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ANOTACE 
Tato práce se věnuje problematice jmenování ředitele střední školy z vnitřních 

zdrojů organizace. Cílem je stanovit, jak se k této problematice staví samotní ředitelé 
středních škol, jestli považují za výhodu jmenování ředitele střední školy z vnitřních 
zdrojů organizace. Práce zahrnuje dotazníkové šetření, které mapuje názory 
jednotlivých ředitelů, kteří byli sami zvoleni do své funkce z vnitřních zdrojů 
organizace v Karlovarském a Ústeckém kraji. Výzkum pomocí dotazníku byl doplněný 
i rozhovory se třemi řediteli středních škol. 

Teoretická část se zabývá získáváním zaměstnanců, popisuje oblast konkurzního 
řízení na ředitele školy, dále se zabývá jmenováním a kompetencemi ředitele školy. 

Získané výsledky mohou sloužit jako podklady pro členy konkurzní komise. 
Dále je mohou využít zřizovatelé škol i jednotliví ředitelé. 

KLÍČOVÉ POJMY 
ředitel školy, konkurzní řízení, jmenování do funkce, kompetence ředitele 
 
ABSTRACT 
              This thesis is focused on problemacy of appointing a secondary school director 
recruited from the school´s staff. The goal is to define the directors´ attitudes and 
whether this way of choosing a director is considered to be an advantage. The thesis 
includes a questionnaire research covering the opininons of directors who were 
appointed into their positions from the schools‘ staff in Karlovarský and Ústecký 
region. The questionnaire research involves three interviews with secondary school 
directors. 
           The theoretical part deals with recruiting employees, describes procedure of 
choosing a new school director, his/her appointment and competences of the school 
director. 
          The results can be used as resources for the comittee members. The authorities 
and directors themselves can also benefit from the results. 
KEY WORDS 
school director/headmaster, recruiting procedure, director’s competences 
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ÚVOD 
Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila jmenování ředitele střední školy 

z vnitřních zdrojů organizace, protože sama jsem zaměstnancem střední školy, ve které 
byl ředitel jmenovaný z vnitřních zdrojů organizace – z řad pedagogů této školy. 

Uchazeč na pozici ředitele školy musí splňovat podmínky stanovené zákonem, 
při tom není rozhodující, zda tento uchazeč působí v dané škole. Zdánlivě se tedy může 
zdát, že jde o jednoduchý úkol, ale opak je pravdou. Konkurzní komise vybírá 
nejvhodnějšího kandidáta z přihlášených uchazečů, ovšem konečné rozhodnutí je na 
zřizovateli, který jmenuje ředitele školy do funkce. Předložená práce může sloužit pro 
členy konkurzní komise či zřizovatele škol, zda mají více usilovat o to, aby se do 
konkurzního řízení na volnou pozici ředitele školy hlásili zájemci z vnitřních zdrojů 
konkrétní školy.  Rovněž se může jednat o vhodnou pomůcku při jmenování nástupců 
stávajících ředitelů škol. Zároveň také potencionální uchazeči na pozici ředitele, kteří 
zvažují přihlášení do konkurzního řízení, budou moci získat představu, co obnáší 
konkurzní řízení, což pak může být důležitým faktorem při jejich rozhodování. 

Cílem bakalářské práce je zjistit, jaké hlavní výhody a nevýhody s sebou přináší 
jmenování ředitelů středních škol z vnitřních zdrojů organizace z pohledu samotných 
ředitelů. 

První část práce je teoretická a vychází z poznatků v odborné literatuře. Týká se 
zejména získávání zaměstnanců a průběhu konkurzního řízení. Další kapitola 
v teoretické části se věnuje jmenování ředitele, následně jsou uvedeny kompetence, 
práva a povinnosti ředitele. Žádná škola ani její ředitel nejsou izolované prvky, jsou 
součástí sociálního prostředí, které je ovlivňováno mnoha faktory. Nejvíce je činnost 
ředitele ovlivněna sociokulturním prostředím, ve kterém se škola nachází. V praktické 
části bakalářské práce bude vyhodnoceno dotazníkové šetření doplněné rozhovory 
s řediteli středních škol z Ústeckého a Karlovarského kraje. Konkrétně se bude tato část 
práce zaměřovat právě na ředitele středních škol, kteří vzešli z řad organizace školy. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
1 Vymezení základních pojmů 

Tato kapitola se bude věnovat charakteristice základních pojmů. Budou definovány 
pojmy řízení organizace, personalistika, personální řízení, personální činnost a řízení 
lidských zdrojů. 

1.1  Řízení organizace 
Řízení organizace zahrnuje všechny činnosti počínaje od stanovení systému 

řízení, hodnot a pravidel organizace, nadefinování a soulad strategií a strategické řízení, 
vytvoření organizační struktury, až po běžné denní pohotové, iniciativní, pružně 
fungující procesy a výkonnost. Cílem je komplexně podporovat celkové fungování 
organizace. Je to oblast průřezová, používají se v ní metody strategického řízení, 
metody z oblasti kvality a řízení efektivnosti a další. 
S řízením organizace souvisí i pojmy personalistika a personální řízení. Podle Šikýře, 
Borovce a Lhotkové je „personalistika oblast řízení školy, která se zabývá řízením 
a vedením lidí, zpravidla zaměstnanců, kteří vykonávají závislou práci 
v pracovněprávních vztazích upravených pracovněprávními předpisy“. 1 

Řízení školy je možné definovat jako „proces vzájemného působení řídícího 
pracovníka na řízeného pracovníka či skupinu řízených pracovníků“. Cílem tohoto 
procesu je vybudovat podmínky pro zlepšení pracovních míst, zvyšovat spokojenost, 
optimalizovat a zlepšovat.2 Řízení školy je spojené s krátkodobějšími plány školy 
a momentální situací. Škola vytváří díky řízení řád v organizaci. 

1.2 Personalistika 
Personalistika se zaměřuje na získávání vhodných lidí pro organizaci, jejich 

motivaci, práci s nimi, či stanovení přiměřených mzdových postupů. Personalistika 
stejně jako řada jiných profesí a různých oborů přirozeně prochází změnami, které 

                                                 
1ŠIKÝŘ, M., D. BOROVEC a I. LHOTKOVÁ. Personalistika v řízení školy. 1. vyd. 
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 199 s. Řízení školy. ISBN 978-80-7357-901-2, s. 42 2NAKONEČNÝ M., Sociální psychologie organizace, Grada Publishing Praha, 2005, ISBN 80-247-
0577-X 
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souvisí s celkovým vývojem měnící se společnosti, s jejími sociálními podmínkami, 
ekonomickými podmínkami a její celkovou kulturou. 3 

Personalistika umožňuje vedoucím zaměstnancům motivovat své podřízené 
zaměstnance, aby plnili strategické cíle školy. K motivaci využívají vedoucí 
zaměstnanci následující personální činnosti. Například se jedná o výběr, hodnocení, 
odměňování nebo další vzdělávání zaměstnanců. Zvládnutí motivace a plnění 
stanovených strategických cílů má významný vliv na úspěšné fungování a hospodaření 
školy. 4 

Úkolem personalistiky ve škole je zabezpečit pro školu dostatek schopných 
a dobře motivovaných zaměstnanců, resp. pedagogických i nepedagogických 
pracovníků, za jejichž pomoci se bude dosahovat strategických cílů školy.5Ve školství 
tvoří personalistika podstatný obsah práce ředitele, proto je důležité, aby byl v čele 
školy člověk s předpoklady ke správnému řízení školy. 

1.3 Personální řízení 
Pojem personální řízení má několik významů a žádná definice nevystihuje přesný 

obsah tohoto významu. Zjednodušeně lze říci, že se personální řízení zabývá 
pracovníky. Každý vedoucí pracovník se musí zabývat řízením svých pracovníků a tedy 
i personálním řízením. Personální řízení má zvláštní postavení v činnostech, které 
zajišťují personální útvary. Cílem personálního řízení je využití schopností jednotlivých 
pracovníků k tomu, aby byly dosaženy stanovené cíle. Dalším cílem personálního řízení 
je motivovat zaměstnance k jejich dalšímu vzdělávání a rozvoji, zajistit jim, aby byli 
s prací spokojení a aby se snažili naplnit stanovené cíle v organizaci. 6 

Personální řízení lze považovat za synonymum pro pojem řízení lidských zdrojů. 
Řízení lidských zdrojů je definováno jako „strategický a logicky promyšlený přístup 

                                                 
3SYSLOVÁ Z. a kol., Jak úspěšně řídit mateřskou školu, Praha: Wolters Kluwer, 2012, ISBN 978-80-7357-976-0 4ŠIKÝŘ M., BOROVEC D., LHOTKOVÁ I., Personalistika v řízení školy, Wolters Kluwer Praha, 2012, 
ISBN 978-80-7357-901-2 5ŠIKÝŘ M., BOROVEC D., LHOTKOVÁ I., Personalistika v řízení školy, Wolters Kluwer Praha, 2012, 
ISBN 978-80-7357-901-2 6KOCIÁNOVÁ R., Personální činnosti a metody personální práce, Grada Publishing Praha, 2010, ISBN 978-80-
247-2497-3 
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k řízení toho nejcennějšího, co organizace mají – lidí, kteří v organizaci pracují a kteří 
individuálně i kolektivně přispívají k dosažení cílů organizace“. 7 

Mezi pojmy řízení lidských zdrojů a personální řízení se vyskytují rozdíly. Řízení 
lidských zdrojů se liší od personálního řízení především v následujících oblastech:8 

 zdůrazňuje strategický soulad a integraci, 
 zakládá se na filozofii zaměřené podnikatelsky a manažersky, 
 klade větší důraz na řízení kultury a dosahování oddanosti, 
 zvyšuje úlohu liniových manažerů při řízení lidských zdrojů, 
 má celostní přístup – uznává zájmy pracovníků, ale podřizuje je zájmům 
organizace, 
 má požadavky na specialisty v oblasti řízení lidských zdrojů, aby nebyli 
pouhými administrátory, ale spíše partnery v podnikání, 
 pracovníci jsou považováni za nejdůležitější kapitál organizace, ne za jeho 
nákladovou složku.   

1.4 Personální činnosti 
Personální činnosti mohou být pojaty následovně: 9 

 vytváření a analýza pracovních míst – k činnostem vedoucích zaměstnanců 
patří spoluvytváření a tvorba úkolů, které se budou na konkrétním pracovním 
místě vykonávat. Na základě zjištěných informací se stanovuje popis pracovního 
místa, který zahrnuje i požadavky na zaměstnance. Např. se jedná o dovednosti, 
kvalifikaci, vzdělání a znalosti. Jde tedy o předpoklady, které zaměstnanec na 
daném pracovním místě potřebuje.    

 plánování zaměstnanců – cílem plánování zaměstnanců je předpovědět počet 
pracovníků v organizaci, kteří budou plnit zadané pracovní úkoly, využívat jejich 
znalosti a přispívat k jejich dalšímu rozvoji. 

