jejich rozvoj. Zda byli vůbec připraveni stát se ředitelem a zda jim funkční studium 
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dalo potřebné znalosti. S tím souvisely další otázky, které se zaměřily na 

vzdělávání ředitelů. Ne dlouhou změnou je šestileté funkční období, které na 

ředitele nějakým způsobem působí. Velkou mírou do funkčního období může 

zasáhnout Česká školní inspekce, a proto jsem se dotazovala, zda by uvítali 

metodickou pomoc ČŠI. Kontroly řeknou řediteli, že porušil zákon a jaký paragraf, 

ale už mu neporadí, jak vzniklý problém opravit.

     Dotazník byl rozeslán 17 ředitelům DDM a SVČ v Pardubickém kraji.

     „Při kvantitativním výzkumu je důležitý výběr osob, se kterými bude veden 

rozhovor, nebo budou vyplňovat dotazník.“68

     Do uvedeného termínu se vrátilo 13 odpovědí. Následně jsem telefonicky 

kontaktovala ředitele a ověřovala si, kdo dotazník vyplnil. Po telefonickém 

rozhovoru dotazník vyplnili další dva ředitelé. Od dvou ředitelů se odpověď 

nevrátila. Dotazník jsem nejprve vyhodnotila v tabulce, aby bylo procentuálně 

přehledné, jak bylo na otázky odpovězeno. Dále jsem výsledky každé otázky 

zpracovala do grafu a níže vysvětlila, co bylo otázkou zjištěno. Na závěr jsem 

provedla shrnutí celého dotazníku a uvedla zjištěné výsledky.

Vyhodnocení dotazníku:

Vysvětlivky:

1 Tvrzení souhlasí

2 Tvrzení na malé výjimky souhlasí

3 Tvrzení souhlasí s výjimkami

4 Tvrzení na malé výjimky nesouhlasí

5 Tvrzení nesouhlasí

                                               
68

RYŠAVÝ, Dan. Metody a techniky sociálního výzkumu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, 
107 s. Studijní texty pro distanční studium (Univerzita Palackého. Filozofická fakulta). ISBN 80-
244-0577-6, s.37
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Otázka 

číslo

Počet 

tvrzení

    1.      

% Počet 

tvrzení 

    2.

% Počet 

tvrzení 

    3.

% Počet 

tvrzení 

    4.

% Počet 

tvrzení 

    5.

%

  1. Vyhodnoceno níže

  2. Vyhodnoceno níže

  3. Vyhodnoceno níže

  4. Vyhodnoceno níže

  5. Vyhodnoceno níže

  6. 0 0 1 6,7 2 13,3 2 13,3 10 66,7

  7. 1 6,7 0 0 6 40 3 20 5 33,3

  8. 5 33,3 2 13,3 2 13,3 1 6,7 5 33,3

  9. 1 6,7 2 13,3 0 0 2 13,3 10 66,7

10. 1 6,7 3 20 3 20 3 20 5 33,3

11. 14 93,3 1 6,7 0 0 0 0 0 0

12. 5 33,3 5 33,3 5 33,3 0 0 0 0

13. 5 33,3 8 53,3 2 13,3 0 0 0 0

14. 1 6,7 2 13,3 10 66,7 2 13,3 0 0

15. 0 0 5 33,3 9 60 1 6,7 0 0

16. 1 6,7 1 6,7 6 40 3 20 4 26,7

17. Vyhodnoceno níže

18. Vyhodnoceno níže

19. Vyhodnoceno níže

20. Vyhodnoceno níže

21. 0 0 1 6,7 3 20 5 33,3 6 40

Celkem
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Otázka č. 1

Pohlaví

Vysvětlivky:

1 žena

2 muž

     Otázka číslo jedna zjišťovala pohlaví. Celkem odpovědělo 11 žen a 6 mužů.
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Otázka č. 2.

Nejvyšší dosažené vzdělání.

Vysvětlivky:

1 SŠ

2 VOŠ

3 VŠ (Bc.)

4 VŠ (Mgr.)

5 Jiné

     Druhá otázka zjišťovala nejvyšší dosažené vzdělání. Z grafu je patrné, že 

převažuje magisterské vzdělání. Tři respondenti mají vzdělání inženýrské. Pouze 

jedna ředitelka v tuto chvíli nemá vysokoškolské vzdělání, ale tento rok jej 

dokončuje. V průběhu pěti let ředitelé, kteří neměli vysokoškolské vzdělání, začali 

studovat studijní program školský management na Univerzitě Palackého 

v Olomouci nebo na Karlově univerzitě v Praze.
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Otázka č. 3

Jak dlouho jste ve funkci ředitele?

Vysvětlivky:

1 0 – 3 roky

2 4 – 6 let

3 7 – 10 let

4 11 – 15 let

5 16 – 20 let

6 21 a více let

     Délka ředitelské praxe je zastoupena nejvíce v kategorii 21 a více let. Celkem 

26,7 %. 13,3 % ředitelů DDM a SVČ v Pardubickém kraji je funkci 0 - 3 roky.
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Otázka č. 4

     Jaká je velikost zařízení, ve kterém působíte? (Počet žáků v pravidelné činnosti 

dle zahajovacího výkazu Z 15 - 01)?

Vysvětlivky:

1 0 – 300 žáků

2 301 – 500 žáků

3 501 – 800 žáků

4 801 – 1100 žáků

5 nad 1100 žáků

     Otázka č. 4 zjišťuje počet žáků zapsaných v zahajovacím výkazu Z 15 – 01 

k 31. 10. 2014. Do výkazu se započítávají i jiné skupiny, a to předškolní děti a 

dospělé osoby. Finanční prostředky z MŠMT získávají organizaci na základě 

zapsaných žáků. Z uvedeného grafu vyplývá, že nejvíce převažují organizace 

v Pardubickém kraji s počtem žáků v kategorii 301 – 500 a 501 – 800.
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Otázka č. 5

Vyjmenujte 5 faktorů, které podle vás nejvíce ovlivňují profesní rozvoj ředitelů.

     U této otázky byly odpovědi velmi různé. Ale přesto, že se odpovědi hodně 

lišily, nejvíce ředitelů považuje za faktor ovlivňující jejich profesní rozvoj jejich další 

vzdělávání. Tento faktor byl zmíněn 11 krát. V dalším faktoru, ve kterém se 

ředitelé shodli 5 krát byl zřizovatel. 4 krát pak byla zmíněna legislativa a u tří

ředitelů byl uveden faktor administrativa a šestileté funkční období. Z těchto 

faktorů budu vycházet u hloubkových rozhovorů s vybranými třemi řediteli.

Zmiňované faktory pro přehlednost uvádím v tabulce:

1. Další vzdělávání ředitelů

2. Zřizovatel

3. Legislativa

4. Šestileté funkční období

5. Administrativa

Vysvětlivky k otázkám č. 6 – 16:

1 Tvrzení souhlasí

2 Tvrzení na malé výjimky souhlasí

3 Tvrzení souhlasí s výjimkami

4 Tvrzení na malé výjimky nesouhlasí

5 Tvrzení nesouhlasí
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Otázka č. 6

Mou motivací stát se ředitelem bylo finanční ohodnocení.

