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ANOTACE: 

Bakalářská práce se zabývá problematikou profesního rozvoje ředitelů mateřských škol (dále 

jen MŠ), blíže pak samotným vzděláváním ředitelů MŠ a zjištěním nejčastějších bariér 

v tomto procesu. Téma vychází z podnětů ředitelů MŠ aktuálně studujících školský 

management. Profesní rozvoj ředitelů je ukotven v zákonu č.563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a je také jedním z klíčových podmínek úspěšného školského manažera.  

Práce přináší souvislá data o procesu vzdělávání ředitelů MŠ v souvislosti s výkonem jejich 

profese, přehled jejich nejčastějších překážek ve vzdělávání a určení možných strategických 

oblastí pro zlepšení. Cílem bakalářské práce je zjistit jaké jsou nejčastější překážky v 

profesním rozvoji ředitelů MŠ. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

profesní rozvoj, proces vzdělávání, osobnost, ředitel MŠ, bariéry 

 

ANNOTATION: 

This thesis is dealing with managers and their professional development issues. It is focusing 

to the process of nursery school manager education and pointing to the most frequent barriers 

in it. This work was inspired by requests from real managers, who are currently studying the 

school management at university.  

Professional (continuous) education of school managers is legally stipulated by Act 

563/2004 Coll. on pedagogical staff and also could be seen as a key competence of successful 

manager. 

This thesis provides a comprehensive data about educational processes, which are connected 

with day-to-day manager’s work; naming the most common obstacles at such processes, and 

setting the strategic paths/ways for improvement. 

This thesis could be beneficial also for fine-tuning the carrier management system, which 

was set for managers. The aim of the thesis is to find out what are the most frequent obstacles 

to the professional development of directors kindergarten. 
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1. ÚVOD 

„Jsou věci, které nám vstupují do života, aby nás znovu uvedly na pravou cestu našeho 

osobního příběhu. Jiné se zase objevují proto, abychom mohli využít všeho, čemu se naučíme. 

A konečně některé se dějí proto, aby nás poučily.“1   

Ředitel je úspěšný v případě, kdy je zcela schopný hospodařit s vlastními i externími zdroji. 

Umí využít svých silných stránek a efektivně řeší potíže spojené se stránkami slabými, 

například cestou osobního rozvoje nebo spoluprací s lidmi, kteří jim mohou chybějící zdroje 

nabídnout. 

Profesionalizace a specializace ředitele, jeho profesní rozvoj v daných oblastech přináší 

škole vyšší zisky i užitky.  

Téma vychází z podnětu mezinárodního šetření TALIS 2013 o vyučování a učení (Teaching 

and Learning International Survey), projekt OECD, ve kterém ředitelé ZŠ a SŠ a víceletých 

Gymnázií ČR uváděli překážky, které by jim bránily v účasti na dalším profesním 

vzdělávání, v menší míře oproti průměru zemí zapojených do šetření.2  

Použitím odborné literatury vymezuji základní pojmy týkající se osobnosti, manažera a 

specifik profese ředitele mateřské školy, popisuji proces vzdělávání a poukazuji na možné 

bariéry procesu osobního rozvoje ředitelů MŠ. 

Průzkumné šetření této práce se zabývá zjištěním nejčastějších překážek v profesním 

vzdělávání ředitelů MŠ a sleduje aktuální názory samotných manažerů na oblast jejich 

profesního rozvoje. 

Pojmenováním, vymezením překážek a poukázáním jejich vlivů v procesu rozvoje může 

téma přispět k uvědomění si postoje ředitelů k dané problematice, zjistit do jaké míry ředitelé 

vlastnímu rozvoji věnují pozornost a zda je reálné určit možné strategické oblasti ke zlepšení. 

                                                 

1 COELHO, P.: Pátá hora. Praha, Nakladatelství Argo, 2010. ISBN 80-7203-810-9 

2 MEZINÁRODNÍ ŠETŘENÍ o vyučování a učení TALIS 2013. INFO .edu.cz: Portál o školství a 

vzdělávání [online]. © 2010-2011 ÚIV [cit. 2016-06-24]. Dostupné z: http://info.edu.cz/cs/node/60202 
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Potíže i příležitosti jsou stále kolem nás. Pokud víme, co chceme, můžeme k tomu hledat 

adekvátní cesty. Každý z nás má dle možností v každém okamžiku právo svobodné volby a 

jakákoliv cesta osobního rozvoje je důležitá.  

2. OSOBNOST, KOMPETENCE A SPECIFIKA PROFESE 

ŘEDITELE ŠKOLY 

2.1 Osobnost ředitele v současném školství  

Postavení ředitelů v dnešní době není vůbec jednoduché a výkon funkce ředitele jakéhokoliv 

stupně škol je v systému orgánů státní správy školství velmi náročné.3 

Současný ředitel školy je lídrem, manažerem, personalistou, pedagogem, osobností a hlavně 

obyčejným člověkem, který musí mít zákonem dané potřebné předpoklady a zvládnout 

všechny kompetence své profese. 

Musí být dále např. ekonomicky a právně zdatný, stará se o veřejný majetek a musí zajistit 

sponzorské dary. Dále vede učitele (pedagogické pracovníky), komunikuje se zřizovatelem, 

orgány státní správy a s rodiči atd. 

Ředitel je příkladem svým zaměstnancům, inspirací a motorem ke stále lepším výsledkům 

jednotlivých zaměstnanců. Je vizitkou celé organizace. Je příkladem i pro všechny žáky a 

jeho osobnost značně ovlivňuje charakter společnosti i vývoj ve školství.  

Ředitel primárně tedy musí rozvíjet sebe, svou osobnost, dále se vzdělávat, aby se mohl lépe 

podílet na rozvoji svých zaměstnanců i žáků. 

Z výše uvedeného vyplývá, jak je velmi důležitá osobnost ředitele školy, jaké jsou na ředitele 

kladeny vysoké nároky a jak je propojen rozvoj osobnosti ředitele s rozvojem a vývojem 

školy.  Osobnost je jedním z mnoha faktorů ovlivňující  proces profesního rozvoje. 

                                                 

3 KOŘÍNKOVÁ, H.: Řízení změny v podmínkách sloučených škol, BP CŠM UK Praha, 2015, str. 16 
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„Pojem osobnosti v psychologii vyjadřuje vnitřní organizaci duševního života člověka, 

skutečnost, že je jednotou dílčích funkcí, že tedy funguje jako jednotný celek 

interindividuálně odlišných dispozic, a jako takový vytváří smysluplné souvislosti s vnějšími 

projevy tj. s chováním individua“.4 

V psychologii existuje řada rozdílných pojetí osobnosti, definic a pojmů. Ve většině je 

obsaženo, že osobnost představuje souhrn, souvislost či propojení charakteru, 

temperamentu, schopností a také konstitučních vlastností jedince.5 

„Obvykle osobnost znamená jedinečné „Já“ člověka se všemi jeho vlastnostmi, zkušenostmi, 

charakterem, vlohami, schopnostmi a dovednostmi. V tomto pojetí je charakteristická 

individuální jedinečnost daného člověka, jeho „osobitost“.6 

Úspěšný ředitel je tedy směsice kvalitní osobnosti manažera spojená s vyrovnanou osobností 

obyčejného člověka.  Udržitelný úspěch v této souvislosti tj. to schopnost setrvávat 

v úspěchu. Vrcholem sebepoznání, sebezvládání je tzv. vitalita. Při budování této vitality 

tvoří tyto 4 disciplíny posloupnost, které J. Plamínek vepsal do pyramidy viz příloha 2.7 

                                                 

4 NAKONEČNÝ, M.: Psychologie osobnosti. Praha, Academia Praha 1998. ISBN 80-200-062, str. 9 

5 CAKIRPALOGLU, P.: Vybrané kapitoly psychologie osobnosti [online]. © Univerzita Palackého v 

Olomouci, 2013 [cit. 2016-06-11]. Dostupné z: http://www.ff.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-

katedry/psychologie/publikace/Cakirpaloglu/Cakirpaloglu_Vybrane_kapitoly_psychologie_osobnosti.pdf. 

Katedra psychologie FF UP v Olomouci 

6 OSOBNOST (Personality). Osobnost (Personality) - ManagementMania.com [online]. 2016 [cit. 2016-06-

11]. Dostupné z: https://www.citacepro.com/dok/EuYy409NbuUXPI6k 

7 PLAMÍNEK, J. Sebepoznání, sebeřízení a stres: Praktický atlas sebeovládání 3., doplněné vyd. Praha Grada, 

2013, ISBN 978-80-247-4751-4. str. 29 



10 

 

2.1.1 Vlastnosti osobnosti 

„Existují psychické vlastnosti, které mají všichni normální lidé, např. schopnost 

komunikovat, tendence vyhýbat se utrpení apod.“ Vlastnosti jsou „něco“, co lidi 

charakterizuje, odlišuje od ostatních.8 

Vlastnosti také chápeme jako dispozice tj. něco, co člověka disponuje k určitému jednání a 

prožívání (Kolaříková 2005).9 

„Je to soustava vlastností, charakterizujících celistvou individualitu konkrétního člověka, 

zaměřeného na realizaci životních cílů a rozvinutí svých možností ve společnosti. Tvoří ji 

individuální spojení biologických, psychologických a sociálních aspektů každého jedince. 

Utváří se ve vztazích k sobě, ke druhým, vůči prostředí a společnosti a projevuje se vždy jako 

celek (Říčan 2009).“10 

Charakterové vlastnosti jsou projevem lidské dimenze sociální zralosti manažera. Obecně 

lze konstatovat, že k typickým rysům patří:11 

1. osobnostní vlastnosti – vztah manažera k sobě samému, k druhým lidem, k světu (např. 

bezúhonnost, důvěryhodnost, poctivost, čestnost, zásadovost, zdvořilost apod.) 

2. činorodost a aktivita manažera – prezentovaná vztahem k práci, k vyhledávání a 

zavádění nových poznatků (např. rozhodnost, svědomitost, iniciativnost, cílevědomost, 

vytrvalost, samostatnost, odpovědnost atd.) 

3. charisma – charakterizujeme jako „kouzlo osobnosti“, určitý šarm, soubor osobních 

vlastností uznávaných okolím 

4. sociální zralost – např. dodržování zákonů a navazujících předpisů 

 

                                                 

8 ŘÍČAN, P.: Psychologie osobnosti. Praha, Orbis 1973, ISBN 978-80-247-1174-4. kapitola 2.2.1 

9 ŘÍČAN, P.: Psychologie osobnosti. Praha, Orbis 1973, ISBN 978-80-247-1174-4. kapitola 2.2.1 

10 SKOPAL, O., DOLEJŠ, M., SUCHÁ, J.: Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků 

a žákyň. Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, ISBN 978-80-244-4223-5, str. 9  

11 MIRASLEBL  PERSONAL WEB. Management – Profil a osobnost manažera. [online]. © 2000 – 2015 

Miras.cz [cit. 2016-01-20]. Dostupné z:http://www.miras.cz/seminarky/management-profil-manazera.php 
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Manažeři všech úrovní by měli být vůdčími osobnostmi s takovými vlastnostmi, jako je např. 

sebejistota, přesvědčivost, přitažlivost, iniciativní a pro aktivní jednání apod.12  

Osobnost je tedy individuální celek lidského duševního života, individuální skladba dispozic, 

faktorů, vlastností. Různí lidé mají různé schopnosti, různou úroveň inteligence, různé 

vlastnosti temperamentu. Tato interindividuální odlišnost psychických vlastností osobnosti 

je přirozeným důsledkem vrozených vloh a zejména pak odlišných zkušeností.13 

Nedílnou součástí vlastností osobnosti je temperament.  

„Pojmem temperament označujeme ty psychologické charakteristiky osobnosti, jež jsou 

vrozené (dědičné), můžeme u nich identifikovat biologický základ a týkají se formální, nikoli 

obsahové stránky chování a prožívání.“14 

Dalšími teoriemi jsou např. Něbylicinova teorie temperamentu, Merlinova, Strelauova 

regulační teorie temperamentu nebo Zuckermanův koncept „hledání vzruchu“ (Sensation 

seeking) atd. 

Klasickými typy temperamentu (Galenos, Hyppokrates) jsou nám velmi známé 4 typy: 

Sangvinik, Cholerik, Flegmatik, Melancholik. Vyznačují se přesným pozorováním a 

výraznými správnými charakteristikami, a proto jsou jako určité syndromy platné dodnes.15 

To jaký je ředitel, jaké má vlastnosti osobnosti, jaký je typ temperamentu do značné míry 

ovlivňuje přístup jeho samotného k vlastní seberealizaci a také to, jakým způsobem 

překonává překážky v profesním rozvoji. 

