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ANOTACE
Bakalářská práce se zabývá oblastí personálního řízení, výběrem zaměstnanců, a to
konkrétně identifikací kladů a záporů jmenování zástupce ředitele z vnitřních zdrojů
organizace.
Teoretická část vychází ze studia odborné literatury a platných právních norem. Výzkumná
část byla provedena formou dotazníkového šetření a třemi rozhovory. Dotazník byl
sestaven podle odborné literatury tak, aby sledoval faktory týkající se rozhodování při
výběru pracovníka, který již delší dobu pracuje v organizaci a zjišťoval, jak je v praxi
prováděn výběr zástupce ředitele. Rozhovory byly vedeny se třemi řediteli základních
škol, kteří odpovídali na otázky ohledně výběru zaměstnance na pozici zástupce ředitele
základní školy z vnitřních zdrojů organizace. Výstupem práce je komparace získaných
informací v rámci kvalitativního a kvantitativního výzkumu.
KLÍČOVÁ SLOVA
Personální řízení, výběr zaměstnanců, vnitřní zdroje organizace, dotazník, základní škola,
ředitel, zástupce ředitele

ANNOTATION
The Bachelor thesis deals with a personnel management, a selection of employees, and
specifically an identifying the pros and cons of a Deputy Director appointment from
internal resources of the organization.
The theoretical part is based on a study of the scientific literature and the valid legal
standards. The research part was performed by a questionnaire investigation and three
interviews. The questionnaire was compiled according to the scientific literature to monitor
the factors regarding to a deciding during a selection of the employee who has been
working in the organization for a long time and to find out how the selection of the deputy
director is performed in practice. The interviews were carried out with three primary
school directors who answered the questions concerning the selection of an employee for
the Elementary school Deputy Director position from internal resources. The comparison
of the obtained information within qualitative and quantitate research is the result of this
thesis.

KEYWORDS
Personnel management, selection of employees, internal resources of the organization,
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Úvod
Personalistika je důležitou součástí řízení školy. Prostřednictvím personalistiky je

možné využívat schopnosti a motivace pracovníků, ať pedagogických, tak i
nepedagogických. Personální činnosti, plánování, výběr, hodnocení, odměňování a
vzdělávání mají vliv na úspěšnost organizace. To vše ovlivňuje výkon školy a samozřejmě
i výkon jednotlivce. Proto jedním z nejdůležitější personálních činností pro ředitele škol je
výběr pracovníků.
Ředitel školy musí věnovat velkou pozornost výběru svého zástupce ředitele. U této
pozice je nutné, aby byl jmenovaný zástupce ředitele vybaven nejen manažerskými
dovednostmi, ale i dovednostmi odborného pedagogického vedení školy, uměl
komunikovat s řadovými pedagogy, ale i s nepedagogickými pracovníky a samozřejmě
s ředitelem, s kterým vytváří vizi školy.
Nyní se dostávám k samotnému tématu své bakalářské práce, které zní:
„Jmenování zástupce ředitele základní školy z vnitřních zdrojů organizace.“
Svou práci jsem rozdělila na tři základní oblasti. Část teoretickou, ve které jsem
čerpala poznatky k výše uvedenému tématu z odborné literatury.
Druhou část jsem věnovala výzkumu, kdy jsem prostřednictvím předem připraveného
dotazníku oslovila 40 respondentů – ředitelů základních škol. Výsledky výzkumu jsem
zpracovala do grafů, jež jsou součástí této práce.
Výzkum jsem rozšířila o tři osobní návštěvy ředitelů základních škol v regionu okresu
Benešov, kteří mi rovněž poskytli cenné informace.
Ve třetí části bakalářské práce jsem se zabývala celkovým vyhodnocením výzkumu,
jednotlivými pohledy a důvody jmenovat či nejmenovat zástupce ředitele z vnitřních
zdrojů organizace.
V závěru své práce jsem se snažila objektivně zpracovat a posoudit klady a zápory
při výběru zástupce ředitele právě z vnitřních zdrojů školy.
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2

Teoretická část

2.1 Personální řízení
Personální řízení neboli personalistika a řízení lidských zdrojů zahrnuje řadu postupů
a metod využívaných při práci s lidmi v organizaci. Tato kapitola je zaměřena nejprve na
samotný vývoj personálního řízení, dále na krátký úvod do personalistiky a v závěru
kapitoly je pojednáno o personální strategii školy.

Personální řízení a jeho vývoj

2.1.1

V souvislosti se sociálními a ekonomickými podmínkami se v určitém historickém
období měnila i oblast personálního řízení. Na personální pracovníky narůstaly nároky, a to
v důsledku vnějších vlivů na organizace a jejich vnitřních podmínek. (Kociánová, 2010)
Ve 2. polovině 19. století se začalo rozvíjet odborové hnutí a kolektivní vyjednávání.
Legislativa se začala zabývat pracovními podmínkami, které byly v továrnách velice
špatné. Na tuto situaci začínali reagovat zaměstnavatelé. První oblastí personalistiky byl
rozvoj péče o pracovníky. V průběhu 1. světové války byli označováni za „personalisty“
pracovníci, kteří se zabývali sociálními záležitostmi zaměstnanců. Patřila sem například
otázka lékařské péče a ubytování.
V tuto dobu se oblast personalistiky zaměřila na co nejlepší využití lidí a jejich
schopností. Postupně se začala utvářet personální oddělení a poskytovala managementu
pomoc při náboru a výběru pracovníků. Tato oddělení shromažďovala a spravovala
evidenci pracovníků. (Kociánová, 2010)
Ve 30. letech 20. století byla personální práce charakterizována jako pasivní. Její
činnost vycházela z legislativy a souvisela se zaměstnáváním lidí a s povinnou péčí
o pracovníky. Vedení organizace pořizovalo, uchovávalo a aktualizovalo personální
informace a dokumenty. (Kociánová, 2010)
Rozsah činností personálního řízení nastal od 40. let 20. století. Tato vývojová etapa
již zaznamenala existenci koncepce personální a sociální politiky, zvyšovala se odbornost
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personálních pracovníků a začaly se rozvíjet personální útvary. Personální řízení se stalo
důležitou oblastí řízení organizace. (Kociánová, 2010)
K rozšiřování služeb o rozvoj manažerů, systematické vzdělávání a plánování
pracovních sil docházelo od 60. let 20. století. V tuto dobu se začínaly využívat
propracovanější techniky výběru, výcviku, ale i odměňování a hodnocení pracovníků. Vliv
psychologů a sociologů orientoval některé organizace na uplatňování programů
organizačního rozvoje a obohacování práce, ústřední orientací se staly kolektivní pracovní
vztahy. 1
V 80. letech 20. století docházelo k rozvoji koncepce lidských zdrojů. Zde byl kladen
důraz na zájmy managementu a řízení lidských zdrojů bylo řízeno vrcholovým
managementem. Důraz je kladen na participaci pracovníků, na týmovou práci, na
formování týmů a flexibilitu. 2
Personální řízení se v 90. letech 20. století zaměřilo na práci v týmu, posilování
pravomocí, komplexní řízení jakosti, na řízení kultury, výkonu a odměňování. Hovořilo se
o kompetencích. Byl kladen důraz na etiku, využívala se flexibilní pracovní doba, přibýval
nárůst počtu pracovníků na dílčí pracovní úvazek, dočasné smlouvy či práci doma.
Personálnímu řízení v organizacích významně prospěly informační systémy a informační a
komunikační technologie zaměřené na automatizaci rutinních personálních činností. 3
2.1.2

Úvod do personalistiky
Personalistika je součástí řízení školy, která se zabývá řízením a vedením lidí. Jejím

cílem je zajistit škole dostatek schopných a motivovaných lidí a jejich pomocí dosahovat
strategických cílů školy. Personalistika v řízení školy představuje moderní pojetí řízení
a vedení lidí v organizaci, které aplikuje na řízení a vedení zaměstnanců ve školách. 4
Ředitel školy provádí personální činnosti (výběr, hodnocení, odměňování, vzdělávání
apod.) zaměstnanců a tyto činnosti může delegovat na své pracovníky středního
managementu. Má to zpravidla své výhody i nevýhody.
KOCIANOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing,
2010, 215 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2497-3. Str. 11
2
KOCIANOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing,
2010, 215 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2497-3. Str. 12
3
KOCIANOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing,
2010, 215 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2497-3. Str. 12
4
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. Str. 10
1
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Ředitel je v tu chvíli osvobozen od činností, které vykonává někdo jiný, kompetentní,
komu je personální agenda blíže.
Ostatní vedoucí pracovníci se aktivně zapojují do řízení školy a snaží se,
aby pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci využívali k dosažení úspěchu školy svoje
nejlepší schopnosti a dovednosti, aby se spolupodíleli na plnění vizí a programů školy.
Každý zaměstnanec je osobou, která pracuje na základě zaměstnanecké pracovní
smlouvy. Tudíž pracovníkem je každá osoba, která vykonává pracovní činnost pro danou
organizaci.
Jak již bylo dříve zmíněno, je získávání, potažmo přijímání zaměstnanců pro různé
pozice, úkol nelehký. Vnitřní i vnější zdroje mají své výhody i nevýhody a je tedy důležité
zvážit, co je pro zaměstnavatele v danou chvíli výhodnější. Východiskem personální práce
ve škole je personální strategie.
2.1.3

