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ABSTRAKT:
V bakalářské práci zkoumáme základní fáze procesu výkonu ředitelské funkce – stávání se
ředitelem školy, systém kariérní přípravy – adaptační, inovační a specializační vzdělávání,
kontinuální vzdělávání, současný stav v profesním rozvoji. Text představí specifické fáze v kariéře
každého ředitele, konkrétně rozhodování se o kariérové změně ( tedy myšlenku stát se
ředitelem/ředitelkou školy), výběrové řízení a nástup do ředitelské funkce, adaptaci na novou
profesní roli, rozvoj a vzdělávání, v neposlední řadě také současné postavení ředitele, jeho role a
funkce. Výzkum, o který v práci opřeme, bude pojímán a koncipován jako kvalitativně orientované
šetření či výzkum. Skrze metodu životní historie a přístupy případových studií, etnografie a
biografie nastíníme životní mezníky a události, které hrají roli na samém počátku, v průběhu i v
současném pojetí profesní dráhy ředitelů škol. Retrospektivní pohled umožní zachytit interakci mezi
náhledem na významné životní události a dalšími posuny v jejich dosavadní kariéře. V práci
budeme vycházet z následujících tezí: 1. průběh jednotlivých etap má nepřehlédnutelný vliv nejen
na další profesní vývoj, ale zásadním způsobem se promítá a odráží do samotného vedení a řízení
školy. 2. V profesi ředitele školy se překrývají dvě typově různé pracovní činnosti dvou různých
odborných směrů, tak jak je klasifikuje Národní soustava povolání: a) výchova a vzdělání stejně
jako b) management, jehož podstatou je způsobilost pro celkové řízení a koordinaci školy a převzetí
zodpovědnosti za tvorbu rozvojových strategií školy.
KLÍČOVÁ SLOVA:
ředitelé středních škol, manažerské schopnosti a dovednosti, řízení a vedení, kompetence, profesní
dráha, kvalitativní výzkum, životní historie, biografie, etnografie
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ABSTRACT:
The thesis examines basic stages of enforcement of the directorship - becoming a school director,
system of career preparation - adaptative learning, innovative and specialized education,
continuous education, current situation in professional development. The text presents specific
stages in the career of each school director, in particular the decision to change the career (thus
the idea to become a school director), selection procedure and start to work as a director,
adaptation to the new professional role, development and education, not least also the current
position, role and function of the director. The foundation of the research will be intended and
designed as a quality-orientated study or research. We will outline personal milestones and events
that play a certain role at the very beginning and in the course of the career as well as the current
stage of professional career of school directors by means of methodology of personal history and
approach of case studies, ethnography and biography. The retrospective view enables to capture
interaction between the insight into significant events in life and further progress in their careers
so far. The thesis will be based on the following propositions: 1. The course of individual stages
has obvious impact not only on future professional development, but it is fundamentally reflected in
the management and administration of the school itself. 2. Two different types of two work
activities of two different professional directions, as they are classified by Národní soustava
povolání (National Occupational Classification) overlap in the position of school director: a)
education and training as well as b) management that is based on eligibility for general leadership
and coordination of school and taking responsibility for creation of school development strategies.
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I.

OBECNÉ INFORMACE

ÚVOD
„Viděl jsem ředitele, který vylezl na strom. Každý list se chvěl pod tíhou zodpovědnosti.“
(Valeriu Butulescu)
Osobnost ředitele školy a jeho schopnost školu řídit či vést vypovídá o úrovni dané školy
navenek. Nároky na jeho práci jsou vysoké a pro kvalitní řízení jsou důležité osobnostní
předpoklady, psychosociální a odborné znalosti, které je nutné neustále rozvíjet,
aktualizovat a doplňovat. Vytváří se tak prostor pro nastavení standardu ředitele školy a
jeho kompetencí.
V důsledku změn ve společnosti, jež také nutně zasáhly do resortu školství, a to v podobě
přenesení prvků managementu na půdu škol, se nyní od ředitelů škol požadují mnohem
vyšší kompetence než dříve. Každá škola má svou relativní autonomii, a tím přechází
značná míra odpovědnosti za řízení, vedení a rozvoj škol do rukou samotných ředitelů.
Zatímco po desetiletí do roku 1989 byla škola považována za jednotku splňující
předepsaná nařízení zvenčí, od počátku devadesátých let se škola rozvíjí jako samostatná
jednotka respektující jistá pravidla a požadavky. Řada odborníků a autorů publikací se
shoduje, že v souvislosti s těmito změnami byly na ředitele delegovány nezvykle vysoké
pravomoci a odpovědnosti (srov. např. In Obst, 2006; Pol, Novotný, 2005; Sedláček 2008
aj.).
Změna tohoto nastavení školy předpokládá proměny požadavků a očekávání na všechny
hlavní činnosti ředitele školy. Týká se to činností manažerských (plánování, organizování,
rozhodování, motivování, hodnocení, kontrola aj.), i těch, které se vztahují k zabezpečení
chodu školy. Od ředitele školy se očekává, že zajistí klíčové aktivity (učení a vyučování),
vytvoří podmínky pro formulování jasné vize a směru rozvoje školy, pro spolupráci
pedagogů a žáků, jasnou komunikaci a kontakt s okolím.
Nejen kvalita učitele, ale také kvalita ředitele má významný vliv na kvalitu vzdělávání ve
školách. Ve zprávě McKinsey & Company (2010) se uvádí, že vynikající ředitel může
výsledky vzdělávání na škole zlepšit až o 20 procent. Musí však obstát v náročných
ekonomických podmínkách a zároveň se snažit alespoň udržet kvalitu výuky. Při
sebemenším neúspěchu veškerá odpovědnost padá na hlavu ředitele školy, a to jak ze
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strany pedagogů, žáků, tak jejich rodičů.
V českém prostředí zatím ucelená koncepce přípravy a podpory, která by reflektovala
potřeby zájemců o práci ředitelů, resp. ředitelů ve funkci v různých fázích jejich profesní
dráhy, vytvořena není. Stávající nabídka je zaměřena zejména na začínající ředitele, ale
nevytváří předpoklad pro využití při výběru vhodných uchazečů o ředitelské funkce,
postrádá kontinuální ráz, vnitřní gradaci, nereflektuje potřeby přípravy před vstupem do
funkce, nesměřuje k vytváření podpůrných schémat (mentorství, koučování). (Individuální

projekt národní – CZ.1.07, OP vzdělávání pro konkurenceschopnost, Kariéra ředitele,
2012-2014.)
V tomto kontextu je nepochybně zajímavé poznat, popsat a analyzovat, kdo jsou ti, kteří se
rozhodli vyrovnávat s výše uvedenými požadavky, očekáváními i s problémy. V rámci
tohoto textu nás tedy bude zajímat, jak se lidé dostávají do funkce ředitele školy
(zaměřujeme se na ředitele středních škol různých typů a specializací), jak se v ní adaptují
a jak se dále vyvíjela a nadále vyvíjí jejich profesní dráha. Rozhodování o kariérové změně
„stát se ředitelem školy“, nástup do ředitelské funkce a adaptace na novou profesní roli
představují specifické a důležité okamžiky v kariéře každého ředitele, stejně jako její další
vývoj. Předpokládáme, že jejich průběh se také zásadním způsobem promítá i do vlastního
řízení školy. Proto považujeme za důležité zajímat se o veškeré podněty a okamžiky v
profesní kariéře ředitelů škol – a to od přípravy na funkci, o působení ve funkci, a
následně také prověřit, jak se výše zmíněné odráží v chodu a existenci školy či školského
zařízení.

Bakalářskou práci si dovolíme rozdělit na dvě části - teoretickou a praktickou. V první
části práce jsme vytvořili teoretický rámec, v němž vymezíme životní příběhy, profesní
dráhu, osobní rovinu, řídicí styly, současné i minulé postavení ředitele školy, jeho role a
funkce, dále kompetence – v souvislosti s dalším vzděláváním a hodnocením.
Praktickou část bakalářské práce věnujeme metodologii výzkumu, jeho koncepci,
rámcovému designu, charakteristice výzkumného vzorku, způsobu sběru dat, jejich
zpracování, shrnutí a interpretaci výzkumného šetření. Získané údaje se tak stanou
významným podkladem pro naplnění cílů bakalářské práce.
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CÍL PRÁCE
Cílem bakalářské práce je nahlédnout na životní příběhy tří zvolených ředitelů středních
škol, analyzovat je, interpretovat a zjistit, jaké osoby, momenty a události je během jejich
životní i profesní dráhy nejvíce ovlivnily a inspirovaly. Snahou autorky je rozšířit
dosavadní poznatky o hranici mezi osobní a profesní rovinou, vymezit významné události
(osobní) v životě ředitelů středních škol a v neposlední řadě také určit, jaký měly vliv na
jejich práci. Naším záměrem je také získat reflexi, jak oni sami vnímají a zpětně hodnotí
dopad kariéry na svůj osobní život.

VÝZKUM
Výzkum, jenž bude podkladem pro praktickou část této práce, bude koncipován jako
kvalitativní šetření. Při zkoumání pedagogických jevů s využitím kvalitativního přístupu
nejde o jejich kvantifikaci, ale o snahu proniknout do hloubky zkoumaných jevů
(fenoménů). Rámcovým designem pro sběr a následnou interpretaci dat se stane narativní
přístup v podobě kompletní a systematické metody zkoumání životní historie, která nám
umožní zachytit vše podstatné, co naši respondenti prožili v průběhu specificky ohraničené
etapy jejich života, a porozumět tomu.
Interpretovat životní historii budeme na základě všech klíčových událostí, pocitů i
životních zkušeností. Vycházíme z předpokladu, že propojení osobní a profesní roviny není
náhodné; profesní role není pouze odrazem odborných kompetencí, ale také osobní roviny
(rodinné zázemí, postoje, hodnoty a zájmy, specifika rozhodování, představy o sobě a své
kariéře, autoevaluace apod.).
Hlavní technikou sběru se stane hloubkový rozhovor s respondenty výzkumu, tedy s
řediteli škol (biografický rozhovor, doplňující a vyjasňující otázky). Rozhovory budou
nahrávány na diktafon a postupně přepisovány. Dalšími doplňkovými metodami budou
pozorování, analýza dokumentů, dotazníkové šetření.
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II. TEORETICKÁ ČÁST

1. Životní příběhy
1.1 Co rozumíme životním příběhem?
Pokud hovoříme o životních příbězích, nemáme na mysli shrnutí životopisných údajů,
strukturovaných životopisů nebo nějaká jednoduchá sdělení týkající se vzpomínek na
nějaké události. Životní příběh chápeme jako kvalitativní metodologický případ, který je
odborníky chápán a vysvětlován jako popis a pochopení složité sociální a psychické reality
lidského bytí. Zkoumání těchto příběhů se jeví jako vhodná metoda pro lepší porozumění
souvislostem učitelova a ředitelova vývoje, neboť samotné příběhy jsou cennými prameny
pro zachycení průběhu celoživotní dráhy jedince. Havlová píše o životní dráze jako o
„sledu sociálních pozic a rolí, kterými jedinec prochází“. (Profesní dráha ve 20.století,
1996, s. 71-73). Kelchtermans a Vandenberghe (1993) konstatují, že jakémukoliv
současnému chování učitele/ředitele lze adekvátně porozumět, jen pokud je bráno jeden z
mnoha vzájemně souvisejících momentů v kontinuálním, celoživotním procesu jeho vývoje.
Aktuální i předchozí zkušenosti ovlivňují jeho způsob myšlení, vztah s žáky i kolegy.
Vyprávěním příběhů mohou jedinci podat svědectví o svých životech, o životech druhých,
o událostech, které zažili, a také to, jak oni sami vše vnímají a hodnotí.
Životní příběh lze tedy chápat jako narativní zachycení událostí, lidí či míst, které měly a
mají pro jedince nějaký význam. Životní příběh není neměnným vyjádřením sebepojetí
jedince, nýbrž je neustále konstruován v interakcích člověka s celým okolním sociálním
kontextem. Smysl, který přikládá všemu, co jej ovlivnilo, není pouhým zaznamenáním a
odrazem reality, ale její neustálou interpretací – prostřednictvím příběhu můžeme lépe
porozumět podstatě jedincova vlastního života, ale i roli, kterou dotyčný vnímá v širším
kontextu společnosti (Atkinson, 1998, s.15-20).
Životní dráha není jen pouhý sled událostí, je to dynamika plná jedinečných okamžiků a
vazeb mezi člověkem, společností a prostředím, kde žije, studuje a působí i profesně.
Charakter této dráhy zásadním způsobem utváří i zaměření profesní orientace, a poznáme-
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li správně principy této volby, můžeme získat určitý vhled na to, co je významné a
charakteristické pro danou profesní oblast.