                                                 

12 MIRASLEBL  PERSONAL WEB. Management – Profil a osobnost manažera. [online]. © 2000 – 2015 

Miras.cz [cit. 2016-01-20]. Dostupné z:http://www.miras.cz/seminarky/management-profil-manazera.php 

13 NAKONEČNÝ, M.: Encyklopedie obecné psychologie, Academia Praha 1997, ISBN 80-200-0625-7, str. 

156 

14 BLATNÝ, M. a kol.: Psychologie osobnosti. Hlavní témata a současné přístupy. Grada Publishing, a.s. 2010, 

ISBN 978-80-247-3434-7, str. 23 

15 NAKONEČNÝ, M.: Encyklopedie obecné psychologie, Academia Praha 1997, ISBN 80-200-0625-7, str. 

349 
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2.1.2 Schopnosti   

Člověk je charakterizován také z hlediska, jak úspěšně se vyrovnává s určitými úkoly, jak 

řeší problémy, překážky ve svém životě. 

Jedním z aspektů takových činností je psychomotorický výkon. Lidé vykazují nestejnou 

úroveň výkonu, protože jsou různě výkonní a protože výkon podávají v různých vnějších a 

vnitřních podmínkách (výkon se může zhoršovat např. únavou).16 

Vnitřní dispozice se tedy k určitému druhu psychomotorickému výkonu nazývají schopnosti. 

Existuje tedy výkonnost a výkon v určitém druhu činnosti, kdy je výkonnost předpokladem 

výkonu. Výkonnost může být chápána jako vnitřní psychomotorická dispozice (např. vlohy 

tj. vrozené dispozice, nadání, schopnosti, talent, vědomosti, dovednosti). Schopnosti určují 

rozdíl v kvalitě, rychlosti a snadnosti osvojení. Schopný je ten, kdo má předpoklady rychle, 

kvalitně a snadněji si osvojit vědomosti a dovednosti.17 

Nedílnou součástí aspektů ovlivňující profesní rozvoj ředitele školy jsou jeho schopnosti, 

inteligence a emoční inteligence. Je důležité, aby ředitelé disponovali schopnostmi a 

vysokou inteligencí k zvládnutí všech kompetencí profese ředitele školy. 

2.1.3 Inteligence 

Termín inteligence nebo intelektové schopnosti označují v psychologii zpravidla celý soubor 

schopností k řešení problémů. O inteligentním chování a jednání hovoříme v případě, kdy 

se člověk velmi dobře přizpůsobuje situaci. Liší se od chování instinktivního.18 

 

                                                 

16 NAKONEČNÝ, M.: Encyklopedie obecné psychologie, Academia Praha 1997, ISBN 80-200-0625-7, str. 

297 

17 METODICKÝ PORTÁL RVP inspirace a zkušenosti učitelů. Osobnost 5. – výkonové vlastnosti – vlohy, 

schopnosti, inteligence. [online]. 2009[cit. 2016-01-20]. 

Dostupnéz: http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Ucebni_texty/Psychologie_pro_st%C5%99edn%C3%AD_%C5%A1kol

y/Osobnost_5._-_v%C3%BDkonov%C3%A9_vlastnosti,_inteligence 

18 METODICKÝ PORTÁL RVP inspirace a zkušenosti učitelů. Osobnost 5. – výkonové vlastnosti – vlohy, 

schopnosti, inteligence. [online]. 2009 [cit. 2016-01-20]. Dostupné 

z: http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Ucebni_texty/Psychologie_pro_st%C5%99edn%C3%AD_%C5%A1koly/Osobno

st_5._-_v%C3%BDkonov%C3%A9_vlastnosti,_inteligence 
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V současnosti rozlišujeme tři základní druhy inteligence:19  

1. Konkrétní inteligence – schopnost chápat vztahy mezi objekty a manipulovat s nimi 

2. Abstraktní inteligence – schopnost chápat a operovat s verbálními a jinými symboly 

3. Sociální inteligence – schopnost chápat vztahy mezi lidmi a účinně je ovlivňovat, též 

chápána jako sociální kompetence 

Velmi specifická je zejména sociální inteligence. Vysoká úroveň konkrétní i abstraktní 

inteligence nekoresponduje vždy s vysokou úrovní sociální inteligence. 

Americký psycholog H. Gardner rozlišuje hned několik druhů inteligence:20 

- interpersonální inteligence jako pojem týkající se sociální schopnosti a dovednosti 

úspěšně empaticky vyciťovat a poznávat nálady, motivační rozpoložení, potřeby a 

cíle ostatních lidí a na základě toho adekvátně sociálně komunikovat. 

- intrapersonální inteligence jako pojem týkající se úspěšné schopnosti a dovednosti 

introspekce, sebereflexe, sebepoznání i autoregulace, sebeřízení a sebevýchovy 

Dále pak uvádí jazykovou, matematicko – logickou, vizuálně – prostorovou, tělesně – 

pohybovou, hudební, přírodní a existenciální. 

2.1.4 Emoční inteligence 

H. Gardner tedy ve své knize Frames of Mind dokazuje, že neexistuje jediný typ inteligence, 

jenž nám zaručí úspěch v životě. Poukazuje na to, že mnoho lidí s IQ 160 s nízkou emoční 

inteligencí pracuje pro lidi s IQ 100, kteří jsou však v oblasti mezilidských vztahů 

neobyčejně nadaní. V každodenním životě není žádná inteligence důležitější než právě 

inteligence mezilidských vztahů.21 

                                                 

19 NAKONEČNÝ, M.: Encyklopedie obecné psychologie.  Academia 1997, ISBN 80-200-0625-7, str. 303 

20 GARDNER, H.: Frames of mind. Theory the Multiple Intelligences. Basic Book, 2011 ISBN 978-0-465-

02434-6 

21 GOLEMAN, D.: Emoční inteligence. Proč může být emoční inteligence důležitější než IQ. Metafora, s.r.o.    

Praha 2011, ISBN 978-80-7359-334-6, str. 43-46 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/socialni
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/empaticky
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/adekvatni
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/socialni
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/komunikovat
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/introspekce
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/sebereflexe
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/sebepoznani
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/autoregulace
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Ve své základní definici typologie emoční inteligence shrnuje psycholog P. Salovey pět 

hlavních oblastí schopností (Salovey, Mayer, 1990)22: 

- znalost vlastních emocí (sebeuvědomění) – umět sledovat vlastní city 

- zvládání emocí (umět emoce zklidnit, setřást, emoce mají odpovídat situacím) 

- schopnost motivovat sám sebe (schopnost dosáhnout v činnosti 

„proudění“ umožňuje vynikající výkon) 

- vnímavost k emocím jiných lidí (empatie) 

- umění mezilidských vztahů (přizpůsobit své jednání v empatii a spolupráci 

s ostatními) 

Své nedostatky v emočních schopnostech můžeme odstranit. Každá naše citová vlastnost je 

do značné míry návyk, a proto je v naší moci změnit svoje reakce k lepšímu. 

Osobnost člověka, jeho schopnosti, inteligence (všechny výše uvedené aspekty), a to jak je 

jedinec motivovaný, značně ovlivňuje schopnost překonávat překážky. 

2.1.5 Motivace 

„Obecně je motivace proces usměrňování (direktivní funkce), udržování (dokud není 

dosaženo cíle) a energetizace chování (určování jeho síly), který je psychický fenomén 

(Nakonečný, 1997). Motivace je důležitou vnitřní komponentou dynamiky osobnosti, neboť 

vede jedince k určitému, konkrétnímu jednání (Madsen, 1972, 1979; Nakonečný, 1997).“23 

V psychologii existuje mnoho teoretických konceptů motivace. Jednou z nejznámějších je 

koncepce motivace vycházející z teorie potřeb tzv. Maslowova hiearchie potřeb (viz 

příloha1). I v případě, že jedinec disponuje výraznými schopnostmi a dovednostmi 

k dosahování určitého výkonu či k realizaci určité činnosti, přesto nemusí dojít k plnému 

využití tohoto potenciálu.24 

                                                 

22 MODELY EMOČNÍ INTELIGENCE. Metodický portál RVP [online]. MindTouch Deki Open Source 

Edition v.10.0.8; ISSN: 1802-4785. [cit. 2016-06-24]. Dostupné z: 

http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/E/Emo%C4%8Dn%C3%AD_inteligence/1.Podtemata/V

yvoj_pohledu_na_emocni_inteligenci 

23  SIGMUND, M., KVINTOVÁ, J., ŠAFÁŘ, J.: Vybrané kapitoly z manažerské psychologie. Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2014, ISBN 978-80-244-4372-0 str. 4 

24  SIGMUND, M., KVINTOVÁ, J., ŠAFÁŘ, J.: Vybrané kapitoly z manažerské psychologie. Univerzita 
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Zajímavá je též dvou faktorová teorie F. Herzberga pro manažerskou potřebu. Autor vymezil 

dvě skupiny, které ovlivňují motivovanost k práci.25 

Tabulka 1: Motivovanost k práci 

Hygienické faktory 

Prevence pracovní nespokojenosti 

Motivátory 

Zjištění pracovní spokojenosti 

- firemní politika 

- kompetentnost nadřízených 

pracovníků 

- vztahy s nadřízeným, 

spolupracovníky a podřízenými 

- pracovní podmínky a mzda 

- jistota pracovního místa 

- bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci 

- pracovní úspěchy 

- možnost odborného a kariérního 

růstu 

- uznání 

- odpovědnost 

- osobní rozvoj 

Zdroj: TURECKIOVÁ, M.: Řízení a rozvoj ve firmách, upraveno. 

2.2 Kompetence ředitele školy 

 „Kompetence nám napovídá, jak se její nositel v dané situaci bude chovat, myslet a 

projevovat v určitém typu situací. Do kompetencí vstupují jednotlivé složky osobnosti (rysy, 

motivy, vnímání sebe samotného, dovednosti a vědomosti)“.26 

Klíčové kompetence jsou např. definovány jako „přenosný a univerzálně použitelný soubor 

vědomostí, dovedností a postojů, které potřebuje každý jedinec pro své osobní naplnění a 

rozvoj, pro zapojení se do společnosti a úspěšnou zaměstnatelnost.“27 

                                                 

Palackého v Olomouci, 2014, ISBN 978-80-244-4372-0 str. 4 

25 TURECKIOVÁ, M.: Řízení a rozvoj ve firmách. Grada Publishing a. s., Praha 2004, ISBN 80-247-0405-6, 

str. 61 

26  KUBEŠ, M., SPILLEROVÁ, D., KURNICKÝ, R.: Manažerské kompetence. Způsobilost výjimečných 

manažerů. Grada Publishing, a.s.  Praha 2011, ISBN 978-80-247-6304-0, str. 30 

27 VETEŠKA, J., TURECKIOVÁ, M.: Kompetence ve vzdělávání. Grada Publishing a. s, Praha 2008. ISBN 
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Na základě dosaženého výsledku můžeme odhadovat úroveň kompetencí, které pracovník 

ke splnění úkolu použil. Vyžadované kompetence se právě odvíjejí od očekávaného 

výsledku a strategie společnosti. Cílem každé společnosti je mít takové pracovníky s 

kompetencemi, které danou organizaci posunou dále. Výklad pojmu kompetence ve smyslu 

způsobilost (tedy kompetence „od sebe“) se propojuje se schopností podávat pracovní výkon. 

V takovém případě hovoříme o skutečné profesionalitě, profesní kompetenci. Těžiště 

odpovědnosti za vlastní učení a vzdělávání je přesouvána na jednotlivce. Hovoříme o tzv. 

celoživotním učení a nepřetržitém rozvoji.28  

Dobrý manažer ví, co z odborného hlediska a jak prostřednictvím znalostí metod má být 

v zájmu dalšího a efektivního fungování organizace vykonáno – a ví dále také, s kým se má 

ve svém úsilí spojit, a koho pro svůj záměr získat (osobní a sociální kompetence).29 

Požadavky na klíčové kompetence jsou zobrazeny v příloze 3. 