                                                 
7ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy : 10. vydání. 1. vyd. 
Praha: Grada, 2007, 789 s. ISBN 978-80-247-1407-3., s. 27. 8ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy : 10. vydání. 1. vyd. 
Praha: Grada, 2007, 789 s. ISBN 978-80-247-1407-3. 9KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, 2007. 
ISBN 978-80-7261-168-3, s. 20 – 21. 
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 získávání pracovníků – se uskutečňuje na základě stanovení potřeby pracovních 
sil. Tato aktivita je založena zejména na nabízení volných pracovních míst 
a jednání s kandidáty, kteří mohou být získáváni jak z vnitřních, tak i z vnějších 
zdrojů organizace. Každá tato metoda má své klady a zápory. Existuje řada metod 
pro získávání zaměstnanců.   

 výběr zaměstnanců – probíhá na základě hodnocení odborných znalostí 
a osobnostních vlastností uchazeče. 

 přijímání pracovníka – po výběru zaměstnance následuje přijímání pracovníka. 
Nejdůležitější činností v této oblasti je uzavření pracovní smlouvy, na základě 
které je zaměstnanec v dané organizaci zaměstnaný a plní pracovní povinnosti. 

 hodnocení pracovníků – při hodnocení pracovníků je posuzuje kvalita jejich 
práce, jak plní zadané úkoly, jaké mají vztahy s ostatními pracovníky a případně 
se zákazníky. Cílem hodnocení pracovníků je získat informace o jejich názorech 
a chování a k eventuálním nedostatkům přijmout nápravná opatření.   

 odměňování zaměstnanců – pomocí odměňování jsou zaměstnanci motivováni 
k lepším pracovním výkonům. Odměňování pracovníků nemusí být pouze 
finančního charakteru, ale může mít i podobu nepeněžního odměňování. Jedná se 
např. o pochvalu či uznání nebo jiné zaměstnanecké výhody. Odměňování by 
mělo vycházet z principu spravedlnosti a přiměřenosti. Důležité je, aby systém 
odměňování zaměstnance motivoval. 

 vzdělávání a rozvoj zaměstnanců – patří především mezi kompetence vedoucích 
zaměstnanců, kteří by měli pro své zaměstnance vytvářet podmínky k jejich 
dalšímu vzdělávání a rozvoji. Vzdělávání je důležité pro konkurenceschopnost, 
protože dochází k neustálému vývoji v technologiích, zvyšují se požadavky na 
kvalitu poskytovaných služeb apod. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby si 
zaměstnanci rozšiřovali své znalosti a dovednosti. 

 péče o zaměstnance – se dělí do třech kategorií – povinná, smluvní a dobrovolná. 
Úkolem vedoucích pracovníků je zabezpečit bezpečné pracovní podmínky, 
příjemné pracovní prostředí, rozvoj zaměstnanců zejména v jejich kvalifikaci. 
Vzdělávání zaměstnanců má vliv na jejich motivaci a na vztah k organizaci. 
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Mezi základní personální činnosti při řízení školy patří výběr, hodnocení, odměňování 
a vzdělávání. Tyto činnosti mají vliv na výkon školy i jejích jednotlivých zaměstnanců. 
Patří do personalistiky jak ve školách, tak i ve všech dalších organizacích.10 

1.5 Řízení lidských zdrojů 
Řízení lidských zdrojů bývá definováno jako účelný přístup k řízení lidí, kteří v dané 
organizaci pracují a přispívají k dosahování stanovených cílů organizace.11 
Základním cílem řízení lidských zdrojů je zabezpečit, aby byly dosaženy cíle stanovené 
pro jednotlivé oblasti. Mezi cíle politiky řízení lidských zdrojů je možné např. zařadit: 12 

 řízení lidí má význam pro stanovení konkurenční výhody organizace, 
 vytvářet organizace, které budou schopné rychle reagovat na případné 

změny, 
 podporovat týmovou práci a spolupráci mezi jednotlivými týmy 

v organizaci, 
 systém odměňování nastavený na výkony jednotlivých pracovníků, 
 zodpovědnost manažerů na politiku lidských zdrojů. 

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                           
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                            
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
                                                 
10ŠIKÝŘ, M., D. BOROVEC a I. LHOTKOVÁ. Personalistika v řízení školy. 1. vyd. 
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 199 s. Řízení školy. ISBN 978-80-7357-901-2, s. 18 – 20. 11DONNELLY, James H, James L GIBSON a John M IVANCEVICH.Management. Vyd. 1. Praha: Grada, 
1997, 821 s. ISBN 80-7169-422-3. 12ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy : 10. vydání. 1. vyd. Praha: 
Grada, 2007, 789 s. ISBN 978-80-247-1407-3. 
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2 Získávání zaměstnanců 
Cílem získávání nových pracovníků by mělo být získat kvalitní pracovníky, kteří 

budou plnit cíle organizace, a na získání těchto nových pracovníků nebude nutné 
vynaložit značné náklady. 13 

Průběh získávání pracovníků a volba metod k získávání pracovníků závisí na 
tom, zda bude pracovní místo obsazováno z vnitřních nebo vnějších zdrojů organizace. 
14 Ovšem nesmí se opomenout, že pracovníka (uchazeče) je nutné přilákat. V takovémto 
případě se provádí analýza silných a slabých stránek získávání pracovníků, ve které je 
vhodné se zaměřit např. na pověst organizace, pracovní podmínky, zajímavost práce či 
na umístění pracoviště.15 

Získávání nových zaměstnanců může pro společnost znamenat riziko. Z tohoto 
důvodu je vhodnější při získávání a hledání nových zaměstnanců prověřit vnitřní zdroje 
společnosti, ovšem ne vždy je to možné. Při hledání nového zaměstnance ať už 
z vnitřních či vnějších zdrojů by měly být zohledněny výhody i nevýhody těchto dvou 
možností.16 

Z toho vyplývá, že základním úkolem zřizovatele školy v oblasti získávání 
nových pracovníků je najít vůdčí osobnost do pozice ředitele, který bude ochotný, 
pracovitý a který bude zajišťovat kvalitu školy. 

Šikýř, Borovec a Lhotková uvádí modelový postup získávání zaměstnanců, který 
zahrnuje: posouzení potřeby obsadit volné pracovní místo, zpracování popisu 
a  specifikace volného pracovního místa, identifikaci potenciálních zdrojů zaměstnanců, 
stanovení metod získávání zaměstnanců, určení dokumentů požadovaných od uchazečů 
o zaměstnání, formulaci a uveřejnění nabídky zaměstnání, předběžný výběr vhodných 
uchazečů o zaměstnání17. 

                                                 
13ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy : 10. vydání. 1. vyd. 
Praha: Grada, 2007, 789 s. ISBN 978-80-247-1407-3. 14KOCIÁNOVÁ R., Personální činnosti a metody personální práce, Grada Publishing Praha, 2010, ISBN 978-80-
247-2497-3 15ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy : 10. vydání. 1. vyd. 
Praha: Grada, 2007, 789 s. ISBN 978-80-247-1407-3. 16STÝBLO, J. Jak vybírat spolupracovníky. Ostrava: Montanex, 1994, 123 s. ISBN 80-857-8006-2. 17ŠIKÝŘ, Martin, David BOROVEC a Irena LHOTKOVÁ. Personalistika v řízení školy. 1. vyd. Praha: 
Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 199 s. Řízení školy. ISBN 978-80-7357-901-2, s. 52 
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2.1 Metody získávání zaměstnanců 
Zaměstnance můžeme získat jak z interních, tak i z externích zdrojů. Zároveň je 

důležité, informovat cílovou skupinu uchazečů o volném pracovním místě. Existuje 
několik metod, jak potencionální zaměstnance o volném pracovním místě informovat. 
Zvolení metody získávání zaměstnanců se odvíjí od požadavků organizace na daného 
pracovníka a pracovní místo, od situace na trhu práce a rovněž i od doby, za jak dlouho 
může nového zaměstnance na danou pozici získat.18 

Mezi metody získávání zaměstnanců z vnitřních zdrojů patří např. inzerce 
prostřednictvím internetu nebo na nástěnce, doporučení současného zaměstnance či 
případně oslovení vhodného zaměstnance v organizaci. 19 Tato metoda sebou nese i své 
výhody a nevýhody. Výhodou této metody jsou zejména nižší náklady na oslovení 
případných uchazečů. Nevýhodu této metody je možné spatřit v doporučení současného 
pracovníka, čím se přichází o možnost výběru z většího počtu zaměstnanců. Pokud je 
vytipovaný jedinec přímo osloven, může to vést ke zhoršení vztahů v organizaci. 20 

Získávání zaměstnanců z vnějších zdrojů je spojeno s inzercí v tisku, na 
internetu či v rozhlase. Rovněž může být navázána spolupráce s personální agenturou či 
budoucí zaměstnanec může osloven i mimo organizaci. Obvykle se ale využívá 
kombinace několika metod. 21 

 

2.2 Vnitřní zdroje 
Volná místa mohou být obsazována z vnějších, tak také vnitřních zdrojů. 

V našem případě pro vnitřní zdroje je v odborné literatuře standardně zdůrazňováno, že 
pokud to umožňuje situace, měla by organizace zvažovat nejprve obsazení pracovního 
místa z vnitřních zdrojů, avšak v organizacích s důsledně uplatňovanou politikou stejné 

                                                 
18ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, c2002, 856 s. Expert (Grada). ISBN 80-247-
0469-2. 19ŠIKÝŘ, M, D. BOROVEC a I. LHOTKOVÁ. Personalistika v řízení školy. 1. vyd.Praha: Wolters 
Kluwer Česká republika, 2012, 199 s. Řízení školy. ISBN 978-80-7357-901-2, s.56 20KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. 4., rozš. a dopl. vyd. Praha: Ma-
nagement Press, 2007, 399 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-7261-168-3, s. 136 – 137. 21ŠIKÝŘ, M, D. BOROVEC a I. LHOTKOVÁ. Personalistika v řízení školy. 1. vyd. 
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 199 s. Řízení školy. ISBN 978-80-7357-901-2, s. 56 
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příležitosti trvají na tom, aby měli uchazeči z vnitřních zdrojů stejné výchozí podmínky 
jako uchazeči z vnějších zdrojů. 22 