1.2 Možnosti využití životních příběhů, jejich význam a vnímaná omezení
Obecně lze užití výzkumů životních příběhů názorně situovat do dvojdimenzionálního
modelu, kdy první osa nám říká, jaké množství jedinců zkoumáme, a druhá určuje šíři
zkoumaných témat (Farnes, 1994). Jedince zkoumáme z hlediska konkrétního, omezeného
pohledu, nebo komplexně zjišťujeme vše – což je případ zkoumání životních příběhů
jednotlivých ředitelů škol. Tato metoda zkoumání nachází široké uplatnění ve všech
sociálních vědách. Náš přístup ke zkoumání preferuje komplexnější, celostní analýzu
života ve všech postižitelných souvislostech, kdy cílem je popsání a pochopení vývoje
ředitele nejen jako učitele/ředitele, ale i jakožto člověka, a to v různých sociálních
kontextech. Životní příběhy nám pomáhají porozumět vývoji individuálních názorů na
svoji profesi v kontextu života takového. Promýšlení a formulování těchto příběhů je také
podstatným zdrojem sebereflexe ředitelů, kteří si vyprávěním ujasňují své postoje a názory,
mohou nalézt pochopení souvislostí a kontextů v životě, a to už jen z důvodu, že
srozumitelné narativní vyjádření něčeho, o čem dříve třeba ani nepřemýšleli, jim může
odhalit nový pohled na sebe sama.
Stejně jako u každého vědeckého pojímání sociální reality nelze pominout i jistá omezení a
výhrady k životním příběhům. Při posuzování jejich významu bývá občas diskutována
otázka narativní kompetentnosti jedinců; jde o to, že někteří lidé jsou pochopitelně schopni
daleko lépe sdělit své myšlenky a pocity, lépe charakterizovat a vyjádřit podstatu životních
událostí, tedy lépe narativně interpretovat svůj život. Otázkou zůstává, co lepší narativní
kompetentnost znamená pro charakterizování životních příběhů? Vycházeje z teoretického
chápání narativní identity, bylo by opravdu možné tvrdit, že schopnost lépe sdělit,
konstruovat a interpretovat svůj život zpětně pozitivně ovlivňuje i jedincovo vnímání
života? (Lukas, 2012, s. 6-9)
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2. Profesní dráha

2.1 Smysl profesní dráhy
Základním smyslem profesní dráhy, jakožto nejdůležitější dráhy životní, je ekonomická a
sociální nezávislost, můžeme zmínit také nezanedbatelnou úlohu motivačního aspektu,
pracovního prostředí a kolektivu. Za určitý bonus je možné považovat seberealizaci, kdy
různé pracovní aktivity nejsou vnímány a chápány jako pouhý zdroj obživy, ale člověku
přinášejí jistý pocit uspokojení, radosti a štěstí, mohou být i zdrojem frustrace – a to v
případě, kdy jej práce plně neuspokojuje či není finančně dobře ohodnocen. Svým
způsobem se člověk chystá na svou profesní dráhu již (i působením různých vzorů) od
útlého věku, je tedy umocněn její délkou; Havlová (1996, s.71-76) označuje školní věk (6
–12 let) jako období „fantazijní volby povolání“ a následuje (13 –20 let) pak období
„reálné volby povolání“; Nový (1989, s.51-52) dělí životní dráhu „ na období ekonomické
aktivity, fázi jemu předcházející a po něm následující“. Klusák a spol. (2005, s.158) ve své
studii uvádí, že výběr střední školy je ústředním motivem v životě jedince, který většinou
významně ovlivní podobu budoucí profesní dráhy. Autoři se shodují, že školské prostředí a
vzdělání je výchozím bodem pro start dráhy profesní a výchovně vzdělávací proces je po
rodinném prostředí dalším místem, kde dochází k podvědomému hledání a napodobování
vzorů a autorit. Často se stává, že na volbu pedagogické profese má zásadní vliv pedagog
v rodině či oblíbený učitel. Trendem poslední doby je tzv. retrográdní aspekt, v rámci
něhož bývá vzdělávací dráha narušena dráhou profesní; tato situace podtrhuje význam
celoživotního vzdělávání, zrání a změny. Výběr profesní orientace považujeme za primární
předpoklad pro funkci ředitele školy, samozřejmě předpokládáme předcházející učitelskou
roli. Otázkou zůstává, zda je rozhodnutí stát se ředitelem jistým logickým vyústěním
kariérního postupu, nebo přesvědčením již v mladém věku, a pak je studium pedagogiky
cílenou volbou. Výzkumný tým profesora PhDr. Milana Pola, CSc., z Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity (2007 –2009) realizoval projekt „Ředitelé českých škol a jejich
životní a profesní dráha“, jehož cílem bylo přinést nová zjištění o tom, jak se vyvíjí
uvedené dráhy ředitelů škol, jakými fázemi ředitelé procházejí a jaký to má vliv na jejich
dráhu životní. Profesní dráhu ředitele rozdělit do čtyř fází. Ty pokrývají časový úsek od
doby, kdy se z učitele stává ředitel, až k momentu, kdy ředitel získal potřebné zkušenosti.
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2.2 Profesní příprava ředitele školy
Budeme-li vnímat postavení, úkoly a role ředitele školy víceméně komplexně, musíme
zmínit několik základních aspektů: profesní přípravu a dlouhodobou podporu řídicích
pracovníků, jejich kompetence, motivovanost a v neposlední řadě i osobní autoritu. Se
jmenováním do funkce ředitele školy či školského zařízení jsou tito „noví“ řídicí
pracovníci okamžitě zatíženi nejen komplexní odpovědností za celkové fungování školy,
ale získávají řadu pravomocí, s nimiž se musejí ve velmi krátké době vypořádat a správně
jich využívat.
Předpokladem úspěšného naplňování cíle je možnost systematicky se vzdělávat a rozvíjet
profesní i manažerské dovednosti. V České republice řeší oblast dalšího vzdělávání dva
základní právní předpisy: zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání a zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících, který upravuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků,
jejich další vzdělávání a kariérní systém. Tento zákon rovněž vymezuje předpoklady pro
výkon funkce ředitele a jasně specifikuje nutnost další podpory. (Trojanová, 2014, s. 3335) Někteří začínající ředitelé nemají zpravidla na počátku své řídicí dráhy ukončené nebo
alespoň zahájené další potřebné vzdělávání. Vstup do funkce může být rychlý a na
přípravu nebyl a není čas. Pro některé budoucí ředitele může být funkční vzdělávání
nedostupné, neb jako učitelé nebyli svým zaměstnavatelem pro tento účel uvolňováni. V
současné době ale stále přibývá počet zájemců o kvalifikační studia pro ředitele škol a
školských zařízení, mnozí ředitelé připravují v předstihu i své zástupce, aby se stali
kvalifikovanějšími partnery v oblasti řízení školy. Někteří ředitelé bývají po nástupu do
funkce velmi překvapeni nároky vztahujícími se k výkonu funkce a zpočátku také obtížně
hledají podporu pro svou práci u jiných kolegů. Začínající ředitel se často snaží perfektně
zvládat úkoly spojené s řízením školy, neumí však dostatečně efektivně delegovat některé
úkoly na ostatní. Výraznou tendencí začínajícího ředitele bývá dokázat sám sobě, že funkci
zvládá a stačí na ni. Osobnostně bývá problém posunout svůj pohled na vedení školy z
pozice učitele na pozici manažera. Zásadní roli hraje také fakt, že nový ředitel začíná ve
své škole, nebo vstupuje do jemu zcela neznámého prostředí, a v obou případech je
konfrontován se vztahovými problémy; řeší potřebu sociální, adaptační, informační
stabilizace, musí rozhodovat a přijímat opatření, prochází inovací vztahů s bývalými
kolegy, popřípadě se teprve v neznámém prostředí orientuje.

16

Po nástupu do funkce ředitel hledá únik ze své osamělosti, potřebuje oporu a radu zejména
v oblasti právní a ekonomické, vyhledává i kolegy či přátele, kteří již mají zkušenosti a i v
konkurenčním prostředí škol jsou ochotni spolupracovat a pomoci (Učitelské noviny,
č.46/2013).
V letech 2012-2013 bylo uskutečněno dotazníkové šetření (Plitzová, 2013, Učitelské
noviny č.46/2013), kterého se účastnilo 1508 ředitelů škol s cílem zhodnotit současnou
situaci a tendence v oblasti profesní přípravy ředitelů škol a školských zařízení. Prvním
zásadním zjištěním byla skutečnost, že kdysi nebyla zřizovatelem v plné míře vyžadována
povinnost vzdělání, neb po 10 letech v pozici ředitele již nemuselo být funkční vzdělání
požadováno. Výsledky průzkumy dále ukázaly, že v podmínkách školského managementu
neexistují profesní rozdíly mezi oběma pohlavími. O setrvání ve funkci nerozhodují žádné
osobnostní charakteristiky, spíše profesní zdatnost. Pro mnoho ředitelů bylo studium
školského managementu spíše povinností než potřebou, nicméně v současné době se už
více přihlíží i k osobním a pracovním důvodům (potřeba vzdělávat se, lepší platové
zařazení).
Z analýzy forem vzdělávání je zcela zřetelný příklon k vyšší samostatnosti přípravy
ředitele školy a k formám autonomního a sociálního učení. Bohužel moderní formy
vzdělávání (koučink, shadowing, mentoring…) se v praxi uplatňují jen částečně. Ukazuje
se, že potřeba osobního a profesního rozvoje, přehled v oboru, úspěch, prestiž a uznání
hrají nejdůležitější roli při rozhodování o tom, zda-li se stát ředitelem školy, i v části
následující – jak se dále vzdělávat. Nejčastějšími uváděnými překážkami dalšího
vzdělávání jsou dojíždění, nemožnost profesního postupu, nestabilní politická situace u
zřizovatele, rodinné zázemí či věk. K aspektům, které mají nejčastěji pozitivní vliv na
ochotu vzdělávat se, patří: snaha mít rozhled a rozvíjet se, zájem o nové věci, změny v
pedagogické práci a růst prestiže, navýšení platu, chuť vzdělávat druhé, úspěch při
konkurzu.