Personální strategie školy
Ze strategie školy vychází komplexní personální strategie, která definuje dlouhodobou

koncepci řízení a vedení zaměstnanců, optimální způsob jejich získávání, strategii výběru,
strategii hodnocení, strategii odměňování, strategii vzdělávání. Všechny tyto činnosti
směřují k realizaci strategických cílů školy. (Šikýř, Borovec, Lhotková, 2012)
Personální řízení musí vycházet z podmínek vně i uvnitř organizace.
Mezi vnější podmínky patří např. rozvoje nové techniky, změny technologií,
ekonomické podmínky, vládní politika a legislativa, která se vztahuje k zaměstnávání lidí,
sociální a kulturní vlivy, demografické vlivy, ekologické vlivy, situace na trhu práce,
prostorová mobilita pracovních sil.
Mezi vnitřní podmínky patří charakter činnosti organizace, strategie a politika
organizace, její velikost, geografická poloha, organizační struktura, vybavení organizace,
organizační kultura, odbory. (Kociánová, 2010)
Na základě této strategie ředitel školy řeší koncepční otázky spojené s potřebou
zaměstnanců a jejich pokrytím. Jako příklad je možné uvést:
- Jaké zaměstnance bude potřebovat a kolik?
- Jak potřebné zaměstnance získá a kde?
- Jaký bude nárůst finančních prostředků?
- Jaké normativy musí škola dodržet?
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Na tyto i další otázky spolehlivě odpoví analýza stavu školy, posouzení vnějších
a vnitřních podmínek. K tomuto účelu slouží metoda SWOT analýza. Jejím účelem je
identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Tímto způsobem vyhodnocujeme
převažující příznivý nebo nepříznivý stav vnitřních nebo vnějších podmínek a volíme
vhodnou strategii. (Šikýř, Borovec, Lhotková, 2012)
Úroveň personálního řízení ve škole je závislá na přístupu vrcholového managementu.
Strategické řízení připravuje organizaci na budoucí vývoj okolí tak, aby byla schopna
reagovat na změny. Organizace musí zvažovat lidský potenciál a jeho řízením naplňovat
své cíle. Formální uspořádání zaměstnanců představuje organizační struktura, jejímž
výsledkem je organizování a vytváření pracovních míst. (Šikýř, Borovec, Lhotková, 2012)
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2.2 Činnosti související s pracovním místem
Činností, které souvisí s pracovním místem, je široká škála. V této kapitole je v úvodu
definován samotný pojem „pracovní místo“, dále je popsán proces vytváření pracovního
místa a používané metody pro jeho analýzu.
2.2.1

Pracovní místo
Pracovní místo je základní organizační jednotka, která je obsazena jedním

zaměstnancem a má vymezený souhrn pracovních úkolů. S pracovním místem souvisí
pravomoc (jedná a rozhoduje samostatně), odpovědnost (ručí za vlastní jednání
a rozhodování), kompetence (úkony uložené danou funkcí). Zaměstnanec plní sjednané
pracovní úkoly, dodržuje ostatní povinnosti.

V souvislosti s plánovaným rozšířením

činnosti zaměstnavatele dochází k vytváření pracovních míst. (Šikýř, Borovec, Lhotková,
2012)

2.2.2

Vytváření pracovního místa
Jedná se o proces definování pracovních úkolů a jejich seskupování do pracovních

míst. Důležitým aspektem je důvod, proč vytváříme nové pracovní místo, z něhož jasně
a jednoznačně vyplývají pracovní povinnosti.
Cílem vytváření pracovních míst je na straně zaměstnavatele uspokojení požadavků
organizace na produktivitu, efektivitu činností a kvalitu výrobků a služeb a na straně druhé
uspokojení potřeb jedince. (Kociánová, 2010)
Dále pak se nabízí i potřeba pojmenovat vyžadované pracovní postupy, seznámit
zaměstnance s prostředím, kde bude svoji práci vykonávat. V tomto ohledu je nutné
zdůraznit, že každý zaměstnanec musí být ještě před svým nástupem do zaměstnání
prokazatelně seznámen a poučen s pravidly BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
a PO (Požární ochrana) a dále s případnými riziky, se kterými se může setkat v průběhu
výkonu své práce.
V neposlední řadě je nutné vědět, jak bude jeho práce finančně ohodnocena, a kdy
pracovní poměr nastane.
Jednotliví zaměstnanci musí splňovat specifické požadavky pro příslušné pracovní
místo. Popisem a specifikací se zabývá činnost analýza pracovního místa. (Šikýř, Borovec,
Lhotková, 2012)
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2.2.3

Analýza pracovního místa
Analýza pracovních míst je proces zkoumání a zpracování údajů o pracovních

místech a požadavcích pracovních míst na zaměstnance. 5 Výstupem analýzy pracovních
míst je popis a specifikace jednotlivých pracovních míst:

-

údaje o pracovních místech (název, organizační začlenění, nadřízenost, podřízenost,
úkoly, povinnosti, pravomoci, odpovědnosti, podmínky)

-

požadavky na zaměstnance (dosažené vzdělání, odborná praxe, specifické znalosti
a dovednosti, očekávané chování a motivace,…)

-

předpoklady (zdravotní způsobilost, trestněprávní bezúhonnost), (Šikýř, Borovec,
Lhotková, 2012)

Analýzou pracovního místa se popisují nebo specifikují jednotlivá pracovní místa
nebo skupiny pracovních míst, kde jsou vyžadovány podobné úkoly, podmínky
a požadavky.

Josef Koubek ve své knize „Řízení lidských zdrojů: základy moderní

personalistiky“ definuje analýzu pracovního místa takto: Poskytuje obraz práce
na pracovním místě a tím vytváří i představu o pracovníkovi, který by měl na pracovním
místě pracovat. Při analýze pracovních míst jde o proces zajišťování, zaznamenávání,
uchovávání a analyzování informací o úkolech, metodách, odpovědnosti, vazbách na jiná
pracovní místa, podmínkách, za nichž se práce vykonává, a o dalších souvislostech
pracovních míst. 6
2.2.4
-

Metody analýzy pracovních míst
metody rozboru postupu (analyzují podrobnosti postupu činnosti pracovníka nebo
pracovního předmětu),

-

metody časové analýzy pracovního postupu (odvozují požadavky na činnost
člověka podle funkcí a časové rozdělení pracovního úkolu),

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. Str. 29
6
KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha:
Management Press, 2007, 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3. Str. 43
5
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-

síťová analýza (využívá se k plánování a řízení časového průběhu složitých
činností),

-

rozhovory (vedou se rozhovory se stávajícími i bývalými pracovníky na pracovních
místech za účelem zjištění požadavků kladených na pracovníka a vyjádření jeho
pocitů),

-

dotazníky (jsou využívány, když je analyzován větší počet pracovních míst a to
z důvodů času a nákladů a porovnatelnosti získaných informací)

-

pozorování (sledování pracovníka při práci, jeho výkon, pracovní podmínky),

-

kontrolní seznamy a hodnotící stupnice

-

hierarchická analýza úkolu (úkoly, podúkoly, postupy),

-

funkční analýza pracovního místa (používá standardizované popisy činností),

-

metoda PAQ (dotazníková metoda založená na kategorizaci činností pracovníka),

-

metoda MPDQ (vysoce strukturovaný dotazník),

-

metoda Hay-Purves,

-

metoda AET (Kociánová, 2010).

Pokud máme provedenou analýzu pracovního místa, lze přistoupit k další klíčové
personální činnosti.
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2.3 Úkony vztahující se k výběru zaměstnanců
Výběr zaměstnanců je proces, který zahrnuje řadu úkonů, které je při obsazování
pracovního místa třeba provést. Tato kapitola se zaměřuje na jednotlivé etapy tohoto
procesu a to konkrétně na získávání zaměstnanců, samotný výběr zaměstnance, metody
výběru, výhody a nevýhody získávání pracovníků z vnitřních zdrojů, zdroje pracovníků a
podmínky získávání pracovníků.

2.3.1

Získávání zaměstnanců
Do prvotní etapy procesu obsazování volných pracovních míst patří získávání

zaměstnanců. Účelem získávání zaměstnanců je oslovit a přilákat dostatečný počet
vhodných uchazečů o zaměstnání, a to v odpovídajícím čase a s přiměřenými náklady. 7
Tito uchazeči by měli splňovat nezbytné požadavky pro výkon práce. Je běžné sjednat si
s uchazeči osobní schůzky, které umožní prověřit si nejen skutečnosti uváděné
v motivačních dopisech a osobních životopisech, ale zároveň se naskytne možnost položit
uchazeči doplňující otázky, zhodnotit způsob komunikace a vystupování. Právě v této fázi
je nutné postupovat velmi obezřetně.
Moderní personální práce je právě o získávání pracovníků, jejichž cíle jsou shodné
s cíli dané organizace. Je rovněž potřebné zjistit, co vše je budoucí zaměstnanec schopen
nabídnout, jaké jsou jeho osobní cíle a potřeby, jeho individuální zájmy a zda se tyto co
nejvíce ztotožňují se zájmy organizace a jejichž hodnoty nejsou v rozporu se systémem
hodnot organizace, její kulturou. (Koubek, 2007)
Jak už bylo výše zmíněno, je nezbytné provést důkladnou analýzu obsazovaného
místa, která je procesem shromažďování dat o dalších existujících místech v organizaci.
Kociánová ve své knize „Personální činnosti a metody personální práce“ uvádí, že
kvalifikační profil pracovníka musí obsahovat dosažené školní vzdělání (stupeň, obor,
specializace), odborné a další vzdělávání (získané certifikáty, kurzy v rámci profesního
vzdělávání, kurzy v oblasti osobního rozvoje), jazykové předpoklady (požadovaná úroveň),
zkušenosti, délka praxe, specifické znalosti a dovednosti (co konkrétně musí pracovník

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. Str. 52
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na daném místě znát a umět), osobnostní a fyzické předpoklady a další požadavky
(například práce na PC, nároky na pracovní režim apod.). (Kociánová, 2010)
Na základě všech těchto požadavků souvisejících s pracovním místem je nutné zvážit,
zda budeme uchazeče hledat uvnitř organizace nebo místo obsadíme pracovníkem mimo
organizaci.

2.3.2

Výběr zaměstnanců
Další etapou procesu obsazování pracovního místa je samotný výběr zaměstnance.