     Tato otázka zjišťuje, zda při rozhodnutí stát se ředitelem bylo důležité finanční 

ohodnocení. Pro 66,7 % ředitelů finanční ohodnocení nehrálo vůbec žádnou roli. 

6,7 % ředitelů odpovědělo, že toto tvrzení až na malé výjimky souhlasí. 

Otázka č. 7

Mou motivací stát se ředitelem byla touha po společenském uznání.
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     Společenské uznání bylo důležité s výjimkami pro 40 % ředitelů. Pro 33,3 % 

ředitelů společenské uznání nebylo vůbec motivující při rozhodnutí stát se 

ředitelem. 

Otázka č. 8

Nebyl jsem nijak motivován. Přemluvili mě kolegové nebo zřizovatel.

     33,3 % ředitelů DDM a SVČ v Pardubickém kraji se rozhodlo stát se ředitelem 

na základě přímluvy kolegů či zřizovatele. Tzn., že tito ředitelé před vstupem do 

funkce neuvažovali vůbec o tom, že by se cíleně v budoucnu připravovali na výkon 

funkce ředitele. Naopak stejné procento ředitelů uvedlo, že toto tvrzení 

nesouhlasí. Tzn., že motivaci k výkonu funkce ředitele měli.
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Otázka č. 9

Do funkce ředitele jsem nastupoval plánovaně a s přípravou.

     Na funkci ředitele DDM nebo SVČ se připravovalo pouze 6,7 % z ředitelů. Tzn., 

že pouze jeden ředitel z patnácti se plánovaně připravoval na výkon funkce 

ředitele. 66,7 % ředitelů uvedlo, že se na výkon své funkce ředitele DDM či SVČ 

nepřipravovalo.
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Otázka č. 10

Funkční studium mi stačilo pro výkon mojí práce.

     Funkční studium je povinné pro ředitele škol. Musí jej absolvovat do dvou let, 

kdy zahájí výkon své funkce. Toto je uvedeno v § 5 odst. 2 zákona 563/2004 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů.

„(2) Ředitelem školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 

krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou 

úkoly v oblasti školství, může být jen ten, kdo vedle předpokladů uvedených v 

odstavci 1 získal nejpozději do 2 let ode dne, kdy začal vykonávat činnost ředitele 

školy, znalosti v oblasti řízení školství absolvováním studia pro ředitele škol v 

rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 24 odst. 4 písm. a).“69

                                               
69

VALENTA, Jiří. Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2013. 5. aktualiz. vyd. 
Olomouc: ANAG, c2013, 919 s. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-760-7, s. 349
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Otázka č. 11

Pro svoji práci se dále vzdělávám.

     93,3 % ředitelů se pro svoji práci dále vzdělává. 6,7 % ředitelů se vzdělává až 

na malé výjimky. Z čehož vyplývá, že všichni ředitelé DDM a SVČ v Pardubickém 

kraji, kteří odpověděli, se dále vzdělávají pro svoji profesi. Jak vyplynulo i z otázky 

č. 5, kde ředitelé uvedli jako jeden z faktorů ovlivňující jejich profesní rozvoj další 

vzdělávání. Je patrné, že tito ředitelé ve velkém měřítku vidí svůj profesní rozvoj 

ve vzdělávání v rámci své profese. Jak jsem uvedla výše, tato otázka potvrzuje to, 

že mnozí ředitelé si během posledních pěti let doplnili vysokoškolské vzdělání, 

převážně manažerského typu zaměřené na školství.
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Otázka č. 12

Se zřizovatelem je dobrá spolupráce.

     Z těchto odpovědí je patrné, že spolupráce se zřizovatelem je převážně dobrá. 

Nikdo neuvádí zásadní problémy se svým zřizovatelem. U všech DDM a SVČ 

v Pardubickém kraji je zřizovatelem obec či magistrát. Na druhou stranu 

v porovnání s uvedenými faktory v otázce č. 5 je zřizovatel jedním z faktorů, které 

ovlivňují profesní rozvoj ředitelů.
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Otázka č. 13

Moji zaměstnanci pracují jako tým.

     V této otázce převažují kladné odpovědi, co se týká pracovního týmu 

v jednotlivých organizacích. Z uvedených odpovědí vyplývá, že zaměstnanci 

pracují jako tým. Až na malé výjimky 53,3 % a s výjimkami 13,3 %. 33,3 % pracuje 

jako tým bez výjimek.
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Otázka č. 14

Jsem dostatečně fundovaný v právní, ekonomické a personální oblasti.

     V právní, ekonomické a personální oblasti jsou převážně ředitelé fundovaní. 

Toto souvisí s jejich průběžným vzděláváním vztahující se k jejich profesi. Tyto 

oblasti jsou stěžejní při výkonu jejich práce a každodenně se s touto 

problematikou setkávají. Nejsou schopni znát zákony zpaměti, ale jsou schopni 

v nich vyhledávat a vědí, kde daný problém najít. Při přijímání, ale i propouštění 

pracovníků je nutnost orientovat se v personálních činnostech. Personální oblast 

se ale netýká pouze přijímání a propouštění, ale dotýká se celkové péče o 

pracovníky, kteří v organizaci pracují. Ve většině DDM a SVČ v Pardubickém kraji 

je zaměstnán ekonomický pracovník. Nicméně ředitel zodpovídá za celkový chod 

organizace, tzn., že i za ekonomické záležitosti. Je tedy nutná znalost i 

ekonomické oblasti.
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Otázka č. 15

Jsem dostatečně fundovaný v informačních technologiích.

     33,3 % ředitelů jsou fundovaní v informačních technologiích na malé výjimky. O 

něco méně je znalých 60% ředitelů v oblasti informačních technologií. V dnešní 

době je patrné, že informační technologie jsou velmi rozšířené a používané. 

Z uvedených odpovědí vyplývá, že si tuto problematiku ředitelé uvědomují, 

informační technologie využívají a vzdělávají se v této oblasti.
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Otázka č. 16

Jsem dostatečně fundovaný v řízení projektů.

     V oblasti projektů 26,7 % ředitelů nejsou dostatečně fundovaní. Pouze 6,7 % 

ředitelů jsou odborníky v řízení projektů. Je to způsobeno patrně tím, že činnost 

DDM a SVČ nezahrnuje řízení projektů a je pouze na libovůli ředitele, zda se do 

projektového řízení zapojí či ne. Projekty ale přináší pro organizace tohoto typu 

možnost získání nemalých finančních prostředků na další činnost. Je to 

samozřejmě zatěžující personálně, protože ředitel musí částečně vyčlenit 

pracovníka, který se bude projekty zabývat. 
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Otázka č. 17

V jaké oblasti byste byl ochoten se dále vzdělávat?

Vysvětlivky:

1 Právní

2 Ekonomické

3 Personální

4 Informační technologie

5 Řízení projektů

6 Jiné

     Je zajímavé zjištění, že 66,7 % ředitelů by se chtělo vzdělávat v oblasti právní.