Pokud organizace obsazuje pracovní místa z řad vlastních pracovníků, je to 
výrazem její personální politiky, možnost postupu v organizaci je pro pracovníky 
motivující a organizace si tímto přístupem zajišťuje stabilizaci klíčových lidí. Náklady 
na proces vyhledávání bývají nesrovnatelně nižší, místo je možné obsadit v krátkém 
časovém horizontu a snižují se nároky na adaptaci pracovníků. Obsazování pracovních 
pozic z vnitřních zdrojů má v mnoha organizacích svá pravidla a je výsledkem 
posouzení výkonnosti a schopnosti pracovníků, plánování osobního rozvoje a řízení 
kariéry pracovníků. 23 
Koubek vyjmenovává, kdo tvoří vnitřní zdroje pracovních sil: 

 jedná se o uspořené pracovníky v důsledku rozvoje technologií, 
 jsou to pracovníci uvolnění z důvodu reorganizace, 
 pracovníci, kteří jsou způsobilí vykonávat náročnější práci, 
 pracovníci, kteří chtějí z nějakého důvodu změnit pracovní pozici 

v rámci organizace24. 
K výhodám získávání pracovníků z vnitřních zdrojů patří např.: 25 

 znalost uchazeče, 
 možnost postupu pro daného pracovníka, 
 uvolnění místa pro vlastní zaměstnance, 
 posilování pocitu jistoty zaměstnání v organizaci, 
 možná regulovatelnost personálními plány, 
 pozitivní vliv na motivaci a loajalitu pracovníků, 
 daný uchazeč již organizaci zná, 
 daný uchazeč zná již i své spolupracovníky, 
 nízké náklady na proces získávání pracovníků, 

                                                 
22KOCIÁNOVÁ R., Personální činnosti a metody personální práce, Grada Publishing Praha, 2010, ISBN 
978-80-247-2497-3 23KOCIÁNOVÁ R., Personální činnosti a metody personální práce, Grada Publishing Praha, 2010, ISBN 
978-80-247-2497-3 24KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky. ISBN 978-80-7261- 168-3, s. 
129 25KOCIÁNOVÁ R., Personální činnosti a metody personální práce, Grada Publishing Praha, 2010, ISBN 
978-80-247-2497-3 
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 udržení mzdové úrovně, kdy povýšený pracovník bývá zpravidla 
„levnější“ než pracovník z vnějších zdrojů, 

 rychlejší obsazení volné pracovní pozice, 
 návratnost investic do zkušeností a vzdělávání pracovníků. 

 
B. Němec, Bucman a Šikýř navíc uvádí výhodu při obsazení volného pracovního 

místa z vnitřních zdrojů organizace významně rychlejší adaptaci pracovníka na 
podmínky a požadavky nového pracovního místa. Pracovník se relativně rychle 
orientuje v novém pracovním a sociálním prostředí a je schopen brzy dosahovat 
očekávaného pracovního výkonu a chování.26 
 
Získávání zaměstnanců z interních zdrojů společnosti má i své nevýhody, ke kterým se 
řadí např.: 27 

 omezený výběr možných vhodných kandidátů, 
 „provozní slepota“ dlouholetých pracovníků, neschopnost vnímat věci 

jinak, uplatnit jiné pracovní postupy, 
 často nezbytné náklady na vzdělávání a rozvoj, 
 v případě povýšení pracovníka zklamání a rivalita kolegů, kariérní 

postup nemá vždy pozitivní vliv na mezilidské vztahy, 
 automatické „povyšování se“, 
 povýšeného pracovníka, který byl dlouholetým kolegou, může skupina 

v pozici vedoucího odmítat, 
 naopak můžou existovat vazby na některé zaměstnance, díky čemuž 

následně může docházet k menší objektivitě, 
 tzv. Peterův syndrom, kdy lidé často stoupají v hierarchii organizace až 

do úrovně, pro kterou již nemají dostatečné schopnosti, jde o to, aby 
nebyli pracovníci povyšováni až na místo, na které již nestačí. 

                                                 26NĚMEC, Otakar, Petr BUCMAN a Martin ŠIKÝŘ. Personální management. ISBN 978-80-86730-31-8, 
s. 97 27KOCIÁNOVÁ R., Personální činnosti a metody personální práce, Grada Publishing Praha, 2010, ISBN 978-80-
247-2497-3 
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Šikýř, Borovec a Lhotková spatřují nevýhodou získávání zaměstnanců 
z vnitřních zdrojů určitou ztrátu potenciálu schopných a motivovaných lidí mimo 
organizaci. 

Ačkoliv nelze dát univerzální radu, zda vedoucí funkce obsazovat z vnitřních 
nebo naopak vnitřních zdrojů, většinou platí, že v případě bezproblémové školy 
s předem plánovaným odchodem ředitele nebo zástupce, lze zpravidla bez obav vybrat 
zaměstnance z pedagogického sboru. Pokud se však jedná o školu se dvěma nebo více 
nesmiřitelnými tábory zaměstnanců, je lépe dát přednost řediteli nebo zástupci 
z vnějšího prostředí. 28 

2.3 Výběr pracovníků 
Výběr zaměstnanců se uskutečňuje jak z vnějších, tak i z vnitřních zdrojů 

organizace. Výsledkem výběru pracovníků je získání takového zaměstnance, jehož 
znalosti budou v co největší míře odpovídat požadavkům na obsazované pracovní 
místo. Ještě před výběrem pracovníků by mělo být vymezeno, jaké jsou stanoveny 
požadavky na dané pracovní místo, podle jakých kritérií budou jednotliví uchazeči 
hodnoceni apod. V první etapě se vyhodnocují životopisy či žádosti jednotlivých 
uchazečů o pracovní pozici. Zjišťuje se, jestli uchazeči splňují stanovené podmínky pro 
vykonávání dané pracovní pozice. Poté je s vybranými uchazeči uskutečněný pohovor, 
jehož cílem je zhodnotit vystupování a osobnost uchazeče či případné podmínky, za 
kterých budou svou práci vykonávat. S vybraným uchazečem (v případě jeho zájmu), je 
uzavřena pracovní smlouvě. Výběr pracovníka na pozici ředitele školy musí probíhat 
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č. 54/2005 Sb. 

                                                                                                                            
                                                                                                                              
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                               

 

                                                 
28ŠIKÝŘ M., BOROVEC D., LHOTKOVÁ I., Personalistika v řízení školy, Wolters Kluwer Praha, 2012, 
ISBN 978-80-7357-901-2 
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3 Jmenování ředitele školy 
Podle § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělání (tzv. školský zákon) je ředitel školy zřizované 
ministerstvem, krajem, obcí či svazkem obcí jmenovaný na základě vyhlášeného 
konkurzního řízení. Na základě vyhlášeného konkurzního řízení se mohou přihlásit 
zájemci na funkci ředitele školy jak z vnitřních, tak i z vnějších zdrojů. S vybraným 
kandidátem se v případě jeho souhlasu uzavírá pracovní poměr. 29 

Jeho funkce je obsazena, proto se jedná o jmenování do funkce ředitele. Ředitel 
školy je jmenovaný na dobu určitou ve výši 6 let od data jmenování. 

3.1 Konkurzní řízení 
Konkurzní řízení na funkci ředitele školy vyhlašuje vždy zřizovatel školy, 

kterým může být ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí. Náležitosti vyhlášení 
konkursu na ředitele školy jsou dány vyhláškou č. 54/2005 Sb. Ve vyhlášce je uvedeno, 
že zřizovatel na úřední desce nebo jiným obvyklým způsobem oznámí náležitosti 
přihlášky a lhůtu pro podávání přihlášek. 30 

Cílem konkurzního řízení je najít takového uchazeče, který bude splňovat 
předpoklady pro to, aby se stal se ředitelem školy. Na základě konkurzního řízení jsou 
hodnoceny schopnosti, dovednosti a další předpoklady, které jsou důležité pro funkci 
ředitele školy. Výběr vhodného kandidáta má na starosti komise, jejíž jednání je 
neveřejné. Komise posuzuje, zda jednotlivé přihlášky jsou v souladu s požadavky 
danými zákonem. Komise se rozhodne, jestli budou jednotliví uchazeči vyzkoušeni 
formou testu, aby komisi přesvědčili o tom, zda oblasti a problematice školství rozumí. 
Pokud někteří z uchazečů nesplnili podmínky, komise navrhne jejich vyřazení 
zřizovateli dané školy. Vhodnost uchazeče se posuzuje na základě přihlášky 
a rozhovoru, jehož délka je stanovena vyhláškou. Podle ní smí rozhovor trvat nejméně 
15 minut a maximálně 60 minut. Po skončení rozhovorů si komise prozkoumá odborná 
vyjádření, která byla zpracována odborníky – ze státní správy, z organizace a řízení 
školství.  Dále mohou být jednotliví uchazeči hodnoceni i podle testu prokazujícího 
                                                 
29ŠIKÝŘ M., BOROVEC D., LHOTKOVÁ I., Personalistika v řízení školy, Wolters Kluwer Praha, 2012, 
ISBN 978-80-7357-901-2, s. 77 30Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích.  
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jejich znalosti. Otázky testu, kritéria a podmínky hodnocení stanovuje komise. 
Vhodným uchazečem je takový uchazeč, který na základě přihlášky, rozhovoru, 
znalostního testu, vyjádření odborníků a na základě svých nynějších výsledků v oblasti 
školství dosáhne nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů komise. 31 

Členy komise v případě konkurzu na funkci ředitele právnické osoby, která je 
zřizována ministerstvem školství, jsou: 32 

 jeden člen určený zřizovatelem, 
 jeden člen určený obcí podle sídla školy, 
 odborníci (dva) v oblasti státní správy, organizace a řízení školství, 
 jeden člen je pedagogický pracovník, 
 jeden člen je školním inspektorem České školní inspekce, 
 jeden člen, který je členem školské rady (pokud je zřízena). 
 
Členy komise jsou v případě konkursu na funkci ředitele právnické osoby 

vykonávající činnost školy zřizované krajem jmenováni:33 
 dva členové určení zřizovatelem, 
  jeden člen určený ředitelem krajského úřadu, 
 jeden člen, kterým je odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení 

ve školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, 
 jeden člen, kterým je pedagogický pracovník příslušné právnické osoby 

vykonávající činnost školy, 
 jeden člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce, a 
  jeden člen, kterým je člen školské rady, je-li zřízena. 
 
Členy komise jsou v případě konkursu na funkci ředitele právnické osoby 

vykonávající činnost školy zřizované obcí nebo dobrovolným svazkem obcí 
jmenováni:34 

 dva členové určení zřizovatelem, 
 jeden člen určený ředitelem krajského úřadu, 

                                                 
31Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích.  32Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích.  33Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích. 34Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích. 



 
 

21 

 jeden člen, kterým je odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení 
v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, 
 jeden člen, kterým je pedagogický pracovník příslušné právnické osoby 
vykonávající činnost školy, 
 jeden člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce, a 
  jeden člen, kterým je člen školské rady, je-li zřízena. 
 

Celé konkurzní řízení se dá rozložit do následujících fází. 
1. Vyhlášení konkurzního řízení pro potencionální uchazeče. 
2. Sestavení konkurzní komise jmenované zřizovatelem a to nejméně 30 dní 

před konání konkurzního řízení. 
3. Otevírání obálek, kdy se kontrolují doručené přihlášky, termín jejich 

doručení, doložení veškerých požadovaných podkladů, zda vše vyhovuje 
daným požadavkům. Případně zvaní na pohovor. 