Výběr pracovníků by měl probíhat přísně na základě pracovní způsobilosti uchazeče
a nikoliv na základě jiných kritérií. 8 Organizace by měla dát najevo, že si váží jeho zájmu,
neměl by se nechat zbytečně dlouho čekat, nemělo by se plýtvat časem a neměly by se
používat výběrové procedury, které by se jej mohly dotknout. (Koubek, 2007)
Naopak jiní autoři ve své knize uvádějí další kritéria výběru zaměstnanců. Zahrnují
nezbytné, žádoucí, vítané i okrajové požadavky pro výkon práce na volném pracovním
místě, které zaměstnavatel stanovuje podle vlastních potřeb (dosažené vzdělání, odborná
praxe, specifické znalosti a dovednosti), podle zvláštních právních předpisů (způsobilost
k právním úkonům, trestněprávní bezúhonnost, zdravotní způsobilost apod.). (Šikýř,
Borovec, Lhotková, 2012)
Nejvhodnější uchazeč by měl prokázat pro výkon práce nezbytnou způsobilost
a zároveň rozvojový potenciál pro účel odborného růstu a funkčního postupu v organizaci.
Pro výběr uchazeče použijeme některou z metod výběru zaměstnance. (Šikýř, Borovec,
Lhotková, 2012)

2.3.3

Metody výběru
Metodou výběru zaměstnanců je zkoumat a posuzovat způsobilost uchazečů

o zaměstnání.
Jedná se o specifický postup, který zahrnuje tyto činnosti:
- hodnocení životopisu,
- výběrový pohovor,
KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha:
Management Press, 2007, 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3. Str. 161
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- testování uchazečů,
- Assessment Centre,
- zkoumání referencí.
Hodnocení životopisu uchazečů o zaměstnání představuje základní a univerzální
metodu výběru zaměstnanců, použitelnou jak pro předběžný výběr vhodných uchazečů
o zaměstnání, tak i pro výběr nejvhodnějšího uchazeče o zaměstnání. 9
Posouzení životopisu je přípravou na výběrový pohovor. Zároveň nám umožňuje
posoudit, zda uchazeči splňují požadavky pro výkon práce na volném pracovním místě.
Výběrový pohovor představuje osobní setkání reprezentantů zaměstnavatele
s vhodnými uchazeči o zaměstnání. Jedná se o nejvhodnější metodu výběru zaměstnanců.
Účelem výběrového pohovoru je:
- ověřit a doplnit rozhodné údaje o uchazečích,
- posoudit způsobilost, chování a motivaci uchazečů,
- informovat uchazeče o podmínkách práce a zaměstnání,
- zjistit představu uchazečů o podmínkách práce a zaměstnání. 10
Testování uchazečů – touto formou se zjišťuje pracovní způsobilost jedince, v jaké
míře splňuje nároky na pracovní činnost na určitém místě. Jedná se o významnou skupinu
výběrových metod.
- testy inteligence (zkoumají a posuzují duševní schopnosti uchazečů),
- testy osobnosti (zkoumají a posuzují charakteristiky osobnosti uchazeče),
- testy schopností (zkoumají a posuzují specifické znalosti a dovednosti).
Assessment Centre je použitelná metoda výběru, hodnocení i vzdělávání
zaměstnanců, kdy umožňuje komplexně posoudit pracovní výkon a rozvojový potenciál
zaměstnanců. 11

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.Str.63
10
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.Str.64
11
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.Str.69
9
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Uchazeči o zaměstnání prokazují odbornou způsobilost pro výkon práce a potřebný
rozvojový potenciál pro odborný rozvoj.

Zkoumání

referencí

–

reference

předávají

osoby,

které

uchazeče

znají

ze zaměstnání, ze školy apod. Prostřednictvím referencí zkoumáme chování uchazeče
a posuzujeme výsledky práce. (Šikýř, Borovec, Lhotková, 2012)

2.3.4

Výhody a nevýhody získávání pracovníků z vnitřních zdrojů
Pro pracovníky, kteří obsazují místo z vnitřních zdrojů je výhodou, že lépe znají

pracovní podmínky, pracovní prostředí, své spolupracovníky. Organizace zná tyto své
zaměstnance, má o nich dostatek informací, ví, co od nich může očekávat, zná jejich silné
a slabé stránky. Tito pracovníci se zároveň na novém pracovním místě lépe adaptují.
Na druhé straně vedle výhod jsou i nevýhody, neboť tito pracovníci jsou zatíženi
pracovními stereotypy, nepřicházejí s novými myšlenkami a nápady. Může zde být
negativní dopad i na mezilidské vztahy a ovlivňování morálky.
Pokud se organizace rozhodne pro vnitřní zdroje, je nutné znát nejen dovednosti
a schopnosti pracovníků, ale i jejich aspirace, plány osobní kariéry a motivaci.
Výhody a nevýhody získávání pracovníků z vnitřních zdrojů uvádí ve své knize Šikýř,
Borovec, Lhotková – „ Personalistika v řízení školy“.
Výhody obsazení funkce z vlastních zdrojů:
-

dobrá znalost zaměstnanců,

-

zažité znalosti a dovednosti v oblasti pedagogického procesu,

-

orientace v pracovním prostředí a regionu,

-

znalost rodičů, žáků, zřizovatele apod.,

Nevýhody obsazení funkce z vlastních zdrojů:
-

vazby na některé zaměstnance (menší objektivita),

-

vznik rivality z důvodu jmenování do funkce („Proč právě on a ne třeba
já?“),
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-

vznik obav (zaměstnanci znají nedostatky budoucího ředitele nebo
zástupce),

-

stagnace (nepřichází se s novými podněty). 12

Obdobné výhody a nevýhody z vnitřních zdrojů cituje ve své knize „Personální
činnosti a metody personální práce“ – Kociánová
Výhody získávání pracovníků z vnitřních zdrojů jsou:
-

znalost uchazeče,

-

možnost postupu pro pracovníka,

-

uvolnění místa pro vlastní zaměstnance (výraz personální politiky
organizace),

-

posilování pocitu jistoty zaměstnání v organizaci,

-

možná regulovatelnost personálními plány,

-

pozitivní vliv na motivaci a loajalitu pracovníků (vybíraných i dalších
pracovníků),

-

uchazeč zná organizaci,

-

uchazeč zná spolupracovníky,

-

nízké náklady na proces získávání pracovníků,

-

udržení mzdové úrovně (povýšený pracovník bývá „levnější“ než pracovník
z vnějších zdrojů),

-

rychlejší obsazení místa,

-

návrat investic do zkušeností a vzdělávání pracovníků,

K nevýhodám získávání pracovníků z vnitřních zdrojů patří:
-

omezený výběr,

-

provozní slepota dlouholetých pracovníků (neschopnost vnímat věci jinak,
uplatnit jiné postupy),

-

často nezbytné náklady na vzdělávání a rozvoj,

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.Str.48
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-

v případě povýšení pracovníka zklamání a rivalita kolegů (kariérní postup
nemá vždy pozitivní vliv na mezilidské vztahy),

-

„automatické povyšování se,“

-

pracovníka, který byl dlouholetým kolegou, může skupina odmítat,

-

tzv. „Peterův princip:“ lidé často stoupají v hierarchii organizace až
do úrovně, pro kterou již nemají schopnosti (to bývá jejich poslední místo
v postupu), jde o to, aby nebyli pracovníci povyšováni až na místo, na které
již nestačí,

-

potřeba obsazení uvolněného pracovního místa pracovníka (který byl
vybrán z vnitřních zdrojů). 13

Také Koubek ve své knize „Řízení lidských zdrojů“ vidí výhodu získávání
pracovníků z vnitřních zdrojů jako lepší návratnost investic, jež organizace vložila do
pracovníků, lepší využití zkušeností, které pracovníci získali v organizaci.
Nevýhodu vidí v soutěžení o povýšení, což může negativně ovlivňovat morálku
a mezilidské vztahy.
Výhody získávání pracovníků z vnitřních zdrojů:
a) Organizace lépe zná silné a slabé stránky uchazeče.
b) Uchazeč lépe zná organizaci.
c) Zvyšuje se morálka a motivovanost pracovníků (naděje na lepší
místo, naděje na zaměstnání i po zrušení dosavadního pracovního
místa).
d) Lepší návratnost investic, jež organizace vložila do pracovníků, lepší
využití zkušeností, které pracovníci získali v organizaci.
Nevýhody:
a) Pracovníci mohou být povyšováni, až se dostanou na místo, kde už
nestačí úspěšně plnit úkoly.
b) Soutěžení o povýšení

může negativně ovlivňovat morálku

a mezilidské vztahy.
c) Překážky pronikání nových myšlenek a přístupů zvenku. 14

KOCIANOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing,
2010, 215 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2497-3. Str.83
13
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2.3.5

Vnitřní a vnější zdroje pracovníků
Volná pracovní místa může organizace obsazovat získáváním zaměstnanců

z vnitřních a vnějších zdrojů.
Vnitřní zdroje organizace mohou tvořit například pracovníci, kterým byla ukončena
činnost v důsledku organizačních změn, produktivnější technologie, lepší organizace práce,
nebo lze na nové místo přejít v případě zájmu vykonávat náročnější práci. V rámci
získávání pracovníků z vnitřních zdrojů využívá organizace především následujících
metod: inzerce na intranetu, místní vývěsce nebo nástěnce, rozeslání nabídky zaměstnání
elektronickou poštou, doporučení současného zaměstnance nebo přímé oslovení vhodného
zaměstnance v organizaci. (Koubek, 2007)
Pokud se jedná o vnější zdroje, i zde je využívána inzerce na internetu, inzerce
v tisku, rozhlase a televizi, případně spolupráce s personální agenturou.