Poměrně výrazný zájem je o oblast právní, která se neustále mění a ředitelé musí 

sledovat nové zákony, vyhlášky a nařízení. Jedním z důležitých faktorů je také 

správný výklad nových zákonů a ředitelovo porozumění a schopnost aplikace 

práva v praxi. Za nejméně důležitou považují oblast personální. Zde by se chtělo 

vzdělávat 26,7 % ředitelů. Vzdělávání v řízení projektů a v informačních 

technologiích by upřednostnilo 46,7 % ředitelů.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6

Otázka č. 17

Otázka č. 17



65

Otázka č. 18

Uvítal bych metodickou pomoc ze strany ČŠI.

Vysvětlivky:

1 Ano

2 Ne

     Metodickou pomoc ze strany ČŠI by uvítalo 86,7 % respondentů. Pouze 13,3 

% respondentů by metodickou pomoc ČŠI nepotřebovalo. Je zřejmé, že ředitelé 

ve své činnosti mají spoustu nejistot a na základě zjištěných nedostatků 

z protokolů a zpráv ČŠI nejsou schopni učinit nápravu bez metodické pomoci. Tu 

ale ČŠI nezajišťuje. Proto vzniká spousta zbytečných pochybení ředitelů v jejich 

práci.
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Otázka č. 19

Jak se díváte na šestileté funkční období ředitelů?

Vysvětlivky:

1 Zachovat

2 Zrušit

3 Změnit - jak

     Šestileté funkční období by zrušilo 93,3 % respondentů. 6,7 % respondentů by 

šestileté funkční období změnilo a to tak, že by práci ředitele posuzoval zřizovatel 

a Česká školní inspekce. Z uvedeného vyplývá, že téměř všichni ředitelé DDM a 

SVČ v Pardubickém kraji by zrušili šestileté funkční období. Více dopodrobna 

bude tato otázka rozpracována při rozhovorech s vybranými řediteli. 
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Otázka č. 20

Šestileté funkční období mou práci negativně ovlivňuje.

Vysvětlivky:

1 Ano

2 Ne

     80 % ředitelů funkční období negativně ovlivňuje. Někteří odpověděli 

v možnosti volné odpovědi. Ředitelé cítí nejistotu, jsou pod tlakem a ve stresu, 

období je pro ně limitující pro dlouhodobé projekty. 

„Staví mě do horší pozice, než jsou moji pracovníci, což je zásadně špatně,“ uvádí 

jeden z ředitelů. Další říká: „Je velkým tlakem, zda budu potvrzen ve funkci po 

šesti letech v závislosti na politické situaci.“

     Dále bylo uvedeno málo času na změny a hodnocení dosažené práce, a že je 

funkční období diskriminující.
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Otázka č. 21

Šestileté funkční období mě motivuje k vyšším výkonům, abych byl potvrzen ve 

funkci po šesti letech.

Vysvětlivky:

1 Tvrzení souhlasí

2 Tvrzení na malé výjimky souhlasí

3 Tvrzení souhlasí s výjimkami

4 Tvrzení na malé výjimky nesouhlasí

5 Tvrzení nesouhlasí

     Z grafu vyplývá, že šestileté funkční období nemotivuje ředitele k vyšším 

výkonům, aby byli potvrzení ve funkci ředitele. 40 % respondentů uvedlo, že je 

tento limit vůbec nemotivuje. Pouze 6,7 % respondentů uvedlo, že je motivuje až 

na malé výjimky. 

     Kvantitativní výzkumné šetření zjistilo, počet žen a mužů, kteří vykonávají 

funkci ředitele DDM či SVČ v Pardubickém kraji. Ukázalo, jak velké jsou 

organizace, ve kterých ředitelé působí a jak dlouho jsou ve funkci ředitele DDM či 

SVČ. Dále dotazník zjišťoval možné faktory, které ovlivňují profesní rozvoj ředitelů 

DDM a SVČ v Pardubickém kraji a které jsou pro ně stěžejní. Z dotazníku 

vyplynulo, že za stěžejní faktor ředitelé považují jejich další vzdělávání. 93,3% 
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ředitelů se dále vzdělává pro svou profesi. V dotazníku byly uvedeny konkrétní 

oblasti, ve kterých jsou ředitelé dostatečně fundovaní. Ředitelé uvedli, že jsou 

fundovaní v oblasti právní, ekonomické, řízení projektů a informačních 

technologiích, ale ještě by vzdělávání uvítali. Hlavně v oblasti právní cítí potřebu 

se dále vzdělávat. To je proto, že se legislativa neustále mění. Hned na druhém 

místě cítí potřebu vzdělávat se v informačních technologiích a řízení projektů. To 

jsou oblasti, které jsou v podstatě pro většinu ředitelů neznámé. Informační 

technologie v poslední době zaznamenaly veliký růst a hlavně starší generace 

není schopna se tak rychlému vstupu přizpůsobit. Oblast řízení projektů je na tom 

podobně. Každý projekt má svá specifika a je třeba se s ním důkladně seznámit. 

Jsou určitá pravidla v psaní projektů, ale největší přínos jsou zkušenosti v psaní 

projektů a určitá teoretická průprava. Je to poměrně dost časově náročné a ředitel 

nemá tak velký časový prostor se projektům věnovat, byť to pro organizaci 

znamená příliv nemalých finančních prostředků. Proto vidí jako stěžejní faktor 

další vzdělávání. Bez potřebných znalostí, které je třeba rozšiřovat, nejsou 

schopni vykonávat funkci ředitele tak dobře. Chybí jim metodická pomoc ze strany 

ČŠI. V následujících rozhovorech se touto problematikou budu ještě zabývat. 

Zajímavé zjištění bylo, že šestileté funkční období většinu ředitelů (80 %) 

negativně ovlivňuje, a proto by ho chtěli zrušit (93,3 %). Šestileté funkční období je 

pro většinu ředitelů negativní faktor. Je to způsobeno i tím, že v průběhu 

šestiletého funkčního období může zasáhnout ČŠI, která dá podnět k vyvolání 

konkurzu. Samozřejmě tak může být učiněno bezdůvodně po uplynutí šesti let. 

Není tu žádná ochrana ředitele, který pracuje a plní si povinnosti. Je to 

samozřejmě na posouzení zřizovatelem. Zde ale ředitelé ve většině uvádí, že se 

zřizovatelem je dobrá spolupráce. A to je velmi důležité. Pokud zřizovatel a ředitel 

nebudou spolupracovat, dojde k ovlivnění profesního růstu ředitele a zřizovatel, 

který zde působí jako faktor pozitivní, může být i faktorem negativním a profesní 

růst se zpomalí. Ředitele a jeho profesní růst také ovlivňuje jeho tým 

zaměstnanců. Je velmi důležité mít sehraný kolektiv, který umí spolupracovat a 

pomáhat si. Pokud mezi kolegy vzniká rivalita, nezdravá soutěživost a neumějí 

spolupracovat jako tým, bude to pro ředitele zatěžující. Z uvedených odpovědí 

vyplývá, že v uvedených organizacích jsou zaměstnanci pro ředitele pozitivním 

článkem a spolupracují mezi sebou.
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5.2 Hloubkové rozhovory

     Na základě zodpovězených dotazníků jsem vybrala tři ředitele DDM a SVČ 

v Pardubickém kraji, se kterými jsem vedla hloubkový strukturovaný rozhovor. 