Kompetence jsou podle definice Mertense (1974) znalosti, schopnosti a dovednosti, které 

nejsou vázány na žádnou určitou činnost, ale otevírají člověku možnost působit v mnoha 

funkcích a na mnoha pozicích a úspěšně zdolávat překvapivé změny ve svém pracovním 

životě. Klíčové kompetence jsou (Veteška, Tureckiová 2008):30 

- souhrn kompetencí a spolupůsobení sociální, vlastní a metodní kompetence jedince; 

jde o tzv. jednací kompetenci (v jednotlivých oblastech individuálně rozdílný) 

- překonávání problémů nebo pružné přizpůsobení se změnám, resp. požadavkům, se 

kterými se jedinec setkává v průběhu života (velký počet reakcí a funkcí ve stejný 

okamžik za pomoci vyvinutých kompetencí) 

- celoživotní zvyšování jednací kompetence; plynulý vzdělávací proces sloužící 

                                                 

978-80-247-1770-8, str. 60 

28 TURECKIOVÁ, M.: Řízení a rozvoj ve firmách. GRADA Publishing a. s., 2004, Praha, ISBN 80-247-

0405-6, str. 31 

29 TURECKIOVÁ, M.: Řízení a rozvoj ve firmách. GRADA Publishing a. s., 2004, Praha, ISBN 80-247-

0405-6, str. 30-31 

30 VETEŠKA, J.: Kompetence ve vzdělávání dospělých. Pedagogické, andragogické a sociální aspekty. 

UJAK Praha 2010, ISBN 978-80-86723-98-3 str. 17 
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k vývoji osobnosti (zahrnuje také celé spektrum „neodborných“ kvalifikací).  

Kompetence můžeme definovat jako schopnost člověka úspěšně jednat, rozvíjet svůj 

potenciál na základě integrovaného souboru vlastních zdrojů. Dále pak schopnost člověka 

rozhodovat a nést za svá rozhodnutí odpovědnost v rámci dění různých úkolů, činností a 

životních situací, spojenou s možností a ochotou (motivací). Takto vymezený termín 

kompetence odkazuje na předpoklady a podmínky efektivního výkonu a rovněž potvrzuje 

oprávněnost použití konceptů vzdělávání (učení) a řízení podle kompetencí v praxi.31 

Kompetenční model ředitele školy32: 

- Lídrovské – sestavení a naplnění vize školy, určení priorit, prezentace a propagace 

školy, motivace pracovníků 

- Manažerské – stanovení strategie, personální činnosti, zajištění finančních zdrojů, 

výkon manažerských funkcí 

- Odborné – znalost právních a ekonomických předpisů, znalost školského kontextu, 

komunikační schopnosti, jazykové vybavení 

- Osobnostní - time management, seberozvoj a schopnost sebereflexe, přijímání 

rozhodnutí, práce se stresem 

- Sociální – sestavování týmů, řešení konfliktů a problémů, zvládání odporu, 

spolupráce s partnery, akceptace podmínek 

- Řízení a hodnocení edukačního procesu – plánování a vytváření kurikula, evaluace 

procesu, implementace nových poznatků do vzdělávacího procesu, využití zpětné 

vazby pro zlepšování procesu 

Z konvergentního hlediska různých přístupů a autorů (Vtípil, 1998; Muchinsky, 2000; 

Robbins, Decenzo, 2001; Georgie, Jones, 2002; Štikar a kol. 2003; Kolman, 2005; 

Mikulaštík, 2007) mezi základní manažerské kompetence můžeme zařadit pracovní 

kompetence, osobní kompetence, pozitivní myšlení, proaktivní jednání, ochota k práci, 

                                                 

31 VETEŠKA, J.: Kompetence ve vzdělávání dospělých. Pedagogické, andragogické a sociální aspekty. 

UJAK Praha 2010, ISBN 978-80-86723-98-3 str. 15 

32 LHOTKOVÁ, I., TROJAN, V., KITZBERGER, J.: Kompetence řídících pracovníků ve školství, 

1.vyd.Wolters Kluwer, Praha 2012, ISBN 978-80-7357-899-2 str. 63 
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patřičná úroveň výkonové motivace, vyšší úroveň aspirace, vyšší úroveň volního úsilí, 

zvýšená schopnost sebekontroly, manažerská etika, kreativita a flexibilita, pochopení a 

určitý nadhled, smysl pro humor a ochota k dalšímu osobnímu rozvoji33. 

Dle autorů Boyatzis, McKee v knize The new leaders, 80 až 90 % kompetencí, které rozlišují 

pracovníky na ty s průměrným a nadprůměrným výkonem patří do oblasti emoční 

inteligence. Dělí je následovně:34 

- uvědomování si sebe sama – např. sebedůvěra, emocionální uvědomování sebe sama 

- sociální uvědomování – např. empatie, organizační uvědomování 

- řízení sebe samotného – např. sebekontrola, iniciativa 

- řízení vztahů – např. rozvoj druhých, řízení konfliktů, spolupráce 

Není možné jednoznačně definovat, která z kompetencí je nejdůležitější. Je spousta aspektů, 

které do této roviny zasahují. Pokud je pracovník kompetentní, tedy plní svěřené úkoly dobře 

nebo na vynikající úrovni, znamená to, že jsou splněny tři předpoklady:35 

- je vnitřně vybaven vlastnostmi, schopnostmi, vědomostmi, dovednostmi a 

zkušeností, které k takovému chování nezbytně potřebuje 

- je motivovaný takové chování použít, tedy vidí v požadovaném chování hodnotu a 

je ochoten tímto směrem vynaložit potřebnou energii 

- má možnost v daném prostředí takové chování použít 

Aby manažer mohl být kompetentní, musí být všechny podmínky splněny současně. 

                                                 

33 SIGMUND, M., KVINTOVÁ, J., ŠAFÁŘ, M.: Vybrané kapitoly z manažerské psychologie. 

https://publi.cz/books/171/03.html/Osobnost.[online] .2014[cit. 20160214]. 

Dostupné z:https://publi.cz/books/171/03.html 

34 KUBEŠ, M., SPILLEROVÁ, D., KURNICKÝ, R.: Manažerské kompetence. Způsobilost výjimečných 

manažerů. Grada Publishing, a.s. 2011, ISBN 978-80-247-6304-0, str. 37 

35 KUBEŠ, M., SPILLEROVÁ, D., KURNICKÝ, R.: Manažerské kompetence. Způsobilost výjimečných 

manažerů. Grada Publishing, a.s. 2011, ISBN 978-80-247-6304-0, str. 27 

https://publi.cz/books/171/03.html/Osobnost.%5bonline
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2.3 Profese ředitele mateřské školy  

2.3.1 Předpoklady k vykonávání profese ředitele MŠ 

Ředitel jako statutární zástupce školy a zároveň i pedagogický pracovník, který vykonává 

přímou pedagogickou činnost, musí mít potřebné předpoklady pro vykonávání své profese, 

které jsou  uvedené v zákoně a jsou přesně vymezeny. 

Pedagogickým pracovníkem dle zákona může být ten, kdo je plně způsobilý k právním 

úkonům, má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, je bezúhonný, je 

zdravotně způsobilý a prokázal znalost českého jazyka36. 

U státních příslušníků členských států Evropské unie se odborná kvalifikace, splnění 

předpokladu bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti řídí zvláštními právními předpisy.37 

Ředitelem mateřské školy může být fyzická osoba, která splňuje zákonem dané předpoklady. 

Ředitel je povinen mít praxi ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro 

kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo ve výzkumu a vývoji 

v délce 3 roky.38 

Ředitelem školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí 

nebo dobrovolným svazkem obcí, může být jen ten, kdo splnil výše uvedené předpoklady a 

nejpozději do 2 let ode dne, kdy začal vykonávat činnost ředitele školy, získal znalosti v 

oblasti řízení školství absolvováním studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků.39  

Tato výše uvedená povinnost 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 na vysoké škole se 

zaměřením na organizaci a řízení školství.40 

                                                 

36 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících § 3, odst. 1, ve znění pozdějších předpisů 

37 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících § 3, odst. 3, ve znění pozdějších předpisů 

38 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících § 5, odst. 1 písm.a), ve znění pozdějších předpisů 

39 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících § 5, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů 

40 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících § 5, odst. 3, ve znění pozdějších předpisů 
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2.3.2 Povinnost dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Pedagogičtí pracovníci i ředitel školy mají dle zákona povinnost dalšího vzdělávání, kterým 

si obnovují, udržují a doplňují kvalifikaci. Pedagogičtí pracovníci tzn. i ředitel se mohou 

účastnit dalšího vzdělávání, kterým si zvyšují kvalifikaci. Zvýšením kvalifikace se rozumí 

též její získání nebo rozšíření.41  

Je plně v kompetenci ředitele školy ve spolupráci s odborovým orgánem plánovat a je i 

povinen stanovit další vzdělávání pedagogických pracovníků. Při stanovení plánu dalšího 

vzdělávání ředitel přihlíží ke studijním zájmům pedagogického pracovníka, potřebám a 

rozpočtu školy.42  

Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňuje např. samostudiem, na 

vysokých školách, v zařízeních pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a v jiných 

zařízeních na základě akreditace udělené ministerstvem. Prováděcí právní předpisy určují 

druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení. 

K dalšímu vzdělávání pedagogickým pracovníkům přísluší volno v rozsahu 12 pracovních 

dnů ve školním roce. O době čerpání volna rozhoduje ředitel školy a zvažuje, zda tomu 

nebrání vážné provozní důvody nebo účast pedagogického pracovníka na dalším 

vzdělávání.43  

Z výše uvedeného textu je tedy zřejmá povinnost i ředitele dále se ve své profesi vzdělávat 

a tím posilovat a rozvíjet klíčové kompetence. 

 

                                                 

41 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících § 24, odst. 4, ve znění pozdějších předpisů 

42 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících § 24, odst. 3, ve znění pozdějších předpisů 

43 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících § 24, odst. 4-7, ve znění pozdějších předpisů 
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2.3.3 Školský zákon a nařízení přímé pedagogické činnosti pro ředitele MŠ 

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb., je předškolní vzdělávání součást celého systému 

vzdělávání. Představuje první stupeň veřejného vzdělávání organizovaného a řízeného 

požadavky a pokyny Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Předškolní vzdělávání je 

postaveno na stejných zásadách jako ostatní obory a úrovně vzdělávání. Děti si již od útlého 

věku osvojují základy klíčových kompetencí a získávají tak předpoklady pro své celoživotní 

vzdělávání a uplatnění v životě.44 

Ředitel mateřské školy rozhoduje a zodpovídá za všechny oblasti týkající se poskytování 

vzdělávání a školských služeb, které musí být v souladu s právními předpisy a zákony a 

vzdělávacími programy. Má odpovědnost za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a 

vytváří podmínky pro realizaci inspekční činnosti České školní inspekce. Podává včas 

informace zákonným zástupcům dítěte o výsledcích vzdělávání a zajištuje dohled nad 

dětmi.45 

Dále zřizuje pedagogickou radu (všichni pedagogičtí pracovníci), na které se projednávají 

veškeré dokumenty, vzdělávací činnosti a kompetence související s pedagogickým procesem. 

Pracovní doba ředitele je dle zákoníku práce 40 hodin týdně.46  

Rozsah přímé vyučovací pedagogické činnosti je stanovený nařízením vlády.47  

Rozhodujícím faktorem pro stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti je 

počet tříd v mateřské škole. 

                                                 

44 KOŘÍNKOVÁ, H.: Řízení změny v podmínkách sloučených škol, BP CŠM UK Praha, 2015, str. 19 

45 KOŘÍNKOVÁ, H.: Řízení změny v podmínkách sloučených škol, BP CŠM UK Praha, 2015, str. 19 

46 Zákoník práce č. 262/2006 Sb., § 79 stanovená týdenní pracovní doba, ve znění pozdějších předpisů 

47 Sbírka zákonů č 75/ 2005, Nařízení vlády č. č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé 

výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 

pracovníků.  
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Tabulka 2: Přehled týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti ředitele mateřské školy48 

Funkce Počet tříd Počet hodin přímé vyučovací činnosti týdně 

Ředitel 1 24 

 2 21 

 3 až 4 18 

 5 až 6 16 

 7 a více 13 

Zdroj: Nařízení vlády č. č. 75/2005 Sb, upraveno. 

2.3.4 Řízení financí v současné mateřské škole 

Pro efektivní řízení školy, naplňování její koncepce a strategie potřebují mít ředitelé 

vyhovující podmínky. Ředitel má v plné kompetenci řízení finančních zdrojů a hospodaření 

s nimi.  

Ze státního rozpočtu (z veřejných zdrojů), jsou poskytovány výdaje na vzdělávání dle 

předem stanovených normativních tarifů. Pravidla hospodaření právního subjektu jsou 

uvedena v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů.49 

Zřizovatel poskytuje finanční prostředky na investiční výdaje – jednorázové výdaje na 

pořízení nebo zhodnocení majetku a na neinvestiční výdaje – běžné výdaje, zálohy na 

energie apod. 