2.3.6

Vnitřní a vnější podmínky získávání pracovníků
Vnitřní podmínky souvisí s konkrétním pracovním místem, kde hrají důležitou roli:

a) Povaha práce.
b) Postavení v hierarchii funkcí organizace.
c) Požadavky na pracovníka (vzdělání, kvalifikace, schopnosti aj.).
d) Rozsah pravomocí, povinností a odpovědností.
e) Organizace práce a pracovní doby.
f) Místo vykonávané práce.
g) Pracovní podmínky (odměna, pracovní prostředí, zaměstnanecké výhody
pracovního místa aj.). 15

Podmínky související s organizací
a) Význam organizace a její úspěšnost (hospodářské výsledky).
b) Prestiž organizace.
c) Pověst organizace (serióznost ve vztahu nejen k zaměstnancům, ale i zákazníkům).
KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha:
Management Press, 2007, 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3.Str.130
15
KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha:
Management Press, 2007, 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3.Str.128
14
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d) Úroveň a spravedlnost odměňování v porovnání s ostatními organizacemi.
e) Úroveň péče o pracovníky (včetně péče o pracovní prostředí) v porovnání
s ostatními organizacemi a všeobecné zaměstnanecké výhody.
f) Možnost vzdělávání nabízeného organizací a možnosti personálního rozvoje vůbec.
g) Mezilidské vztahy a sociální klima v organizaci.
h) Umístění organizace a životní prostředí v jejím okolí aj. 16
Nejzávažnější vnější podmínky získávání pracovníků:
Důležitou roli zde hrají demografické podmínky (proměnlivost reprodukce
obyvatelstva, populační vývoj), ekonomické podmínky (cyklický vývoj národního
hospodářství, strukturální změny), sociální podmínky (orientace lidí, vzdělávání),
technologické podmínky (nová zaměstnání, nové technologie), politicko-legislativní
podmínky (regulace trhu práce, vytváření překážek, diskriminace uchazečů). (Koubek,
2007)

KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4. rozš. a dopl. vyd. Praha:
Management Press, 2007, 399 s. ISBN 978-80-7261-168-3.Str.128
16
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2.4 Jmenování zástupce ředitele
Tato kapitola se nejprve zaměřuje na samotnou funkci zástupce ředitele tak, jak je
chápána z hlediska legislativy. Dále následuje přehled vedoucích pracovníků ve školství a
pojednání o procesu výběru zástupce ředitele školy až k samotnému právnímu úkonu
jmenování.
2.4.1

Legislativní vymezení zástupce ředitele
V současné době žádný právní předpis nedefinuje povinnost zřídit funkci zástupce

ředitele. Ani v odborné literatuře neexistuje přesná a jasná charakteristika a popis této
funkce. Zřízení této funkce není tudíž povinné, ale možné. Ředitel školy může na základě
zákonných podmínek tuto funkci zřídit. Jmenováním zástupcem ředitele vzniká pracovní
poměr. 17
Zástupce ředitele lze považovat za zaměstnance, který vykonává svůj pracovní poměr
jako vedoucí zaměstnanec, kterého lze jmenovat v souladu s § 33 zákoníku práce (zákon č.
262/2006 Sb.). Ředitel dané školy má tu možnost, a to dle naléhavosti a potřeb dané školy,
tuto funkci zřídit. Najít člověka, který je kompetentní zastupovat právnickou osobu (školu)
ve předem vymezených záležitostech v době nepřítomnosti ředitele. Je pouze na něm, zda
do této funkce bude jmenovat člověka z vnitřních zdrojů organizace nebo ze zdrojů
vnějších. Při tomto výběru je nutné mít na zřeteli tu skutečnost, že budoucí zástupce
ředitele školy je nejen pedagogickým pracovníkem, který zastupuje školu v oblasti
výchovy a vzdělávání, ale zároveň člověkem, jež řídí pedagogické pracovníky, podílí se na
prezentaci školy jako celku, pomáhá realizovat koncepce rozvoje školy. S tím souvisí i
další nemalé úkoly a kompetence, jež jsou zahrnuty v náplni práce daného zaměstnance.
Ředitel školy může zástupce ředitele jmenovat, ale i odvolat. Sám zaměstnanec se rovněž
může vzdát své pozice. V těchto případech, dle § 73a zákoníku práce, pracovní poměr
zaměstnance nekončí.
Ředitel školy zřizuje funkci zástupce ředitele, jak již bylo uvedeno, dle toho, jak se
tato pozice slučuje nejen s organizačním rozvrstvením vedoucích funkcí, jejich
kompetencí, práv a povinností, ale i z hlediska potřebnosti dané školy.

17

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, §33
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Právní předpisy neomezují ani neurčují oblasti činnosti zástupce ředitele. V rámci
organizačního předpisu školy je upraven rozsah zastupování ředitele. Podle stupně řízení a
náročnosti jeho řídící práce náleží zástupci ředitele příplatek za vedení (nejbližší nižší
stupeň řízení, než přísluší zastupovanému vedoucímu zaměstnanci – řediteli). 18 V nařízení
vlády č. 75/2005 Sb., v platném znění (O stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé
výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti
pedagogických pracovníků) se v této legislativní normě jasně hovoří o zástupci ředitele
a je zde určen přesně týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti, odlišný (nižší) než učitel
nebo jiný pedagog. 19
Ředitel školy deleguje svému zástupci činnosti směřované „dovnitř“ i „vně“ školy tak,
jak to odpovídá jeho záměrům a stylu řízení. 20

Tyto kompetence jsou vymezeny

v Organizačním řádu školy.
Ředitel školy si ponechává tradičně zásadní kompetence týkající se organizace školy,
pracovněprávních vztahů a kontrolní činnosti.
V dostupné literatuře se funkci zástupce ředitele autoři věnují pouze okrajově
a odborná literatura se zaměřuje především na pozici ředitele školy nebo školského
zařízení. Zrovna tak jsou autoři, kteří řadí zástupce ředitele mezi střední management, jiní
naopak mezi nejvyšší, tedy TOP management. (Lhotková, 2011)

2.4.2

Vedoucí pracovníci ve školství
Ve školství tvoří ředitelé a zástupci ředitele střední management školy. Patří sem

i výchovní poradci, koordinátoři, vedoucí školních jídelen, vedoucí školních družin,
vedoucí domovů mládeže, vedoucí učitelky mateřských škol i vedoucí správních úseků.
Pozice zástupce ředitele je někdy vnímána jako vedení školy, někdy jako střední
management. Odvíjí se to podle toho, jak ho zařadí ředitel školy a jaké dostane pravomoci
a odpovědnosti. Pedagog, který postoupí do středního managementu, se musí s tímto
18

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, §124

19

Nařízení vlády č. 75/2005, přílohová část – Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti

20

Www.magistrrizeniskoly.cz. [online]. [cit. 2014-05-16].

26

postupem ztotožnit a přijmout jeho pozici s ohledem na funkci a zařazení v organizační
struktuře školy. V knize „Personalistika v řízení školy“ se autoři zabývají často
diskutovanou otázkou výběrem ředitele nebo zástupce: „Je lepší získat tyto vedoucí
zaměstnance z vnitřních nebo vnějších zdrojů?“ (Šikýř, Borovec, Lhotková, 2012)

2.4.3

Výběr zástupce ředitele školy
Jednou z nejnáročnějších personálních činností pro ředitele školy je výběr svého

zástupce. Jedná se o funkci, která patří mezi jednu z nejdůležitějších pozic
v hierarchii školy. Zástupce ředitele je nejen vedoucí pracovník, ale i manažer, jehož
jednou z činností je i vedení lidí – pedagogických pracovníků. Společně s ředitelem
spoluvytváří vizi školy. Jeho pracovní nasazení je veliké, musí zvládnout mnoho činností,
které mu byly jako učiteli vzdáleny.
Ředitel školy se musí rozhodnout, zda bude při výběru zástupce ředitele vybírat
z pedagogického sboru nebo z řad pedagogických pracovníků mimo školu. Vzhledem
k tomu, že se jedná o pozici velice důležitou, je nutné výběru tohoto pracovníka věnovat
náležitou pozornost.
Při volbě svého zástupce musí ředitel školy zohledňovat tři faktory:
1. sebe sama se svými hodnotami, znalostmi, zkušenostmi i názory na
fungování spolupráce,
2. situaci v pedagogickém sboru s důrazem na jednotnost názorů pedagogů
3. současný stav školy včetně jejího vnitřního i vnějšího klimatu. 21
Je tedy nutné, aby to byl člověk loajální, kreativní, samostatný, spolehlivý, člověk
schopný analytického myšlení, empatický, upřímný a komunikativní. Zástupce ředitele
školy musí být zároveň člověk operativní, flexibilní, odolný vůči stresu a emočním
projevům.
Pokud se zabýváme vedením školy, a tím potažmo kompetencemi jednotlivých
funkcí, nesmíme zapomínat ani na sociální potřeby zaměstnanců. Mezi managementem a

21

Www.magistrrizeniskoly.cz. [online]. [cit. 2014-05-16].
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učitelským sborem je nezbytné zajišťovat i přenos informací. Právě v tuto chvíli hrají
nemalou roli i pocity a schopnost přiměřené komunikace.
Proto je ideálním řešením vybrat takového zástupce ředitele, který bude pojítkem
mezi učiteli a ředitelem, člověkem osobnostně operativním, flexibilním.
Neméně důležitým kritériem je zároveň vybrat takového zástupce, který přináší
pohodu a spoluvytváří přátelskou atmosféru na pracovišti. Je tím, kdo dokáže stmelovat
kolektiv, provozní problémy řeší s úsměvem a ještě dokáže vnést klid a pohodu na
pracovišti.
V okamžiku, kdy ředitel školy svého zástupce ředitele vybere a je si skutečně jist
svým správným výběrem, musí jednoznačně nastavit pravidla vzájemné spolupráce. Velice
důležité je, aby si tyto dvě osoby rozuměly, a to jak po lidské stránce z hlediska vzájemné
důvěry, respektu a tolerance, tak i z hlediska vedení a rozvoje organizace. Proto je potřeba
vymezit odpovědnost, pravomoci a kompetence z funkce vyplývající.
Cílem ředitele školy a zástupce ředitele školy je vzájemně se informovat
a společně naplňovat stanovenou vizi.
2.4.4

Jmenování
Jmenování je specifickým jednostranným právním úkonem zaměstnavatele, který

vyžaduje souhlas zaměstnance a zakládá pracovní poměr. Nevztahuje se na všechna
pracovní místa, ale pouze na vedoucí místa. V našich školách je funkce zástupce ředitele
velice citlivá a není nikterak vymezena. Jednou je zařazena do středního managementu,
jindy do vrcholového. (Šikýř, Borovec, Lhotková, 2012)
Tato osoba musí být připravena na zastupování ředitele v plné míře, musí umět
rozhodovat, řešit důležité věci, komunikovat a spolupracovat s řadovými pedagogy
i nepedagogickými pracovníky. Jmenování zástupce ředitele je plně v kompetenci ředitele
školy. On sám si tuto osobu vybírá a předává jí kompetence a pravomoci podle svého
uvážení. Dosud neexistuje žádný podpůrný materiál, který by byl nápomocen ředitelům
v daném okamžiku, jakým způsobem má být zástupce ředitele vybrán, co má mít na
starost, jaké má mít vzdělání, jaké má mít osobní předpoklady.
Pracovní náplň zástupce ředitele základní školy stanovuje sám ředitel školy. Musí být
písemně specifikována a měli by ji znát všichni podřízení pracovníci.
Zástupce ředitele základní školy:
28

-

zastupuje ředitele školy jako statutární zástupce v době jeho nepřítomnosti,

-

řídí a kontroluje výchovnou a vzdělávací činnost pedagogických
pracovníků, metodických a poradních orgánů, hodnotí práci podřízených
pracovníků, ukládá jim úkoly v souladu s pracovním řádem a pracovní
smlouvou,