4. Pohovor před konkurzní komisí – pokud byl stanoven jako kritérium 
hodnocení 

5. Hlasování konkurzní komise o vhodnosti jednotlivých uchazečů 
6. Po vyhodnocení konkursu předseda komise za přítomnosti členů komise 

vyhlásí bez zbytečného odkladu výsledné pořadí přítomným uchazečům. 
Uchazeči budou předsedou komise vyrozuměni o výsledném pořadí též 
písemnou formou, a to do 7 dnů od vyhlášení výsledného pořadí 
uchazečů. Výsledné pořadí uchazečů má pro zřizovatele doporučující 
charakter.35 

3.1.1 Zřizovatelé škol 
Za výběr vhodného uchazeče na pozici ředitele školy jsou zodpovědění 

zřizovatelé dané školy, neboť výsledné pořadí uchazečů má pro zřizovatele pouze 
doporučující charakter. Z tohoto důvodu je vhodné, aby bylo stanoveno, jaké vlastnosti 
má mít budoucí ředitel, jakou má praxi či všeobecný přehled. Podmínky pro uchazeče 
jsou sice dány zákonem, ovšem jsou stanoveny velice široce. Kandidát musí splňovat 
                                                 
35§ 5 vyhlášky 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí 
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podmínky na vzdělání a pedagogickou praxi. Samozřejmostí je trestní bezúhonnost 
a znalost českého jazyka. Pokud zná zřizovatel představu o ideálním kandidátovi, pouze 
tak může správně postupovat při výběru. V praxi je možné se setkat se situací, kdy ani 
jeden z kandidátů nevyhovuje. Této nepříjemné situaci je možné se vyhnout např. tak, 
že zřizovatel definuje kritéria nebo koeficienty pro jednotlivé kompetence apod.  36                                      

                                                                                                                                                                                                                                                       

3.2 Předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy 
Podle zákona č. 111/1998 Sb., O vysokých školách ředitelem školy může být 

fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené v tomto zákoně. Dále musí mít 
fyzická osoba potřebnou praxi, která se týká výkonu přímé pedagogické činnosti či 
podobnému zaměření. Dále se může jednat o fyzickou osobu, která má praxi v řídicí 
činnosti nebo ve výzkumu a vývoji: 37 

 pro ředitele mateřské školy je nutná praxe v délce 3 roky, 
 pro ředitele základní školy, základní umělecké školy a školských zařízení 
s výjimkou školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy 
a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči se požaduje praxe v délce 
4 roky, 
 pro ředitele střední školy, jazykové školy, konzervatoře, vyšší odborné 
školy a školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy 
a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči je požadována délka praxe 
5 let. 
Ředitelem školy, kterou zřizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR, kraj, obce nebo dobrovolné svazky obcí, může být pouze fyzická osoba, která 
kromě výše uvedených předpokladů získala nejpozději do 2 let ode dne, kdy nastoupila 
do funkce ředitele školy, znalosti v oblasti řízení školství. Těchto znalostí ředitelem 
školy dosáhne absolvováním studia pro ředitele škol, které je součástí dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků. 
                                                 
36LHOTKOVÁ, I., TROJAN V., KITZBERGER J. Kompetence řídících pracovníků ve školství. Vyd. 1. 
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 103 s. Řízení školy (Wolters Kluwer). ISBN 978-80-7357-
899-2, s. 15. 37Zákon č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších 
předpisů 
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Tato povinnost absolvování studia pro ředitele školy se však nevztahuje na ty 
ředitele, kteří znalosti v oblasti řízení školství získali akademickým vzděláním 
v akreditovaném studijním programu, který je zaměřený na školský management. Může 
se jednat i o vzdělání v programu celoživotního vzdělávání, které realizuje vysoká škola 
specializovaná na organizaci a řízení školství.38 

3.3 Role ředitele školy 
Základním cílem ředitele školy je profesionální vedení školy, které vede k jejímu 

zdokonalování a ke zvyšování vzdělanosti jednotlivých žáků. Jeho cílem je řídit kvalitní 
školu, která ví, kam má směřovat, a jde za svým cílem. Řídí kvalitní učitele a další 
pedagogické pracovníky, a společně s nimi směřují k dobrým vzdělávacím výsledkům 
všech žáků a podporuje jejich maximální rozvoj odpovídající jeho možnostem. Ředitel 
školy se v rámci své funkce musí chovat jako manažer, který má odborné znalosti 
o problematice řízení školy. Rovněž musí umět obhájit svůj názor a dobře se 
vyjadřovat.39 

Podle § 164 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se 
za statutární orgán školské právnické organizace považuje ředitel školy. Do funkce ho 
jmenuje a odvolává zřizovatel. 

Působení ředitele školy je široké, a to jak ve vztahu ke škole, tak ale i veřejnosti, 
obci aj. Hlavní činností ředitele je zejména řízení školy, dále je zodpovědný za celkový 
provoz školy, má odpovědnost za tvorbu Školního vzdělávacího programu na základě 
platného Rámcového vzdělávacího programu a jeho realizaci. Dále zodpovídá za 
odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání, efektivní využívání svěřených finančních 
prostředků a za personalistu ve škole. 
Ředitel školy zastává následující role: 

 lídra, 
 manažera, 

                                                 
38Zákon č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších 
předpisů 39Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských 
zařízeních. Eoazastupci.cz [online]. 2011 [cit. 2015-10-12]. Dostupné z: 
http://www.eoazastupci.cz/data/files/000022.pdf 



 
 

24 

 vykonavatele (učitele). 
Podle § 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vedoucí pedagogický pracovník 
vykonává přímou pedagogickou činnost. Hlavní rolí ředitele je však role lídra 
a manažera. V pozici lídra se ředitel školy zaměřuje na další vývoj školy, aby 
odpovídal vizi školy. Dále ředitel klade důraz na rozvoj a stanovené strategie, hledí do 
budoucnosti a snaží se ve škole zvyšovat kvalitu. V pozici manažera se ředitel školy 
zaměřuje na přítomnost, zabezpečuje podmínky (řád, systém, organizace aj.) pro 
uskutečnění cílů a řídí školu požadovaným směrem. Podle Egera je lídr „srdcem 
organizace, zatímco hlavou a mozkem je manažer“ a lídr je „zaměřen na vizi, lidi 
a společný úspěch“, manažer lpí „na přesných cílech, organizaci, procesech a měření 
neboli kontrole“. 40 

Ředitel školy je vystaven velkému tlaku a očekávání, proto jsou na ředitele školy 
kladeny vysoké nároky a požadavky. Ředitel školy musí mít všestranné zaměření, 
protože je na něm závislá spousta úkolů a povinností a rovněž je na něm závislé i jeho 
pracovní okolí. Mezi úkoly vedoucího pracovníka patří např. aktivní účast ve výuce 
a přispívání ke zvyšování její kvality. Dále se jedná o vytváření podmínek pro další 
rozvoj a vzdělávání učitelů. V neposlední řadě se ředitel zabývá vztahy s vnějším 
prostředím školy. Dále musí vzdělávat i sám sebe, a to prostřednictvím čtení, myšlení, 
reflexe, učení a hraní. 41 

Další „podmínkou“ na pozici ředitele školy je být všeobecně uznávanou osobu, 
která stojí v čele týmu, podporuje a motivuje své spolupracovníky a zasazuje se o jejich 
vzájemnou spolupráci a jejich další vzdělávání a rozvoj. Dále by měl ředitel školy být 
osobou, která čelí tlaku z vnějšího prostředí školy. Všechny tyto úkoly zasahují i do 
osobního života ředitele. Dochází ke změně nejen jeho životního stylu, ale mění se 
i jeho osobnost. 42 

„Obklopený mnoha lidmi, a přesto sám. Zodpovědný za množství procesů, 
a přesto často váhající, rozvažující důsledky svého konání. Radící a pomáhající mnoha 
lidem, a přesto toužící po radě, pomoci, zastavení.“ Takto je popisován řídící pracovník. 
                                                 40EGER L., Strategie rozvoje školy, Cehtuma Plzeň, 2002. ISBN 80-903-2252-2 
41MOOS L., MØLLER J. a JOHANSSON O., A Scandinavian Perspective on Educational Leadership, 
The Educational Forum, 2004 42EGER L., Strategie rozvoje školy, Cehtuma Plzeň, 2002. ISBN 80-903-2252-2 
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Ředitel školy je ten, kdo drží celou školu pohromadě a pracuje na jejím dalším 
zlepšování a rozvoji. Přesto je však bohužel stále osobu, které se nedostává dostatečné 
ocenění a pochopení.43 

Ředitel školy a všeobecně řídicí pracovníci jsou zodpovědní za velké množství 
procesů. Podle Lhotkové a Trojana jsou řídicí pracovní ve školství málo chápáni 
a rovněž málo oceňovanými postavami škol. Všichni automaticky počítají s tím, že 
ředitel vše zajistí. Ať už se jedná o vybavení školy, zajištění finančních prostředků na 
provoz, získání kvalifikovaných učitelů, komunikace s rodiči, jednání s představiteli 
města či obce zodpovědnými za oblast školství apod. 44 
3.3.1 Práva a povinnosti ředitele 

Základním předpisem, který řeší kompetence ředitele školy v oblasti 
„školských“ a z velké části i pedagogických témat je zákon č. 561/2004 Sb. Školský 
zákon, ve kterém jsou vymezeny základní pravomoci, resp. práva a povinnosti ředitele 
školy. Ředitel školy především: 45 

 rozhoduje ve všech záležitostech, které se týkají poskytování vzdělávání 
a školských služeb, odpovídá za to, že škola nebo školské zařízení 
poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se školským zákonem 
a vzdělávacími programy, 

 odpovídá za zajištění dohledu nad nezletilými dětmi, resp. žáky, 
 odborně vede učitele, kontroluje jejich práci z odborného hlediska 

a zasahuje jim do odborných postupů, v souladu s touto činností je 
v kompetenci ředitele ukládat v této oblasti konkrétní úkoly pracovníkům 
školy, vydávat podrobnější směrnice k zajištění dohledu apod., 

 zřizuje pedagogickou radu, která je jeho poradním orgánem, projednává 
s ní všechny důležité pedagogické dokumenty a opatření související se 
vzdělávací činnosti školy, 

                                                 
43LHOTKOVÁ I., TROJAN V., KITZBERGER J., Kompetence řídích pracovníků ve školství, Wolters 
Kluwer Praha, 2012, ISBN 978-80-7357-899-2 44LHOTKOVÁ, I., TROJAN V., KITZBERGER J. Kompetence řídících pracovníků ve školství. Vyd. 1. 
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 103 s. Řízení školy (Wolters Kluwer). ISBN 978-80-7357-
899-2. 45LHOTKOVÁ I., TROJAN V., KITZBERGER J., Kompetence řídích pracovníků ve školství, Wolters 
Kluwer Praha, 2012, ISBN 978-80-7357-899-2 
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 zřizuje školskou radu, která naopak některé kompetence ředitele 
významně omezuje, protože školská rada např. schvaluje výroční zprávu 
o činnosti školy, schvaluje školní a stipendijní řád a dále i pravidla pro 
hodnocení výsledků vzdělávání. 

 je zodpovědný za použití finančních prostředků ze státního rozpočtu a má 
právo rozhodnout o výši úplaty, případně rozhodnout o případném 
snížení nebo prominutí úplaty. 

