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SOUHRN

Tato práce  se  zaměřuje  na  školský  management,  konkrétně  se   zabývá řízením mateřské

školy. Cílem této práce je popsat základní role, funkce, práva a povinnosti ředitelky mateřské

školy. Jednotlivá témata jsou věnována fázím řídícího procesu, osobnosti řídícího pracovníka

a základním činnostem manažera – ředitelky mateřské školy. Na stejné téma se  soustřeďuje i



výzkumná sonda, jejíž součástí je analýza dat získaných z dotazníku zaměřeného na zkoumání

práce  ředitelky  mateřské  školy.  Naše  výzkumná  sonda  naznačuje,  že  skupina  našich

respondentů, bez předchozí zkušenosti s řízením preferuje humanistický styl řízení a více času

věnuje  práci s veřejností a naopak méně administrativě, oproti skupině se zkušeností v řízení

školy.
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SUMMARY

This dissertation is focusing on educational management, dealing with proceeding at nursery

school. The objective of this dissertation is to describe basic roles, functions, discretions and

duties of head teacher in nursery school. Discrete subjects are devoting oneself to parts of

control  process,  the personality of head worker and the basic activities – head teacher  in

nursery school. Practical part of this dissertation is based on the same subject; whose contains

data analysis gathered from an answer sheet research focused on observation of head teacher’s

work  in  nursery  school.  Research  is  focused  on  the  same  subject,  whose  components  is

analysis  of  data  which  were  obtained  by  list  of  questions  focused  on  research  of  head

teacher’s work in nursery school.  Our research indicates, that group of respondents with no

previous  experience  with  management  prefers  scholastic  style  of  management  approach -

more time dedicated for dealing with public, less time for administration. This approach is

opposite in comparison with respondents with management experience.
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