Zvolila jsem si kritéria, na základě kterých byl výběr učiněn. Jednalo se o délku 

praxe, velikost organizace, vzdělání a pohlaví. Rozhovor byl předem naplánovaný. 

2 rozhovory probíhali po telefonu, jeden osobně.

Ředitel 1 – je ve funkci ředitele v rozmezí 0 – 3 roky, organizace ve velikosti 501 –

800 žáků, vzdělání vysokoškolské magisterské, žena

Charakteristika organizace:

Dům dětí a mládeže je školským zařízením pro zájmové vzdělávání. Jeho právní 

forma je příspěvková organizace zřizovaná Městem. V čele stojí statutární 

zástupce. Dům dětí a mládeže je školským zařízením pro zájmové vzdělávání. 

Tato zařízení jsou typově rozčleněna do tří skupin, DDM je střediskem volného 

času. Středisko zpravidla vykonává činnost po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy 

neprobíhá školní vyučování. Vzdělávání se zde uskutečňuje těmito formami: 

pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností, příležitostnou výchovnou, 

vzdělávací a zájmovou činností, táborovou činností a další činností spojenou 

s pobytem, osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací 

dětem, individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, 

využitím otevřené nabídky spontánních činností. Účastníky zájmového vzdělávání 

jsou děti, žáci a studenti; účastníky mohou být také pedagogičtí pracovníci, 

zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby. Činnost 

DDM zajišťuje 6 pracovníků na plný úvazek: 5 pedagogů volného času a 1 

ekonomický pracovník (účetnictví, mzdy). Díky společnému pracovišti existuje plná 

zastupitelnost pedagogů a stoprocentní informovanost o připravovaných akcích 

DDM. Dohodu o provedení práce má uzavřenou celkem se 77 externími 

pracovníky. Na zabezpečení činnosti kroužků se dále podílí 38 externích 

spolupracovníků, dalších 5 se podílí na chodu zařízení (IT, úklid, grafické a 

propagační práce).70

                                               
70[online]. [cit. 2015-03-28]. Dostupné z: http://www.ddm-usti.cz/wp-
content/uploads/2013/01/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD-zpr%C3%A1va-2012_2013.pdf
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Ředitel 2 – je ve funkci ředitele v rozmezí 7 - 10 let, organizace ve velikosti nad 

1100 žáků, vzdělání vysokoškolské magisterské, muž

Charakteristika organizace:

Dům dětí a mládeže je střediskem volnočasových aktivit pro všechny věkové 

kategorie. Pracuje s dětmi předškolními a školními, mládeží a v neposlední řadě 

zaměřuje svoje aktivity na dospělé a seniory. Posláním a náplní DDM je 

uskutečňovat výchovné, vzdělávací a rekreační činnosti ve volném čase. 

Stěžejním cílem je pravidelná činnost v zájmových útvarech a kurzech, kterých je 

v nabídce každoročně více než 200. Druhým zaměřením pro účastníky kroužků, 

tak širokou veřejnost, jsou akce v rozsahu 180 během školního roku. Poslední, ale 

stejně důležité jsou tábory, pobytové a vícedenní akce od září do srpna. Ve 

školním roce 2012/2013 bylo do zájmových útvarů přihlášeno 2 200 účastníků, 

akcí se zúčastnilo bezmála 15 000 zájemců. V DDM pracují zkušení pedagogové. 

Interní zaměstnanci mají pedagogické vzdělání, procházejí dalším vzděláváním 

včetně rozšiřujících kurzů. Externích zaměstnanců pracuje v zařízení 100 osob, 

splňují všechna kritéria pro práci s dětmi, mládeží a dospělými. Mají uzavřenou 

řádnou pracovní smlouvu, splňují lékařské požadavky včetně trestní bezúhonnosti. 

Účastní se pravidelných školení z bezpečnosti při práci, procházejí dalším 

zákonným pedagogickým vzděláváním, spolupodílejí se na plánech zájmových 

útvarů a pomáhají při různých akcích, výletech a táborech. Od 1. ledna 2014 se 

DDM rozrostl o další DDM. Sloučením vznikl velký Dům dětí a mládeže se dvěma 

středisky - hlavním pracovištěm a odloučeným pracovištěm. Spojení nám umožní 

pokrýt co nejširší rozsah činností od nabídky pro nejširší veřejnost, až po úzce a 

specificky zaměřené zájmové útvary. Některé kroužky jsou zaměřeny na přípravu 

budoucího povolání a další zase směřují k profesionalizaci a systematické víceleté 

práci.71

Ředitel 3 – je ve funkci ředitele v rozmezí 21 a více let, organizace ve velikosti 

501 – 800 žáků, vzdělání středoškolské, dokončuje vysokoškolské bakalářské, 

žena

                                               
71

[online]. [cit. 2015-03-28]. Dostupné z: http://www.ddmalfa.cz/alfa/o-nas/o-nas
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Charakteristika organizace:

Poskytujeme služby v oblasti zájmového vzdělávání – programy pro aktivní využití 

volného času dětí, mládeže i dospělých účastníků. Hlavními oblastmi našich 

programů jsou zájmové kroužky, příležitostné akce, tábory a další prázdninová 

činnost. Pro školy nabízí SVČ výukové programy včetně adaptačních kurzů a pro 

firmy pořadatelství různých akcí nebo taneční vystoupení. SVČ chce být 

otevřeným bezpečným prostorem s přátelským prostředím. Je přístupné každému, 

kdo hledá tvořivou zábavu, aktivitu, zajímavé lidi a inspirující programy. V SVČ 

pracují čtyři interní pedagogičtí pracovníci a jeden nepedagogický. Ostatní jsou 

zaměstnáváni na základě dohod o provedení práce. Těch je cca 80.72

Otázky byly položeny následující:

1. Proč se z řadového zaměstnance stává ředitel, co vás vedlo k rozhodnutí 

stát se ředitelem?

Ředitel 1 – Do funkce vstupovala tzv. z venku, ne z řad zaměstnanců organizace. 

Pracovala ve školství, ze kterého odešla a tři roky pracovala v komerční sféře. 

Poté se chtěla do školství vrátit, ale věděla, že chce pracovat na vedoucí pozici. 