3. Řízení a jeho systémy
Školu lze chápat jako organizaci, která musí být jasně a dobře řízena. V zásadě existují dvě
hlediska, jak k samotnému řízení přistupovat. První přístup je na bázi klasického
managementu, přičemž management je soubor poznatků a prostředků, jak dosáhnout
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stanoveného cíle – ředitel školy a jeho zástupci jsou pak jeho vykonavatelé. K zajištění této
řídicí činnosti mají k dispozici klasické manažerské funkce – plánování, organizování,
přikazování, koordinaci a kontrolu (předpokladový systém). Druhý přístup zdůrazňuje
specifický význam školy a její pedagogické činnosti (pedagogický systém) – ten je
popisován jako „způsob vedení, který usiluje o rozvoj celé školy důrazem na procesy učení
(Dvořák, 2011, s.9). Zde se vychází ze souladu jednotlivých cílů školy s obsahem

vzdělávání, z hospitační činnosti, z vysoké profesionality managementu a jeho schopností
vést dobře lidi. V oblasti řízení škol a školského managementu se v současné době hovoří o
účinnosti využívání zdrojů, demokratizaci a efektivitě řízení – s čímž nepochybně souvisí
překonání zastaralých tradic administrativní správy ve školství, celková racionalizace a
zefektivnění koncepce. Musíme tedy počítat se souběžností jiných principů řízení:
liberálního (maximální svobodná volba jednotlivce v jeho jednání) a sociálně
integrativního (tendence k sociální sounáležitosti, solidaritě s ostatními lidmi, víceméně
odmítání tržních principů).

3.1 Řídicí styly
Management školy představuje několik osob, které se podílejí na vedení a organizaci
činností, zajišťují plnění stanovených cílů a rozvíjení pozitivních mezilidských vztahů.
Každý vedoucí pracovník si časem vypracuje svůj řídicí styl, který je zpravidla výsledkem
zkušeností, osobnostních vlastností a vztahu ke kolektivu. Základní styly lze rozdělit do
několika kategorií:
● autoritativní styl (vydávání striktních příkazů, stanovení zásadních pravidel, opatření;
učitelé se příliš nepodílí na řízení školy; charakteristický je malý zájem o lidi a jejich
problémy; prostředí v takové škole bývá uniformní, konzervativní, bez osobního přístupu);
● liberální (snížená morálka ve škole, nejsou dodržována základní stanovená pravidla,
neexistuje hrozba vyvození důsledků z nepřijatelného chování; v tomto případě záleží na
kvalitě učitelů, zda-li dokážou uvolněnou morálku využít k rozvoji samostatnosti a
schopností žáků);
● demokratický (vedení školy sleduje práci učitelů i její úroveň, zajímá se o jejich potřeby;
řeší problémy žáků, snaží se jim vyjít vstříc; pozitivní klima a kritika ve škole.
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3.2 Osobnost ředitele
Pro úspěšnost a rozvoj školy jsou nepochybně důležité osobní a profesní kvality ředitele.
Vlivem rozšiřujícího se obsahu manažerské práce a transformačních změn ve školství jsou
kladeny vyšší nároky na jeho osobnostní charakteristiky a kompetence. Změnu v pojetí
role ředitele školy v průběhu společenského vývoje výstižně formuluje Slavíková, která
hovoří o tom, že: „ ...v 70. letech byla hlavní činností manažerů kontrola; v 80. letech
převládalo autoritativní dávání příkazů; v letech 90. se těžiště přesunulo do oblasti řízení;
a dnes je nutné být především leaderem.“ (Slavíková, 2003, s. 40)
Podle zmíněné autorky se funkce ředitele školy v současné době stává komplexnější a
různorodější. Vyžaduje profesionála, disponujícího mimo jiné takovými osobnostními
vlastnostmi a klíčovými kompetencemi, jako jsou globální myšlení, ochota a schopnost se
neustále vzdělávat, osobní flexibilita a kreativita podpořená vysokou sebemotivací. V
souvislosti se zmíněnými nároky pracovní pozice ředitele školy je nutno zmínit také
některé důležité aspekty pro formování osobnosti ředitele: autoritu, kompetence a
sebemotivaci.
V interpretaci pojmu kompetence neexistuje přesné vymezení či shoda, setkáváme se proto
s různými vysvětleními. Bedrnová, Nový považují řídící kompetenci za optimální doladění
pracovní způsobilosti člověka na míru jím vykonávané profese, včetně sociálních
parametrů jeho pracovního zařazení (Bedrnová, Nový, 2004, s. 153-154). Tureckiová
chápe profesní kompetenci jako soubor takových schopností, znalostí a dovedností a
zreflektovaných životních i profesních zkušeností, které se promítají do pracovního jednání
a slouží k efektivnímu zvládání pracovních funkcí a rolí vyplývajících z pracovní pozice a
jež jsou přitom alespoň v určitých svých aspektech přenosné mezioborově (Tureckiová,
2004. s. 31).
K řízení potřebných změn a s nimi souvisejících dalších aktivit podporujících efektivní a
úspěšný rozvoj školy je důležité neustále posilovat péči o vlastní odbornou kvalifikaci,
adekvátní pracovní morálku, důslednost a spravedlnost při řízení, osobní morálku,
spravedlivé vztahy k podřízeným pracovníkům. Slavíková uvádí mezi zásadní
charakteristiky

úspěšného

řídicího

pracovníka

osobnostní

kvality

(sebedůvěra,

profesionalita, respektování ostatních, čestnost); vytvoření vize (strategické myšlení,
stanovení náročných úkolů);

motivací (pozitivní přístup); monitorování a zvyšování

kvality školy (iniciativa, týmová práce, rozvoj lidských zdrojů, empatie, čitelnost,
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zodpovědnost) a získávání informací - vyhledávání informací, pochopení (Výzkum Hay
Management Group, Slavíková, 2003, s.23-24).

3.2.1 Ředitel a učitel „v jednom“
Podle mezinárodního šetření TALIS mnozí ředitelé škol také zároveň učí; většinu času pak
tráví různými administrativními úkony, které jim zabírají až polovinu jejich pracovní doby.
O tom, že na učitele jsou v současné době kladeny vysoké nároky, není třeba dlouze
polemizovat. Své žáky musejí vybavit dovednostmi, které jim umožní najít v neustále se
měnícím a vyvíjejícím světě životní uplatnění. Při práci přitom musejí svůj přístup
přizpůsobovat individuálním potřebám jednotlivých žáků, kteří do školy přicházejí z
různého kulturního a sociálního prostředí. V podobně náročných podmínkách však pracují
nejen učitelé, ale i ředitelé škol. Česká školní inspekce uskutečnila v roce 2015 šetření, v
němž se snaží vyhodnotit podmínky, ve kterých vykonávají ředitelé škol svou práci.
Zúčastnilo se 220 ředitelů a 3219 učitelů.
V České republice většinou působí ředitelé ve své funkci v průměru 10 let; začínající
ředitelé s praxí do 3 let tvoří cca 18 procent, šetření také potvrdilo, že ve většině případů se
ředitelé dostávají do funkce z pozic učitelů, a to po předchozí pedagogické praxi asi 18 let.
Sami ředitelé uvádějí, že nejvíce pracovního času věnují administrativním úkonům a
poradám, a to téměř polovinu; daleko méně prostoru jim pak zbývá na řízení
pedagogického procesu (22 %), komunikace se žáky (10 %) a rodiči (8 %), na další jednání
(5 %). 94 procent ředitelů škol uvedlo, že často či velmi často řeší různé administrativní
záležitosti. Účast ředitelů v profesních sítích, výzkumných skupinách a při mentorování je
v Česku ve srovnání s mezinárodním průměrem poměrně nízká (28 %), naopak vysoký
podíl ředitelů (80 %) se zapojil do různých vzdělávacích kurzů, konferencí a hospitací.
Co se týče sdílení odpovědnosti, tak ředitelé škol často konzultují svá rozhodnutí s
ostatními aktéry (vedení školy, učitelé, školská rada, správní orgány…) nejčastěji u řešení
nabídky předmětů, seminářů, kázeňských postihů, při hodnocení. Nejméně tak činí při
rozhodování o přijetí žáků, stanovování nástupních platů učitelů a při propouštění (19-25
%). Zajímavý je údaj, který popisuje spokojenost ředitelů se svou prací (tzn. s
pedagogickým stylem stylem vedení a řízení školy). Ředitelé, kteří tyto způsoby využívají
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ve větší míře, vykazují v zaměstnání vyšší spokojenost, která v neposlední řadě souvisí
také se školním klimatem – čím více v něm převládá vzájemná respekt, tím více je klima
přívětivější a roste i spokojenost zaměstnanců. Na druhou stranu se ředitelé cítí omezeni
nedostatečnými finančními prostředky, rozpočtem školy (93 % ředitelů), vládními
nařízeními a předpisy (89 %), velkou pracovní zátěží a zodpovědností ( 82 %) a platovým
systémem (73 %). Nejméně je efektivita jejich práce omezena absencemi (32 %) a
nedostatkem

příležitostí

a

podpory

pro

vlastní

profesní

vzdělávání

(29

%).

(www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/co-trapi-reditele-ceskych-skol)

3.3 Management školy
Mezi jednotlivými vedoucími pracovníky existují značné rozdíly ve způsobu řízení a
zejména v efektivnosti řídicího procesu, jež je dána nejen schopností obklopit se
zkušenými lidmi, ale posuzujeme také vztah k práci, vztah k druhým lidem i k sobě
samému, intelektuální úroveň, sociální přizpůsobivost i kulturní úroveň. Kompetence k
řízení školy vyplývá ze zákona a je udělena jejímu řediteli, jenž zodpovídá za odbornost
výchovně vzdělávacího procesu, plnění osnov, za účelné a hospodárné využívání
rozpočtových prostředků. Ředitel kontroluje práci učitelů, reprezentuje a zastupuje školu
na veřejnosti, zajišťuje komunikaci školy s rodiči; v neposlední řadě odstraňuje nedostatky
a motivuje své podřízené k dalšímu vzdělávání.
Ředitel školy je manažerem a jako manažer zodpovídá za chod školy. Vznik dalšího
řídicího článku mezi vedením školy a řadovými pedagogy vyplývá ze změny pojetí funkce
ředitele školy a nutnosti zajištění odborného řízení výchovy a vzdělání. Vzhledem k
hierarchickému postavení mezi ředitelem školy jako vrcholovým managementem a
řadovými učiteli mu přísluší název střední management (Trojanová, 2014, s.14-21).
„Střední management školy je součást vnitřního řízení školy. Na 2. stupni ZŠ a na
středních školách jsou to předmětové komise pro příslušné předměty či skupiny předmětů,
které řídí předseda jmenovaný ředitelem školy.“ (Průcha, Walterová, Marš, 2003, s.232)
Kromě výše zmíněných patří mezi střední management ještě: zástupce ředitele, výchovný
poradce, koordinátoři, vedoucí školní družiny a školní jídelny, vedoucí správního úseku.
Všichni tito pracovníci řídí určitou skupinu lidí a přitom nenesou konečnou odpovědnost
za chod školy. Ředitelé škol spatřují ve funkci středního managementu možnosti dalšího
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řídicího článku školy s těmito manažerskými činnostmi: řízení a koordinace členů
metodického orgánu; usnadnění vedení školy řešit problémy, rozhodovat a plánovat;
podpora vedení, spolurozhodování; zrychlují komunikaci mezi učiteli a vedením;
koordinují tematické plány, sledují změny a požadavky na pomůcky. Ve stávajících
podmínkách školy můžeme přiřadit jednotlivé pozice následovně:
Škola jako velká organizace:
strategická úroveň řízení