Vlastními finančními zdroji mateřské školy jsou také finanční prostředky z úplaty za 

předškolní vzdělávání, finanční dary, doplňková činnost, zapojení do projektů apod. 

                                                 

48 Sbírka zákonů č 75/ 2005, Nařízení vlády č. č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé 

výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 

pracovníků. Příloha k Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. 

49 KOŘÍNKOVÁ, H.: Řízení změny v podmínkách sloučených škol, BP CŠM UK Praha, 2015, str. 21 
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Hospodaření ředitele s finančním rozpočtem školy velmi úzce souvisí s možnostmi dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků a zároveň i s vlastním profesním rozvojem ředitele.  

3. VZDĚLÁVÁNÍ, VZDĚLÁNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ ŘEDITELŮ 

MŠ 

3.1 Vzdělávání, vzdělání  

Obecně lze definovat pojem vzdělávání jako proces osvojování znalostí, dovedností a 

postojů.  

Výsledkem vzdělávacího procesu je vzdělání, což je systém vědomostí člověka rozvíjející 

jeho poznávací a praktické činnosti. Těmi se rozvíjejí jeho vlastnosti a ovlivňují jeho 

postoje.50 

„V obecné pedagogice a didaktice se setkáváme také s termínem edukace. Používá se jako 

synonymum termínu vzdělávání respektive vzdělávací proces. V tomto významu se vztahuje 

k prostředí školy, kde probíhají procesy řízeného učení.“51 

Z pedagogického slovníku víme, že vzdělávání je proces záměrného a organizovaného 

osvojování poznatků, dovedností, postojů aj.52 

Vzdělání je specifická edukace, která je obvykle dlouhodobá a institucionalizovaná, 

realizují ji profesionální edukátoři a je obvykle legislativně vymezena co do svého průběhu 

a produktu. V tomto případě se jedná o vzdělávání dospělých. Termín obsahuje širokou 

oblast edukačních procesů, institucí, programů řízení a podpůrných aktivit tvořící 

dohromady systém vzdělávání.53 

                                                 

50 VZDĚLÁVÁNÍ In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia 

Foundation, 2015 [cit. 2016-06-12]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD 

51 PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J.: Pedagogický slovník. 4. rozšířené vydání. Praha, Portál, 

2003. ISBN 80-7178-772-8, str. 54 

52 PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J.: Pedagogický slovník. 4. rozšířené vydání. Praha, Portál, 

2003. str. 300 ISBN 80-7178-772-8 

53 PRŮCHA, J.: Moderní pedagogika. Praha, Portál, 1997 ISBN 80-7178-170-3 
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Nejčastěji se realizuje v intenzivním rozvoji profesně orientovaného vzdělávání např. 

odborné vzdělávání, programy podnikového vzdělávání, školení za účelem zvýšení nebo 

prohloubení kvalifikace a rekvalifikace. Ve vzdělávání dospělých se nejčastěji uplatňuje také 

distanční vzdělávání.54 

Tabulka 3: Vzdělávání dospělých a další profesní vzdělávání (Mužík J.):55 

Vzdělávání dospělých 

 

Ucelené formalizované 

vzdělávání na školách  

V rámci celoživotního učení lze 

takové studium doplnit po celý 

život 

 

Další profesní vzdělávání 

realizované různými subjekty 

 

Občanské a zájmové vzdělávání 

realizované různými subjekty 

 

Další profesní vzdělávání 

Kvalifikační vzdělávání Rekvalifikační vzdělávání 

 

Postgraduální vzdělávání, zvyšování, 

prohlubování a rozšiřování kvalifikace, zaškolení 

 

Specifické, nespecifické, doplňkové, zaměstnanecké 

rekvalifikace, předkvalifikační kurzy 

Zdroj: MUŽÍK, J.: Profesní vzdělávání dospělých. Upraveno. 

Forma vzdělávání se liší dle míry a charakteru kontaktu lektora s účastníkem. Kombinací 

bezprostředního a zprostředkovaného kontaktu lektora s účastníkem je potom kombinovaná 

forma výuky. Dále se můžete setkat také s termínem terénní vzdělávání. Je tím myšlena 

taková forma vzdělávání, která zahrnuje všechny prvky předchozích forem, ale ve 

specifických podmínkách, převážně mimo rámec standardních vzdělávacích zařízení 

                                                 

54 PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J.: Pedagogický slovník. 4. rozšířené vydání. Praha, Portál, 

2003. str. 300 ISBN 80-7178-772-8 

55 MUŽÍK, J.: Profesní vzdělávání dospělých. profesni.pdf. [online]. 1997 [cit. 2015-10-05]. Dostupné 

z:http://www.uklizeno.cz/docmuzik/doc/profesni.pdf 
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a institucí, tzn. v terénu (například konference).56  

Mezi základní didaktické formy patří57: 

1. Přímá výuka (tj. přímý, osobní kontakt lektora s účastníkem, bývá zde užíván také 

termín „prezenční“ vzdělávání). 

2. Kombinovaná výuka – vznikla ze snahy zvýšit podíl individuálního studia na 

celkovém objemu vzdělávání – vstupní seminář, individuálně řízené studium, 

výcvikové semináře, závěrečný seminář. 

3. Korespondenční, distanční vzdělávání, e-vzdělávání (e-learning, m-learning). 

V praxi se dále setkáváme například s formou vzdělávání tzv. jednodenním školením, 

krátkými kurzy, semináři, studijními skupinami, studijními zájezdy, korespondenčními 

kurzy, frontálním (hromadným) vyučováním, skupinovým a  kooperativním vyučováním, 

individualizovaným a diferencovaným vyučováním, projektovým vyučováním (založeným 

na řešení komplexních teoretických nebo praktických problémů na základě aktivní činnosti 

účastníků vzdělávací akce) a další58. 

Vzdělávání je celoživotní proces. Manažer může využívat procesy profesního vzdělávání 

jako systematický a cíleně zaměřený zdroj informací, osvojování vědomostí, dovedností či 

pracovních návyků. 59  

„Vzdělávání umožňuje manažerovi na všech stupních řízení vytvářet a ovlivňovat 

komunikační formy a procesy v interní komunikaci. Jde o řízení v tzv. selfmanagementu. Pod 

tímto pojmem se rozumí analytické činnosti v souvislosti s osobou manažera (paměť, 

kreativita apod.) a efektivní spojení těchto činností s organizací jeho práce. Na to navazuje 

trénink v umění si efektivně plánovat pracovní i mimopracovní čas, v umění se efektivně 

                                                 

56 FORMY, METODY A PROSTŘEDKY FIREMNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ/ BusinessInfo.cz [online]. 

BusinessInfo.cz [cit. 2016-06-12].Dostupnéz:http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/formy-metody-prostredky-

firma-vzdelavani-2829.html#!&chapter=1 

57 MUŽÍK, J.: Andragogická didaktika. 1. vyd. Praha: Codex Bohemia, 1998, ISBN 80-85963-52-3 str. 114 

58 SKALKOVÁ, J.: Obecná didaktika, ISV Praha 1999, ISBN 80-858-66-33-1 str. 204 

59 MUŽÍK, J.:  Profesní vzdělávání dospělých, Codex 2000, ISBN 80-85963-93-0 str. 76 
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rozhodovat“.60 

Vzdělávání je vývoj ovlivňovaný neustálými změnami vnitřního a vnějšího prostředí, ve 

kterém se jedinec pohybuje.61 Proces vzdělávání zpracovaný autorem v myšlenkové mapě 

viz příloha 4. 

3.2 Profesní rozvoj ředitele MŠ 

Rozvojem můžeme označit proces, který má za cíl zlepšování původního stavu.  

Profesní (odborný) rozvoj je tedy chápán jako proces zlepšování sebe sama v rámci 

vykonávané pracovní činnosti. 

Za profesní rozvoj je považována jakákoliv činnost, kterou se rozvíjejí individuální 

vědomosti, schopnosti, dovednosti a další charakteristiky dané profese. Má obecně tři 

základní složky -  institucionální další vzdělávání, sebevzdělávání, a dále jsou to znalosti, 

zkušenosti a dovednosti získané profesní praxí ředitele. Tyto tři součásti profesního rozvoje 

se navzájem doplňují a pro profesní rozvoj jednotlivce jsou všechny tři nezastupitelně 

významné.62 

Rozvoj v tomto případě je také chápán jako primárně individuální, zaměřený na širší oblast 

způsobilostí (koncepční, metodické, řídící a vůdcovské) a na rozvoj profesních kompetencí. 

Jedná se o vzdělávací aktivity zaměřené na budoucí potřeby kariéry jedince, které usměrňují 

jeho potenciál. Tím je ovšem rozvoj zprostředkovaně orientován i na potřeby organizace a 

na její v budoucnu další úspěšné fungování (Tureckiová, 2009, str. 69).63 

 

                                                 

60 MUŽÍK, J.:  Profesní vzdělávání dospělých, Codex 2000, ISBN 80-85963-93-0, str. 78 

61 VETEŠKA, J.: Kompetence ve vzdělávání dospělých. Pedagogické, andragogické a sociální aspekty. 

UJAK Praha 2010 str. 16 ISBN 978-80-86723-98-3 

62  KOHNOVÁ, J.: Podpora profesního rozvoje učitelů. Support of professional development of teachers: 

Sborník příspěvků z konference [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta, 2012 

[cit.2016-06-12].Dostupnéz:http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-1-version1 - -

SBORNIK_CD_Profesni_rozvoj_ucitelu.pdf 

63 VETEŠKA, J.: Kompetence ve vzdělávání dospělých. Pedagogické, andragogické a sociální aspekty. 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha 2010, ISBN 978-80-86723-98-3 
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Jedná se tedy o další profesní vzdělávání, o všechny formy profesního a odborného 

vzdělávání v průběhu aktivního pracovního života, po skončení odborného vzdělávání a 

přípravy na povolání ve školském systému. 

Schéma 1: Profesní rozvoj lze znázornit takto64 

 

Zdroj: MUŽÍK, J. Profesní vzdělávání dospělých. Upraveno. 

Vzdělávání, rozvoj a učení pracovníků je už dnes vnímáno a posuzováno jako investice do 

rozvoje organizace. Jsou nositeli znalostí nebo tzv. intelektuální kapitál v organizaci, což se 

odráží v konceptu učící se organizace, ve znalostním managementu a v aplikaci modelu 

rozvoje lidských zdrojů.65 

V této souvislosti je zřejmé, že toto platí i pro ředitele mateřských škol. V naší současné 

společnosti není systémově hodnocen a podporován ve svém vlastním rozvoji. Je plně v jeho 

kompetenci jakým způsobem (jakou formou), jak dlouho a jakým směrem se ředitel bude 

rozvíjet. To velmi úzce souvisí s jeho pracovním úspěchem a profesním růstem – kariérou.   

Pro zajímavost je tato problematika blíže diskutována v souvislosti s tvorbou kariérního 

systému učitelů i ředitelů. Dalším zdrojem informací k tomuto tématu je dlouhodobé šetření 

aktuálně TALIS 2015, jehož výsledky jsou k dispozici na webových stránkách České školní 

inspekce.66 

                                                 

64 MUŽÍK, J.: Profesní vzdělávání dospělých. profesni.pdf. [online]. 1997 [cit. 2015-10-05]. Dostupné 

z:http://www.uklizeno.cz/docmuzik/doc/profesni.pdf 

65 VETEŠKA, J., TURECKIOVÁ, M.: Vzdělávání a rozvoj podle kompetencí. Kompetence v andragogice, 

pedagogice a řízení. Praha UJAK 2008 ISBN  978-80-86723-54-9, str. 11 

66 ČŠI Česká školní inspekce ČR. Česká školní inspekce [online]. © 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE [cit. 
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Ze široké škály metod vzdělávání se v současnosti pro prezenční formu přednostně 

používají metody, u nichž se předpokládá vyšší míra aktivity účastníků (interaktivní metody), 

například diskuzní metody, prostřednictvím seminářů nebo workshopů.67 

Mezi metody průběžného zdokonalování zaměstnanců, respektive rozvoje jejich profesní 

kompetence ve všech jejich složkách, také nazývané jako praktické, patří nejčastěji tyto:68 

- koučování – jde o rozvoj a podporu pracovníka prostřednictvím rozhovorů 

(vzájemná dlouhodobá interakce účastníků) 

- mentorování – varianta individuální podpory pracovníka, mentor je v pozici rádce 

- tutoring – v tomto případě jde o skupinovou péči ve vztahu expert a nováček 

- asistování – školený pracovník je přidělen jako asistent 

- stáže – dlouhodobé studijní pobyty na podobném pracovišti 

- rotace práce – pobyt v rámci organizace na různých pracovních místech 

- counselling (konzultace) – jedná se převážně o jednorázovou aktivitu  

3.3 Faktory ovlivňující proces vzdělávání 

Faktorů vstupujících do procesu vzdělávání, osobního rozvoje ředitele školy je mnoho. 