Prošla třemi konkurzy a u třetího uspěla. „Když člověk pracuje na pozici pedagoga 

volného času třeba deset let a je to pořád stejné, chce zkusit něco nového, co ho 

posune dál. Ale někdo na to povahu nemá a bude celý život pedagogem volného 

času.“

Ředitel 2 – „To rozhodnutí bylo dost složité, ředitel odešel do penze a bylo třeba 

na situaci nějak reagovat. Kolegové mě přemlouvali, ale já jsem o tom hodně 

přemýšlel a neměl jsem za cíl být ředitelem, nechtělo se mi do takové funkce, ale

nakonec mě udolali“

Ředitel 3 – „Když paní ředitelka odcházela do důchodu, byla jsem tam jediná, kdo 

by ředitelku mohl dělat. Byla jsem tam nejdéle a hlavně se tehdy nikdo nepřihlásil 

do výběrového řízení. Takže mě doslova přijeli přemluvit, abych tu ředitelku 

dělala.“ Šlo jí o to, aby Dům dětí fungoval dál, viděla za sebou velký kus práce a 

chtěla, aby mohla dál pokračovat v tom, co začala.
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Zhodnocení: Dva z dotazovaných ředitelů byli řadovými zaměstnanci a kolegové a 

zřizovatel je přemluvili, aby funkci ředitele začali vykonávat. Rozhodnutí, že se 

chci stát ředitelem, bylo u třetího respondenta. Tam opravdu přišlo rozhodnutí, že 

chci být ředitelem a cíleně si za svým rozhodnutím šel.

2. Co podle vás znamená profesní rozvoj?

Ředitel 1 – „ První, co mě napadne, jezdit po různých školeních a vzdělávat se. A 

ještě vidím profesní rozvoj v tom, že když budu rozvíjet Dům dětí, budu rozvíjet i 

sama sebe. My třeba nemáme doplňkovou činnost, ale do budoucna ji budeme 

mít. Budu se muset naučit, jak s ní pracovat, a to spolu s tím, že rozvíjím Dům 

dětí, rozvíjím i sebe, že se naučím něco nového.“  

Ředitel 2 – „Že na sobě člověk pracuje, dál se vzdělává. Nejvíc to opravdu vidím 

v celoživotním vzdělávání. Bez toho si lze profesní rozvoj těžko představit.“

Ředitel 3 – profesní rozvoj vidí v tom, že se musí dále vzdělávat, aby ředitel věděl, 

jak nakládat s financemi, po pedagogické stránce, organizační, vedení projektů, 

legislativa. „Když řadový zaměstnanec přijde do funkce, jako já, kdy jsem vůbec 

nic nevěděla, ředitelka se s námi o nic nedělila, navíc jsem se musela učit 

s počítačem. Ředitelka nám ho nepůjčila, ten byl její. Musela jsem se učit 

postupně vše. Profesní rozvoj pro mě znamená další vzdělávání.“

Zhodnocení: I mě překvapilo, že se všichni jednotně shodli na tom, že pod 

pojmem profesní rozvoj vidí další vzdělávání. Nikdo z nich už nic dalšího 

nezmiňoval.

3. S jakými manažerskými zkušenostmi jste vstupovali do funkce?

Ředitel 1 – Pracovala v neziskové organizaci, kde dělala vedoucí skupinového

zařízení, a druhá manažerská zkušenost byla vedoucí stacionáře. Ve stacionáři 

skončila proto, že organizace ukončila svou činnost.

Ředitel 2 – „Půl roku před nástupem do funkce jsem dělal zástupce ředitele, ale 

byly to zkušenosti menšího rázu. Byl jsem i vedoucím oddělení. Byla to výrazná 

změna, když jsem začal dělat ředitele. Spoustu věcí jsem se musel učit a nebylo 

se koho zeptat. To jako zástupce jsem měl ředitele, s kým jsem mohl vše 

konzultovat.“
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Ředitel 3 – Žádné předchozí manažerské zkušenosti neměla

Zhodnocení: Manažerské zkušenosti u dvou ředitelů byli minimální, prakticky 

žádné. U ředitele, který šel cíleně za svým rozhodnutím stát se ředitelem, 

manažerské zkušenosti byly při působení ve dvou organizacích. Je tam patrné, že 

měl manažerské zkušenosti, i když ne z oblasti školství, ve kterém působil jako 

řadový zaměstnanec. Do školství se rozhodl vrátit, ne však jako řadový 

zaměstnanec, ale jako ředitel. 

4. Naplnilo funkční studium vaše potřeby?

Ředitel 1 – „Určitě ne stoprocentně. Já si myslím, že žádné studium, i kdyby bylo 

pět let dlouhé, tak nedá vše, co by ředitel potřeboval vědět. Myslím si, že to 

funkční studium vůbec nebylo špatné pro člověka, který přišel z venku, takže to 

bylo velmi podstatné a důležité, bylo to pojato dobře, učili nás lidi z praxe, takže mi 

to hodně dalo, ale pořád to beru jako odpich a myslím si, že se budu ještě x let 

učit.“

Ředitel 2 – „Funkční studium mi dalo hodně, bylo to roční studium ukončeno 

obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou. Dalo mi opravdu hodně a 

moje potřeby naplnilo.“

Ředitel 3 – funkční studium zahájila po osmi letech ve funkci, studovala tříleté 

funkční studium „Dokážu to?“ (dále jen „DOTO“). „Dalo mi neskutečně mnoho. 

Tam jsem získala spoustu důležitých informací, učili jsme se o komunikaci, 

natáčeli jsme sami sebe, viděla jsem, jak jednám, jak mluvím, že na tom musím 

hodně pracovat. Bylo to nejúžasnější studium, které jsem absolvovala.“ Nyní 

studuje bakalářské studium školský management. „Bakalářské studium je pro mě 

rozšíření toho, co jsem studovala. Bylo to pro mě studium, které mně pomohlo 

proti syndromu vyhoření. S tím souviselo i to funkční studium, které mě pomohlo 

k tomu, že jsme v Domě dětí udělali spoustu změn, vymysleli jsme nové logo, 

přerozdělili jsme práci jinak, vybudovali jsme kancelář ředitelky. To vše bylo 

následek DOTA. Posunulo to celý Dům dětí a vše jsme dělali na vyšší úrovni.“

Položila jsem doplňující otázku rozdílu tříletého funkčního studia a ročního 

funkčního. „Já osobně si myslím, že roční funkční studium je jenom začátek, ale 

pak se na to musí navázat.“
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Zhodnocení: Zde se jedná o rozdílné druhy studia. Ředitel 1 a 2 studoval roční 

funkční studium, kdežto Ředitel 3 studoval tříleté funkční studium DOTO. Je zde 

rozdíl v názorech. Dva názory říkají, že funkční studium jim něco přineslo, ale 

určitě nestačí. A názor třetí, že potřeby ředitele na funkční studium byly naplněny,

tzn., že studium bylo dostačující.