ředitel

vrcholová úroveň řízení

ředitel, zástupce

střední úroveň řízení

vedoucí pro jednotlivé stupně, vedoucí předmětových týmů,
vedoucí projektových týmů, metodická sdružení, ekonom,
hospodářka, vedoucí školní jídelny

základní úroveň řízení

učitel, asistent pedagoga, školník

Škola jako střední organizace:
strategická úroveň řízení

ředitel

vrcholová úroveň řízení

ředitel, zástupce

střední úroveň řízení

zástupce, vedoucí pro jednotlivé stupně vedoucí předmětových
týmů, vedoucí projektových týmů, metodická sdružení,
hospodářka

základní úroveň řízení

učitel, asistent pedagoga

Škola jako malá organizace:
strategická úroveň řízení

ředitel

vrcholová úroveň řízení

ředitel

střední úroveň řízení

ředitel, zástupce

základní úroveň řízení

učitel, asistent pedagoga

K nezbytným předpokladům k vykonávání řídicí funkce patří především propojení
požadavků na maximální efektivitu práce a optimální výkony, vytváření podmínek pro
spokojenost pracovníků a jejich osobnostní rozvoj. Každý řídicí pracovník ovlivňuje nejen
jednotlivce, ale zejména celou pracovní skupinu. Jednou z nejúčinnějších metod aktivizace
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a motivace pracovníků je zajištění jejich spoluúčasti na řízení a rozhodování. Motivace
tedy znamená určité působení na člověka a jeho vedení k žádoucí činnosti, je v souladu s
vnitřními potřebami pracovníka a bude fungovat i mimo aktuální působení (Trojanová,
2014, s.49-52). Pracovní motivace je spojení s výkonem pracovní činnosti; jednání i
chování pracovníků by mělo být v souladu s cíli organizace. Motivační program vytváří
ředitel školy na základě zjištěných skutečností a představuje konkretizaci systému práce s
lidmi v organizaci s relativně vyhraněným zaměřením na pozitivní ovlivňování pracovní
motivace zaměstnanců (Bedrnová, Nový, 2007, s.411).
Motivační program:
● řízení vzdělávacích týmů;
● finanční motivace (vedení, odměny, osobní příplatky);
● nefinanční motivace (vhodný rozvrh, náhradní volno, vzdělávání…);
● netradiční nefinanční motivace (členství v rozšířeném vedení školy, řízení školy).
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4. Shrnutí teoretické části
Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí; její teoretický obsah se stal nezbytným
základem pro rámec našeho dalšího výzkumu; v jeho úvodu vysvětlujeme základní cíle
práce - získat a analyzovat data, která nám přiblíží, jakým způsobem se promítá teorie a
praxe práce ředitelů středních škol do vlastního řízení školy, a to v kontextu rozvoje jejich
životní a profesionální dráhy – tedy které osoby, události a faktory je v jejich životech
ovlivnily a inspirovaly. Následně jsou popsána a specifikována jednotlivá východiska –
osobnost ředitele školy (jeho autorita, kompetence, sebemotivace, legislativní vymezení a
profesní příprava), životní příběhy a profesní dráha. V další části se věnujeme
managementu školy, řízení, vedení, škole jako organizaci, jejíž úspěch se odráží od dobře
promyšlené koncepce.
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III. VÝZKUMNÁ ČÁST
Motto:
Přijímací komise se energicky zeptala: „Kterou školu jste absolvoval?“ a dozvěděla se, že
Harrow, Haileybury nebo Rugby, což mohla být pravda. „Kterými sporty se zabýváte?“
byla další neměnná otázka. Slibný kandidát odpověděl: „Hrál jsem tenis za Anglii, kriket
za Yorkshire, ragby za Harlekýny a házenou za Winchester.“ … Tento člověk přicházel
zřejmě zcela vážně v úvahu.
Cyril Northcote Parkinson: Zákony profesora Parkinsona

Osobní dotazník a biografické informace aneb Co se skrývá za řádky životopisů a
životních příběhů?

5. Životní příběh jako kvalitativní výzkumný nástroj
Narativita je ve výzkumech životního příběhu zároveň i východiskem metodologickým.
Životní příběh je současně procesem i produktem, je založen na výpovědích jedinců
(proces), kteří interpretují své životní zkušenosti, čímž vytvářejí smysl a obraz svého
života (produkt).
Výzkum životního příběhu ředitelů je založen především na rozhovoru s nimi; toto
interview není pouhým povídáním si o životě, sumarizováním událostí, ale primárně
procesem nacházení smyslu, který jedinec přikládá konkrétním událostem. Na základě
prací (Atkinson, 1998; Oplatka, 2001) se pokusíme popsat základní fáze sběru dat pomocí
výše uvedených a zmíněných životních příběhů, jejich následné zpracování a
interpretování.
Každý životní příběh může být nejen vyprávěn, přenášen ve vzpomínkách pamětníků, ale
také zachycen, zaznamenán a systematicky analyzován; jedná se tak o cenný pramen dat
skýtajících potenciál k pochopení nejrůznějších činitelů, situací, událostí, motivací, jevů,
projevů, pohnutek a momentů v životě jednotlivce, na jejich základě lze pak analyzovat
informace o tom, jaké tendence jsou pro tyto osoby charakteristické a jak se tato specifická
profesní oblast mění a vyvíjí. (Slavík, 2013, s.348) Existuje mnoho přístupů a
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terminologických pojetí k analýze životních drah; de facto rozlišujeme však dva základní
směry - kvantitativní a kvalitativní. Gavora (2000, s. 166) označuje výzkum životního

příběhu jako „life history“ nebo „oral history“ a pojímá ho jako kvalitativní. Za důležitou
považuje rekonstrukci subjektivních významů, které zkoumané osoby během vyprávění
označovaly ve svém životě jako dominantní. Hašková a Dudová (2016, s.5-24) ho označují
souhrnným výrazem „výzkumný přístup životního běhu (life-course approach)“ a stejný
důraz kladou na propojení obou přístupů.
Koncept kvantitativního přístupu analyzuje nejčastěji časové posloupnosti zkoumaných
příběhů, oproti tomu kvalitativní přístup sleduje např. i to, jaký vliv mají na sledovanou
skupinu dějinné události a jak jednotlivci na tyto události reagují. Hendl (1997, s.13)
označuje kvalitativní přístup také jako „interpretativní či reflexivní“. Respondent zvažuje
okolnosti svého života a během interview je interpretuje takovým způsobem, který
reflektuje jeho jedinečnost. Dalším z přístupů je analýza zajímavých narativů (Hájek,
Havlík, Nekvapil, 2012, s.199-223).

5.1 Fáze výzkumu
Tabulka 1 Jednotlivé fáze výzkumu
1. PREINTERVIEW
(předrozhovor)

cíl: základní seznámení s
respondentem, odbourání
prvotní nedůvěry, naznačení
dalších témat;

Řediteli je možné dát náměty k
přemýšlení; velká míra
spolupráce, narativní
kompetence, odvaha,
předpoklad otevřenosti; není
nutné nahrávat;

2. INTERVIEW

cíl: životní příběh a zamyšlení
se nad ním;

Dostatek času a prostoru (1,5
hodiny); předem připravený
plán- seznam otázek a témat;
systematičnost s komplexnost
rozhovoru; vedle nahrávání i
psaní si poznámek;

3. ANALÝZA DAT

cíl: zpracování a analýza dat;

Transkripce rozhovoru, analýza
pozorovacího tématu; základní
interpretativní analýza;
zpřesňující rozhovor –
potvrzení, doplnění, zpřesnění;

4. KONEČNÁ ANALÝZA

cíl: konečná analýza získaných Čtení rozhovorů – zachycení
dat, jejich interpretace, zasazení dojmů, podrobná analýza,
do kontextu;
identifikování základních témat
– poznámky, emoce;
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5. REFLEXE VALIDITY
cíl: porozumění zkoumané
(Odvíjí se od osoby samotného realitě;
výzkumníka; svou roli hraje
jeho věk, pohlaví, charakter,
emoce, otevřenost, vztah k
sociální realitě; znalost
prostředí a kontextu)

Určitá interpretace nesmí být v
rozporu s jinou interpretací
(shoda); popis akceptovatelné
skutečnost.

5.2 Cíl výzkumu
Výzkum, jenž bude podkladem pro praktickou část této práce, bude koncipován jako
kvalitativní šetření. Hlavním úkolem kvalitativního výzkumu je podle Dismana
„porozumění lidem v sociálních situacích“ (2011, s. 289).
Rámcovým designem pro sběr a následnou interpretaci dat se stane narativní přístup v
podobě kompletní a systematické metody zkoumání životní historie, která nám umožní
zachytit vše podstatné, co naši respondenti prožili v průběhu specificky ohraničené etapy
jejich života, a porozumět tomu. Vzhledem k tomu, že má být analyzován narativní
materiál, který zachycuje reálné životní příběhy zaznamenané při interview (Gulová, 2013.
s.118), byla výzkumníkem pro zpracování datového korpusu zvolena narativní analýza. Pro
tento druh analýzy je doporučováno vícero přístupů, např. koncepce podle Lieblichové,
která pracuje se dvěma dimenzemi: obsahově-formální a holisticko - kategoriální (Řiháček
& kolektiv, 2013, s.77). Chrz přikládá největší význam podrobnější struktuře a přístupy k
možné analýze rozpracoval do sedmi kategorií (2007, s.12). Důraz klade především na
způsob, jakým je zpracovaný narativ konečnému čtenáři podán. Dalším strukturalistickým
přístupem je model Labova a Waletzkého. Při tomto zpracování je za nejdůležitější část
považována ta, ve které vyprávějící vyjádří podstatu svého příběhu, tzv. „evaluaci“ (2014,
s.168-176).
Hlavní technikou sběru dat bude hloubkový rozhovor s respondenty výzkumu, tedy s
řediteli škol (biografický dotazník - rozhovor, doplňující a vyjasňující otázky). Na
doplňující rozhovory budou případně – a v rámci možností - navazovat doplňující
interview s kolegy ředitelů (zástupci, příp. učitelé). Rozhovory budou nahrávány na
diktafon a postupně přepisovány. Dalšími doplňkovými metodami budou pozorování,
analýza dokumentů, dotazníkové šetření.
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Cílem třetí – výzkumné části bakalářské práce je analyzovat a interpretovat tři životní
příběhy ředitelů různých středních škol mimo území hlavního města Prahy, přičemž
výzkumný vzorek byl vybrán z regionu Jihočeského kraje. Interpretovat životní historii
budeme na základě všech klíčových událostí, pocitů i životních zkušeností. Vycházíme z
předpokladu, že propojení osobní a profesní roviny není náhodné; profesní role není pouze
odrazem odborných kompetencí, ale také osobní roviny (rodinné zázemí, postoje, hodnoty
a zájmy, specifika rozhodování, představy o sobě a své kariéře, autoevaluace apod.).