-

sestavuje rozvrh výuky a pedagogické dozory,

-

koná přímou výchovně vzdělávací práci s žáky směřující k rozšiřování
vědomostí, dovedností a návyků žáků,

-

spolupracuje se zákonnými zástupci žáků, zřizovatelem a dalšími orgány
a institucemi v souvislosti se zajišťováním všech oblastí práce základní
školy,

-

sestavuje předepsané statistiky, vede přehledy přesčasové práce a absence
pedagogických zaměstnanců pro mzdové účely, zajišťuje zastupování
nepřítomných pedagogických pracovníků,

-

pečuje o odborný a pedagogický růst podřízených pedagogických
pracovníků,

-

zajišťuje a kontroluje dodržování předpisů BOZP a požární ochrany,

-

kontroluje dodržování pracovních náplní zaměstnanců školy, dodržování
pracovního řádu a pracovní doby, plnění plánu práce, osnov, vedení
pedagogické dokumentace,

-

provádí pravidelnou hospitační a kontrolní činnost a vede o ní písemné
záznamy,

-

projednává s učiteli výsledky vzdělávání a výchovy žáků se zvláštním
zaměřením na žáky s vývojovými poruchami učení a chování, žáky z méně
podnětného sociálního prostředí, žáky se zdravotními problémy,

-

řeší významnější kázeňské přestupky žáků,

-

vede zápisy jednání z pracovních porad,

-

dodržuje a dbá o ochranu osobních a citlivých údajů zaměstnanců a žáků
školy, zejména o výši platů, odměn a osobních příplatků,

-

řídí se zákoníkem práce a předpisy související s pracovním řádem, právními
předpisy pro základní školu, směrnicemi školy, pokyny a nařízeními
ředitelky školy. (www.janmikac.cz)
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3

Výzkumné šetření

3.1 Předmět výzkumu
Cílem mého výzkumu bylo zjistit klady a zápory jmenování zástupců ředitelů
základní školy z vnitřních zdrojů organizace. Zajímaly mě názory ředitelů základních škol,
zda své zástupce ředitele jmenují z vnitřních nebo vnějších zdrojů organizace.

3.2 Výzkumné otázky
Jaké jsou výhody jmenování zástupce ředitele z vnitřních zdrojů organizace?

3.3 Výzkumné metody
Při zjišťování a vymezení kladů a záporů jmenování zástupce ředitele základní školy z
vnitřních zdrojů organizace byl použit kvalitativní a kvantitativní výzkum, které umožní
komparaci dat.
•

V rámci kvalitativního výzkumu byl proveden rozhovor se třemi řediteli.

•

V případě kvantitativního výzkumu byla použita metoda dotazníkového
šetření.

3.4 Výzkumný vzorek
Ve výzkumu bylo osloveno 40 respondentů - ředitelů základních škol a se třemi
řediteli byl veden rozhovor.

3.5 Dotazníky
Pro samotný výzkum byl vytvořen dotazník na www. Survio.cz. s 11 otázkami, které
se týkaly výběru vedoucího pracovníka ve školství, který již pracuje delší dobu.
V dotazníku byly uvedeny faktory podle odborné literatury, které hrají roli při výběru
pracovníka z vnitřních zdrojů organizace.
Respondentům bylo umožněno, aby své poznatky vytvářeli ve známém a jim
příjemném prostředí. Na jednotlivé otázky bylo možno ihned odpovídat. Na zvolenou
odpověď stačilo pouze jednoduché kliknutí. Pokud respondent nevybral žádnou z variant,
měl možnost využít komentář.
Tento způsob byl zvolen záměrně, a to z důvodu, že v tuto dobu je rozesíláno velké
množství různých dotazníků a není ani při dobré vůli ředitelů možné neustále tyto
dotazníky vyplňovat.
30

Vyplňování dotazníku prostřednictvím webu bylo naprosto anonymní. Přijaté
odpovědi byly automaticky zpracovány a byly vytvořeny přehledné grafy. Ze 40
oslovených respondentů bylo získáno 33 odpovědí, návratnost dotazníků tedy byla 82,5 %.
Sběr dat probíhal ve dnech od 3. 1. 2015 do 3. 2. 2015.
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3.6 Výstupy dotazníkového šetření – grafy s komentářem
Vybrané faktory z dotazníků určené pro ředitele základních škol.
Graf č. 1

3.6.1

Tabulka č. 1 Pracovník zná ostatní zaměstnance
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

●

Rozhodně výhoda

12

36,4 %

●

Spíše výhoda

21

63,6 %

●

Spíše nevýhoda

0

0%

●

Rozhodně nevýhoda

0

0%

●

Komentář

0

0%
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Na základě odpovědí oslovených respondentů lze konstatovat, že znalost zaměstnanců
výhoda určitě je. Ředitel má větší spektrum možností výběru zaměstnance na tuto pozici.
Ředitel pak volí takového zaměstnance, který dokáže odlišit soukromé a pracovní vztahy a
využije této možnosti k rychlejšímu vymezení vztahů mezi ním a zaměstnanci. Pokud měl
zástupce již autoritu jako řadový učitel, velmi rychle a přirozenou cestou může začít
zavádět koncepci stanovenou ředitelem školy. Zároveň ví, koho ze zaměstnanců oslovit,
aniž by dal najevo osobní sympatie či antipatie. Znalost kolektivu pracovníků vidí
respondenti jako spíše výhodu a rozhodně výhodu. Toto kladné hodnocení se potvrdilo i
při osobních schůzkách s řediteli škol.
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Graf č. 2

3.6.2

Tabulka č. 2 Pracovník má osobní vazby na zaměstnance
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

●

Rozhodně výhoda

2

6,1 %

●

Spíše výhoda

11

33,3 %

●

Spíše nevýhoda

11

33,3 %

●

Rozhodně nevýhoda

7

21,2 %

●

Komentář

2

6,1 %
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Komentář respondentů:
1) Je nutné odlišovat pracovní a osobní život, pravidla platí pro všechny stejně, bez
ohledu na osobní vazby
2) Myslím, že záleží na jednotlivé škole. V menších kolektivech rozhodně výhoda
Respondenti se v této otázce přiklánějí k více variantám, tedy k výhodě i nevýhodě,
ale jak již bylo uvedeno u první otázky, dobře zvolený zástupce by měl umět jasně
a jednoznačně odlišovat osobní a pracovní život. Pokud tedy dojde k řešení běžných úkolů,
měl by znalost zaměstnanců i přes své osobní vazby vidět jako výhodu. Je-li to člověk,
který má v tomto ohledu sám problémy, může nastat nelehká komunikace mezi ním – jako
vedením – a zaměstnanci, které řídí.
Proto je nutné, aby od samého počátku vykonávání své funkce nastolil jasná
a jednoznačná pravidla nejen u svých podřízených zaměstnanců, ale i u sebe. Ředitel
organizace se pak s jistotou vyhne otázce: „Zda při svém výběru nepochybil?“
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Graf č. 3

3.6.3

Tabulka č. 3 Ostatní zaměstnanci znají pracovníka
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

●

Rozhodně výhoda

8

24,2 %

●

Spíše výhoda

18

54,6 %

●

Spíše nevýhoda

7

21,2 %

●

Rozhodně nevýhoda

0

0%

●

Komentář

0

0%
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Pokud nově jmenovaný zástupce je kvalitní člověk a pracovník, nabízí se odpověď
rozhodně výhoda. Respondenti jsou však názoru, že je to spíše výhoda, protože každý
člověk, tedy i pracovník má určité slabiny, které by někteří zaměstnanci mohli využít
proti novému zástupci. Je tedy pouze na něm,aby si dokázal s tímto poradit. Pokud by to
nedokázal, opět by nastaly v týmu problémy. Jestliže však měl zástupce přirozenou
autoritu již jako řadový učitel, a ve svém výkonu práce byl a je spravedlivý, navíc se snaží
i nyní jít ostatním příkladem, zaměstnanci na jeho slabiny brzy zapomenou.
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Graf č. 4

3.6.4

Tabulka č. 4. Pracovník se orientuje v dokumentech školy (ŠVP, směrnice)
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

●

Rozhodně výhoda

31

93,9 %

●

Spíše výhoda

2

6,1 %

●

Spíše nevýhoda

0

0%

●

Rozhodně nevýhoda

0

0%

●

Komentář

0

0%
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Znalost zákonů a právních předpisů, vnitřních směrnic, řádů a pravidel, stejně jako
znalost celkové legislativy je důležitá. Od počátku výkonu funkce může zástupce řediteli
školy pomáhat při běžném vedení organizace, stejně jako může svým názorem, opřeným o
právní předpisy a normy, pomoci řediteli školy při tvorbě a prosazování pravidel a směrnic
nových nebo změněných. Je důležité, aby zaměstnanci věděli, že zástupce jako řadový
učitel se s dokumenty ztotožňoval, že je akceptoval nebo vhodně připomínkoval, a že
přitom nemyslel pouze na své zájmy, ale dokázal v případě potřeby hájit zájmy a potřeby
celého týmu. Respondenti hodnotí orientaci v dokumentaci rozhodně výhodou.
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Graf č. 5

3.6.5

Tabulka č. 5 Pracovník zná pracovní prostředí
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

●

Rozhodně výhoda

30

90,9 %

●

Spíše výhoda

3

9,1 %

●

Spíše nevýhoda

0

0%

●

Rozhodně nevýhoda

0

0%

●

Komentář

0

0%
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Respondenti uvádějí, že znalost prostředí je rozhodně výhoda, protože zástupce
zajišťuje i každodenní provoz ve škole, ať již řeší zástup za nepřítomné pedagogy nebo
provozní pracovníky, ať již jedná se samotnými pedagogy nebo správními zaměstnanci.
Znalost prostředí mu umožní rychle a dobře reagovat. Zná zaměstnance a ví, kdo kvalitně
zastoupí nepřítomného kolegu, kolik času je potřeba na zvládnutí úkolů provozních
zaměstnanců, kdo je ochoten pracovat třeba i nad rámec svých povinností apod. Při
zajištění běžného chodu školy znalost prostředí je rozhodně výhoda.
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Graf č. 6