5. Jakou metodickou pomoc byste uvítali po nástupu do funkce?

Ředitel 1 – „Po nástupu do funkce jsem měla pocit, že nikdo mi s ničím neporadí, 

nemohla jsem se radit ani se zaměstnanci, kteří tady sice byli dvacet let, ale ti to 

znali z pohledu zaměstnance, ne z pohledu ředitele. Nikdo mi neporadil na Městě 

na Odboru školství, kde jsem si myslela, že by mi měli poradit. Metodická pomoc 

je špatná, není žádná. Mně nejvíc pomohlo, když jezdíme na porady ředitelů domu 

dětí v Pardubickém kraji, kde jsem já dostala nejvíc informací od vás.“ Dále bylo 

řečeno, že v budově, kde organizace sídlí, byl dříve školský úřad a že to ředitelé 

dříve měli snazší v tom směru, že jim sloužil jako poradní orgán. Doplňující otázku 

jsem položila, zda by Česká školní inspekce mohla nabízet metodickou pomoc. „Z 

České školní inspekce má každý takový strach, že když jsem někde řekla, že se 

chci ptát na ČŠI, tak mi řekli, tam se hlavně neptej, protože tím si je na sebe 

akorát přivoláš. Asi by to měla být jiná instituce, protože pokud by měla funkci 

kontrolní i metodickou, tak nevím, zda by to bylo úplně správně. Měly by to být 

úplně nezávislé instituce a určitě bych takovou pomoc přivítala.“

Ředitel 2 – „Metodickou pomoc bych určitě uvítal, protože nebyla žádná. Několik 

roků jsem se v tom těžko orientoval. Očekával jsem od svého zřizovatele, že mi 

poradí, ale bohužel tomu tak nebylo. Uvítal bych jednotnost např. v hospodaření, 

v právní oblasti, kde by zřizovatelem byla vytvořena metodika.“

Ředitel 3 – Uvítala by, kdyby ji odcházející ředitelka do všeho zasvětila „Ona ale 

odcházela naštvaná, že ji nikdo nepožádal, aby dále pracovala, kdy ona mi 

předala balík věcí, já to podepsala a vůbec mi neřekla, co k čemu jak patří. 

Zůstala jsem jako kůl v plotě, ale řekla jsem si, že budeme pokračovat v tom, co 

jsme dělali. Že budu jezdit na školení, že se se vším postupně seznámím a budu 

se ptát. Nevěděla jsem, jak se píší pracovní smlouvy, nevěděla jsem nic. Pomoc 

mi chyběla i od zřizovatele, což byl tehdy školský úřad, vůbec se mnou nikdo 
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nekomunikoval, maximálně mě přijeli zkontrolovat a to bylo vše. Měla jsem 

problém s metodickou pomocí, nikdo mi neporadil, chyběla mi. Bylo by fajn, kdyby 

původní ředitel mohl být s novým ředitelem aspoň měsíc a do všeho ho zasvětil.“

Zhodnocení: Všichni ředitelé se shodují, že jim po nástupu do funkce chyběla 

metodická pomoc. Nastupovali všichni prakticky bez zkušeností v řízení školství a 

postrádali buď ředitele odcházejícího z funkce, který by je zasvětil do práce 

ředitele, nebo to byla pomoc od zřizovatele, který by měl být určitě orgánem, který 

řediteli a hlavně nastupujícímu poradí. Ani u jednoho z dotázaných respondentů 

tomu tak nebylo. Jeden z ředitelů zmiňoval ČŠI jako orgán, který by mohl 

vykonávat metodickou pomoc, ale pak toto zamítl, že by to měli být dvě na sobě 

nezávislé instituce.

6. Jak se díváte na šestileté funkční období? Je svazující a proč?

Ředitel 1 - „Já asi vím, proč to zavedli, asi znám i ředitele, kteří sedí na místě 

dvacet let a nic nedělají a zřizovatel neměl žádnou možnost je odvolat, pokud 

neudělali nějakou zásadní chybu, takže chápu, proč to zavedli. Ale na druhou 

stranu pro lidi, kteří dělají a snaží se, tak je to hrozně stresující, protože po šesti 

letech můžou být odvolaní, byť pracovali dobře. Každý si určitě přeje, aby byl 

potvrzen ve funkci. A když vyhlásí konkurz, je to také stresující a konkurz vyhlásit 

pouze v případě, když je třeba právě případ, že ředitel opouští místo nebo s ním 

není zřizovatel spokojen. Neměl by tam být ten limit. Máme jít do nových prostor, 

což je otázka dlouhodobé přípravy a konkrétně se to nestihne za dobu funkčního 

období. To mě hodně odrazuje, zda vůbec tento projekt realizovat, když nevím, jak 

to bude po volbách a s možným vyhlášením konkurzu.“

Ředitel 2 – „Na jednu stranu se snažím pochopit, proč k tomu tvůrci zákona 

přistoupili, na druhou stranu je to opravdu pro ředitele velmi svazující. Jednak pro 

získání hypoték. Šestileté funkční období bych zachoval, ale vyhlásit konkurz by 

zřizovatel mohl jenom v případě, že s prací ředitele není spokojen. Myslím si, že 

nějaký tlak na ředitele by měl být, abychom nezlenivěli, ale v rozumné míře a 

nedávat takovou benevolenci zřizovateli, že je to bez nějakého hodnocení apod.“ 

Položila jsem další doplňující otázku, zda je šest let dostatečných pro realizaci 
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různých projektů. „Nevidím problém v tom, že šest let je krátká doba. Myslím si, že 

za šest let bych stihl, co potřebuji, ale nelimitoval bych to.“

Ředitel 3 – „Ne moc dobře. Já jsem ve funkci už dvacet let a vím, že zřizovatel je 

s mou prací spokojen. Ale za tři roky mi funkční období skončí a budu mít tři roky 

do důchodu. A co teď? Jít do konkurzu? Nebo zůstat v organizaci, ale nevím, zda 

mě nový ředitel bude chtít. Osobně si myslím, pokud to bude jedna z mých 

kolegyň, kterou již postupně připravuji na konkurz, ale nikdo neví, jak to dopadne. 

Já třeba bych ředitelku, která odcházela, bych nezaměstnala. Byla velmi 

despotická a já bych ji jako svého zaměstnance nechtěla.“ Dále bylo zmíněno, že 

je funkční období velmi krátké na to, než se ředitel něco naučí, už mu období 

končí. Zmínila dobu aspoň deseti let. „ Je to spojeno i s mezinárodními projekty, 

které děláme v rámci partnerství měst. Je to projekt osmiletý, což šestileté funkční 

období je úplně proti těmto projektům. Člověk si radši řekne, že mu to za to 

nestojí. Mezinárodní projekty jsou velmi náročné, vytvořit tým, celé to připravit. 

Ředitel nemá šanci takový projekt dokončit. Já jsem jako řadový zaměstnanec na 

projektu pracovala, a když jsem projekt řídila už jako ředitelka, tak se mi podstatně 

líp pracovalo, než kdybych přišla úplně jako nový ředitel z jiné organizace. Což se 

teď také podporuje myšlenka, když přijde nový ředitel do organizace a vůbec ji 

nezná, přinese úplně nové nápady a posune ji mnohem dál, tak to já si úplně 

nemyslím, že by to bylo až tak dobře. Má to úskalí.“

Zhodnocení: Dotázaní ředitelé vidí funkční studium jako svazující. Je tu patrná 

velká nejistota v tom, že jsou jmenovaní na šest let, ale co bude pak, až se změní 

politické vedení Města? Převažuje názor, že by zachovali možnost zřizovateli 

vyhlásit konkurz, ale na základě nespokojenosti zřizovatele s prací ředitele, 

samozřejmě něčím podložené. Soustavným hodnocením, které ve většině případů 

chybí. Nyní má zřizovatel možnost vyhlásit konkurz prakticky bez důvodu. Je tam i 

patrné zamyšlení nad tím, zda šestileté funkční období není krátké a limitující pro 

dlouhodobé projekty. Dva z dotázaných ředitelů uvádí, že skutečně by se 

rozmýšleli, zda do nějakých dlouhodobých projektů jít. Jedná se hlavně o 

mezinárodní projekty a o rozsáhlejší stavební úpravy, které jsou spojeny se 

změnou sídla organizace.
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7. Jak se díváte na další vzdělávání ředitelů