5.2.1 Co jsou biografické informace?
Práce s biografickými údaji se opírá o poučku, že nejlepším prediktorem budoucího
chování je chování člověka v minulosti. Biodata lze získat formou tištěného či
elektronického dotazníku, běžným zdrojem osobních informací je obvyklý vstupní
dotazník postavený na objektivních informacích o dosavadním vzdělání, zaměstnání,
profesionálních schopnostech, některé položky se mohou zaměřovat i na uchazečovy
zážitky, postoje a pocity. Samozřejmě že ne všechny údaje lze v dotazníku zjišťovat; v řadě
případů se jedná o velmi citlivé informace a jejich použití může narážet na zákon č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (např. politické přesvědčení, náboženství, sexuální
orientace…).
Testy osobnosti zkoumají vlastnosti osobnosti (jaký člověk je) a motivaci (co člověk chce);
z našeho pohledu považujeme za důležité takové vlastnosti jako odpovědnost, otevřenost
zkušenostem, osobní vyrovnanost, empatii, průbojnost. Z pohledu osobního můžeme
zmínit výkon, mezilidské vztahy, odborný rozvoj. Pro komplexní pohled bylo nutné testy
osobnosti doplnit rozhovorem. V následující analýze vycházíme (myšleno sumarizačně) z
jednotlivých odpovědí modelových otázek Dotazníku osobnosti I. Pro praxi vycházejme z
toho, že určité vztahy mezi životními situacemi a pracovním výkonem či stabilitou v
zaměstnání byly ověřeny zkušeností či výzkumem; v našem osobním dotazníku pro
ředitele střední školy se opřeme o následující poznatky:
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Tabulka 2
Podklady pro Dotazník osobnosti I.
Vzdělání

Budeme se zabývat nejen formálním
zakončením vzdělání, ale také úrovní školy,
kterou uchazeč absolvoval; netýká se to pouze
odborného zaměření, ale také náročnosti a
praktičnosti studia.

Stabilita

To, že respondent setrvává delší dobu v
zaměstnání, svědčí o jeho stabilitě i o tom, že se
v práci osvědčil.

Kolektivní sporty a aktivity

...by měly poukazovat na vztah k týmové práci;
vhodné doplnit otázkou, proč...

Způsob trávení volného času

...může poukazovat na intelektovou úroveň i na
respondentovu aktivnost; znalost jazyků, znalost
ICT, četba, cestování.

Rodinní příslušníci a přátelé

Podpora a spolupráce, opora, důvěra a stabilita.

Z výše uvedených okruhů bude vycházet Dotazník osobnosti I. (viz Příloha 1 Dotazník
osobnosti I.), který předkládá patnáct otevřených otázek (viz níže); systematický přístup k
práci s daty se opírá o předběžnou analýzu údajů, u nichž předpokládáme vztah k určitému
kritériu. Od zvolených respondentů získáme tyto informace před samotným konáním
interview - dotazník jim bude zaslán elektronickou formou zhruba týden přes stávajícím
termínem, a to zároveň s prosbou včasného vyplnění a zaslání zpět. Rozhovor bývá vedle
osobního dotazníku nejčastější metodou k dosažení původního cíle, vyžaduje od tazatele
zejména dovednost naslouchat a klást otázky, ale také připravenost, správné odhadnutí
respondenta – a k tomuto poslouží právě informace získané z osobního dotazníku I.
Modelové otázky jsme zformulovali na základě prostudování a inspirací literatury Jak
vybrat správného člověka na správné místo (Bělohlávek, 2016) a Psychologických
dotazníků (www.online-diagnostika.cz/osobnostni-dotaznik).
Modelové otázky Dotazníku osobnosti I.
● Můžete stručně popsat (uvedením typů škol) průběh Vašeho vzdělání?
● Na kterou školu vzpomínáte nejraději a proč?
● Vzděláváte se i v současné době? Jak?
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● Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky?
● Jaké je Vaše osobní krédo?
● Jaké tři vlastnosti by přátelé použili, aby Vás popsali?
● Jaký je dle Vás rozdíl mezi dobrým a výjimečným?
● Jak byste popsal svůj pracovní styl?
● Kdybyste byl nyní novým ředitelem, jaká by byla Vaše strategie na prvních 90 dnů?
● Jaký jste ředitel?
● Co Vás na této práci nejvíce baví?
● Co považujete ta své největší selhání?
● Jak trávíte svůj volný čas?

● Poslední kniha, kterou jste přečetl…
● Vybral byste si portrét, či portrét detailu?

5.2.2 Dotazník osobnosti II.
Testy osobnosti odpovídají na otázky „Jaký člověk je?“ a „Co člověk chce?“, stejně jako se
zaměřují na širokou oblast projevů lidského chování: vlastnosti osobnosti (relativně stálý
způsob chování), typ osobnosti (přiřazení k určité typologii), motivy, potřeby, hodnoty
(podstatné pro profesní zájmy a kariérovou orientaci). Při volbě vhodného testu osobnosti
budeme pro naše další praktické účely vycházet z několika podstatných kritérii:
1. Prvním z těchto kritérií je náš záměr - ro jaké účely chceme test využít? Vzhledem k
faktu, že nás zajímá převážně osobnostní a profesní rozvoj, předpokládejme, že informace i
výsledky testu mohou vést k přemýšlení, jak jednotlivé vlastnosti či motivace spolu
souvisejí, jaké mohou mít příčiny, případně jaké mohou být jejich dopady na jednání
člověka. Výsledky testu budou využity při samotném následujícím rozhovoru.
2. Dalším kritériem bude dostupnost testů: pro zjednodušení práce bude osobnostní
dotazník II. poslán elektronickou formou spolu s modelovým dotazníkem I.- a to na
základě předběžné prosby o jejich vyplnění a zaslání zpět. Další otázkou bude očekávání
od testu - pro zběžnou orientaci, a jakožto podklad pro interview budeme sledovat pouze
několik málo vybraných vlastností ve vztahu přístupu k práci.
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Test přístupu k práci

Pracovní místo

Ředitelna střední školy

Kompetence

Typ osobnosti, z něhož lze odvozovat kompetence jako inovativnost,
komunikace, vedení a řízení lidí, organizace práce, kritičnost, týmová
práce, pečlivost, zaměření na odborný rozvoj.

Instrukce

Elektronicky bude zaslán záznamový arch – způsob vyplňování podle
instrukce na záznamovém listu.

Trvání

Test není časově omezený, v průměru trvá cca 30 minut.

Hodnocení

Po vyplnění přeneseme hodnoty do tabulky „vyhodnocení testu“ a
budeme postupovat ve výpočtu podle postupu. Následně zjistíme, jak
výrazně se projevují u respondenta jednotlivé typy přístupu k práci.

Modelové sekce (A - G) Dotazníku osobnosti II. - Jaký je můj pracovní styl?

A

Vyhovuje mi práce, která vyžaduje…

B

Pro výsledky mé práce je typické…

C

V průběhu týmové diskuse přispívám zejména tím…

D

Vadí mi práce, která…

E

Mezi mé nejlépe rozvinuté dovednosti patří…

F

Mou slabou stránkou je…

G

Kdybych měl potřebné znalosti a zkušenosti, asi bych dobře obstál v profesi...

V každé sekci (A - G) respondent rozdělil 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké
míry vystihují jeho chování; v krajním případě mohl rozdělit těchto deset bodů mezi
všechny věty po 1 nebo dát všech 10 bodů jedné větě. Vyplněný test zaslal respondent zpět
k vyhodnocení (po domluvě do týdne od jeho obdržení). Následně jsme jednotlivé body
vepsali do tabulky (viz Tabulka 3 Tabulka pro vyhodnocení), vynesli výsledky pro každou
roli do grafu (viz Tabulka 4 – Tabulka 4 Graf výsledků pro jednotlivé role) a ze získaných
hodnot jsme zjistili výslednou charakteristiku.
Příloha 2 Test přístupu k práci (viz Seznam příloh a tabulek)
Tabulka 3 Tabulka pro vyhodnocení (viz Seznam příloh a tabulek)
Tabulka 4 Graf výsledků pro jednotlivé role (viz Seznam příloh a tabulek)
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5.2.3 Rozhovor
V rámci výzkumu budeme vycházet z předpokladu, že se vyplatí věnovat dost času
promyšlení a přípravě rozhovoru s vybranými respondenty; vzhledem k faktu, že jsme se
již zabývali jistými kompetencemi (postoji, vlastnostmi, dovednostmi – viz biodata),
opřeme se v samotném interview o připravenou strukturu a připravené otázky; neznamená
to však, že budeme odkázáni pouze na ně - projev respondenta můžeme doplňovat a
rozvíjet dalšími otázkami, kdykoliv pocítíme potřebu doplnění informace nebo narazíme-li
na cokoliv, co může být z hlediska našich záměrů zajímavé.

5.3 Design výzkumu
V samotném výzkumu jsme se zaměřili na sledování určité struktury; budeme-li vycházet z
cíle této práce – zjistit, jaké osoby a události měly významný vliv na osobnost ředitele
školy, případně jakým způsobem jeho práci ovlivnily, naším záměrem bude zasadit tyto
významné faktory do jednotlivých struktur tak, aby bylo možné v rámci analýzy určit, zda
se objevují ve stejných fázích životního příběhu. Důvodem pro volbu metody narativní
analýzy byl také fakt, že všichni tři respondenti jsou přibližně stejného věku, můžeme říci
na vrcholu své profesní kariéry, jejich přístup k vyprávění i k samotnému rozhovoru měl
spontánní vzpomínkový charakter.

5.4 Stanovení výzkumného problému a okruhu
Výzkumný problém spolu s dalšími doplňujícími okruhy a otázkami jsme stanovili na
základě cíle a znalosti příslušné problematiky následovně:
● Které osoby, události a faktory měly zásadní vliv na ředitele školy, na jeho osobní i profesní
dráhu?
● Co jej motivovalo k volbě pedagogické profese?
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● Co ovlivnilo rozhodnutí stát se ředitelem střední školy?
● Jak vnímá s odstupem času svou práci a co ji nejvíce inspirovalo?
● Jakým způsobem se dotkla ředitelská profese jeho osobního života?

5.5 Výzkumný vzorek a příslušný sběr dat
Pro účely následujícího kvalitativního výzkumu byli vybráni tři respondenti, a to na
základě následujících kritérií:
● ve výzkumném vzorku budou zastoupeni muži i ženy (přibližně stejného věku);
● zkušený ředitel/ředitelka (mimopražský region – Jihočeský kraj);
● respondenti řídí střední školu (různých typů a zaměření);
● v pozici ředitele/ředitelky školy jsou respondenti alespoň dvě funkční období.

Zdroje dat a podklady pro získávání informací:
● znalosti a kontakty autorky bakalářské práce;
● osobní doporučení;
● rejstřík škol a školských zařízení;
● webové aplikace příslušného odboru školství, středních škol, facebookového profilu;
● výroční zprávy;
● inspekční zprávy.