Z výše uvedených teoretických oblastí lze obecně říci, že důležitým faktorem ovlivňující 

rozvoj je osobnost jedince sama - vlastnosti osobnosti, schopnosti, temperament, inteligence, 

motivace.  

Dále pak jsou to specifika profese ředitele mateřské školy a jeho osobní i pracovní 

kompetence. 

 

                                                 

2016-06-24]. Dostupné z: http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TALIS/Navazujici-

aktivity/TALIS-2013-Souhrnna-zprava-mapujici-pedagogicke-ve 

67 TURECKIOVÁ, M.: Řízení a rozvoj ve firmách. Grada Publishing a. s. 2004, Praha, ISBN 80-247-0405-6, 

str. 103 

68 TURECKIOVÁ, M.: Řízení a rozvoj ve firmách. Grada Publishing a. s. 2004, Praha, ISBN 80-247-0405-6, 

str.103-104 
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Do procesu však vstupují ještě další vlivy, které si můžeme znázornit následujícím 

schématem: 

Schéma 2: Vlivy v procesu profesního rozvoje 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Autor 2015 

Osobní – osobnostní (intrapersonální) -  můžeme tyto vlivy, faktory někdy nazvat i jako 

osobní překážky v rozvoji (např. schopnosti, vnitřní motivace aj.) 

Organizační – v tomto smyslu chápány faktory ovlivňující uvnitř organizace (vzájemné 

vztahy na pracovišti, organizační struktura, profese ředitele, manažerské kompetence aj.) 

Specifické – vnější – specifické pro mateřské školy- školství mimo vlastní organizaci (např. 

podpora zřizovatele, financování mateřských škol aj.) 

Vnější – obecné vnější – např. legislativa, ekonomická problematika apod. 

Zajímavé jsou výsledky průzkumného šetření z diplomové práce I. Sinkulové s názvem 

Faktory ovlivňující profesní rozvoj ředitele školy.  Nejvíce ředitele (v tomto případě ředitele 

základních uměleckých škol) ovlivňuje legislativní a ekonomická problematika vedení 

školy.69 

  

                                                 

69 SINKULOVÁ, I.: Faktory ovlivňující profesní rozvoj ředitele školy, Pedf.UK Praha 2014, ISBN 

neuvedeno str. 56 

Vnější 

Specifické 

Organizační  

Osobní 



30 

 

3.4 Bariéry ve vzdělávání  

„Čím se liší překážka a příležitost? Naším postojem. Každá příležitost má v sobě překážku 

a každá překážka znamená příležitost.“70  

Šetření TALIS 2013 je mezinárodním šetřením o vyučování a učení (Teaching and Learning 

International Survey); je projektem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(OECD). Šetření TALIS (perioda šetření je 1x za 5 let) je prvním mezinárodním výzkumem, 

které se zabývá školním prostředím (např. kde vyučování probíhá, jaké mají učitelé i ředitelé 

pracovní podmínky apod.). Cílovou skupinou pro tento výzkum byly ředitelé a učitelé 

úrovně ISCED2 stupně vzdělávání (2. stupeň základních škol a nižší ročníky šesti – či 

osmiletých gymnázií).71 

Šetření TALIS se zaměřuje především na detailní analýzu situace v České republice, která 

je dle potřeby vztahována k mezinárodnímu průměru, případně k vybraným zemím.  

Postupně se zabývá zjištěními o subjektivních pocitech učitelů, atmosférou ve škole a dále i 

informacemi o obecnějších jevech i podmínkách, které mají učitelé, ale i ředitelé pro svou 

práci. 

Jednou z hlavních zjištění z tohoto šetření v oblasti vedení a řízení škol je, že ředitelé v ČR 

uváděli překážky, které by jim bránily v účasti na dalším profesním vzdělávání, v menší míře 

oproti průměru zemí zapojených do šetření.  

                                                 

70 IQ Park Liberec, veřejně dostupné, vyvěšené v prostoru LABYRINT BOHEMIA, o. p. s., Košická 1, 

Liberec, www.IQpark.cz 

71 ČŠI Česká školní inspekce ČR. Česká školní inspekce [online]. © 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE [cit. 

2016-06-24]. Dostupné z: http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TALIS/Navazujici-

aktivity/TALIS-2013-Souhrnna-zprava-mapujici-pedagogicke-ve 
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Ředitelé v ČR jako překážku nejčastěji uváděli72: 

- kolizi s pracovním rozvrhem (34 %) 

- finanční náročnost (20 %) 

- nedostatek podnětů k účasti (20 %) 

Graf 1: Překážky účasti ředitelů v profesním vzdělávání (podíl ředitelů, kteří uvedli „souhlasím a „rozhodně 

souhlasím“) 

 

Zdroj: TALIS 2013, Národní zpráva. ČŠI 

Přibližně dvě pětiny ředitelů v ČR (rozhodně) nesouhlasily, že by některá z uvedených 

skutečností představovala překážku účasti v profesním vzdělávání. 

Šetření TALIS 2013 se však omezilo výběrem respondentů (pouze úroveň vzdělávání 

ISCED2) a výčtem možných překážek dle předem daných možností v dotazníkovém šetření.  

Existují tedy ještě jiné překážky, které se v šetření TALIS 2013 neobjevily? A jaké jsou 

nejčastější bariéry ve vzdělávání ředitelů MŠ (úroveň ISCED0)? 

Šetření TALIS 2013 bylo pouze inspirací k následujícímu cíli průzkumného šetření této 

                                                 

72 ČŠI Česká školní inspekce ČR. Česká školní inspekce [online]. © 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE [cit. 

2016-06-24]. Dostupné z: http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TALIS/Narodni-

zpravy/Narodni-zprava-TALIS-2013 
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práce. Není záměrem této práce obě výzkumná šetření srovnávat. 

4. PRAKTICKÁ ČÁST  

4.1 Cíl výzkumného šetření  

Cílem výzkumného šetření je zjistit, jaké jsou nejčastější bariéry v profesním rozvoji 

ředitelů MŠ. 

Výzkumné šetření je zaměřeno na proces současného vzdělávání ředitelů MŠ. Jakou formou 

a metodami se ředitelé vzdělávají, co jim nejčastěji brání v jejich rozvoji a dále je průzkum 

zaměřen na jejich názory v oblasti profesního rozvoje (např. co je možné změnit v této 

oblasti). Zjištěním konkrétních faktů můžeme najít možné příležitosti k pozitivní změně 

v této tak důležité oblasti managementu. 

4.2 Stanovení výzkumných předpokladů 

Předpoklad 1 

Více jak 60 % dotázaných ředitelů MŠ považují svůj osobní rozvoj za velmi důležitý. 

Předpoklad 2 

Ředitelé preferují ve svém osobním rozvoji více kombinovanou formu výuky než přímou 

výuku. 

Předpoklad 3 

Ředitelé preferují ve svém osobním rozvoji více kombinovanou formu výuky než distanční 

formu vzdělávání. 

Předpoklad 4 

Pro více jak 40 % dotázaných ředitelů je nejčastější překážkou v jejich  profesním 

rozvoji  povinnost přímé pedagogické činnosti. 

Předpoklad 5 

Ředitelé nesouhlasí z více jak 40 % s tvrzením, že absolvování studia školského 

managementu na vysoké škole by mělo být součástí kvalifikačních předpokladů pro funkci 

ředitele školy MŠ. 
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4.3 Charakteristika a výběr vzorku 

V rámci předvýzkumu byla oslovena skupina 10 ředitelů, studentů školského managementu 

v Praze (2014/2015), kteří přispěli k námětu širšího průzkumného šetření. Důvodem 

k širšímu šetření byl výsledek předvýzkumu tj. odlišná tvrzení a názory týkající se anketní 

otázky: „Co Vám nejvíce brání v oblasti profesního rozvoje?“ (viz metody výzkumu). 

Základní soubor byl identifikován ve statistické ročence za rok 2015, která je veřejně 

dostupná na internetových stránkách Českého statistického úřadu. 

Tabulka 4: Počet mateřských škol v ČR (vývoj v letech)73 

 

Zdroj: Statistická ročenka za rok 2015, viz https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-ceske-republiky-

2015 

 

                                                 

73 STATISTICKÁ ROČENKA ČESKÉ REPUBLIKY - 2015. Český statistický úřad [online]. Aktualizováno 

dne: 26.02.2016 [cit. 2016-06-24]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-ceske-

republiky-2015 
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Za předpokladu, že každá mateřská škola evidována v ročence má právě 1 ředitele, základní 

soubor tvoří 5 158 osob. Tento kvantitativní indikátor je důležitý pro případnou statistickou 

interpretaci výsledků.  

Vzhledem k formě výzkumu (elektronická forma dotazníku), vzorek respondentů byl 

sestaven ze všech veřejně dostupných kontaktních údajů na ředitele MŠ z České republiky 

(2015/2016). Emailové adresy byly dohledány ze seznamu kontaktů na webových stránkách 

MŠMT.74  

Z tohoto zdroje bylo celkem dohledáno 207 záznamů v různé kvalitě dat. Pro zlepšení kvality 

(a tím i zvýšení návratnosti dotazníků) bylo 28 chybějících e-mailových adres dohledáno 

ručně, tj. pomocí vyhledávače Google byla nalezená webová prezentace a odpovídající e-

mailová adresa. Celkem bylo pro výzkumné šetření zjištěno 235 kontaktů na ředitele MŠ, 

což tvoří 4,55 % základního souboru.  

Pro zvýšení návratnosti dotazníků a tím i relevance výzkumu, byla užitá sociální síť 

Facebook. Odkaz na dotazník byl umístěn do skupin čítající učitele ZŠ/MŠ. 

Základní soubor a vzorek tvoří tyto závislosti (uvedeno v procentech): 

- Základní soubor:     5 158 (100 %) 

- Dohledané kontaktní údaje:       235 (4,55 % základního souboru), 100 

% údajů evidovaných MŠMT. 

- Počet oslovených pomocí sítě Facebook: 500 (9,69 % základního souboru) 

Budeme-li předpokládat 2 kanály distribuce dotazníku (e-mail a sociální síť), celkový počet 

oslovených respondentů byl 735, tj. 14,24 % základního souboru. 

4.4 Metody výzkumu  

1. Předvýzkum - byla použita metoda zjišťování informací formou ústních rozhovorů, 

anketa a následná analýza zjištěných informací – byla zpracována myšlenková mapa 

(Schéma 3) 

                                                 

74 ADRESÁŘE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. © 2013 – 

2016 MŠMT [cit. 2016-06-24]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-

skolstvi/adresare-skolskych-instituci 
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V rámci zjišťování informací na začátku šetření byla oslovena skupina 10 studentů oboru 

školský management; ředitelů, kteří odpovídali ústně a poté i prostřednictvím emailu na 

otázku: „Co Vám nejvíce brání v oblasti svého osobního rozvoje?“. 

Anketou byla zjištěna široká oblast možných překážek v profesním rozvoji ředitelů a 

diverzita odpovědí v rámci dotazované skupiny.  

Výsledky ústního dotazování a emailové ankety vybraných 10 respondentů jsou zpracované 

a znázorněné v  následujícím schématu. 

Schéma 3: Překážky vstupující do procesu75: 

Zdroj: Autor 

                                                 

75 Zdroj: Autor, 2015 
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Tato metoda sběru informací potvrdila širokou škálu možných překážek (vlivů), které se 

objevují v profesním rozvoji ředitelů MŠ. Dále bylo  širším šetřením zjištěno, které překážky 

z výše uvedených, jsou u vybrané skupiny ředitelů nejčastější.  

2. Metoda dotazníkového šetření  

Dotazník byl obeslán s průvodním dopisem, oslovením ředitelů s prosbou o zapojení do 

výzkumného šetření v oblasti jejich profesního rozvoje s možností zpětné vazby (v podobě 

zaslání výsledků celého průzkumu zpět).  

Dotazník má celkem 13 otázek. Z důvodu získání podrobných dat byly v dotazníku převážně 

zvoleny otevřené otázky s možností výběru odpovědi a s možností popisu dané problematiky 

(viz příloha 6).  

Časová náročnost vyplnění dotazníku byla přibližně 10 minut. 

Statistické údaje jsou zpracovány do tabulek a grafů pomocí programů společnosti Microsoft 

(Word, Excel).  

4.5 Užitá technologie 

Dotazník byl převeden do elektronické podoby a umístěn na Internet. Byl použit program 

pro tvorbu a správu dotazníku Maian Survey v1.1, viz http://www.maiansurvey.com/. 