Ředitel 1 – „Další vzdělávání je určitě potřeba a je na každém, pro jaké vzdělávání 

se rozhodne. Já jsem spíš pro krátkodobé vzdělávání, jako jsou semináře a kurzy 

chci, aby i moji zaměstnanci se dále vzdělávali. U nás nemůže být člověk, který by 

řekl, já se nebudu vzdělávat. Vzdělávání je určitě potřeba.“

Ředitel 2 – „Další vzdělávání určitě ano. Měli bychom se vzdělávat v oblasti 

právní, ekonomické a také v řízení projektů, jak napsat žádost, jak vést projekt. Je 

to základní gramotnost a to chybí. Mělo by to být nastaveno částečně zákonem, 

ve spolupráci se zřizovatelem, kdy by si zřizovatelé a ředitelé domluvili plán 

dalšího vzdělávání ředitelů, a to by pro ně bylo závazné. Bez dalšího vzdělávání 

bude ředitel svou práci těžko dělat dobře.“

Ředitel 3 – Dívá se na to tak, že na začátku své funkce si nemyslela, že 

vzdělávání je potřeba, ale postupem času přišla k tomu, že spoustu věcí neví, 

neumí. „Pak přišlo ŠVP a to jsou věci, na které je potřeba mít spoustu vědomostí. 

Jezdili jsme i na týmovou spolupráci a já jsem zjistila, že je to důležité i pro mé 

zaměstnance. Vést je k tomu, aby se dále vzdělávali. A ne že řeknou, ne já 

nepojedu. Je to nutnost a mám to nastaveno i v kritériích hodnocení pracovníků. 

Já se osobně vzdělávám dlouhodobě manažersky, ale jezdím i na semináře 

krátkodobé a ne jen legislativní, ale i související s mou přímou výchovnou činností, 

protože mám 4 kroužky orientálních tanců, vytvářím choreografie a musím se 

v této oblasti vzdělávat.

Zhodnocení: U poslední otázky, která se týkala dalšího vzdělávání ředitelů, se 

všichni tři respondenti shodli, že další vzdělávání je pro práci ředitele nutností. 

Dokonce byl jeden názor, že by mělo být zakotveno i v legislativě. Z uvedeného 

vyplývá, že ředitelé se vzdělávají po celou dobu své profese, ať už se jedná o 

dlouhodobé manažerské studium nebo krátkodobé kurzy a semináře. Nechybí ani 

vzdělávání, které se týká přímé výchovné činnosti. 

     Ve výzkumném šetření jsem se hlouběji zabývala otázkami profesního rozvoje 

ředitelů a faktory, které profesní rozvoj ředitelů ovlivňují. Byli dotázaní tři ředitelé, 

které jsem si zvolila na základě velikosti organizace, jejich délky praxe, pohlaví a 

dosaženého vzdělání. Dva z ředitelů mají magisterské vzdělání, třetí nyní 
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dokončuje studium v bakalářském programu. Délka praxe se pohybovala u 

Ředitele 1  - 0 – 3 roky, u Ředitele 2 – 7 – 10 let, u Ředitele 3 – 21 a více let. 

Respondenti byli dvě ženy a jeden muž a velikost zařízení u dvou organizací 

v rozmezí 501 – 800 žáků a u třetího ředitele nad 1100 žáků. Výzkumné šetření 

ukázalo, že ředitelé vstupovali do funkce spíše za přímluvy kolegů a zřizovatele, 

než z vlastního rozhodnutí, kromě jednoho respondenta. Většina z nich neměla 

manažerské zkušenosti. Funkční studium jim v 66,6 % nestačilo a nenaplňovalo 

jejich potřeby. Metodickou pomoc by uvítali v 100%. Všem metodická pomoc po 

nástupu do funkce chyběla a považují to za velký problém. Všichni dotázaní 

respondenti vidí profesní rozvoj v dalším vzdělávání a další vzdělávání ředitelů 

považují za nutnost. Je to jeden z nejstěžejnějších faktorů, které ovlivňují profesní 

rozvoj ředitelů DDM a SVČ v Pardubickém kraji. Funkční studium by úplně 

nezavrhovali, jen by uvítali mírnější nastavení. Šestileté funkční období je velmi 

limitující a vyžaduje si zákonnou úpravu, ve smyslu možnosti vyhlášení 

konkurzního řízení zřizovatelem v případě, že zřizovatel není s prací ředitele 

spokojen a vychází to ze systematického hodnocení. Šestileté funkční období by 

mohlo ředitele ovlivnit v rozhodnutí zapojit se do dlouhodobějších a časově 

náročnějších projektů. Jedná se o projekty mezinárodní a projekty stavebních 

úprav.
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6 Závěr

     Ve své práci jsem se zabývala faktory, které ovlivňují profesní rozvoj ředitelů 

škol. Teoretická část byla věnována výčtu a vymezení faktorů, se kterými se 

ředitel ve svém profesním působení setkává. Praktická část se zabývala

výzkumným šetřením skutečných faktorů, které profesní rozvoj ředitelů ovlivňují a 

do jaké míry. Praktická část byla rozdělena na dvě části, kde jsem v prvním kroku 

v rámci kvantitativního výzkumného šetření oslovila 17 ředitelů DDM a SVČ 

Pardubického kraje a formou dotazníků zjišťovala možné faktory ovlivňující jejich 

profesní rozvoj. Ze 17 respondentů odpovědělo 15. Stanovila jsem si kritéria, na 

základě kterých jsem vybrala tři ředitele, se kterými jsem vedla hloubkový 

rozhovor. Jednalo se o délku praxe, velikost organizace, vzdělání a pohlaví.

     Cílem práce bylo zjistit na základě kvantitativního šetření, které faktory a do 

jaké míry profesní rozvoj ředitelů domu dětí a mládeže a středisek volného času 

(dále jen DDM a SVČ) v Pardubickém kraji ovlivňují. Cíl práce byl naplněn. Jako 

stěžejní faktor, který ovlivňuje profesní rozvoj ředitelů DDM a SVČ, vyšlo 

z kvantitativního výzkumného šetření další vzdělávání.

Výzkumný problém jsem formulovala:

- Zda šestileté funkční období ředitelů je pro jejich profesní rozvoj svazující 

vzhledem k jejich dlouhodobějším plánům.

     Toto tvrzení se potvrdilo částečně. Dva ředitelé, se kterými byl veden 

hloubkový rozhovor, uvedli, že v šestiletém funkčním období vidí limit, který by je 

mohl ovlivnit, zda mají vstoupit do časově náročnějších projektů. Jednalo se o 

mezinárodní projekty a náročnější stavební úpravy spojené se změnou sídla 

organizace. Třetí z dotázaných uvedl, že šest let je pro něj dost dlouhá doba a 

nevidí problém v tom, že by mu tento limit bránil vstoupit do projektů 

dlouhodobějšího charakteru.