3.4 Kompetence ředitele školy 
Kompetence je možné charakterizovat jako zkušenosti, znalosti, povahové rysy, 

postroje a dovednosti vedoucího pracovníka. Díky své praxi získávají vedoucí 
pracovníci zkušenosti, které dále rozvíjí díky své píli a pozornosti. Pokud dokáže 
vedoucí pracovník informace využívat, stávají se z nich jeho znalosti. Jednání a chování 
vedoucího pracovníka je ovlivněno jeho charakterovými vlastnostmi. Při hodnocení se 
vedoucí pracovník spoléhá na své postoje a názory. Jeho získané dovednosti jsou 
obrazem využívání jeho znalostí, předpokladů a postojů. 46 

Kompetenční model ředitele školy je možné využít při výběru vhodného ředitele 
školy. Ovšem jeden kompetenční model není možné využít ve všech situacích, protože 
se školy od sebe liší např. velikostí. Kubeš definuje kompetenční model jako „popis 
konkrétní kombinace vědomostí, dovedností a dalších charakteristik osobnosti, které 
jsou potřebné k efektivnímu plnění úkolů. Pro přehlednost a snadnější měření jsou tyto 
vědomosti, dovednosti a další charakteristiky obvykle seskupeny do více homogenních 
celků, nazývaných kompetence“. 47 Kompetenční model tedy představuje způsob, jakým 
jsou kompetence uspořádány. 
Kompetenční model může být rozdělen do šesti oblastí: 48 

1. kompetence lídra (strategické myšlení) – pokud ředitel patří do této oblasti, 
tak je schopný stanovit vizi a cíle pro danou školu, umí rozhodnout, které 

                                                 
46Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských 
zařízeních. Eoazastupci.cz [online]. 2011 [cit. 2015-10-12]. Dostupné z: 
http://www.eoazastupci.cz/data/files/000022.pdf 47KUBEŠ, M.; SPILLEROVÁ, D.; KURNICKÝ, R. 2004. Manažerské kompetence: Způsobilosti 
výjimečných manažerů. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0698-9, s. 60 48LHOTKOVÁ I., TROJAN V., KITZBERGER J., Kompetence řídích pracovníků ve školství, Wolters 
Kluwer Praha, 2012, ISBN 978-80-7357-899-2, s. 62 – 63. 
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činnosti je nutné naléhavě řešit, zajišťuje propagaci a zvyšuje povědomí 
o škole mezi veřejností 

2. kompetence manažera (rozvoj organizace) – pokud se ředitel „cítí“ jako 
manažer, tak jeho zájmem bude především rozvoj organizace, dále získávání 
nových zaměstnanců a jejich hodnocení. Rovněž se snaží pro školu získat 
i jiné zdroje financí. 

3. kompetence odborné – takovýto typ ředitele se orientuje v právních 
i ekonomických předpisech, zajímá se o nové metody ve školství a dokáže je 
převést i do praxe. Jeho předností je schopnost a ochota komunikace. 

4. kompetence osobní – mezi osobní kompetence ředitele školy je možné např. 
zařadit pravidelné vzdělávání, schopnost pracovat a rozhodovat se ve 
stresových situacích a pod tlakem 

5. kompetence sociální – sociální kompetence zahrnuje především zvládání 
sporů, jednání s týmem a s partnery školy. Dále se ztotožňuje s podmínkami, 
které stanovil zřizovatel školy a které jsou dány zákony 

6. kompetence řízení a hodnocení edukačního procesu – ředitel vítá zpětnou 
vazbu, zjištěné výsledky od žáků používá pro zlepšení edukačního procesu. 

3.5 Vliv prostředí na funkci ředitele školy 
Činnost ředitele školy je ovlivňována mnoha faktory, které na něj působí jak 

z vnějšího tak i vnitřního prostředí. Nejvýznamnější vliv má prostředí, ve kterém se 
škola nachází. Posledních několik let je ve znamení neustálých změn v ekonomické, 
politické, ale i sociální oblasti. Tyto změny dopadají na práci ředitelů škol, protože 
žádná škola není izolovaný prvek od okolního prostředí. 49 
3.5.1 Vnitřní vlivy 

Vnitřní vlivy působí uvnitř školy. V ředitelových schopnostech by mělo být tyto 
vlivy na základě svého jednání usměrňovat či ovlivňovat. Jako příklad vnitřních vlivů je 
možné uvést změnu v organizaci školy, zlepšení vybavení třídy či celé školy. Kvalita 
                                                 
49Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních. Eoazastupci.cz 
[online]. 2011 [cit. 2015-10-12]. Dostupné z: http://www.eoazastupci.cz/data/files/000022.pdf 
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vnitřního prostředí školy má vliv na činnost školy a i na samotné vzdělávací prostředí 
pro žáky. Může se jednat o kvalitu managementu, pedagogických pracovníků, 
organizační model, materiální zabezpečení školy apod. 50 
3.5.2 Vnější vlivy 

Vnější vlivy je možné dále rozdělit v závislosti na tom, z jakého prostředí tyto 
vlivy přicházejí: 51 

 mezoprostředí – mezi hlavní představitele mezoprostředí patří především 
žáci a jejich rodiče, veřejnost a pracovní partneři. Do mezoprostředí patří 
i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Česká školní inspekce, 
Krajské a Obecní úřady. Ovlivnit vlivy z mezoprostředí je individuální 
záležitostí každé školy, která je ovšem spojená s náročným postupem. 

 makroprostředí – tyto vlivy nemůže ředitel školy téměř ovlivnit. Do této 
skupiny vlivů patří např. demografická křivka, míra inflace či 
nezaměstnanosti. Pro toto prostředí jsou charakteristické neustálé změny, 
proto je nutné sledovat jeho vývoj, přizpůsobovat se mu a včas na tyto 
změny reagovat. Plánování ředitele může být do značné míry ovlivněno 
politickými vlivy a tvořenou legislativou, která obsahuje zákony, vládní 
nařízení, vyhlášky a směrnice, které musí školy dodržovat. 

 
  

                                                 
50Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních. Eoazastupci.cz 
[online]. 2011 [cit. 2015-10-12]. Dostupné z: http://www.eoazastupci.cz/data/files/000022.pdf 51Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních. Eoazastupci.cz 
[online]. 2011 [cit. 2015-10-12]. Dostupné z: http://www.eoazastupci.cz/data/files/000022.pdf 



 
 

29 

PRAKTICKÁ ČÁST 
4 Cíl výzkumného šetření a výzkumná otázka 

Cílem výzkumného šetření je zjistit, jaké hlavní výhody a nevýhody s sebou 
přináší jmenování ředitelů středních škol z vnitřních zdrojů organizace z pohledu 
samotných ředitelů. 

Výzkumná otázka: 
Jaké jsou výhody jmenování ředitele z vnitřních zdrojů organizace na středních 
školách? 
5 Použité metody, techniky, a postupy 

V praktické části byla použita kvantitativní forma průzkumu formou dotazníku, 
protože tímto způsobem je možné oslovit velký počet respondentů. Tato metoda spočívá 
v sestavení výzkumných otázek, které jsou prezentovány v dotazníku. Výzkum pomocí 
dotazníku bude doplněný o rozhovory se třemi řediteli středních škol. Rozhovory 
probíhaly v ředitelnách, byly zaznamenány na diktafon a získané odpovědi byly 
následně vyhodnoceny. 

5.1 Kvantitativní výzkum 
Kvantitativní výzkum je realizovaný pomocí dotazníku. Pomocí dotazníku je možné 
oslovit velký počet respondentů a v krátkém časovém horizontu zpracovat získaná data. 
Kvantitativní výzkum je založený na sběru dat, která mohou být dále pomocí 
statistických metod vyhodnocena. 
Podle Hendla existují následující výhody a nevýhody kvantitativního výzkumu.52 
Výhody: 

 testování a validace dat, 
 výsledky je možné obecně vztáhnout na populaci, 

                                                 
52HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012, 407 
s. ISBN 978-80-262-0219-6, s. 47. 
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 v dotazníku je minimalizováno působení rušivých elementů na 
respondenty, 

 rychlé vyhodnocení a sběr dat, 
 výsledky jsou přesné, matematicky vyjádřitelné, 
 dotazníky mohou být vyhodnocovány pomocí různých statistických 

metod s využitím počítačů, 
 dotazník je vhodná forma výzkumu při velkých skupinách respondentů. 

Nevýhody: 
 otázky v dotazníku nemusí jednotliví respondenti správně pochopit 

a zjištěné výsledky nemusí odpovídat požadovaným, 
 výzkumník nemůže reagovat na případné připomínky či dotazy 

jednotlivých respondentů 
Kromě kvantitativního výzkumu formou dotazníkového šetření bude realizován 
i kvalitativní výzkum, ve kterém bude využitý polostrukturovaný rozhovor se třemi 
řediteli středních škol. Hendl uvádí, že „kvalitativní výzkum je proces hledání 
porozumění založený na různých metodologických tradicích zkoumání daného 
sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, 
analyzuje různé typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání 
v přirozených podmínkách.“53 
Hendl uvádí následující výhody a nevýhody kvalitativního výzkumu.54 
Výhody: 

 výzkumník může v reálném čase reagovat na odpovědi dotazovaného, 
 může ihned zohlednit dotazy či nejasnosti u dané otázky, či případně 

otázku více rozvést, 
 výzkumník může položit i doplňkové otázky. 

                                                 
53HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012, 407 
s.ISBN 978-80-262-0219-6. 54HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012, 407 
s.ISBN 978-80-262-0219-6, s. 50. 
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Nevýhody: 
 časově náročnější jak pro výzkumníka, tak i pro dotazovaného, 
 výzkumník by měl být odborníkem v dané oblasti, aby mohl na případné 

připomínky odborně reagovat, 
 v odpovědích se může projevit vlastní preference a názory výzkumníka. 

 
6  Charakteristika souboru 
6.1 Základní a výběrový soubor ředitelů středních škol 

Průzkum mezi řediteli středních škol bude provedený ve školách v Ústeckém 
a Karlovarském kraji. V Ústeckém kraji je k 31. 1. 2016 celkem 59 středních škol 
a v Karlovarském kraji 27 středních škol, které jsou zřizované krajem. Údaje jsou 
čerpány z Rejstříku škol a školských zařízení. 