3.6.6

Tabulka č. 6 Pracovník má zažité strategie v souvislosti s chodem školy
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

●

Rozhodně výhoda

13

39,4 %

●

Spíše výhoda

13

39,4 %

●

Spíše nevýhoda

6

18,2 %

●

Rozhodně nevýhoda

1

3%

●

Komentář

0

0%
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Zde se odpovědi respondentů rozložily mezi rozhodně výhodou a spíše výhodou. Tato
otázka opět úzce souvisí s předchozí, proto se domnívám, že je znalost strategie výhodou v
tom okamžiku, kdy je možné prosazovat cíle a vize školy. Pokud by se ovšem zde lišil
názor ředitele a nového zástupce, přineslo by to jistě nemalé, diskutabilní problémy a z
toho následně nové způsoby prosazování dané strategie, či její změny.
Pokud brali respondenti v potaz možnost stagnace rozvoje zástupce, jeho lpění na
zažitých strategiích, protože tak je to vžité a proč něco měnit, pak je namístě konstatovat i
možnost spíše nevýhoda. Ale u vhodně vybraného zástupce ředitelem by se tato skutečnost
neměla objevit.
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Graf č. 7

3.6.7

Tabulka č. 7 Jmenování pracovníka je motivační pro ostatní zaměstnance
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

●

Rozhodně výhoda

2

6,1 %

●

Spíše výhoda

22

66,7 %

●

Spíše nevýhoda

5

15,2 %

●

Rozhodně nevýhoda

1

3%

●

Komentář

3

9,1 %
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Komentář respondentů:
1) Nemohu posoudit, neznám složení zaměstnanců.
2) Myslím, že záleží na jednotlivé škole. V menších kolektivech rozhodně výhoda.
3) Nelze posoudit.

Respondenti uvádějí, že je to spíše výhoda. Lze konstatovat, že právě postup
na kariérním žebříčku zaměstnance je motivační pro ostatní, takže se jeví jako spíše
výhodou. Zaměstnanci vidí, že pokud dobře pracují, a plní své úkoly, mají možnost dalšího
postupu, osobního a kariérního růstu, navíc v prostředí jim známém.
Důležitým faktorem je i velikost příslušné školy, kdy v menším kolektivu je možnost
výběru relativně snazší, ale zároveň je otázkou, zda by nebylo vhodnějším řešením hledat
zástupce z vnějších zdrojů, a tím tedy nenarušit stávající malý kolektiv.
Faktem ale zůstává, že s lidmi v malém kolektivu bude lépe vycházet člověk,
který vzešel z jejich řad.
Na školách větších je možnost výběru zástupce těžší, neboť má zpravidla více
možností vybrat si svého zástupce. Nicméně o to těžší pro ředitele je vytvořit taková
kritéria, díky kterým bude mít tento výběr snadnější a přehlednější. I zde platí pravidlo nic
neuspíšit a výběru věnovat maximální pozornost. Každý ředitel by měl umět obhájit
a vysvětlit svoji volbu i ostatním zaměstnancům.
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Graf č. 8

3.6.8

Tabulka č. 8 S výběrem pracovníka jsou spojeny nízké náklady
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

●

Rozhodně výhoda

11

33,3 %

●

Spíše výhoda

19

57,6 %

●

Spíše nevýhoda

1

3%

●

Rozhodně nevýhoda

1

3%

●

Komentář

1

3%
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Komentář respondenta:
„Výběr a jmenování zástupce bych s náklady nespojoval.“
V této otázce je možné zamyslet se nad tím, co a jak bude škola finančně hradit při
výběru svého zástupce. Pokud by volila zástupce z vnějších zdrojů, oslovovala je např.
osobními dopisy, náklady jistě škole vzniknou. Při volbě z vnitřních zdrojů je škola těchto
výdajů ušetřena. V tuto chvíli přesto musíme prvotně mít na zřeteli, že jde o to vybrat
kvalitního pracovníka, nikoliv ušetřit za každou cenu. Spíše než nižší náklady je s výběrem
z vlastních zdrojů ušetřen čas ředitele. Respondenti hodnotí tento faktor jako spíše výhodu.
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Graf č. 9

3.6.9

Tabulka č. 9 Užší výběr pracovníků - uchazečů
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

●

Rozhodně výhoda

4

12,1 %

●

Spíše výhoda

13

39,4 %

●

Spíše nevýhoda

11

33,3 %

●

Rozhodně nevýhoda

3

9,1 %

●

Komentář

2

6,1 %
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Komentář respondentů:

1) Záleží na kvalitě ne na kvantitě.
2) Opět u menší školy spíše výhoda.

Respondenti uvádějí, že užší výběr je spíše výhoda i nevýhoda, ale pokud si je ředitel
svým výběrem z vlastních zdrojů jistý, nelze hodnotit, zda se jedná o výhodu
nebo nevýhodu. Protože ředitel si je jistý svým výběrem, nebere zřetel na počet. Kvalita
výběru je prvořadá, nikoliv kvantita. Pokud si však ředitel nemůže vybrat svého zástupce
a rozhoduje se mezi několika možnými uchazeči, potom je užší výběr nevýhodou a ředitel
se musí rozhodnout, zda nebude hledat i mimo školu.
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3.6.10 Graf č. 10

Tabulka č. 10 Pracovník se lépe adaptuje na funkci
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

●

Rozhodně výhoda

18

54,6 %

●

Spíše výhoda

14

42,4 %

●

Spíše nevýhoda

0

0%

●

Rozhodně nevýhoda

0

0%

●

Komentář

1

3%

50

Komentář respondenta:
„Dle jednoho respondenta nelze posoudit.“

Pokud má vybraný zaměstnanec předpoklady pro výkon své funkce, rychleji se
orientuje ve všech povinnostech, protože zná dobře chod školy, cíle a vize školy tak, jak je
stanovil ředitel. Zde je právě nutná vzájemná komunikace, která následně může přinést i
postupné změny a nové nápady. Ředitel by je tedy měl konzultovat se svým zástupcem a
ostatní zaměstnance prokazatelně seznámit s výsledkem jednání a dalšími kroky. Je vhodné
v tuto chvíli využít i zkušeností dalších zaměstnanců, kteří budou cítit jasnou podporu ze
strany vedení při jejich realizaci.
Tím, že zástupce ředitele vyšel z řad bývalých kolegů, zná dobře prostředí školy a své
kolegy, ví, co od koho může očekávat, je právě onen adaptační proces v nové funkci pro
něj snadnější. Odpovědi respondentů jsou rozděleny mezi rozhodně výhodu a spíše
výhodu.

51

3.6.11 Graf č. 11

Tabulka č. 11 Funkce zástupce ředitele je rychleji obsazena
Možnosti odpovědí

Responzí

Podíl

●

Rozhodně výhoda

12

36,4 %

●

Spíše výhoda

20

60,6 %

●

Spíše nevýhoda

0

0%

●

Rozhodně nevýhoda

0

0%

●

Komentář

1

3%
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Komentář respondenta:
„Rychlost bych nepovažoval za důležitý faktor při výběru zástupce!“

Ředitel je sice omezen časem výběru, kdy zpravidla do své funkce nastupuje o
prázdninách předcházejícího školního roku, a tak musí operativně, v co nejmenším
časovém úseku obsadit právě funkci zástupce tak, aby společně mohli připravit následující
školní rok. Čas tedy v tuto chvíli hraje svoji roli.
Pokud však nový ředitel nastoupí v průběhu školního roku, je situace jiná. Po
konkurzu na ředitele má dostatek času, než převezme své povinnosti, a v této lhůtě i
dostatek času na jmenování nového zástupce. Pokud je ředitel ze stávající školy, má
výhodu ve znalosti prostředí, a tím i výhodu při výběru svého zástupce. V odpovědích
respondentů převažuje spíše výhoda.
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3.7 Interview
V rámci kvalitativního výzkumu byly provedeny rozhovory se třemi řediteli
základních škol z Benešovska. Ředitelům byla kladena jedna výzkumná otázka. Ve dvou
případech byl veden rozhovor s ženami, v jednom případě s mužem.
Interview bylo zaměřeno na klady a zápory výběru zástupce ředitele z vnitřních
zdrojů organizace. Všechny tři rozhovory byly uskutečněny v naprosto přátelském duchu.
Výzkumná otázka zněla: „Jaké jsou výhody jmenování zástupce ředitele z vnitřních
zdrojů organizace.“
T: tazatel
R: respondent

3.7.1

Interview č. 1
Interview poskytovala žena ve věku 52 let, která je v pozici ředitelky základní školy

od roku 2005. Zástupce ředitele školy má dva a vybírala je z vlastních zdrojů.
Rozhovor byl veden v příjemné atmosféře přímo v ředitelně školy a byl zaměřen
na zjištění výhod jmenování zástupce ředitele z vnitřních zdrojů organizace.
Výzkumná otázka zněla:
T: Jaké jsou výhody jmenování zástupce ředitele z vnitřních zdrojů organizace?
R: Myslím si, že je určitě výhodou znalost zaměstnanců školy. Jmenovaný zástupce
ředitele má možnost využití jejich potenciálu. Je pravda, že zde může hrozit i setrvačnost
v názorech na ně a určitý stereotyp při práci s nimi.
T: A co osobní vazby na zaměstnance?
R: To je dvousečné. V určitých situacích je to výhodou. Každopádně platí, že se
všemi zaměstnanci by jak ředitel, tak jeho zástupce měli jednat „férově“ a pro všechny by
měla platit stejná pravidla.
T: Jak vnímají pedagogové jmenovaného zástupce ředitele v jeho nové funkci?
R: Tady je zásadní, aby si ředitel vybral takového zástupce, aby ho ostatní
zaměstnanci respektovali.
T: Je výhodou pro nově jmenovaného zástupce ředitele znalost dokumentace – ŠVP
(Školní vzdělávací program), směrnice?
54