Autorem programu je David Ian Bennett. Program je volně šiřitelný pro nekomerční využití.  

Při vstupu na stránku http://pruzkum.covax.cz/index.php je uživateli zobrazen dotazník. 

Program automaticky provádí kontroly úplnosti vyplnění polí a ověřuje i kvalitu vstupních 

dat. Tím se minimalizuje chybovost a omezuje se i neúplné zadání dat. Respondent je nucen 

dotazník dokončit. 

Odkaz na dotazník byl šířen dvěma způsoby: 

1. Adresním e-mailem na ředitele mateřských škol  

2. Umístěním odkazu na sociální sítě, tj. Facebook - https://www.facebook.com/   

Celkem 235 zjištěných záznamů bylo uloženo jako txt. a rozděleno do 10 emailů po cca 24 

adresátech (snaha o menší pravděpodobnost, že email bude označen jako spam). Na tyto 

adresy byl odeslán odkaz na dotazník a k podpoře průzkumu byl odkaz vložen i na stránky 

učitelů a ředitelů mateřských škol v sociální síti Facebook. 

V příloze 8 jsou uvedené náhledy obrazovek tak, jak byly představené respondentům, kteří 

navštívily uvedený odkaz. 

http://www.maiansurvey.com/
http://pruzkum.covax.cz/index.php
https://www.facebook.com/
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Dotazníkem bylo osloveno 735 respondentů, tj. 14,24 % základního souboru. Tato hodnota 

dovoluje použít popisnou statistiku pro interpretaci odpovědi.  

Nicméně, dotazník vyplnilo celkem 34 respondentů, tj. míra návratnosti tvořila 4,62 %, což 

může ovlivnit relevanci výstupů.  

Očekávaná podpora průzkumu vložením odkazu na sociální síť nebyla dostačující.  

Důvodem nízké návratnosti mohly být technické problémy spojené s distribucí emailů (např. 

spam, nesprávná emailová adresa apod.) 

Přesnějších výsledků by bylo možné dosáhnout statistickou inferencí, tj. promítnutí 

odpovědí vzorku na celou populaci ředitelů mateřských škol. Při víceznačných odpovědích 

(více stupňů volnosti) by výpočty byly svou složitostí nad rámec této práce. 

 

4.6 Statistická interpretace dat  

Pro přehlednost výsledků výzkumného šetření jsou získaná data zachována dle struktury 

dotazníku (pořadí otázek). 

 Jejich součástí jsou jednotlivé položky doplněny slovním komentářem, který objasňuje a 

analyzuje zjištěné informace.76 

Pro interpretaci byla použita popisná statistika (procentní vyjádření celku, aritmetický průměr, 

atd.). Odpovědi nevykazují rozptyl (průměr – medián); soubor odpovědí je téměř homogenní. 

Respondenti se shodli ve většině odpovědí.  

  

                                                 

76 Grafické znázornění výsledků otázek: Autor 
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Otázka 1: Osobní profesní rozvoj považuji za velmi důležitý a myslím si, že je nedílnou 

součástí k zvládnutí všech kompetencí ředitele mateřské školy. 

 

Cílem této otázky bylo zjistit, zda ředitelé souhlasí s tvrzením. Respondenti si mohli vybrat 

pouze jednu variantu z možných odpovědí, která nejvíce odpovídá jejich aktuálnímu názoru. 

Z celkového počtu dotazovaných odpovědělo 8,8 % (3), že spíš souhlasí a 91,2 % (31) 

souhlasí a považují profesní rozvoj za velmi důležitý. Žádný z respondentů neuvedl, že 

nesouhlasí ani spíš nesouhlasí. 

Tyto výsledky potvrzují potřebu osobnosti seberealizace a v tomto případě i poukazují na 

vysokou míru osobnostní kompetence ředitelů v rámci průzkumného šetření. 

Je pozitivní a možné obecně říci, že se ředitelé chtějí rozvíjet, a vnímají osobní rozvoj za 

nedílnou součástí k zvládnutí všech kompetencí.  

Z výsledků vyplývá potvrzený předpoklad 1., kdy více jak 60 % ředitelů považují svůj 

osobní rozvoj za velmi důležitý. 

 

 

 

 

 

 

 

0 0 3
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Nesouhlasím Spíš nesouhlasím Spíš souhlasím Souhlasím
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Otázka 2: V osobním profesním rozvoji bych zvolila a preferuji tuto formu vzdělávání 

(prosím zaškrtněte): 

 

V této otázce si měli možnost ředitelé vybrat z více možností odpovědí. 76,3 % (29) 

preferuje kombinovanou formu vzdělávání (akreditovaný seminář, školení, přednáška 

apod.). V menší míře pak častěji volí přímou výuku 15,8 % (6) a nejméně distanční 

vzdělávání 7,9 % (3).  

Z grafu vyplývá potvrzení předpokladu číslo 2., že ředitelé preferují ve svém osobním 

rozvoji více kombinovanou formu výuky (semináře, školení) více než přímou výuku a 

korespondenční, distanční formu e - vzdělávání.  

Rozvoj ředitele ale neprobíhá pouze mimo organizaci. Často a mnohdy u některých ředitelů 

probíhá profesní rozvoj jen na pracovišti.   

Tuto otázku proto podpořilo podrobné dotazování v následujících oblastech výzkumného 

šetření. 
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Otázka 3: V osobním profesním rozvoji volím nejčastěji tyto metody vzdělávání (prosím 

zaškrtněte více odpovědí) - METODY NA PRACOVIŠTI: 

  

Nejčastěji ředitelé volí metodu rozvoje na pracovišti 43,8 % (32) pracovní porady, hned 

poté následují counselling (vzájemné konzultace) 24,7 % (18), méně pak koučink 12,3 % 

(9), rotace na pracovišti 11 % (8), úplně nejméně volí mentoring 8,2 % (6). 

Ředitelé měli možnost v následujících otázkách popsat i jinou metodu na pracovišti, kterou 

užívají ve svém rozvoji (viz statistika níže).  

Někteří ředitelé, což se ale průzkumem nezjišťovalo, se mohou vzdělávat z mnoha důvodů 

jen na pracovišti.  

V praxi jsou ředitelé kompetentní ve svém osobním rozvoji, tzn., že jsou odpovědni za svůj 

profesní rozvoj, rozhodují o financování dalšího vzdělávání zaměstnanců respektive i pro 

sami sebe. Není systematicky nastavena a zakotvena zpětná vazba ředitelů výsledků svého 

profesního rozvoje k zřizovateli.  

Z toho vyplývá, že mnohdy záleží opravdu jen na schopnosti sebereflexe a odpovědnosti 

ředitelů za svůj profesní rozvoj.  
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Otázka 4: V osobním profesním rozvoji volím nejčastěji tyto metody vzdělávání (prosím 

zaškrtněte více odpovědí) - METODY MIMO PRACOVIŠTĚ: 

 

Nejčastější metodu mimo pracoviště volí ředitelé formou semináře 27,3 % (30) a 

samostudium 24,5 % (27), poté školení 21,8 % (24), přednášku 12,7 % (14), konference 8,2 

% (9), a nejméně workshop 5,5 % (6). Jinou metodu ředitelé v dotazníku neuvedli. Tato 

podotázka mohla pro respondenty znamenat možná úskalí v interpretaci, co znamenají 

jednotlivé metody. Mohou v široké interpretaci znamenat i formy vzdělávání.   

Respondenti však mohli označit metodu (formu) přímo dle názvů vzdělávací nabídky na 

současném trhu vzdělávání, což akceptuji v rámci širšího obecného výzkumného šetření. 

Ředitelé tohoto průzkumného vzorku maximálně využívají různé metody rozvoje v rámci 

aktuální nabídky na trhu vzdělávání. Vzhledem k rozložení procent v průzkumu jsou 

v poměru metod zastřešené nějakou institucí v souladu s metodou samostudia na podobné 

úrovni.  

Následujícími otázkami se v dotazníkovém šetření přiblížíme k zjišťování cíle průzkumu. 
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Otázka 5: Uveďte prosím, zda jste se setkal/la s těmito překážkami ve svém profesním 

rozvoji (zaškrtněte více možností) - STRESOVÉ (INTERPERSONÁLNÍ) SITUACE. 

         

V průběhu profesního rozvoje se 88,9 % (24) setkalo se stresovou situací (úmrtí v rodině, 

nemoc v rodině, rozvod atd.). Z důvodu velmi osobního zaměření této otázky nebyla 

záměrně zjišťována přímá příčina stresu – konkrétní stresující zátěž. V zadání otázky je 

popsáno pouze několik případů, aby dotazovaní lépe pochopili záměr výzkumného šetření.  

V oblasti jiné odpověděli respondenti z 11,1 % (3), že se nesetkali s žádnou stresující situací 

a jeden respondent uvedl jako stresovou situaci velmi špatnou spolupráci se zřizovatelem.  

V tomto pojetí jde o vztahovou rovinu, kdy sám jedinec je vystaven stresové situaci, aniž by 

byl sám příčinou. Existuje tedy situace, která daného jedince stresuje. 

Zvládání stresu, stresujícím nejen zátěžovým životním situacím je důležité věnovat náležitou 

pozornost. Obecně víme, že existují dva druhy stresu (eustres, distres). V tomto případě se 

ptáme na tzv. distres jedince, kdy stres trvá příliš dlouho nebo přesáhne určitou mez, což 

může vést k úzkosti nebo depresím.  

Každodenní stres se lidé snaží zvládnout různým způsobem (např. fyzické cvičení, různé 

relaxační techniky, meditace atd.)  

Velmi však záleží přímo na osobnosti jedince, jak je osobnostně vybaven pro zvládání 

takových situací. Nelze tedy tuto položku zobecnit.  

Je jen důležité myslet na to, že výše uvedené vysoké procento respondentů se setkalo se 

stresovou (krizovou) situací  - překážkou/bariérou v profesním rozvoji.  
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Otázka 6: Uveďte prosím, zda jste se setkal/la s těmito překážkami ve svém profesním 

rozvoji (zaškrtněte více možností) - OSOBNOSTNÍ (INTRAPERSONÁLNÍ) PŘEKÁŽKY. 

        

V oblasti zjišťování vnitřních, osobnostních překážek v profesním rozvoji respondenti 

považují za nejčastější ztrátu motivace 27,3 % (15), na stejné úrovni strach a nedostatky 

v sebeřízení 18,2 % (10), nízké sebevědomí 16,4 % (9), nemoc 12,7 % (7), osobní výdrž, 

vůle 3,6 % (2). V odpovědi jiné 3,6 % (2) se ředitelé nikdy nesetkali s osobnostními 

(intrapersonálními) překážkami. 

Tato otázka zjišťovala překážky, které si sám jedinec vnitřně staví do cesty osobního 

rozvoje. Týká se výhradně vnitřně osobnosti jedince (nízké sebevědomí, osobní výdrž, strach 

aj.) Opět měli respondenti možnost sdělit i jiné osobnostní překážky, které jim brání 

v rozvoji.  

Z průzkumu vyplynulo, že nejvyšším procentem tedy nejčastěji ředitelé ztrácí motivaci. 

Schopnost sebemotivace patří dle odborné literatury do oblasti emoční inteligence, jak je již 

popsáno v teoretické části na str. 11-12.  

Je nedílnou součástí lidské kvality a záleží pouze na daném člověku (je v kompetenci 

každého ředitele), zda se sám zaměří na své rezervy v profesním rozvoji. 
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Otázka 7: Uveďte prosím, zda jste se setkal/la s těmito překážkami ve svém profesním 

rozvoji (zaškrtněte více možností) - SPECIFICKÉ PŘEKÁŽKY MŠ (ORGANIZAČNÍ) 

            

V této otázce měli ředitelé možnost označit více odpovědí a případně napsat v kolonce jiné 

vlastní překážku v rozvoji. Ředitelé uvedli, že úvazek ředitele MŠ, povinnost přímé 

pedagogické činnosti u dětí a finanční rozpočet činí zásadní bariéru v rozvoji. Obě oblasti 

jsou vyjádřeny 38,5 % (25). Méně už zasahuje do rozvoje osobnosti zastupitelnost v oblasti 

řízení 13,9 % (9), změna pracovních podmínek 7,7 % (5) a v oblasti jiné 1,5 % (1) se 

nesetkali s těmito překážkami. 

Současný ředitel, jak již bylo v textu několikrát uvedeno, má ve své organizaci poměrně 

vysokou míru autonomie. Rozhoduje na základě zákonů o veškerém dění ve své organizaci. 