Z výše uvedených zdrojů a odkazů se podařilo sestavit pro příslušný výzkumný seznam se
3 respondenty, a to v souladu s předem stanovenými kritérii v oblasti genderové
vyváženosti - 2 muži a 1 žena. Pro zachování anonymity zúčastněných respondentů byla
jejich jména a názvy škol pozměněny a přizpůsobeny daným kritériím. Další dokumenty
byly získány z webových stránek středních škol a školních vzdělávacích programů.
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● Respondent 1: Ředitel Petr – Střední škola A (víceleté a čtyřleté gymnázium)
● Respondent 2: Ředitel Pavel – Střední škola B (obchodní akademie)
● Respondent 3: Ředitelka Eva – Střední škola C (střední škola v oboru podnikání - název
pozměněn)

Tabulka 5 Přehled respondentů, sběru dat a analyzovaných dokumentů
Ředitel, ředitelka

Petr

Pavel

Eva

Věk

57

60

58

Na pozici ředitele,
ředitelky

17

20

15

Označení školy, typ
školy

A - víceleté a čtyřleté
gymnázium

B - obchodní akademie C - střední škola v
oboru podnikání

Počet pedag.
pracovníků

40+2

20

25

Celkový počet žáků,
studentů

490

198

273

Celková délka
interview

90 minut (prohlídka
školy 60 minut)

90 minut (prohlídka
školy 60 minut)

90 minut (prohlídka
školy 60 minut)

Doplňující rozhovory 15 minut-zástupce
ředitele

-

-

Analyzované
dokumenty

Webové stránky, ŠVP,
výroční zprávy, zprávy
ČŠI; Kronika školy,
učební plány

Webové stránky, ŠVP,
výroční zprávy, zprávy
ČŠI; Kronika školy,
učební plány

Webové stránky, ŠVP,
výroční zprávy, zprávy
ČŠI; Kronika školy,
učební plány

Další zdroje

Hodnocení studentů,
FB profil, vlastní
školské rady, FB profil hodnocení

Vlastní hodnocení,
ohlasy studentů, FB
profil, Curriculum
vitae školy

5.6 Příprava a organizace výzkumu
Budeme-li brát v potaz dlouhodobé vazby autorky této práce k danému regionu, byli
všichni tři respondenti vybráni a osloveni (listopad 2016) na základě osobních kontaktů,
doporučení a předchozí spolupráce. Všechny tři střední školy se nachází v lokalitě středně
velkého města (co se týče počtu obyvatel a zároveň obyvatel všech spádových přilehlých
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obcí), proto veškeré rozhovory, následná interview a prohlídky středních škol byly
naplánovány do dvou pracovních dnů (leden 2017). Vybraní respondenti byli osloveni
telefonicky; vzhledem k výše zmíněnému nebylo potřeba dlouhého představování, nicméně
jsme se snažili zcela jasně, srozumitelně a věcně přiblížit studium školského
managementu, téma bakalářské práce, cíl a zároveň systematicky a logicky nastínit
výzkum, jeho primární cíl a představu samotné realizace. Všichni ředitelé/ředitelka
středních škol souhlasili s účastí na výzkumu, navržený lednový termín uprostřed
pracovního týdne všem plně vyhovoval. Zároveň byli potenciální respondenti požádáni o
předběžný souhlas s pořízením zvukového záznamu a o emailovou adresu (ve všech
případech se jednalo o ryze soukromou adresu).
Email obsahoval:
● oslovení a poděkování za účast a pomoc při psaní bakalářské práce;
● připomenutí zachování anonymity;
● představení výzkumníka a studia;
● téma a cíl bakalářské práce;
● stručný popis realizace výzkumu, jednotlivé fáze;
● Dotazník osobnosti I. (postup vyplňování a zpracování);
● Dotazník osobnosti II. (postup vyplňování a zpracování);
● dokument s otázkami, jež byly připraveny a zformulovány pro samotné interview
(předběžná verze – konkrétní otázky- okruhy…);
● prostor pro dotazy, připomínky, sdělení…;
● poděkování a rozloučení se, kontakty na výzkumníka.

Přílohou emailu byl textový dokument s otázkami připravenými pro polostrukturovaný
rozhovor; otázky byly sestaveny tak, aby co nejvíce korespondovaly s výzkumným
problémem a zároveň poskytly respondentům potřebný prostor pro jejich případná osobní
sdělení .
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Následně je uveden jejich přehled:

● Mohl/mohla byste uvést momenty, které rozhodly o tom, že se vydáte pedagogickým směrem?
● Do určitého okamžiku jste byl/a učitelem/učitelkou. Co Vás motivovalo k tomu stát se
ředitelem/ředitelkou? Kdy přišel onen okamžik změny?

● Jednalo se o vlastní rozhodnutí (prestiž, kariéra, chuť něco změnit), či jste byl osloven někým
jiným, případně kým?

● Jak jste se připravoval/a na tuto profesi? Jak vypadala příprava na konkurzní řízení
● Kterého učitele (na základě jeho znalostí, dovedností, vlastností, zkušeností…) byste vybral/a Vy
(nebo naopak rozhodně nevybral/a) pro funkci ředitele školy?

● Měl/a jste nějaký vzor pro výkon funkce ředitele? Proč?
● Mohl/a byste na základě Vaší zkušenosti srovnat řízení třídy a řízení školy?
● Jaká je situace učitelů při vstupu do funkce ředitele školy a v její počáteční fázi? Jak byla u Vás
adaptační fáze?

● Myslíte si, že je vhodné absolvovat nějaké manažerské vzdělání před nástupem do funkce?
Mohl/a byste popsat, jak tomu bylo u Vás?

● Kdy jste začal/a budovat vlastní koncepci rozvoje školy – tedy tvořit školu podle svého?
● Jaké byly vaše pocity, k jakým změnám došlo ve vašich postojích vůči škole, učitelům apod.?
● Můžete uvést nějakou významnou profesní či soukromou životní událost, která přinesla nový
rozměr ve směřování koncepce školy?

● Máte promyšlenou koncepci - vizi dalšího rozvoje? Kterých profesních kompetencí si na sobě
ceníte nejvíce?

● Kdy jste získal/a profesní jistotu o tom, že víte, jak školu dobře řídit?
● Pociťoval/a jste někdy během Vaší ředitelské kariéry profesní či osobní krizi? Co Vám naopak
udělalo během ředitelské kariéry velkou (největší) radost?
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5.7 Realizace výzkumu
Všichni tři respondenti bez jakýchkoliv problémů či připomínek vyplnili Dotazníky
osobnosti I., II. a zaslali zpět elektronickou poštou k možnosti zpracování a následnému
vyhodnocení a použití. Některá data byla se souhlasem respondentů zmíněna,
interpretována a doplněna ještě v samotném interview, případně použita jako podklad pro
přesnější formulaci modelových otázek. S výsledky Dotazníku osobnosti II. byli jednotliví
účastníci seznámeni ještě před realizováním rozhovoru; všichni tři projevili o výsledky
větší zájem; ředitel víceletého gymnázia A (Petr) se závěrem plně souhlasil, dokonce
některé informace sám ještě doplňoval a vysvětloval, uváděl také konkrétní příklady.
Ředitel obchodní akademie B (Pavel) byl poněkud překvapen svým přístupem k práci a
typem osobnosti, můžeme říci, že však pozitivně. Ředitelka střední školy v oboru
podnikání přijala výsledek bez projevených emocí a dalších dotazů.
Rozhovory se uskutečnily v předem dohodnutých lednových termínech a probíhaly přímo
v ředitelnách, v prostředí příjemném a atmosféře přátelské. Pro přesnější data a informace
se účastníci (tedy výzkumnice i ředitel/ředitelka) domluvili, že před jejich konáním
proběhne prohlídka dané školy s laskavým výkladem a komentářem některého řídícího
pracovníka (ředitel, zástupce ředitele, zástupkyně ředitelky). Prohlídka trvala cca 60 minut
a z jejího obsahu můžeme uvést historii školy, technické a materiální zabezpečení,
personální obsazení, školní vzdělávací programy, úspěchy, problémy, další představy
fungování...
Po krátké úvodní konverzaci a navázání vztahu (v duchu zásad uvedených výše) byl
respondent požádán o souhlas s nahráváním (diktafon v telefonu iPhone), přičemž na
řediteli/ředitelce byl ponechán zvolený přístup k jednotlivým odpovědím. Všichni tři
zvolili metodu postupného kladení otázek a jejich následného zodpovídání. Zaslané
podklady rozhovoru měli vytištěné a částečně připravené, můžeme říci, že je použili jako
koncept pro následnou naraci. Ve všech případech byl dodržen promyšlený a připravený
sled otázek, přičemž každá otázka a odpověď byla vždy reflektována a interpretována
tázající se tak, aby co nejvíce doplnila aktuální situaci. U ředitele střední školy A (Petr) se
třikrát stalo, že připravená otázka musela být vysvětlena, případně modifikována, za
účelem zpřesnění a vysvětlení, v ostatních případech bylo vše srozumitelné a jasné. Ani
jednou nenastala situace, že by některý z respondentů odmítl odpovědět na některou z
otázek.
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Po skončení interview (resp. po vyčerpání všech otázek) byl ponechán respondentům
prostor pro další vyprávění, připomínky, shrnutí či otázky. Stejně tak i ze strany
výzkumnice byly položeny nečekané otázky, které vyplynuly z celkové situace a z
celkového konceptu rozhovoru (např. V čem je podle Vás síla superhrdiny?…) Záměrem
bylo zjištění, do jaké míry je u daného respondenta provázána rovina osobní s rovinou
profesní.

5.8 Zpracování dat a jejich analýza
Během rozhovorů byly pořízeny zvukové záznamy, jejich délka byla stanovena rámcem 90
minut, které se podařilo ve všech případech dodržet. Zvukové záznamy jednotlivých
rozhovorů byly následně přepsány do textové podoby (doslovná transkripce), a to s
použitím programu TalkTyper.
„Záznam představuje nejrozšířenější techniku uchování rozhovorů a zároveň platí, že

převod takového záznamu do textové podoby není jednoduchý.“ (Hendl, 1997, str.134)
Přepsané rozhovory jsme dvakrát vytiskli; jedna verze byla použita pro samotnou analýzu,
označování kategorií, hledání souvislostí a záznamy poznámek a dalších informací či
nových skutečností. Ve druhé verzi (zřetelně vše označeno příslušnými písmeny A, B, C, ta
korespondují s označením respondentů) byly jednotlivé odpovědi rozstříhány, seřazeny
podle zjištěných kategorií a poté poskládány na základě společných rysů a vazeb. Při
analýze osobnostních dotazníků a jednotlivých rozhovorů se autorce nejvíce osvědčilo
čerpat z kognitivních map, které usnadnily porovnávání dat a informaci napříč datovým
korpusem. Sledována byla rovina zjevná, skrytá (jež vyplynula z dílčích otázek a po
skončení interview), dále rovina, která odhalovala aktuální společenské vlivy mající vliv
na osobní i profesní dráhu. Základní výzkumný problém jest analyzován za použití
přístupu Labova a Waletzkého (Vybrané metody sociálně vědní analýzy textů, 2014, s.168174), jehož účelem je každý příběh řádně přečíst, prostudovat, detailně analyzovat,
strukturovat a v neposlední řadě přehledně a logicky uspořádat. Po zmíněných činnostech
lze výsledky a významy specifických příběhů přednést případným čtenářům.
Po zpracování rozhovorů jsme přistoupili k obsahové analýze příslušných dokumentů –
výročních zpráv, inspekčních zpráv České školní inspekce, školních vzdělávacích
programů;

dále se také čerpalo z webových a facebookových stránek středních škol
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(myšleno pro dokreslení rámce studie). Sledovány byly zejména silné a slabé stránky školy
a manažerské dovednosti ředitele/ředitelky. Následné a doplňkové rozhovory se zástupci
ředitele a zřizovatelem ( Jihočeský kraj) již nebyly převedeny do textové podoby. Pro
jasnost a přehlednost byly použity jako prostředek zobrazení dílčích výsledků: texty s
různými grafickými variantami a tabulky; ukázky jednotlivých přepisů rozhovorů
považovala autorka za zbytečné uvádět. Pro obsahovou analýzu dokumentů jsme po jejich
důkladném prostudování určili za směrodatné následující: Dotazník osobnosti I., II.,
Inspekční zprávy, Výroční zprávy a Školní vzdělávací programy.