R: Tak to je určitě výhoda, ale není to úplně nezbytné. Podle mého je mnohem
důležitější jeho schopnost jednat s lidmi a jeho organizační schopnosti.
T: Jaký je Váš názor na znalost pracovního prostředí?
R: To je nesporné. Znalost pracovních postupů a potenciálu pracovního prostředí je
určitě výhodou.
T: Dalším odborným faktorem v literatuře je zažitá strategie školy v souvislosti
s chodem školy.
R: Zažitou strategii vidím jako výhodu, nově jmenovaný zástupce by ji měl mít.
T: Může být jmenování zástupce z vnitřních zdrojů pro ostatní zaměstnance motivací?
R: No, trochu se obávám, že pro některé ambiciózní zaměstnance je jmenování
zástupce (kolegy) možná trochu demotivující a to z důvodu, že nebyli na tento post
jmenováni oni. Na druhou stranu si myslím, že pro většinu by bylo možná právě
demotivující, kdyby byl zástupcem ředitele jmenován někdo „cizí“.
T: Spojujete výběr a jmenování pracovníka s nízkými náklady?
R: Tak to určitě ne. Takový to post nelze spojovat s financemi.
T: Jaký je Váš názor pro užší výběr pracovníků?
R: Určitě při řízení školy s velkým počtem zaměstnanců je vhodné vytvořit menší
skupinu pracovníků.
T: Říká se, že jmenovaný zástupce ředitele z vnitřních zdrojů organizace se lépe
adaptuje a dříve zvládá své povinnosti?
R: Myslím si, že to je výhoda, ale nemusí to tak být vždycky.
T: Je podle Vás výhodou rychlejší obsazení funkce?
R: Podle mého názoru je výběru zástupce ředitele opravdu potřeba věnovat pozornost,
nejde o kvantitu, ale o kvalitu.
T:

Řekněte mi, prosím, na závěr, jaké vnímáte Vy výhody jmenování zástupce

ředitele?
R: Určitě znalost prostředí, znalost zaměstnanců, znalost dokumentů, vizí školy.
T: Děkuji za rozhovor.
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Interview č. 2

3.7.2

Interview poskytoval muž ve věku 47 let. V pozici ředitele základní školy pracuje
sedmým rokem. Na škole funguje jeden zástupce ředitele, který je z minulého vedení.
I zde byla kladena výzkumná otázka:
T: Jaké jsou výhody jmenování zástupce ředitele z vnitřních zdrojů organizace?
R: Dle mého názoru je pro nově jmenovaného zástupce ředitele velkou výhodou
znalost prostředí a znalost pracovníků. Nový zástupce si zvyká na změnu myšlení, musí se
přeorientovat na jiný způsob práce a naučit se práci organizovat. Výhodou je pro něj určitě
znalost pracovníků, ví, co od kterého může očekávat, zná jejich osobnostní rysy, reakce,
schopnosti, ví, koho pověřit jakým úkolem. Svým způsobem je zástupce ředitele
spojovacím článkem mezi ředitelem a zaměstnanci.
T: Jsou podle Vás osobní vazby na zaměstnance výhodou?
R: Podle mě, spíše ne. Zástupce by měl být objektivní, nestranný, spravedlivý ke
všem zaměstnancům a loajální k řediteli. Osobní vazby k nějakému zaměstnanci by mohly
vnést do kolektivu nerovnováhu, mohly by narušit vnitřní vztahy. Pokud u něj osobní
vazby přetrvávají, musí svou funkci vykonávat profesionálně, ostatní by to neměli
pociťovat.
T: Jaké postoje zaujímají pedagogové k ZŘ jmenovanému do nové funkce?
R: Tady záleží na vztazích ve škole, jaké je klima v učitelském sboru. Pokud je to
člověk, kterého respektují, uznávají, má dobré komunikační schopnosti, je empatický,
spravedlivý, nepanuje zde rivalita a soupeření, uznávají ho i v nové funkci.
T: Je výhodou znalost dokumentace školy?
R: Určitě výhoda to je, ale není to rozhodující. Zástupce z vnějších zdrojů se má
možnost s dokumentací seznámit.
T: Přichází pracovník z vnitřních zdrojů s novými nápady nebo má zažité strategie
školy?
R: Tady záleží na jednotlivých osobnostech, na jejich kreativitě. Někdo má chuť stále
něco vymýšlet, vylepšovat, přicházet s novými nápady.
T: Probíhá adaptace pracovníka z vnitřních zdrojů rychleji?
R: Dle mého názoru ano, záleží zase na člověku. Adaptaci mu urychluje podpora ze
strany ředitele, možnost dalšího vzdělávání.
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T: Jak jsou pro Vás při výběru a jmenování důležité finanční náklady? Mají nějaký
vliv na způsob volby zástupce?
R: Finanční náklady s výběrem ZŘ nelze spojovat. Jde o to vybrat člověka, kterému
můžu důvěřovat, mohu se na něj spolehnout.
T: Co je pro Vás výhodou jmenování ZŘ z vnitřních zdrojů organizace?
R: Znalost prostředí, znalost pracovníků.
T: Děkuji za rozhovor.

3.7.3

Interview č. 3
Interview poskytovala žena ve věku 53 let. V pozici ředitele základní školy pracuje

sedmým rokem. Na škole jsou dva zástupci ředitele. Jeden pro 1. stupeň a druhý pro
2. stupeň. Oba byli vybíráni z vnitřních zdrojů organizace.
Výzkumná otázka zněla:
T: „Jaké jsou výhody jmenování zástupce ředitele z vnitřních zdrojů organizace?“
R: Určitě výhodou pro nově jmenovaného zástupce ředitele je znalost zaměstnanců.
Ví, jak kdo učí, jaké jsou jeho pracovní i povahové klady a zápory, zná jeho rodinnou
situaci, koníčky. Nadřízený ve většině případů nemůže znát svého podřízeného z lidské
stránky tak, jako jeho kolega.
T: Jak vnímají pedagogové jmenovaného ZŘ v nové funkci?
R: Záleží, zda byl dříve např. neformálním vůdcem, odborníkem v profesi, jednal
vždy čestně a férově. Přerod řadového učitele do role zástupce je pozvolný. Všichni si
musí na jeho novou funkci zvykat. Pokud škola dobře funguje a zástupce byl vybrán
svědomitě po zvážení všech pro a proti, budou všichni spokojeni.
T: Může být jmenování zástupce z vnitřních zdrojů pro ostatní zaměstnance motivací?
R: Vzhledem k tomu, že vedoucích funkcí je na školách málo, jsou neustále obsazené
a není kam postupovat v kariérním žebříčku, tak myslím, že ne. Na druhou stranu je
ve školství většina žen a ty se o vedoucí funkce zas tak moc nederou. Těch méně mužů jim
je většinou stejně obsadí.
T: Vidíte výhodu ve znalosti dokumentace – ŠVP, směrnice?
R: Učitel zná dobře jen tu dokumentaci, kterou běžně používá, to jsou ŠVP, některé
základní směrnice např. o BOZ žáků (Bezpečnost a ochrana zdraví žáků), z jiných zná
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pouze určité části nebo ví, kde informaci hledat. Např. vnitřní platový předpis, části
směrnice o FKSP (Fond kulturních a sociálních potřeb), zejména pasáž o čerpání fondu.
Zástupce ředitele své znalosti rozšiřuje hlavně o ty, které používá.
T: Má pracovník zažité strategie v souvislosti s chodem školy?
R: Myslím si, že zásadní změny od něj čekat nemůžeme, čím déle pracuje
v organizaci, tím méně změn po nástupu do funkce vnáší a jede ve starých zažitých
kolejích.
T: Lze podle Vás spojovat jmenování ZŘ s nízkými náklady?
R: Nikdy jsem nad touhle problematikou neuvažovala. Zástupce z vnitřních zdrojů
musí být v mnoha směrech proškolen, pokud nedělal zástupce již někde jinde. Z hlediska
úspory času, je zástupce z vnitřních zdrojů levnější. Znám ho ve většině stránek, ne po
stránce řízení pracovníků, neztrácí se čas se seznamováním s organizací.
T: Takže máte názor, že je výhodou znalost pracovního prostředí?
R: Na 100 %. Zná organizaci, její systém a strukturu, komunikační kanály, lidi. Může
vnést některé drobné změny a to v tom směru, že jako řadovému zaměstnanci přišlo něco
nesystémové a z pozice ředitele to bylo neviditelné. Nyní má šanci věc změnit.
T: A co osobní vazby na zaměstnance?
R: Tak ty jsou výhodou i nevýhodou. Výhodou je, že víme, co jeden od druhého
můžeme očekávat. Nevýhodou je, že nadřízený má jiné postavení v systému organizace, a
to se odráží v chování. Mnozí si myslí, že funkce člověka změní. Není to zcela pravda.
Většina vedoucích se osobnostně nezmění. Nastalou změnu přináší nová role vedoucího
pracovníka, která s sebou přináší změnu ve stylu jednání. Jako kolegyně jsme byly
kamarádky, bohužel s vedoucí pozicí jedné z nás se nutně začne kamarádství vytrácet.
Vedoucí pracovník si nehledá kamarády mezi svými podřízenými.
T: A teď už poslední otázka na závěr. Jste pro užší výběr pracovníků?
R: Užší výběr zástupce z vnitřních zdrojů probíhal v mé hlavě a pak tichá porada
s bývalým panem ředitelem. Bylo to v době, kdy jsem byla krátce ve funkci. Všichni
věděli, že bude jmenovaný nový zástupce na uvolněné místo. Dotyčnému jsem oznámila
své rozhodnutí za zavřenými dveřmi a dala mu čas na rozmyšlenou.
T: Byla Vaše volba správná?
R: Ano byla a stejným způsobem bych se rozhodovala i příště. Funkce byla rychle
a kvalitně obsazena.
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T: Děkuji za rozhovor.
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3.8 Souhrn šetření
V rámci kvalitativního a kvantitativního výzkumu byly získány informace, na základě
kterých byla provedena komparace dat – viz Tabulka č. 12.
Z interview vyplynulo, že ředitelé základních škol své zástupce převážně jmenují z
vnitřních zdrojů organizace. Rozhodujícími faktory pro jmenování zástupce ředitele
z vnitřních zdrojů organizace jsou především znalost pracovního prostředí a znalost
ostatních zaměstnanců.
Tyto dva faktory získaly, jak ze strany respondentů, tak z osobních rozhovorů, 100%.
Určitě velkou výhodou se jevila, a také z šetření vyplynula, znalost prostředí. Vyplývá to
pravděpodobně ze skutečnosti, že náplní práce zástupce ředitele základní školy je
každodenně zajistit mimo jiné i bezproblémový chod školy. Pokud je tedy zástupce ředitele
zvolen z vnitřních zdrojů, daleko lépe se orientuje ve známém prostředí, zná organizaci,
lidi, systémy, dokáže lépe reagovat. Jestliže zná zároveň ostatní zaměstnance, má možnost
využít jejich potenciálu, zná jejich osobnostní rysy, reakce, ví, co od koho může očekávat,
na koho se může s čím obrátit a spolehnout.
Dalším neméně důležitým faktorem při volbě jmenování zástupce ředitele je orientace
v dokumentaci školy. Tento faktor byl hodnocen jako výhoda. Zástupce ředitele od
počátku výkonu své funkce pomáhá při běžném vedení školy, a to tak, jak vyplývá z jeho
náplně práce a přidělených kompetencí. Z těchto důvodů je nezbytná schopnost aplikovat
pravidla Organizačního řádu školy, stejně jako platné zákony, nařízení, vnitřní směrnice
školy i nové legislativní záměry.
Z dotazníkového šetření a interview se mezi výhodu zařadil též faktor - pracovník se
lépe adaptuje na funkci. Názor ředitelů je takový, že záleží na každém jednotlivci, neboť
přechod z řad učitelů do vyšší funkce je proces nelehký a každý jedinec ho nemůže
v prvopočátku zvládnout sám. Důležitá v tomto okamžiku je právě podpora ze strany
ředitele.
Výběrem zástupce ředitele z vnitřních zdrojů organizace je pozice rychleji obsazena. I
tento faktor byl respondenty hodnocen jako výhoda.
Pokud byly shrnuty nevýhody jmenování zástupce ředitele z vnitřních zdrojů, uvádějí
respondenti a ředitelé nevýhodu v osobních vazbách na zaměstnance. Tady je důležité, aby
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vedoucí pracovník dokázal oddělovat osobní a pracovní život, a pro všechny platila stejná
pravidla. Pokud osobní vazby jsou, neměly by být pro ostatní zaměstnance znatelné.
Zbývající faktory v dotazníkovém šetření byly hodnoceny převážně jako výhoda.
V rámci interview však nebyly odpovědi jednoznačné. Pokud ostatní pracovníci znají
svého nového zástupce z dřívějška v roli učitele a byl pro ně autoritou, byl a je spravedlivý,
má dobré komunikační schopnosti, snaží se být příkladem, je předpoklad, že ho budou
respektovat a uznávat i jako svého nadřízeného.
Názor respondentů a ředitelů nebyl jednoznačný ani v názorech na zažité strategie
školy. Tady je to opět pouze o člověku, zda chce vnést do funkce něco nového, je
kreativní, má chuť něco vymýšlet, vylepšovat, přicházet s novými nápady. Pro
zaměstnance je důležité, aby svého nadřízeného znali, a pak to může být pro ně i
motivační.
Z výsledku šetření dále vyplývá, že výběr pracovníka pro funkci nelze spojovat
s finančními náklady. Tento faktor je hodnocen jako výhoda, protože pokud ředitel vybírá
svého zástupce z vnitřních zdrojů, je těchto nákladů ušetřen.
Posledním faktorem je užší výběr pracovníků. Tady záleží na řediteli, jakým
způsobem zvolí výběr svého zástupce, zda vybírá z velkého kolektivu nebo zda se
rozhodne pro užší výběr. Zde respondenti viděli výhodu i nevýhodu.
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Tabulka č. 12 Komparace dat