Základní soubor tedy tvoří 86 ředitelů středních škol v Ústeckém 
a Karlovarském kraji. Všem 86 ředitelům byl e-mailem rozeslán dotazník spolu 
s motivačním dopisem, ve kterém bylo mimo jiné uvedeno, aby dotazník vyplnili pouze 
ti ředitelé, kteří byli jmenování z vnitřních zdrojů. 

Do výběrového souboru byli zahrnuti ředitelé, kteří byli jmenování z vnitřních 
zdrojů organizace. Z obou uvedených krajů dotazník vyplnilo 53 ředitelů jmenovaných 
z vnitřních zdrojů. Výběrový soubor je tvořen 53 řediteli. 

Oslovení ředitelé středních škol byli vybráni z Rejstříku škol a školských 
zařízení (http://rejskol.msmt.cz/). 

   Dotazníkové šetření bylo doplněno strukturovanými rozhovory se třemi 
řediteli středních škol, kteří byli jmenováni z vnitřních zdrojů. Dva ředitelé byli 
z Ústeckého kraje a jeden z Karlovarského kraje. 

6.2 Realizace a vyhodnocení dotazníku 
Dotazníky byly vytvořeny prostřednictvím aplikace Dokumenty Google, ve 

které je možné vytvořit různé formuláře. Všem respondentům byl poslán v motivačním 
dopise webový odkaz, na kterém dotazník naleznou a jehož prostřednictvím dotazník 
mohou vyplnit. Dotazník byl poslán i jako příloha e-mailu, pokud by některý z ředitelů 
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nechtěl dotazník vyplňovat přímo na internetu. V průběhu února 2016 probíhaly 
rozhovory s vybranými řediteli středních škol. Všichni ředitelé měli předem k dispozici 
všechny otázky, aby si mohli odpovědi promyslet. 

Data z dotazníkového šetření byla zpracována do grafů prostřednictvím 
programu MS Excel 2010. U každé otázky jsou uvedeny i odpovědi ředitelů, které byly 
zaznamenány během rozhovorů. Respondenti, kteří se výzkumu zúčastnili, odpověděli 
celkem na 8 otázek. 
Otázka č. 1 
Z jaké pozice jste byl jmenovaný do funkce ředitele školy? 
 

Graf 1 Do funkce ředitele střední školy jste byl jmenovaný z jaké pozice 

  
Tabulka 1 Počet uchazečů dle předchozí pozice ve škole (podle dotazníků) 
Pozice Počet odpovědí Podíl 
Zástupce ředitele 29 55 % 
Pedagog školy 22 42 % 
Jiná 2 3 % 
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Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že vysoký počet ředitelů středních škol 
(55 %) před svým jmenováním do funkce ředitele zastávalo pozici zástupce ředitele této 
školy. Druhou, menší skupinu (42 %) tvořili ředitelé jmenováni z pozice pedagoga 
a třetí skupinu (3 %) pak ti, kteří byli jmenováni z jiné pozice. Z ředitelů, kteří se 
zúčastnili rozhovorů, byli dva jmenováni z pozice zástupce ředitele a jeden z pozice 
pedagoga. 

 
Otázka č. 2 
Kolik let působíte ve funkci ředitele střední školy? 

Graf 2 Kolik let působí ředitelé střední školy ve své funkci 

 
 

Tabulka 2 Počet let ve funkci ředitele (podle dotazníků) 

Počet let ve funkci Počet odpovědí Podíl 
a) 5 let a méně 12 22,6 % 
b) 6 – 10 let 8 15,1 % 
c) 11 – 15 let 7 13,2 % 
d) 16 – 20 let 10 18,9 % 
e) 21 a více let 16 30,2 % 
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Z výše uvedeného grafu i tabulky vyplývá, že největší zastoupení mají ředitelé, 
kteří jsou ve funkci 21 a více let. Z tabulky je dále patrné, že více než 62 % ředitelů je 
ve své funkci více než 10 let. S ohledem na zjištěné skutečnosti lze předpokládat, že 
lidé, kteří vstoupí do školství jako pedagogové, zůstávají na stejné škole dlouhodobě. 
Z uvedených odpovědí se také jeví, že pozice ředitele střední školy je velmi stálá 
a pokud ředitel zvládne fungování školy po všech stránkách, vydrží na dané pozici 
velmi dlouho. 

Závěry dotazníkového šetření u této otázky potvrdily i rozhovory s řediteli 
středních škol. 
Rozhovor – otázka č. 2: Kolik let působíte ve funkci ředitele střední školy? 
Ředitel č. 1: „Ve funkci ředitele střední školy působím 15 let. Předtím jsem na této škole 
zastával pozici zástupce ředitele.“ 
Ředitel č. 2: „ Funkci ředitele střední školy zastávám teprve 2 roky. Předtím jsem na 
škole působil jako pedagog.“ 
Ředitelka č. 3: „V pozici ředitele střední školy jsem 8 let. Před svým jmenováním jsem 
byla zástupkyní ředitele a předtím jsem na této škole působila jako pedagog.“ 
Otázka č. 3 
Jakou odbornou přípravu zaměřenou na řízení školy jste absolvoval před nástupem do 
funkce? 

Graf 3 Jakou odbornou přípravu zaměřenou na řízení školy jste absolvoval před nástupem 
do funkce 
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Tabulka 3 Odborná příprava před nástupem do funkce (podle dotazníků) 
Odborná příprava Počet odpovědí Podíl 
a) funkční studium 10 18,9 % 
b) individuální kurzy ma-
nagementu 

8 15,1 % 

c) studium na vysoké škole 
(školský management) 

13 24,5 % 

d) žádné 22 41,5 % 
 

Největší skupinu (41,5 %) tvoří ředitelé, kteří neabsolvovali žádnou odbornou 
přípravu na řízení školy. Zbylých 58,5 % ředitelů odbornou přípravu absolvovali a to 
formou funkčního studia (18,9 %), individuálních kurzů managementu (15,1 %) a studia 
na vysoké škole (24,5 %). 

Podle platných právních předpisů ředitelé nemusí mít manažerské vzdělání, ale 
musí ho do dvou let od nástupu do funkce získat. 
Rozhovor – otázka č. 3: Jakou odbornou přípravu zaměřenou na řízení školy jste 
absolvoval před nástupem do funkce? 
Ředitel č. 1: „Odbornou přípravu jsem absolvoval až po svém jmenování. Před 
jmenováním jsem tedy žádnou přípravu zaměřenou na řízení školy neabsolvoval. Po 
svém jmenování do funkce ředitele střední školy jsem absolvoval funkční studium.“   
Ředitel č. 2: „Absolvoval jsem bakalářské studium školského managementu, které mi 
pomohlo zejména v počátečních měsících po nástupu do funkce.“ 
Ředitelka č. 3: „Před svým jmenováním do funkce ředitele střední školy jsem 
neabsolvovala žádnou odbornou přípravu. Poté jsem vystudovala funkční studium 
a ještě také školský management.“ 
Otázka č. 4 
Rozhodnutí přihlásit se do konkurzu bylo ovlivněno (ohodnoťte na škále od 0 do 5, 0 = 
nebylo vůbec ovlivněno, 5 = bylo nejvíce ovlivněno). 
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Graf 4 Odborná příprava zaměřená na řízení školy před nástupem do funkce 

 
Tabulka 4 Důvody pro přihlášení do konkurzu (podle dotazníků) 
Důvod rozhodnutí Počet bodů Průměrná hodnota 
a) doporučení od bývalého 
ředitele 

201 3,8 

b) podpora kolektivu 235 4,4 
c) finanční důvody 115 2,1 
d) snaha něco změnit či 
zdokonalit v dané škole 

223 4,2 

e) vnitřní motivace 206 3,9 
f) jiné 0 0 
 

 U každé položky bylo možné získat maximálně 265 bodů. Z výše uvedeného 
grafu a tabulky vyplynulo, že ředitele pro přihlášení se do konkurzu nejvíce ovlivnila 
podpora kolektivu (235 bodů a průměrné ohodnocení 4,4) a dále také snaha něco změnit 
či zdokonalit v dané škole (223 bodů a průměrné ohodnocení 4,2). Naopak ředitele pro 
přihlášení do konkurzu nejméně ovlivnili finanční důvody (115 bodů a průměrné ohod-
nocení 2,1). Žádný ředitel neuvedl jiný důvod pro přihlášení do konkurzu. 
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Rozhovor – otázka č. 4: Rozhodnutí přihlásit se do konkurzu bylo ovlivněno 
(ohodnoťte na škále od 0 do 5, 0 = nebylo vůbec ovlivněno, 5 = bylo nejvíce 
ovlivněno). 
Ředitel č. 1: „Jelikož jsem na škole působil již řadu let jako zástupce ředitele, oslovil mě 
bývalý ředitel školy s tím, že se mám přihlásit do výběrového řízení. Do jisté míry měla 
na mé rozhodnutí vliv i vnitřní motivace a snaha přinést škole „něco nového.“ 
Ředitel č. 2: „Do konkurzu na pozici ředitele střední školy jsem se přihlásil, protože 
jsem chtěl ve škole určité věci změnit. Svou roli v tom sehrála i vnitřní motivace 
(především se jedná o budování kariéry). Rovněž jsem vnímal podporu i ze strany svých 
kolegů. Bez podpory kolegů bych se do konkurzu nepřihlásil.“ 
Ředitelka č. 3: „Největší vliv na moje rozhodnutí mělo doporučení a podpora od 
bývalého ředitele. Částečně měla na moje rozhodnutí vliv i podpora kolektivu, protože 
pokud bych ji neměla, do konkurzu bych se nepřihlásila. Neumím si představit situaci, 
že jsem v čele organizace, jejíhož ředitele ostatní kolegové nerespektují.“ 
Z dotazníkového šetření i rozhovorů vyplynuly tyto hlavní důvody, proč se ředitelé do 
konkurzu přihlásili: podpora kolektivu a snaha něco změnit či zdokonalit. 
Otázka č. 5 
Považujete za výhodu, že jste dopředu znal své spolupracovníky a zaměstnance? 