5.8.1 Obsahová analýza dokumentů
Tabulka 6 Přehled sledovaných dokumentů
Respondenti

Analyzované dokumenty

1. Ředitel Petr (střední škola A)

Dotazník osobnosti I., II., inspekční zprávy (5), výroční
zprávy (5), ŠVP, učební plány, kronika školy; hodnocení
školskou radou, hodnocení studentů.

2. Ředitel Pavel (střední škola B)

Dotazník osobnosti I., II., inspekční zprávy (5 ), výroční
zprávy (5), ŠVP, učební plány, hodnocení studentů.

3. Ředitelka Eva (střední škola C) Dotazník osobnosti I., II., inspekční zprávy (3), výroční
zprávy (5), učební plány, curriculum vitae školy

1. Ředitel Petr (víceleté a čtyřleté gymnázium – střední škola A)
osobní krédo: Žít ve víře, že celý svět máte na své straně, pokud dostojíte tomu nejlepšímu,
co ve vás je.
1. a) Dotazník osobnosti I.
Ředitel víceletého gymnázia A - Petr (57 let) je ve funkci 17 let; pochází z učitelské rodiny,
prostředí a jakousi úctu ke stálému vzdělávání vnímal již na venkovské základní škole, kde oba dva
rodiče učili. Při studiu na gymnáziu (v nedalekém městě – taktéž Jihočeský kraj) se věnoval vedení
sportovního kroužku, doučoval matematiku, prázdniny trávil jako praktikant a vedoucí na táboře.
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Víceméně byl přesvědčen ve třetím ročníku na gymnáziu, že jej profesně čeká také pedagogická
dráha. Po absolvování pedagogické fakulty (obor M – TV) nastoupil jako začínající pedagog
nejprve na základní školu (5 let), tady se mu podařilo ještě dostudovat třetí předmět (biologii).
Poté přešel na gymnázium; 8 let byl v pozici pedagoga, 2 roky zvládal funkci zástupce ředitele a v
roce 2000 splnil požadavky výběrového řízení, představil nejlepší koncepci a vizi gymnázia – a byl
zřizovatelem jmenován do funkce ředitele. Co se týče následného vzdělávání, absolvoval nejprve
semináře a pak studium pro ředitele škol a školských zařízení. Vzdělává se i nadále, využívá
různých kurzů v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, různé semináře
při univerzitě, navštěvuje jazykovou školu s cílem státní jazykové zkoušky z německého jazyka.
Nejraději vzpomíná na svá gymnaziální léta – na tradici školy, úroveň, přísnost i pedagogů, přátele
- s některými je v kontaktu dodnes. Za své silné stránky považuje dochvilnost, komunikační a
organizační schopnosti, pozitivní přístup k životu i práci; ke slabým poznamenal vyrovnávání se s
neúspěchem. Přátelé by jej popsali slovy – společenský, pozitivní, neústupný. Pokud by měl popsat
rozdíl mezi dobrým a výjimečným, rozhodně by to vztáhl ke své profesi: dobrý ředitel zná školu, její
zaměstnance, žáky; ví, kdo chodí včas a kdo pozdě, kdo učí rád, kdo z nutnosti; vynikající ředitel s
tím něco udělá, motivuje své kolegy, zahraje si na školní akademii se studentskou kapelou, umí
ocenit, pobavit a poděkovat. Ve volném čase sportuje, cestuje, vede oddíl kuželek; rád sleduje
historické filmy a poslouchá jazzovou hudbu. Naposledy se začetl do Učebnice pro začínající
rodopisce (kolektiv autorů, 1914). Pokud by měl zvolit mezi portrétem a portrétem detailu, byl by
to rozhodně portrét detailu, protože z detailu se teprve skládá celek…

Souhrnné zjištění:
Svůj pracovní styl považuje za demokratický, pozitivní, vstřícný; po svých zkušenostech v
pozici začínajícího ředitele by zcela jednoduše zvolil lepší administrativní přípravu,
důkladnější připravenost ve školské problematice a v orientaci v příslušných zákonech.
Považuje se za velmi dobrého ředitele, rád prokazuje své schopnosti, vymezuje priority a
dokáže pragmaticky řešit problémy. Efektivně spolupracuje s učiteli a baví jej organizovat
akce pro studenty. Za své největší selhání považuje neschopnost oddělit práci a osobní
život; příliš mnoho obětoval kariéře a škole, neschopen v takové míře obětovat se rodině.
Vlivy působící na tohoto respondenta se dají sledovat od konce povinné školní docházky
(8., 9. třída). Toto časové usazení koresponduje s obdobím pokusné volby povolání, které
okolo 16. roku (studium na gymnáziu) postupně přechází do reálné volby povolání
(Havlová, 1996). Velký vliv na rozhodování mají také příklady dobré praxe - pracoval s
dětmi, vedl kroužky a oddíl; nezanedbatelný není ani vliv autority – oba dva rodiče byli
učitelé.
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1. b) Dotazník osobnosti II.
Tabulka 7 Vyhodnocení
Typ osobnosti
Detailista

Charakteristické znaky
●
●
●
●
●
●
●
●

lidé citliví, empatičtí;
odhalují v druhých dobro i zlo;
velká investice energie do práce;
v myšlenkách jsou vždy neoblomní;
nároční na sebe i na druhé;
snaha dosáhnout cíle;
nesnášejí konflikty, napětí, špatné vztahy;
skvělí manažeři, zájem o spolupracovníky.

Souhrnné zjištění:
V našem případě jsme se (autorka práce i respondent) plně ztotožnili s uvedenými
výsledky a můžeme říci, že pro tohoto ředitele je i nadále práce příležitostí dalšího rozvoje,
primárním zdrojem kreativity a dalšího posunu, bohužel však na úkor života osobního.

1. c) Analýza výročních zpráv a příslušných ŠVP
Tabulka 8 Analýza výročních zpráv a ŠVP
Výroční zprávy
●
●
●

počet výročních zpráv: 5 (2011-2016);
k dispozici na webových stránkách školy;
pro naše účely jsme je vytiskli, barevně
označili shodné informace a poté porovnali,
výsledky zapsali a vytvořili ucelenou
sumarizaci;
● tradice kvalitní výuky;
● koncepce: navazovat na tradice a dále je
rozvíjet v duchu nových poznatků moderní
doby, držet vysokou náročnost vzdělávání a
prosazovat toleranci a humanitu;
● víceletý studijní cyklus souběžně s cyklem
čtyřletým a vychází se z profilu absolventa
gymnázia s co nejširším záběrem
všeobecného vzdělání.

ŠVP
●

plně v souladu RVPG;

● v nižších ročnících vyššího stupně
gymnázia je vzdělávací obsah ze
všech vzdělávacích oblastí RVPG
rovnoměrně rozložen do
vyučovacích předmětů;
● během studia je kladen důraz na
souvislosti a mezioborové vztahy,
na výuku cizích jazyků (prvním
cizím jazykem je jazyk anglický,
další cizí jazyk si žák volí pro
studium od prvního ročníku z
aktuální nabídky.
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1. d) Inspekční zprávy ČŠI (2004, 2008, 2008, 2010, 2016)
Česká školní inspekce provedla na této škole inspekční činnost celkem 5 krát. Jednalo se o
plánovanou inspekční činnost a v jednom případě (2008) o činnost následnou (odstranění
nedostatků).
Sledováno bylo:
● hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání;
● personální a materiálně-technické podmínky;
● hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy
a rámcovým vzdělávacím programem;
● soulad učebních dokumentů s právními předpisy;
● plánování, organizace, formy, metody a příprava výuky; rovnost příležitostí ke
vzdělávání;
● vedení školy a kvalita řízení;
● předpoklady pro řádnou činnost školy; organizace a průběh vzdělávání;
● projevy dosahování úrovně klíčových kompetencí prostřednictvím vzdělávacího obsahu;
● podmínky vzdělávání cizinců včetně podmínek pro uplatňování multikulturní výchovy;
● partnerství; vnímání školy rodiči; poradenské služby a primární prevence.
●
Manažerské kompetence ředitele školy (A) byly ve zprávách České školní inspekce
hodnoceny následovně:
Tabulka 9 Manažerské kompetence (A)
Pozitiva

● ředitel školy splňuje předpoklady pro

výkon funkce a plní právní povinnosti,
které zní vyplývají;
● vedení školy se stará o zvýšení zdrojů,
které umožňují škole zabezpečit vyšší

Negativa
●
●
●

dílčí formální nedostatky v
administrativních náležitostech;
zlepšit informační hodnotu výročních
zpráv;
více hospitační činnosti ze strany vedení
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kvalitu poskytovaných vzdělávacích
služeb;
● vedení důsledně podporuje profesní růst
pedagogů;
● přátelské klima tvořené ředitelem školy
přispívá k motivaci pracovníků;
● vedení školy se věnuje začínajícím
učitelům;
● ředitel školy úzce spolupracuje se svým
zástupcem;
● ředitel školy úzce spolupracuje se svým
zástupcem;
● ředitel školy podporuje funkčně
neformální spolupráci s partnery;
● podpora otevřené komunikace ve škole;
● velmi dobrá podpora výchovně
vzdělávací práce;
● podpora bezpečného prostředí;
● vhodně využívá iniciativu PP a
podporuje realizaci jejich nápadů.

●

●
●
●
●
●
●
●

školy;
umožnit nadaným žákům, např.
reprezentantům ve sportu, vzdělávání
podle individuálního vzdělávacího
plánu;
nově zpracovat školní řád tak, aby byl
přehledný a neobsahoval neplatná
ustanovení;
stanovit jasné kompetence vedoucím
předmětových komisí;
kontrolní činnost není založena na
systematickém plánování, které by
sledovalo zvyšování kvality vzdělávání.
zlepšit plánování;
informace o průběhu, podmínkách a
výsledcích vzdělávání nejsou
systematicky vyhodnocovány;
hodnocení pracovníků probíhá nahodile;
vlastní hodnocení školy nebylo písemně
zpracováno.

Souhrnné zjištění:
ČŠI hodnotí střední školu A velmi dobře. Některé výše uvedené nedostatky se podařilo
odstranit ještě v době inspekční činnosti – negativně byla hodnocena administrativní,
kontrolní a hodnotící činnost. Vyzdvihována je spolupráce vedení a pedagogů a
manažerská praxe, jíž ředitel rozvíjí dlouhodobé priority školy.
Tabulka 10 Tabulka silných a slabých stránek školy (A)
Silné stránky školy

Slabé stránky a doporučení

● učitelé splňují odbornou a pedagogickou
kvalifikaci;
● stabilizovaný učitelský sbor;
● organizační zabezpečení je systematické a funkční;
● modernizace školy a pomůcek;
● soustavné vzdělávání pedagogických pracovníků;
● využití mezipředmětových vztahů;
● rozsáhlé mimoškolní aktivity a úspěchy studentů;
● příznivé pracovní podmínky;
● důraz na projektové vyučování;
● velmi dobrá spolupráce se zřizovatelem;
● přátelské mezilidské vztahy;
● kvalitní výuka cizích jazyků;
● spolupráce s jinými školami v ČR, ale i v
zahraničí;
● fungující informační systém.;
● současná podpora nadaných studentů. Podpora
čtenářské gramotnosti.