Ředitelé uvedli, že jim v rozvoji převážně nejvíce brání zákonem daná povinnost přímé 

pedagogické činnosti vzhledem k úvazku ředitele (mnoho administrativy) a finanční 

rozpočet. V tomto případě je důležité poukázat na to, že hlasy o snížení počtu hodin přímé 

pedagogické činnosti nebo úplně o zrušení této povinnosti, se ozývají ve školských sférách 

již dlouho.  

Otázka finančního rozpočtu ve školách je velmi diskutabilní. V tomto případě pro posouzení 

výsledků průzkumu je příhodné hloubkové šetření celého systému financování na školách. 
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Otázka 8: Uveďte prosím, zda jste se setkal/la s těmito překážkami ve svém profesním 

rozvoji (zaškrtněte více možností) - PŘEKÁŽKY MIMO ORGANIZACI (VNĚJŠÍ)  

        

V této otázce ředitelé označili, že se nejčastěji setkali s (překážkou vnější) nevhodným 

systémem vzdělávání 38,5 % (10), se ztrátou podpory zřizovatele/vnější motivací 26,9 % 

(7), s nevhodnou nabídkou vzdělávání 23,1 % (6) a v oblasti jiné 11,5 % (3) ředitelé uvedli, 

že se nesetkali s uvedenými překážkami; jeden respondent uvedl jako další překážku 

vzdálenost místa vzdělávání k místu výkonu práce. Jeden respondent uvedl „šikanu“ 

zřizovatele. 

Takto definované možnosti výběru překážek byly záměrné. I v tomto případě ředitelé 

považují za největší překážku nevhodnou nabídku vzdělávání a nevhodný systém 

vzdělávání. Vypadá to (pro uvedený vzorek respondentů), že systém vzdělávání není stále 

vhodně nastaven na potřeby a možnosti ředitelů.  

Očekávané výstupy (konkrétní překážky), jsou zobecněny v následující otázce, ve které 

respondenti odpovídali slovně. 
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Otázka 9: Pokud bych mohl/la něco v profesním rozvoji ředitelů MŠ změnit, bylo by to: 

Z 22,1 % respondenti odpověděli, že by nezměnili nic nebo neví.  

Ředitelé (77,9 %) na profesní vzdělávání a rozvoj obecně, co by v profesním rozvoji mohli 

změnit, napsali toto: 

- zařazení stáží, větší nabídka vzdělávání, organizovat vzájemná setkávání ředitelů MŠ, 

předávání zkušeností, síťování škol se stejnou organizací (např. sloučená ZŠ a MŠ) 

uvedli nejčastěji (18 %) 

- méně administrativy, snížit úvazek ředitele, mít sekretářku 

- nespojovat stupně škol, zvýšit prestiž mateřských škol 

- mít více finančních prostředků na plný úvazky učitelů 

- zvýšit finanční prostředky na vzdělávání (nelze zaplatit semináře na klíč) 

- vyšší vzdělávací nabídka na úrovni okresních měst  

- kratší povinnost přímé pedagogické činnosti u dětí (již se řeší) 

- finanční ohodnocení 

- zastupitelnost učitelek při nemoci 

- snížení počtu dětí na třídu 

- větší opora státu 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že nejvíce ředitelům v jejich osobním rozvoji překáží 

administrativní zátěž, úvazek ředitele – plnění zákonem dané přímé pedagogické činnosti u 

dětí, nízké finanční prostředky na vzdělávání a obecně finanční toky ve školství. 

V odpovědích se často opakovalo přání zvýšit vzdělávací nabídku v místě dané mateřské 

školy – na úrovni okresních měst, systémově organizovat vzájemná setkávání ředitelů MŠ – 

vzájemné konzultace a stáže. 

Cílem následujících otázek bylo zjištění dalších osobních a pracovních ukazatelů; zjistit 

bližší informace o reprezentativním vzorku respondentů. 
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Otázka 10: Jak dlouhé je Vaše funkční období ředitele MŠ? 

           

Funkční období ředitele trvá (školský zákon §166) 6 let. Respondenty jsou převážně ředitelé, 

kteří ve svém funkčním období setrvávají 7 a více let 55,9 % (19), 3 – 6 let 32,4 % (11) a 

začínající ředitelé jsou zastoupeni v 11,8 % (4) výzkumného šetření. 

 

Otázka 11: Jakou má kapacitu vaše mateřská škola? 
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V šetření je nejvíce zastoupeno ředitelů, jejichž kapacita mateřské školy je 2-4 třídy  41,2 % 

(14), 1 třída 32,4 % (11), a nejméně 5 a více tříd 26,5 % (9). Díky výsledkům této otázky 

máme obecnou představu o počtu hodin přímé pedagogické činnosti u dětí dotazovaných 

ředitelů.  

Vzhledem k předešlým výsledkům nejvíce respondentů musí věnovat přibližně 18 – 21 

hodin týdně přímé pedagogické činnosti s dětmi.  

 

Otázka 12: Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?  

  

Ředitelé mají v 27,3 % (12) univerzitní vzdělání bakalářské a ukončené studium pro ředitele 

škol, z 22,7 % (10) univerzitní magisterské vzdělání a 20,5 % (9) střední odborné vzdělání 

a v 2,3 % (1) jiné (vyšší odborné vzdělání).  
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Otázka 13: Absolvoval/la jste studium Školský management na vysoké škole: 

         

Další součástí výzkumného šetření bylo zjištění, zda respondenti studovali/studují školský 

management nebo nikdy nestudovali a měli dále možnost napsat z jakého důvodu. 

Z celkového počtu dotázaných respondentů 42,9 % (15) studovalo školský management 

v uplynulých letech, 31,4 % (11) respondentů označilo, že nikdy nestudovali a neuvažují o 

studiu, důvodem je absolvování FSI nebo vysoký věk, zaneprázdněnost v souvislosti 

s vysokým počtem tříd (16 tříd). V oblasti jiné 11,4 % (4) uvedli jiné zaměření studia na VŠ. 

 

Otázka 14: Studium Školského managementu jsem zahájila/zahájím z důvodu:  

          

Další otázkou vztahující se k předešlé otázce o dosaženém vzdělání respondentů byl 

zjišťován důvod ke studiu školského managementu. 43,3 % (13) je to osobní zájem 

respondentů školský management studovat, 26,7 % (8) respondentů se vyjádřila k otázce 
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číslo 9 (nezahájím – důvody popsány v předchozí otázce). Pro zvýšení kvalifikace 

absolvovalo studium školského managementu 23,3 % (7) respondentů.  6,7 % (2) 

respondentů uvedlo, že studium zahájilo/zahájí  z důvodu zájmu ze strany zřizovatele. 

Studium školského managementu na vysoké škole není v současnosti kvalifikačním 

předpokladem před nástupem do funkce ředitele mateřských škol.  

Je velmi pozitivní, že z velké části je to právě osobní zájem samotných ředitelů se rozvíjet 

dál v oblasti své profese.  

 

Otázka 15: Myslím si, že absolvování studia Školského managementu na vysoké škole by 

mělo být součástí kvalifikačních předpokladů pro funkci ředitele školy MŠ.  

           

S tímto tvrzením souhlasí 32,4 % (11) dotázaných ředitelů, 35,3 % (12) spíš souhlasí, spíš 

nesouhlasí 26,5 % (9) a nesouhlasí 5,9 % (2).  

Sekundárním cílem bakalářské práce bylo zjistit aktuální názor ředitelů na vzdělávání. 

Předpokladem 3 je tvrzení, že ředitelé nesouhlasí z více jak 40 % s tím, že absolvování studia 

školského managementu na vysoké škole by mělo být součástí kvalifikačních předpokladů 

pro funkci ředitele školy MŠ. S tvrzením nesouhlasí a spíš nesouhlasí dohromady 32,4 % 

z dotazovaných ředitelů.  

Více jak 60 % ale souhlasí a spíš souhlasí, že absolvování studia školského managementu 

na vysoké škole by mělo být součástí kvalifikačních předpokladů.  
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Otázka 16: V loňském roce jsem absolvoval/la (uveďte počet, jaké vzdělávání, případně co 

studujete): 

Tato otázka byla zařazena záměrně jako doplňující k výše uvedenému sběru dat. Cílem této 

otázky bylo zjištění konkrétních oblastí rozvoje dotazovaných, kolik a jaké studium 

v loňském roce ředitelé absolvovali. Na tuto otázku celkem odpovědělo 21 respondentů (z 

34). Absolvované vzdělávání ředitelů je rozděleno dle tipu a četnosti z původního zdroje 

(viz příloha 7) 

Ředitelé v současnosti studují: 

Vzdělávací kurzy NIDV 3x 

ČŠI 3x 

Montessori pedagogika 2x 

FSŘ funkční studium ředitele 2x 

Management vzdělávání 1x 

Andragogika 1x 

VŠ obor sociální 1x 

Studium pro vedoucí pracovníky 1x 

Předškolní a mimoškolní pedagogika 1x 

 

Seminář (celkem 36 tipů uvedených seminářů): 

Odborné semináře 10x 

Školský management 4x 

eTwinning 2x 

Čtenářská gramotnost 2x 
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BOZP a PO 2x 

První pomoc u dětí předškolního věku 1x 

Dramatická výchova v MŠ 1x 

Hudební výchova v současné škole 1x 

Jazyk a řeč 1x 

Jazykové chvilky v MŠ 1x 

Spolupráce s rodiči 1x 

dítě s IP v MŠ 1x 

Práce s interaktivní tabulí 1x 

Polytechnická výchova v MŠ 1x 

Právní předpisy ve školství 1x 

Inspekční činnost ve školách a šk. 

Zařízeních 

1x 

Projekt NOQEST systému Inspl IS data 1x 

HELPDESK 1x 

Kurz logopedické prevence 1x 

Logopedický kurz 1x 

Komunikační dovednosti 1x 

Spolupráce MŠ a ZŠ 1x 
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Školení (celkem 12 tipů uvedených školení):  

školení ITC 8x 

Změny v legislativě 1x 

Práce s týmem 1x 

Rodina a škola 1x 

Získávání dotací 1x 

Supervize 1x 

Osobnostní rozvoj 1x 

Mentoring 1x 

Pravidelně se zúčastňuji krajského setkání 

ředitelek 

1x 

Další vzdělávání v našem okrese 1x 

 

Otázka 17: Jste žena nebo muž? 

         

Z 97,1 % (33) respondentů jsou ženy a 2,9 % (1) jsou muži. 

33
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4.7 Shrnutí výzkumného šetření 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit nejčastější přehled překážek v profesním rozvoji 

ředitelů MŠ. Zde je souhrn zjištěných výsledků. 

Z výzkumného šetření vyplývá, že se ředitelé (97,1 % žen) mateřských škol uvedeného 

vzorku respondentů nejčastěji setkávají se stresujícími situacemi (rodinné, krizové 

situace), kterým musí čelit. Nejčastěji (88,9 %) je tedy ovlivňují osobní faktory vstupující 

do procesu vzdělávání.  

Zhruba více jak třetina dotazovaných ředitelů MŠ považuje za překážku v profesním 

rozvoji povinnost přímé pedagogické činnosti, finanční rozpočet a nevhodný systém 

vzdělávání. Tyto překážky můžeme zařadit do oblasti organizačních a specifických faktorů 

ovlivňující proces vzdělávání.  

Méně než třetina dotázaných respondentů se pak setkává s vlastní ztrátou motivace, ztrátou 

podpory zaměstnavatele, nevhodnou nabídkou vzdělávání, strachem z neúspěchu, 

nízkým sebevědomím, kolizí s pracovním rozvrhem, nemocí, změnou pracovním 

podmínek, osobní výdrží. 

Nejčastější překážky vyjádřené %: 

1. Rodinné krizové (stresové) situace 88,9 % 

2. Úvazek ředitele (přímá pedagogická činnost) 38,5 % 

3. Finanční rozpočet 38,5 % 

4. Nevhodný systém vzdělávání 38,5 % 

5. Ztráta motivace 27,3 % 

6. Ztráta podpory zřizovatele /vnější motivace 26,9 % 

7. Nevhodná nabídka vzdělávání 23,1 % 

8. Nedostatky v sebeřízení 18,2 % 

9. Strach z neúspěchu 18,2 % 

10.  Nízké sebevědomí 16,4 % 

11.  Kolize s pracovním rozvrhem (zastupitelnost v oblasti řízení) 13,8 % 

12.  Nemoc 12,7 % 

13.  Změna pracovních podmínek 7,7 % 

14.  Osobní výdrž 3,6 % 
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Dalším záměrem průzkumného šetření bylo ověření uvedených předpokladů a bližší vhled 

do procesu aktuálního profesního rozvoje ředitelů mateřských škol. Sekundárním cílem bylo 

zjistit, jaký mají ředitelé vztah k osobnímu rozvoji a jakou formu, metodu v  současnosti 

nejčastěji využívají a co studují. 