Graf 5 Považujete za výhodu, že jste dopředu znal své spolupracovníky 
a zaměstnance 
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Tabulka 5 Je znalost spolupracovníků výhodou? (podle dotazníků) 

Odpověď Počet odpovědí Podíl 
a) ano 30 56,6 % 
b) spíše ano 20 37,7 % 
c) spíše ne 3 5,7 % 
d) ne 0 0,0 % 

 
Znalost prostředí a chodu organizace je považováno za velkou výhodu, jak 

ukázaly odpovědi ředitelů, 30 ředitelů uvedlo ano, 20 ředitelů spíše ano a pouze 
3 ředitelé spíše ne. Tuto skutečnost potvrdily i rozhovory s řediteli. 
Rozhovor – otázka č. 5: Považujete za výhodu, že jste dopředu znal své 
spolupracovníky a zaměstnance? 
Ředitel č. 1: „To, že jsem dopředu znal své spolupracovníky, považuji za výhodu. Na 
střední škole jsem řadu let působil jako zástupce, tudíž jsem měl možnost poznat své 
spolupracovníky. Tato zkušenost mi pomohla lépe řešit problémy, protože jednotlivé 
učitele znám.“ 
Ředitel č. 2: „Tuto skutečnost beru jako spíše pozitivní, protože s každým kolegou 
usiluji o individuální přístup.“ 
Ředitelka č. 3: „ Tím, že zaměstnance znám, už mohu předem odhadnout, jak se budou 
v dané situaci chovat či jak k ní budou přistupovat. Hlavně v počátku působení v nové 
funkci mi znalost spolupracovníků a zaměstnanců v mnohém usnadnila práci. Ostatně 
jsem toho názoru, že dřívější znalost spolupracovníků je velkou výhodou jmenování 
ředitele z vnitřních zdrojů.“ 
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Otázka č. 6 
Měla vliv na Vaši adaptaci do funkce ředitele školy znalost prostředí? 

Graf 6 Měla vliv na Vaši adaptaci do funkce ředitele školy znalost prostředí 

 
Rozhovor otázka č. 6 - Měla vliv na Vaši adaptaci do funkce ředitele školy znalost 
prostředí? 
Tabulka 6 Vliv znalosti prostředí na adaptaci (podle dotazníků) 

Odpověď Počet odpovědí Podíl 
a) ano 30 56,6 % 
b) spíše ano 19 35,8 % 
c) spíše ne 3 5,7 % 
d) ne 1 1,9 % 
Ředitel č. 1: „Tím, že na škole působím již řadu let, jsem dokonale znal prostředí školy, 
nastavený systém výuky a organizační záležitosti nutné pro chod školy. Mohl jsem se 
tak zaměřit na to, co jsem neuměl. Věděl jsem, že všichni učitelé pracují dobře, takže 
jsem v této oblasti nemusel nic měnit, což byla určitě velká výhoda.“ 
Ředitel č. 2: „Určitě, nemusel jsem si po jmenování do funkce ředitele školy zvykat na 
nové školní prostředí a měl jsem přehled o činnostech školy. Do funkce ředitele jsem ale 
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nastoupil z pozice pedagoga a o činnostech ředitele jsem nevěděl téměř nic. Takže 
v počátku jsem se zabýval hlavně administrativní činností. Musel jsem se naučit, jak 
správně vyplňovat výkazy a jiné dokumenty. Kdybych nastoupil do funkce na jiné 
škole, bylo by to dost obtížné. Zde mi pomohla především znalost lidí a mohl jsem se 
tak soustředit především na již zmiňovanou administrativu.“ 
Ředitelka č. 3: „Znalost prostředí měla určitě vliv na moji adaptaci v nové pozici, 
protože vím, jaké problémy školu aktuálně trápí, a znala jsem aktivity školy. Byla jsem 
ráda, že jsem zůstala ve stejném prostředí a nemusela jsem se tedy seznamovat 
s novými lidmi a sledovat a zjišťovat, co dělají. Na druhou stranu všichni věděli o mých 
silných a slabých stránkách. Z počátku mne stále brali jako svou kolegyni a vybudovat 
si pozici tak, aby mne všichni respektovali, bylo z počátku obtížné.“ 

Jak ukazují výsledky dotazníkového šetření, znalost prostředí školy měla vliv na 
adaptaci do funkce ředitele. Také z rozhovorů je zřejmé, že znalost prostředí přispěla ke 
snazší adaptaci. Všichni ředitelé se v rozhovorech shodli, že znalost prostředí jim 
usnadnila adaptaci do funkce ředitele školy. Znalost prostředí a lidí jim umožnila 
soustředit se především na povinnosti, se kterými se na pozici zástupce ředitele nebo 
pedagoga nesetkali. 
Otázka č. 7 
Z vlastní zkušenosti uveďte výhody a nevýhody jmenování ředitele z vnitřních zdrojů. 

Tato otázka byla záměrně zvolena jako otevřená, aby nebyli ředitelé ovlivněni 
nabízenými možnostmi. Každý z ředitelů mohl uvést více než jednu výhodu 
a nevýhodu, a proto je počet odpovědí vyšší než počet respondentů. Jelikož u této otáz-
ky nebyly vypsané možnosti, bylo nutné odpovědi kategorizovat. 
Tabulka 7 Výhody jmenování ředitele z vnitřních zdrojů (podle dotazníků) 
Výhoda Počet odpovědí 
a) znalost prostředí školy 45 
b) znalost kolegů a vzájemných vztahů 50 
c) znalost aktuálních problémů ve škole 30 
d) znalost rodičů a žáků 29 
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Tabulka 8 Nevýhody jmenování ředitele z vnitřních zdrojů (podle dotazníků) 
Nevýhoda Počet odpovědí 
a) obtížné zavádění změn 38 
b) nerespektování nového ředitele z řady 
pedagogů 

15 

c) vazby na kolegy 45 
d) provozní slepota 21 
 
Rozhovor otázka č. 7 - Z vlastní zkušenosti uveďte výhody a nevýhody jmenování 
ředitele z vnitřních zdrojů. 
Ředitel č. 1: „Z vlastní zkušenosti se domnívám, že je výhodou jak znalost prostředí 
školy, tak i jejích jednotlivých zaměstnanců. Další přednost vidím v tom, že mám 
přehled o slabých a silných stránkách školy. Za nevýhodu považuji určitou provozní 
slepotu, kdy jsem si nedostatků nevšimnul, protože už jsem se s nimi dávno sžil.“ 
Ředitel č. 2: „Podle mého názoru je výhodou jmenování ředitele školy z vnitřních 
zdrojů, že zná prostředí školy a své kolegy. Z tohoto důvodu nemusí čas po svém 
jmenování věnovat seznamování se s prostředím školy a svými kolegy, ale může se 
věnovat jiným povinnostem. Jako nevýhodu vnímám to, že mě všichni kolegové 
nepřijali kladně. Proto se mi zpočátku velmi obtížně zaváděly nové změny. S kolegy, 
kteří se ke změnám nestavěli příliš kladně, jsem se snažil vždy hovořit a dát jim prostor 
pro vyjádření jejich názoru. Nejsem typ člověka, který musí mít pravdu za každou cenu 
a pokud některý kolegy přijde s návrhem, jsem ochoten o něm diskutovat.“ 
Ředitel č. 3: „Za výhodu považuji to, že ředitel jmenovaný z vnitřních zdrojů zná kromě 
prostředí školy a jejích zaměstnanců i její aktuální problémy a vybavenost školy. 
Znalost zaměstnanců je na jednu stranu výhoda, ale já ji vnímám i jako nevýhodu. 
Myslí si, že to bylo způsobeno tím, že ne všichni byli rádi, že jsem se stala ředitelem. 
Jako výhodu vnímám to, že, hlavně v počátku působení v nové funkci, jsem se mohla 
zabývat jinými věcmi a již jsem věděla, jak moji kolegové reagují a co od nich můžu 

e) snadnější adaptace 18 
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očekávat. Bohužel mě někteří kolegové i nemile překvapili. Pokud jsem chtěla prosadit 
nějakou změnu, někteří kolegové mé rozhodnutí hned nerespektovali. Osobně znalost 
zaměstnanců vnímám spíše jako výhodu než nevýhodu. I ředitel jmenovaný z vnějších 
zdrojů může mít problém s respektováním od některých kolegů. Podle mě se jedná 
především o kolegy, kteří nemají rádi změny a nejsou rychle přizpůsobiví. S tím se ale 
s nástupem do nové funkce musí počítat.“ 

Téměř všichni ředitelé za výhodu jmenování ředitele z vnitřních zdrojů organi-
zace považují znalost kolegů a jejich vzájemných vztahů. Dále ředitelé také zmiňují 
znalost prostředí školy, znalost aktuálních problémů ve škole, znalost rodičů a žáků 
a rovněž také snadnější adaptaci. Uvedené výhody se objevují i v rozhovorech se všemi 
řediteli. 

Téměř 85 % ředitelů za nevýhodu považuje vazbu na své kolegy. Tato 
skutečnost rovněž vyplynula z provedených rozhovorů s řediteli. Ředitelé také často 
uváděli, že se jim obtížně zaváděly nové změny. Necelý 40 % ředitelů se také potýkalo 
s provozní slepotou a jako další nevýhodu ředitelé uvedli i nerespektování jejich nové 
funkce z řady pedagogů. 
Otázka č. 8 
Jak reagovali Vaši bývalí kolegové na Vaši novou pozici ředitele? 

 
Graf 7 Jak reagovali Vaši bývalí kolegové na Vaši novou pozici ředitele
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Tabulka 9 Reakce kolegů na jmenování nového ředitele (podle dotazníků) 

Kolegové reagovali Počet odpovědí Podíl 
a) pozitivně 19 35,9 % 
b) spíše pozitivně 30 56,6 % 
c) spíše negativně 4 7,5 % 
d) negativně 0 0,0 % 
 
Rozhovor otázka č. 8 - Jak reagovali Vaši bývalí kolegové na Vaši novou pozici ře-
ditele? 
Ředitel č. 1: „Do výběrového řízení jsem se přihlásil jako jediný zájemce. Většina mých 
kolegů mě při mém rozhodnutí podporovala, což vyústilo i v následném pozitivní 
přijetí“. 
Ředitel č. 2: „Domnívám se, že ostatní mí kolegové mě přijali spíše kladně, někteří se 
ovšem domnívali, že jsem na tuto pozici příliš mladý a bez zkušeností (můj věk je 
38 let).“ 
Ředitelka č. 3: „Své přijetí bych hodnotila jako spíše pozitivní, protože značná část 
kolegů mě podporovala již při mém rozhodování, jestli se mám do konkurzu vůbec 
přihlásit. Tato skutečnost se přenesla i do pozitivního přijetí. Nicméně jak už jsem dříve 
uvedla, někteří kolegové mne hned nerespektovali. Ale docela rychle se tento problém 
srovnal.“ 

Téměř všichni ředitelé byli svými kolegy přijati vesměs kladně. 19 ředitelů bylo 
přijato pozitivně, 30 spíše pozitivně a pouze 4 ředitelé spíše negativně. Z rozhovorů 
s řediteli rovněž vyplynulo, že všichni byli přijati spíše pozitivně. 
Doplňková otázka pro rozhovory s řediteli 

Pouze u rozhovorů s řediteli škol byla uvedena i otázka, jaké problémy řešili 
v začátcích svého jmenování nebo s jakými problémy se potýkali. Tato otázka byla 
uvedena pouze pro doplnění již zjištěných skutečností. 
Ředitel č. 1: „Největší problém se vyskytl ve stále se měnících zákonech a předpisech, 
které musím jako ředitel znát“. 
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Ředitel č. 2: „Jelikož jsem před funkcí ředitele školy působil jako pedagog, měl jsem 
v začátcích problémy být v pozici nadřízeného a vyžadovat od svých kolegů plnění 
zadaných úkolů“. 
Ředitelka č. 3: „Největší problémy mi činilo zorientovat se v rozsáhlé legislativě 
a povinnostech ředitele a v ekonomice školy“.     