Faktor

Respondenti

Interview 1

Interview 2

Interview 3

Poznámky

výhoda

výhoda

výhoda

výhoda

100% výhoda

spíše nevýhoda výhoda i nevýhoda

spíše nevýhoda

výhoda i nevýhoda

spíše nevýhoda

Ostatní zaměstnanci

převážně

záleží na tom, kdo je

záleží na tom, kdo je záleží na tom, kdo je záleží na tom, kdo je

znají pracovníka

výhoda

jmenován (autorita)

jmenován (autorita)

výhoda

výhoda

výhoda

výhoda

výhoda

výhoda

Pracovník zná ostatní
zaměstnance
Pracovník má osobní
vazby na zaměstnance

Pracovník se orientuje
v dokumentech školy
Pracovník zná pracovní
prostředí
Pracovník má zažité
strategie v souvislosti
s chodem školy
Jmenování pracovníka
je motivační pro ostatní
zaměstnance
S výběrem pracovníka

převážně
výhoda
převážně
výhoda
převážně

záleží na tom, kdo je

výhoda

jmenován

jmenován (autorita)
mírně převažuje
výhoda
výhoda

spíše nevýhoda

výhoda i nevýhoda

není odpověď

spíše nevýhoda

nelze spojovat s

nelze spojovat s

není odpověď
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zvolen
výhoda

100% výhoda
nejednoznačná
odpověď
nejednoznačná
odpověď
nejednoznačná

jsou spojeny nízké

výhoda

odpověď

financemi

financemi

není odpověď

není odpověď

převážně výhoda

převážně výhoda

výhoda

spíše výhoda

výhoda

není odpověď

není odpověď

výhoda

spíše výhoda

náklady
Užší výběr pracovníků

výhoda i

- uchazečů

nevýhoda

Pracovník se lépe
adaptuje na funkci
Funkce zástupce
ředitele je rychleji
obsazena

výhoda
převážně
výhoda
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nejednoznačná
odpověď

4

Závěr
Jak již bylo uvedeno v úvodu této bakalářské práce, neexistuje žádný právní

dokument, který by při samotném výběru zástupce ředitele stanovil jasná a jednoznačná
pravidla.
Cílem bakalářské práce bylo shrnout a vymezit klady a zápory jmenování zástupce
ředitele základní školy z vnitřních zdrojů organizace z pozice samotného ředitele školy.
Tyto informace byly získány dotazníkovým šetřením, které bylo odesláno 40
respondentům, vráceno jich bylo 33.
V rámci interview bylo uskutečněno osobní setkání se třemi řediteli základních škol.
Poté byla na základě získaných informací provedena komparace dat.
Z hlediska poznatků z dotazníkového šetření a z rozhovorů s řediteli základní škol lze
konstatovat, že faktory, jakými jsou znalost prostředí, znalost ostatních zaměstnanců,
orientace v dokumentaci školy, pracovník se lépe adaptuje a pozice zástupce ředitele je
rychleji obsazena, byly vyhodnoceny jako výhody, a výhodami (klady) jsou uváděny i
v odborné literatuře v knihách „Personalistika v řízení škol“ – Šikýř, Borovec, Lhotková,
„Personální činnosti a metody personální práce“ – Kociánová, „Řízení lidských zdrojů“ –
Koubek.
Zrovna tak nevýhody (zápory), jako je faktor osobní vazby na zaměstnance, se
shodují s uvedenou odbornou literaturou.
Zbývající faktory, tj. ostatní zaměstnanci znají pracovníka, pracovník má zažité
strategie v souvislosti s chodem školy, jmenování pracovníka je motivační pro ostatní
zaměstnance, s výběrem pracovníka jsou spojeny nízké náklady a užší výběr pracovníků –
uchazečů, byly v dotazníkovém šetření hodnoceny jako převážně výhoda.
V rámci interview nebyla jednoznačná odpověď u faktorů pracovník má zažité
strategie v souvislosti s chodem školy, jmenování pracovníka je motivační pro ostatní
zaměstnance, s výběrem pracovníka jsou spojené nízké náklady a užší výběr pracovníků –
uchazečů, tudíž je nebylo možné zařadit mezi klady ani zápory.
Z rozhovorů vyplynulo, že ředitel výběru svého zástupce musí věnovat velkou
pozornost. Jde o výběr kvalitního člověka, který dokáže ředitele základní školy plně
zastoupit v rámci svých předem určených kompetencí.
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V závěru této bakalářské práce mohu konstatovat, že při výběru a následném
jmenování zástupce ředitele z vnitřních zdrojů organizace lze využít i některé tituly z
odborné literatury. Dotazníkovým šetřením a rozhovory se potvrdily klady a zápory
jednotlivých faktorů v této literatuře uvedených.
Na základní škole pracuji sedmým rokem na pozici ekonoma školy. Mohu tedy
v běžném pracovním životě posoudit náročnost jednotlivých pozic, včetně pozice zástupce
ředitele. I z tohoto důvodu jsem volila toto téma pro svou bakalářskou práci.
Navíc se domnívám, že i díky výzkumu a osobních pohovorů s řediteli základních
škol mohu lépe vidět a zároveň se zamyslet nad tím, jaký postup volby zástupce ředitele se
mi jeví jako vhodnější.
Jak už jsem uvedla výše, pracuji na škole, kde zástupci ředitele byli paní ředitelkou
voleni z vnitřních zdrojů. Pokud bych se měla tedy zamyslet nad tím, zda tato volba byla
adekvátní potřebě školy, musím konstatovat, že ano.
Jedná se totiž o dvě naprosto odlišné osoby. Jeden zástupce ředitele, muž, byl
jmenován pro 1. stupeň a zároveň funguje jako statutární zástupce. Druhým zástupcem
ředitele je žena. Zastává funkci zástupce ředitele pro 2. stupeň.
Oba zástupci vykonávají práci velice svědomitě a zodpovědně. Dle jejich názoru,
začátky nebyly vůbec jednoduché, neboť práce řadového učitele a zástupce ředitele není
srovnatelná. Vzhledem k tomu, že se jedná o pracovníky, kteří mají pro chod organizace
klíčový význam, bylo velmi vhodné rozhodnutí, aby i oni prošli na počátku své funkce
zástupce ředitele studiem školského managementu.
Rovněž se domnívám, že zvolit na tuto pozici muže a zároveň ženu je velmi
praktické, neboť myšlení, řešení problémů, tvoření vizí apod. je z pohledu muže a ženy
odlišné. Vzájemná diskuse na dané téma tak umožní řediteli školy vidět mnoho věcí
z jiného úhlu a společně tak vytvořit závěrečné resumé.
Na závěr chci říci, že studium školského managementu bylo i pro mě velkým
přínosem. Měla jsem možnost získat informace z modulu práva, vedení lidí,
pedagogického procesu a z teorie a praxe školského managementu.
Věřím, že svými poznatky a novými informacemi mohu přispět i k rozvoji naší
základní školy, a to nejen v oblasti ekonomiky, ale i pedagogického procesu.
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Přílohy

6.1 Dotazník pro výzkumné šetření
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