 

4.8 Souhrn ověření výzkumných předpokladů  

Předpoklad 1 

„Více jak 60 % dotázaných ředitelů MŠ považují svůj osobní rozvoj za velmi 

důležitý.“ 

Ředitelé mateřských škol (91,2 %) považují svůj osobní rozvoj za velmi důležitý a myslí si, 

že je nedílnou součástí k zvládnutí všech pracovních kompetencí. 

Předpoklad 1 se potvrdil. 

 

Předpoklad 2 

„Ředitelé preferují ve svém osobním rozvoji více kombinovanou formu výuky než 

přímou výuku.“ 

Kombinovanou formu vybralo 76,3 % dotázaných ředitelů. Ředitelé preferují ve svém 

osobním rozvoji kombinovanou formu výuky než přímou výuku.  

Předpoklad 2 se potvrdil. 

 

Předpoklad 3 

„Ředitelé preferují ve svém osobním rozvoji více kombinovanou formu výuky než 

distanční formu vzdělávání.“ 

Kombinovanou formu vybralo 76,3 % dotázaných ředitelů. Ředitelé preferují ve svém 

osobním rozvoji kombinovanou formu výuky než distanční formu vzdělávání.  

Předpoklad 3 se potvrdil. 
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Předpoklad 4 

„Pro více jak 40 % dotázaných ředitelů je nejčastější překážkou v jejich  profesním 

rozvoji  povinnost přímé pedagogické činnosti u dětí.“ 

S překážkou týkající se úvazku ředitele se související přímou pedagogickou činností u dětí 

se setkalo 38,5 % dotázaných respondentů. 

Předpoklad 4 se nepotvrdil. 

 

Předpoklad 5 

„Ředitelé nesouhlasí z více jak 40 % s tvrzením, že absolvování studia školského 

managementu na vysoké škole by mělo být součástí kvalifikačních předpokladů pro 

funkci ředitele školy MŠ.“ 

S tvrzením nesouhlasí a spíš nesouhlasí dohromady 32,4 % z dotazovaných ředitelů.  

Předpoklad 5 se nepotvrdil. 
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5. ZÁVĚR 

„Skutečně úspěšní lidé nejsou ti, kdo vyhráli všechny své zápasy; ale ti, kdo překonali 

všechny své prohry.“77 

Vzdělanost je jedním z nejdůležitějších atributů celé společnosti a není tajemstvím, že 

existuje přímá úměra mezi kvalitou ředitele školy a výsledky školy. Osobností ředitele tedy 

celý proces profesního rozvoje začíná a někdy díky míry schopnosti sebereflexe bohužel i 

končí. Je plně v kompetenci ředitele školy se vzdělávat, jakým způsobem a jakým profesním 

směrem se bude rozvíjet. Sebeuplatnění a rozvoj sebe sama patří k základním potřebám 

jedince.  

Nejčastější překážkou uvedeného vzorku ředitelů MŠ v rozvoji bývají krizové stresující 

situace. Každý z nás se setkáváme s takovou překážkou; považujeme ji v danou chvíli za 

krizovou a musíme se s ní vypořádat (a nejen v rámci profesního rozvoje).  

Je důležité na takové situace a životní momenty myslet a nepodceňovat jejich vliv na proces 

rozvoje. Tyto případy přinášejí nečekané změny a jedinec je vystaven okamžikům, kdy musí 

být schopen flexibility a musí být připravený na cokoliv. Je také důležité, do jaké míry je 

daný jedinec vůči nepříjemným a stresujícím situacím odolný. „To co nás nejčastěji 

zastavuje, je překážka v naší hlavě – naše přesvědčení, že něco nedokážeme zdolat.“78 

Výzkum přináší další informace týkající se ostatních překážek, které si do procesu nepřináší 

jedinec sám. Ředitelům mateřských škol také překáží ze zákona nařízená přímá pedagogická 

činnost u dětí (úvazek ředitele školy), nízké finanční zdroje, a nevhodný vzdělávací systém. 

Jsou to překážky v profesním rozvoji, které ředitel musí do určité míry akceptovat.  

Vzhledem k různorodosti aspektů (velikost školy, obec, kraj, osobnost vzdělaného ředitele 

školy apod.) a dalších vlivů, které do celého procesu profesního rozvoje ředitelů vstupují, 

nemůžeme objektivně posoudit, zda se jedná o překážky ohrožující nastavení celého 

vzdělávacího systému. 

                                                 

77 CASANOVA, P.: Dvanáct srdcí. First Class Publishing, 2016 ISBN 978-80-906138-1-2, str. 54 

78 CASANOVA, P.: Dvanáct srdcí. First Class Publishing, 2016 ISBN 978-80-906138-1-2, str. 54 
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Propracovanou podobu systému vzdělávání např. můžeme najít v diplomové práci s názvem 

Kompetenční model ředitelů škol a jejich další vzdělávání (M. Bareše, 2012). Výsledkem 

výzkumného šetření M. Bareše je návrh rámcové struktury dalšího vzdělávání ředitelů škol, 

která vychází z potřebných kompetencí. Autor uvádí, že ředitelé preferují spíš prezenční 

formu vzdělávání než metodu koučinku, mentoringu a poradenství.79 

Systém vzdělávání je pružný, stále se vyvíjí a mění. 

V současnosti ředitelé MŠ (respondenti) preferují kombinovanou formu vzdělávání a 

mnohem častěji volí profesní rozvoj např. metodou pracovních porad.  

Hledají si cesty osobního růstu sami, častěji volají po vzájemných konzultacích a rozvíjí se 

přímo v praxi.  Ředitelé věnují často svůj volný čas k samostudiu. 

Přání dotázaných ředitelů je zvýšit vzdělávací nabídku i v místě dané mateřské školy, 

systémově organizovat vzájemná setkávání ředitelů MŠ např. v podobě skupinových 

supervizí, podporovat vzájemné konzultace a stáže.  

 Pro ředitele je profesní rozvoj velmi důležitý a myslí si (67,7 % z respondentů), že studium 

Školského managementu by mělo být součástí kvalifikačních předpokladů pro funkci 

ředitele mateřských škol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

79 BAREŠ, M.: Kompetenční model ředitelů škol a jejich další vzdělávání, Diplomová práce, CŠM PedF UK 

Praha 2012, str. 124 
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8. PŘÍLOHY 

Příloha 1: Maslowova  pyramida, hiearchie potřeb 

 

 

 

Zdroj: VEDENÍ LIDÍ A MOTIVACE, UNIVERZITA - ONLINE.CZ. Univerzita - online.cz [online]. BY 

ROMAN ON 3.3.2012 [cit. 2016-06-24]. Dostupné z: http://www.univerzita-online.cz/mng/zaklady-

managementu/vedeni-lidi-a-motivace  
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Příloha 2: Pyramida vitality pro sebezvládání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: PLAMÍNEK, J. Sebepoznání, sebeřízení a stres: Praktický atlas sebeovládání 3., doplněné vyd. Praha 

Grada,2013. 29 s. ISBN 978-80-247-4751-4. 

 

  

 

  Smysl života (užitečnost) 

Způsob života (efektivita) 

rovnováha , okamžitý úspěch 

 nerovnováha, neúspěch 

Učení se  

(stabilita) 

Vedení  

(dynamika) 

Vitalita, udržitelný úspěch 
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Příloha 3: Požadavky na klíčové kompetence vzdělávání 

 

 

 

 

IQ - analytické, systémové, odborné a metodické schopnosti 

EQ - sociální a osobnostní (emocionální) kompetence 

AQ - akční kompetence 

CQ - kreativní inteligence = IQ + EQ + AQ 

 

Zdroj: HOSPODÁŘSKÉ NOVINY IHNED: Cíl: efektivnější proces vzdělávání. : Bohuslava Mihalčová 8. 7. 

2004 00:11 [online]. 2016 [cit. 2016-06-24]. Dostupné z: http://ihned.cz/c3-14611080-000000_d-14611080-

cil-efektivnejsi-proces-vzdelavani 
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Příloha 4: Proces vzdělávání z hlediska osobního, vnitřního a vnějšího zájmu 

 

 

Zdroj:  Myšlenková mapa - Dita Kubisková, DiS. 2015 
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Příloha 5: Překážky v mysli 

Zamysleme se tedy, co nás v životě tak „brzdí“: 

 

- Nemáte – li úspěšnou minulost, není to důvod, abyste neměli úspěšnou 

budoucnost. 

- Nezáleží na tom, co uděláte jednou za čas, záleží na tom, co děláte den za dnem. 

- Velké množství životních neúspěchů bylo zapříčiněno tím, že si lidé neuvědomili, 

jak blízko mají k úspěchu, když to vzdali. 

- Každé ráno dostane člověk na své konto úplně zdarma 24 hodin a je na něm co s nimi 

udělá. 

- Pamatuj si, že štěstí nezávisí na tom, kdo jsi nebo co máš, závisí výhradně na tom, 

jak myslíš. 

- Čtyři krátká slova shrnují to, co pozvedlo většinu úspěšných lidí nad davy: „Ještě o 

kousek více.“ 

- Disciplína začíná zvládnutím svých myšlenek. Jestliže nedokážete ovládat své 

myšlenky, nedokážete ovládat to, co děláte. 

- Cítit se špatně je zvyk. Být šťastný je zvyk. Volba je na vás. 

- Nedostatek peněz není překážka. Překážkou je nedostatek nápadů. 

- V životě můžete dosáhnout čehokoliv, máte – li odvahu o tom snít, inteligencí 

vytvořit realistický plán a vůli dosáhnout ten plán do konce! 

 

Zdroj: IQ Park LIBEREC, veřejně dostupné, vyvěšené v prostoru LABYRINT BOHEMIA, o. p. s., Košická 1, 

Liberec, www.IQpark.cz, upraveno 

  

http://www.iqpark.cz/
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Příloha 6: Dotazník 
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Příloha 7: Analýza otázky č. 12 dotazníku 

Ředitelé v současnosti studují (čísla označují respondenty): 

1. 8x - andragogika, první pomoc u dětí předškolního věku, supervize, osobnostní 

rozvoj, práce s týmem, nové metody ve školství, změny ve školské legislativě, rodina 

a škola 

2. 3 získávání dotací, mentoring, ČŠI 

3. 4 semináře ke školskému managementu, 8 seminářů školení ICT, 2 semináře -  

eTwinning, 2 semináře ke čtenářské gramotnosti  

4. semináře Montessori pedagogiky 

5. minimálně 6 odborných seminářů 

6. management vzdělávání na CŠM PedF UK 

7. DVPP akreditované semináře - Dramatická výchova v MŠ, Hudební výchova v 

současné škole, Jazyk a řeč, jazykové chvilky v MŠ 

8. 5 - spolupráce s rodiči, dítě s IP v MŠ, práce s interaktivní tabulí, BOZP a PO, 

polytechnická výchova v MŠ 

9. BOZP a PO, Právní předpisy ve školství, Inspekční činnost ve školách a šk. 

zařízeních projekt NOQEST systému Inspl IS data, HELPDESK. 

10. funkční studium ředitelů 

11. 2. ročník VŠ, bakalářské studium, obor sociální práce. 

12. pravidelně se zúčastňuji krajského setkání ředitelek, semináře si vybírám dle potřeby 

školy 3-4 ročně. 

13. studium pro vedoucí pracovníky 

14. 2 vzdělávací kurzy NIDV -studuji funkční studium pro ředitele škol a školských 

zařízení 

15. ČŠI - 2x k přechodu odesílání materiálů ČŠI přes internetové stránky a k tvorbě ŠVP 

16. dvouleté studium Montessori 

17. další vzdělávání v našem okrese 
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18. předškolní a mimoškolní pedagogiku 

19. logopedický kurz 

20. kurzy NIDV, kurz logopedické prevence, kolokvium ředitelů 

21. Funkční studium, Spolupráce MŠ a ZŠ, Komunikační dovednosti 

 

Příloha 8: Náhledy obrazovek dotazníku na internetové stránce  

 

 

Na adrese http://pruzkum.covax.cz/admin/index.php program nabízí správu dotazníků 

(přidání, odebrání otázek, jejich definice atd.), umožňuje sledovat odpovědí respondentů 

v reálném čase, exportovat data, atd. 

 

  

http://pruzkum.covax.cz/admin/index.php
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Příloha 9: Náhled na stránku s nastavením dotazníku 

 

 