- Jako jeden z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují profesní rozvoj ředitelů, 

je další vzdělávání ředitelů.

     Druhé tvrzení se potvrdilo. Ředitelé tento faktor považují za nejdůležitější. 

Všichni ředitelé uvádí, že další vzdělávání ředitelů je nutnost. Vidí v něm i jejich 

profesní rozvoj. Jedná se hlavně o vzdělávání v oblasti právní, ekonomické a 

v oblasti projektového řízení. Ale ředitelé se vzdělávají i v oblasti jejich přímé 
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výchovné činnosti. V čemž vidím veliký přínos, že se ředitelé nevzdělávají pouze 

v oblasti, která je pro výkon jejich profese prioritní, ale mají danou zákonem i 

přímou výchovnou činnost, která je také důležitá. Tím, že se vzdělávají v oblasti 

manažerské, vidím veliké pozitivum, že neopomíjejí vzdělávání v oblasti výchovně 

vzdělávacího procesu.

     Přínos této práce vidím pro obor školský management i management 

vzdělávání hlavně v zjištění, že chybí odborná literatura zabývající se tímto 

tématem a do budoucna by bylo dobré vydat odbornou publikaci zabývající se 

tématem faktorů ovlivňujících profesní rozvoj ředitelů.
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8 Seznam příloh

Příloha č. 1 – Dotazník
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Příloha č. 1 – Dotazník

Faktory ovlivňující profesní rozvoj ředitelů

Vážení,

dovoluji si Vás požádat o spolupráci při výzkumu, který uskutečňuji pro 

diplomovou práci s tématem Faktory ovlivňující profesní rozvoj ředitelů DDM a 

SVČ v Pardubickém kraji při studiu oboru Management vzdělávání. Jeho cílem je 

zjistit, které faktory ovlivňují profesní rozvoj ředitelů. V následujícím dotazníku jsou 

uvedena tvrzení, která máte posoudit tak, že zakroužkujete některé z čísel na 

hodnotící škále podle toho, jak se jeho kvalitativní vyjádření, uvedené ve 

vysvětlivce, shoduje s Vaším míněním. Výzkum je anonymní, zjištěné údaje jsou 

důvěrné a budou sloužit jen pro studijní účely.

Děkuji Vám za ochotu a laskavost, kterou mně odpovědným přístupem k vyplnění 

dotazníku prokazujete.
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1. Napište pohlaví.

Muž

Žena

2.Nejvyšší dosažené vzdělání

SŠ

VOŠ

VŠ (Bc.)

VŠ (Mgr.)

Jiná

3.Jak dlouho jste ve funkci ředitele?

0 - 3 roky

4 - 6 let

7 - 10 let

11 - 15 let

16 - 20 let

21 a více let

4.Jaká je velikost zařízení, ve kterém působíte? (Počet žáků v pravidelné činnosti 

dle zahajovacího výkazu

Z 15 - 01)

0 - 300 žáků

301 - 500 žáků

501 - 800 žáků

801 - 1100 žáků

nad 1100 žáků

5.Vyjmenujte 5 faktorů, které podle vás nejvíce ovlivňují profesní rozvoj ředitelů.
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6.Mou motivací stát se ředitelem bylo finanční ohodnocení.

Tvrzení souhlasí

Tvrzení na malé výjimky souhlasí

Tvrzení souhlasí s výjimkami

Tvrzení na malé výjimky nesouhlasí

Tvrzení nesouhlasí

7.Mou motivací stát se ředitelem byla touha po společenském uznání.

Tvrzení souhlasí

Tvrzení na malé výjimky souhlasí

Tvrzení souhlasí s výjimkami

Tvrzení na malé výjimky nesouhlasí

Tvrzení nesouhlasí

8.Nebyl jsem nijak motivován. Přemluvili mě kolegové nebo zřizovatel.

Tvrzení souhlasí

Tvrzení na malé výjimky souhlasí

Tvrzení souhlasí s výjimkami

Tvrzení na malé výjimky nesouhlasí

Tvrzení nesouhlasí

9.Do funkce ředitele jsem nastupoval plánovaně a s přípravou.

Tvrzení souhlasí

Tvrzení na malé výjimky souhlasí

Tvrzení souhlasí s výjimkami

Tvrzení na malé výjimky nesouhlasí

Tvrzení nesouhlasí
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10.Funkční studium mi stačilo pro výkon mojí práce.

Tvrzení souhlasí

Tvrzení na malé výjimky souhlasí

Tvrzení souhlasí s výjimkami

Tvrzení na malé výjimky nesouhlasí

Tvrzení nesouhlasí

11.Pro svoji práci se dále vzdělávám.

Tvrzení souhlasí

Tvrzení na malé výjimky souhlasí

Tvrzení souhlasí s výjimkami

Tvrzení na malé výjimky nesouhlasí

Tvrzení nesouhlasí

12.Se zřizovatelem je dobrá spolupráce.

Tvrzení souhlasí

Tvrzení na malé výjimky souhlasí

Tvrzení souhlasí s výjimkami

Tvrzení na malé výjimky nesouhlasí

Tvrzení nesouhlasí

13.Moji zaměstnanci pracují jako tým.

Tvrzení souhlasí

Tvrzení na malé výjimky souhlasí

Tvrzení souhlasí s výjimkami

Tvrzení na malé výjimky nesouhlasí

Tvrzení nesouhlasí
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14.Jsem dostatečně fundovaný v právní, ekonomické a personální oblasti.

Tvrzení souhlasí

Tvrzení na malé výjimky souhlasí

Tvrzení souhlasí s výjimkami

Tvrzení na malé výjimky nesouhlasí

Tvrzení nesouhlasí

15.Jsem dostatečně fundovaný v informačních technologiích.

Tvrzení souhlasí

Tvrzení na malé výjimky souhlasí

Tvrzení souhlasí s výjimkami

Tvrzení na malé výjimky nesouhlasí

Tvrzení nesouhlasí

16.Jsem dostatečně fundovaný v řízení projektů.

Tvrzení souhlasí

Tvrzení na malé výjimky souhlasí

Tvrzení souhlasí s výjimkami

Tvrzení na malé výjimky nesouhlasí

Tvrzení nesouhlasí

17.V jaké oblasti byste byl ochoten se dále vzdělávat?

právní

ekonomické

personální

informační technologie

řízení projektů

Jiná

18.Uvítal bych metodickou pomoc ze strany ČŠI.

ano

ne
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19.Jak se díváte na šestileté funkční období ředitelů?

Zachovat

Zrušit

Změnit - jak

20.Šestileté funkční období mou práci negativně ovlivňuje.

ano

ne

V případě, že ano - jakým způsobem

21.Šestileté funkční období mě motivuje k vyšším výkonům, abych byl potvrzen ve 

funkci po šesti letech.

Tvrzení souhlasí

Tvrzení na malé výjimky souhlasí

Tvrzení souhlasí s výjimkami

Tvrzení na malé výjimky nesouhlasí

Tvrzení nesouhlasí