6.3 Shrnutí výzkumného šetření 
Všichni ředitelé, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, byli do funkce ředitele 

střední školy jmenováni z vnitřních zdrojů organizace. 
První tři otázky byly do dotazníku zařazeny jako identifikační otázky. Konkrétně 

se jednalo o zjištění, z jaké pozice byli ředitelé do své funkce jmenováni, kolik let 
působí ve funkci ředitele a jako odbornou přípravu absolvovali před nástupem do 
funkce. 

Více než polovina ředitelů (55 %) zastávala pozici zástupce ředitele. Ostatní 
ředitelé nastoupili do funkce z pozice pedagoga. Většina ředitelů je ve své funkci více 
než 10 let. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že 41,5 % ředitelů neabsolvovalo žádnou 
odbornou přípravu na řízení školy. Téměř čtvrtina ředitelů absolvovala studium na 
vysoké škole, necelých 20 % ředitelů absolvovali funkční studium, dále 15 % ředitelů 
absolvovalo individuální kurzy managementu. 

Dotazníkové šetření bylo doplněno rozhovory se třemi řediteli středních škol. 
Dva ředitelé, kteří se zúčastnili rozhovorů, byli jmenováni z pozice zástupce ředitele 
a jeden z pozice pedagoga. Jeden ředitel působí ve funkci teprve 2 roky, další 8 let 
a třetí ředitel již 15 let. Dva ředitelé před nástupem do funkce neabsolvovali žádnou 
odbornou přípravu. Jeden z těchto ředitelů poté absolvoval pouze funkční studium 
a druhý kromě funkčního studia absolvoval ještě školský management. Pouze jeden 
absolvoval ještě před nástupem do funkce ředitele střední školy bakalářské studium 
školského managementu. 

V teoretické části byly vyjmenovány výhody a nevýhody získávání pracovníků 
z vnitřních zdrojů organizace tak, jak je uvádí odborná literatura. Prostřednictvím 
vyhodnocení dotazníkového šetření a uskutečněných rozhovorů je možné stanovit 
hlavní výhody a nevýhody jmenování ředitele střední školy z vnitřních zdrojů. 
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Otázka č. 1 potvrdila jako výhodu možnost kariérního růstu a postupu, jelikož 
více než polovina ředitelů před nástupem do funkce ředitele zastávala pozici zástupce 
ředitele. 

Otázka č. 4 v dotazníku zjišťovala, jaký byl důvod pro přihlášení se do 
konkurzu. Z odpovědí v dotaznících i z rozhovorů vyplynulo, že nejčastějším důvodem 
pro přihlášení se do konkurzu byla podpora kolektivu a snaha něco změnit či 
zdokonalit. Tato otázka také potvrdila výhodu znalosti spolupracovníků a naopak 
vyvrátila nevýhodu vzájemné konkurence mezi kolegy. Znalost spolupracovníků 
umožňuje ředitelům snazší řízení, protože své kolegy již znají a vědí, co od nich mohou 
očekávat. Znají je z jejich lidské i profesní stránky a ví, jaké úkoly na ně mohou 
delegovat. 

Otázky č. 5 a č. 6 zjišťovaly, zda ředitelé považovali za výhodu znalost 
spolupracovníků a zda znalost prostředí měla vliv na adaptaci ve funkci ředitele. Jak 
v dotazníkovém šetření, tak i v rozhovorech ředitelé potvrdili, že znalost 
spolupracovníků jim pomohla. Rovněž souhlasili s tím, že znalost prostředí jim 
usnadnilo adaptaci ve funkci ředitele. Těmito otázkami byly potvrzeny výhody: znalost 
kolegů a znalost organizace. 

Otázka č. 8 zjišťovala, jak byli přijati ředitelé ve své nové funkci bývalými 
kolegy. Kladné přijetí a podpora kolegů byla potvrzena jak v dotazníkovém šetření, tak 
i během rozhovorů. I přesto, že se vesměs jednalo o kladné přijetí, vyskytly se i určité 
problémy. Tyto problémy se objevily v počátcích nástupu do funkce, kdy ředitelé 
naráželi na neochotu některých kolegů při zavádění změn. Potvrdila se tak nevýhoda, 
kdy je dlouholetý kolega povýšen a určitá skupina jeho bývalých kolegů jej v nové 
funkci zpočátku nerespektuje. 

V otázce č. 7 ředitelé uváděli výhody a nevýhody jmenování ředitele střední 
školy z vnitřních zdrojů organizace tak, jak je sami vnímali. Ředitelé často uváděli 
výhody, které již byly zjištěny předchozími otázkami. Kromě tedy již zmíněných výhod 
a nevýhod, uvedli ještě následující. Jako výhoda byla zaznamenána znalost rodičů 
a žáků. Jako jednu z velmi konkrétních nevýhod ředitelé ještě zmínili provozní slepotu, 
kdy mohli některé nedostatky v chodu školy snadno přehlédnout, protože na ně již byli 
zvyklí a jako nedostatek je ani nevnímali. 
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Zjištěné výhody: možnost kariérního růstu a postupu, znalost zaměstnanců, 
znalost organizace, znalost rodičů a žáků, snazší adaptace. 

Zjištěné nevýhody: obtížné zavádění změn, provozní slepota a nerespektování 
nového ředitele. 
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ZÁVĚR 
Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaké hlavní výhody a nevýhody s sebou 

přináší jmenování ředitelů středních škol z vnitřních zdrojů organizace z pohledu 
samotných ředitelů. 

Cíle práce bylo dosaženo prostřednictvím dotazníkového šetření s řediteli 
středních škol, kteří byli jmenováni do funkce ředitele z vnitřních zdrojů organizace. 
Dotazníkové šetření probíhalo na středních školách ve dvou krajích, v Ústeckém 
a v Karlovarském kraji. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 53 ředitelů z uvedených 
krajů, kteří byli jmenováni do funkce ředitele střední školy z vnitřních zdrojů 
organizace. Respondenti v dotazníku odpovídali na 8 otázek. 

Kromě samotného dotazníkového šetření proběhly i polostrukturované 
rozhovory. Polostrukturovaných rozhovorů se zúčastnili tři ředitelé a tito ředitelé 
odpovídali na stejné otázky, které byly použity v dotazníku. Byla jim položena ještě 
jedna otázka, která nebyla uvedena v dotazníku. 

Byla stanovena výzkumná otázka „Jaké jsou výhody jmenování ředitele 
z vnitřních zdrojů organizace na středních školách?“. Výzkumná otázka byla 
zodpovězena při vyhodnocení dotazníkového šetření a také v kapitole Shrnutí 
dotazníkového šetření. 

Spolu s výhodami jmenování ředitele z vnitřních zdrojů organizace byly 
zjišťovány i nevýhody. Na základě provedeného dotazníkového šetření lze konstatovat, 
že výhody převažují nad nevýhodami. Ředitel, který je jmenovaný z vnitřních zdrojů 
organizace, zná své kolegy jak z lidské tak i z profesní stránky. Je si vědom jejich kvalit 
i nedostatků a může jim tak lépe delegovat úkoly. Ředitel rovněž zná prostředí 
organizace, ví o jejích silných i slabých stránkách, a pokud se zúčastnil konkurzu, 
protože chtěl ve škole něco změnit, může se se změnami téměř ihned začít. Všechny 
uvedené skutečnosti umožňují novému řediteli soustředit se převážně na nové úkoly 
a zdokonalovat se v manažerských kompetencích, které jsou pro jeho působení ve 
funkci ředitele nezbytné. 

V teoretické části, jsou vysvětleny některé pojmů týkající se problematiky 
jmenování ředitelů, získávání uchazečů na pozici ředitele střední školy převážně pak 
zejména z vnitřních řad školy. Najdeme zde popsánu legislativu týkající se problematiky 
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jmenování ředitele školy, dále realizaci konkurzního řízení a zvláště pak předpokladům 
pro výkon činnosti ředitele školy.   

Tato bakalářská práce může posloužit jako zdroj informací pro zřizovatele, který 
bude potřebovat vybrat a jmenovat nového ředitele střední školy, anebo budoucím či 
současným ředitelům k výběru svých zástupců pro jednotlivé úseky, dle organizační 
struktury, z vlastních řad. 
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Dotazník 
k bakalářské práci na téma: Jmenování ředitele střední školy z vnitřních zdrojů 

organizace 
 
 
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia Školský management na 
Karlově Univerzitě v Praze a zpracováván bakalářkou práci na téma „Jmenování 
ředitele střední školy z vnitřních zdrojů organizace“. Součástí mé bakalářské práce je i 
dotazník, který je zaměřený na uvedení výhod jmenování ředitele střední školy 
z vnitřních zdrojů organizace. Vyplnění dotazníku Vám nezabere více než 10 minut. 
Dotazník je anonymní. 

Děkuji za spolupráci  
     Kateřina Bartušková 

 
Dotazník 

1) Do funkce ředitele střední školy jste byl jmenovaný z jaké pozice? 
a. z pozice zástupce ředitele této školy 
b. z pozice pedagoga této školy 
c. z jiné pozice – uveďte jaké 

 
2) Kolik let působíte ve funkci ředitele střední školy? 
a. do 2 let 
b. od 2 – 5 let 
c. od 5 – 10 let 
d. nad 10 let 

 



 
 

II 

3) Jakou odbornou přípravu zaměřenou na řízení školy jste absolvoval před 
nástupem do funkce? 
a. funkční studium 
b. individuální kurzy managementu 
c. studium na vysoké škole – školský management 
d. žádné 

 
4) Rozhodnutí přihlásit se do konkurzu bylo ovlivněno (ohodnoťte na škále 
od 0 do 5, 0 = nebylo vůbec ovlivněno, 5 = bylo nejvíce ovlivněno) 
a. doporučení od bývalého ředitele 
b. podpora kolektivu 
c. finanční důvody 
d. snaha něco změnit či zdokonalit v dané škole 
e. vnitřní motivace 
f. jiné 

 
5) Považujete za výhodu, že jste dopředu znal své spolupracovníky a za-
městnance? 
a. ano 
b. spíše ano 
c. spíše ne 
d. ne 

 
6) Měla vliv na Vaši adaptaci do funkce ředitele školy znalost prostředí? 
a. ano 
b. spíše ano 
c. spíše ne 



 
 

III 

d. ne 
 

7) Z vlastní zkušenosti uveďte výhody a nevýhody jmenování ředitele 
z vnitřních zdrojů. 
 
8) Jak reagovali Vaši bývalí kolegové na Vaši novou pozici ředitele? 
a. pozitivně 
b. spíše pozitivně 
c. spíše negativně 

 
 
 