● koncepční záměry školy nejsou
doložitelné;
● plánování školy není systematické,
nevytváří rámec pro dlouhodobou
perspektivu;
● výsledky činností nejsou
vyhodnocovány;
● ředitel školy nesplnil zákonem danou
povinnost zpracovat vlastní hodnocení
školy;
● rozdělení kompetencí, odpovědností v
řízení kvality a vnitřní dokumenty školy
netvoří ucelený systém;
● rozhodování často vychází z
operativních potřeb.;
● řízení školy je nahodilé, nevytváří
ucelený a zdokumentovaný systém;
● hodnotit výsledky a pokroky žáků v
souladu s pravidly.
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Souhrnné zjištění:
ČŠI navštívila střední školu A celkem 5 krát; dle závěru učitelé sledovaných předmětů
splňují požadovanou odbornou a pedagogickou kvalifikaci, učitelský sbor je stabilizovaný
a má příznivou věkovou strukturu. Organizační zabezpečení chodu školy je promyšlené a
funkční. Ve vyučování se funkčně střídaly činnosti žáků a sdělování učitelů. V roce 2008
však ČŠI shledala v konečném hodnocení, že rizika jsou velká, pro nápravu jsou nutné
zásadní změny. Následná inspekce (září 2008) sice udělila průměrné hodnocení, nicméně
ředitel školy nesplnil zákonem danou povinnost zpracovat vlastní hodnocení školy, i když
tyto kroky již zahájil; od minulé inspekce se významně zlepšila estetika tříd, avšak při
poskytování vzdělávání není stále v některých oblastech postupováno v souladu s právními
předpisy. V roce 2010 už bylo hodnocení jednotlivých sledovaných oblastí v zásadě velmi
dobré; poslední zpráva z roku 2016 vyčlenila silné a slabé stránky školy; došlo k inovaci
obsah ŠVP, škole se daří si udržet dobrou úroveň výsledků vzdělávání, kladně je
hodnocena atmosféra školy. ČŠI oceňuje manažerské přístupy ředitele a zahraniční
spolupráci s jinými školami.

Tabulka 11 Komplexní přehled analýzy inspekčních zpráv (A)
Termín
inspekce

Zaměření

Kvalita
řízení

02/2004

Personální Velmi
podmínky dobrá
ve
úroveň
vzdělávání
,
materiálně
-technické
podmínky

01/2008

09/2008

Plánování Personální Materiálně ŠVP
a příprava podmínky -technické
výuky
podmínky

Celkové
hodnocení

Velmi
dobrá
úroveň

Kvalitní
úroveň
poskytova
ného
vzdělání

Velmi
dobrá
úroveň

Velmi
dobrá
úroveň s

-----------

Naplňován Podprůměr Průměrná
ía
ná
hodnocení
ŠVP,
hodnocení
výsledků
vzdělávání

-----------

Průměrná

Není v
Velká
souladu s rizika,
RVP
podprůměr
ná úroveň;
nutnost
zásadní
změny

Následná
kontrolní
činnost

------------ Zlepšení – Stále není
velmi
v souladu
dobrá
úroveň

Ředitel
--------nevypraco
val
hodnocení
školy

Průměrné
hodnocení
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03/2010

Personální -----------podmínky,
materiálně
-technické
podmínky

V souladu Bez rizik,
s předpisy, vše
efektivita odpovídá
potřebám
výuky

Velmi
dobré

Dle
Velmi
požadavku dobré
Školského hodnocení
zákona

02/2016

Personální -----------podmínky,
materiálně
-technické
podmínky

Velmi
dobrá
úroveň

Velmi
dobrá
úroveň

Inovace
ŠVP

Velmi
dobrá
úroveň

Velmi
dobré
hodnocení

2. Ředitel Pavel (obchodní akademie – střední škola B)
osobní krédo: Vzdát se je horší než být poslední…

2. a) Dotazník osobnosti I.
Ředitel Pavel nastoupil do funkce na sklonku devadesátých let po poměrně náročném výběrovém
řízení. Pedagogickou kariéru zpočátku vůbec neplánoval; s rodinou bydlel v Praze, ale v důsledku
personálních změn v armádě (otec byl vojenský důstojník) se přestěhovali do menšího města
jihočeského regionu. Vystudoval stavební průmyslovku, po maturitě se stavebnímu oboru několik
let věnoval; na tuto dobu vzpomíná se zájmem, nadšením i jistou nostalgií – a to z prostého
důvodu: životní praxe, žádná teorie, ale zkušenosti, respekt, těžké chvíle, radost z jejich zvládnutí
(respondentova slova). Vysokou školu ekonomickou (mezinárodní obchod) studoval dálkově při
zaměstnání, stejně jako následující pedagogické minimum. Pět let vedl finanční odbor městského
úřadu, podnikal (daně, účetnictví, poradenství); na konci devadesátých let podlehl tlaku okolí
(rodina, přátelé) a přihlásil se do konkurzu na ředitele obchodní akademie. Sám sebe hodnotí jako
lepšího manažera než pedagoga; s vedením a řízením lidí má dlouholeté zkušenosti podpořené
vzděláním ekonomického směru, a jak sám uvádí, má rád příklady dobré praxe – jednou týdně
vyučuje povinně volitelný seminář, jehož předmětem studia jsou reálné a fiktivní firmy. Po
dokončení povinného studia pro ředitele školy se i nadále věnuje dalšímu vzdělávání, zejména v
oblastech podnikání, firemní kultury, financí a účetnictví. V loňském roce také absolvoval měsíční
jazykovou stáž při partnerské škole v Mnichově. Ve volném čase hraje golf, rekreačně tenis a se
ženou se věnují společenskému tanci; poslední kniha, kterou přečetl – ne však naposledy – je
soubor jedenácti povídek Emila Hakla Hovězí kostky (2014). Dle jeho názoru jsou lidé od přírody
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dobří – výjimečnými se stávají v očích ostatních pro něco, co je právě od těch ostatních odlišuje –
a pak by stálo zato nechat si namalovat portrét…
Souhrnné zjištění:

Respondent i výzkumnice se shodli na vynikajících komunikačních schopnostech ředitele,
cílevědomosti a houževnatosti. Jako ředitel je přísný, zásadový, dochvilný; vyžaduje
přesnost, maximální pracovní nasazení, rád o věcech diskutuje, čímž předchází
nedorozumění. Má rád o škole přehled, často chodí i po hospitacích a nedostatky se snaží
co nejrychleji odstranit. Za své největší selhání považuje špatný postup a závěr v rámci
jednoho výběrového řízení pro realizaci půdní vestavby (komunikační nesoulad, finanční
riziko). Jako znovu začínající ředitel by mnohem přesněji a pečlivěji by stanovil koncepci a
vizi školy, více spolupracoval s pedagogy a rozhodně by se obklopil lidmi, kterým věří a
na něž je spolehnutí.

2. b) Dotazník osobnosti II.
Tabulka 12 Vyhodnocení (B)
Typ osobnosti

Charakteristické znaky

Architekt

●
●
●
●
●
●
●

logický, tvořivý, originální;
oceňuje znalosti, schopnosti;
má rád přednost a principy;
důkladně plánuje a analyzuje;
rád spolupracuje;
snaží se dobrat pravdy;
nesnáší nadbytečnost a zbytečnost.

Souhrnné zjištění:
V tomto případě jsme na základě informací a odpovědí zjistili, že se jedná o řídícího
pracovníka, jehož osobní motivací je vše pochopit; rozhodně nemá ochotu nechat se vést
ostatními, někdy se chová nepředvídatelně a výbušně. Svá rozhodnutí sděluje jako hotovou
věc – a se stejnou pragmatičností přijal i ředitel Pavel výsledek tohoto dotazníku, žádné
protiargumenty nepadly.
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2. c) Analýza výročních zpráv a příslušných ŠVP
Tabulka 13 Analýza výročních zpráv a ŠVP (B)
Výroční zprávy
●

počet výročních zpráv: 5 (2011-2016);

● tradice a historie školy od roku 1915;
● dobře koncipované programy, prestiž;
● v 60.letech změněn název školy pro

●
●

●

●
●

dvouleté studium na ekonomickou školu,
pro čtyřleté studium na střední
ekonomickou školu;
původní název až r. 1990, pětileté studium;
ve školním roce 1999/2000 je pětileté
studium ukončeno a učební plán je
koncipován na zachování priorit obchodní
akademie;
profil absolventa: uplatní se ve skupině
povolání zaměřených na výkon
ekonomických, obchodně podnikatelských a
administrativních činností v podnicích
všech právních forem a v ostatních
organizacích;
význam odborných předmětů;
praxe (předmět Reálná firma ).

ŠVP

● zpracován ve školním roce
2008/2009;

● v roce 2013 byl stávající ŠVP

upraven, tak aby skladba předmětů,
zejména v oblasti ekonomiky,
odpovídala současným plánům;
● v roce 2016 byl stávající ŠVP zcela
přepracován a po konzultaci s ČŠI a
po schválení školskou radou je
platný od 1.9. 2016.

Souhrnné zjištění:
Na základě dostupných informací můžeme konstatovat, že se v posledních dvou letech
začíná zlepšovat nepříznivý demografický vývoj a počty zájemců o studium na této škole
se zvyšují. Pro realizaci vyučovacího procesu má akademie i velmi dobré předpoklady:
kvalitní a poměrně stálý (genderově vyvážený) pedagogický kolektiv, ŠVP odpovídají
současným požadavkům, dobré materiální podmínky, kompletně zrekonstruovanou budovu
a velmi přátelské klima. Ředitel školy uvádí, že rezervy jsou patrné ve spolupráci školy s
rodiči, základními školami, postrádají kvalitní sportovní zázemí a nabídku mimoškolních
aktivit.
2. d) Inspekční zprávy ČŠI (1998, 2003, 2007, 2011, 2015)
Česká školní inspekce se během výše uvedených let zaměřila na:
● komplexní posouzení činnosti školy dle § 18, odst. 3, 4 zákona č. 564/1990 Sb. o státní
správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů (zákona č. 139/1995 Sb.);
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● výchovně vzdělávací program školy, učební plány a učební osnovy, případně jiné
schválené učební dokumenty;
● řízení školy;
● koncepční záměry školy. Plánování;
● plnění učebních plánů a učebních osnov, případně jiných schválených učebních
dokumentů;
● organizační a personální strukturu;
● kontrolní systém;
● personální a materiálně-technické podmínky vzdělávání a výchovy v jednotlivých
předmětech;
● zjišťování a hodnocení formálních podmínek vzdělávání podle vybraných ustanovení
školského zákona;
● právní náležitosti Zřizovací listiny.
Manažerské kompetence ředitele školy (B) byly ve zprávách České školní inspekce
hodnoceny následovně:
Tabulka 14 Manažerské kompetence (B)
Pozitiva

Negativa

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

dlouhodobé působení ředitele školy ve
funkci je velkým přínosem;
ředitel školy splňuje předpoklady pro
výkon funkce a plní právní povinnosti,
které z ní vyplývají;
spolupráce vedení školy (účinný systém
řízení);
efektivní model řízení s progresivním a
aktivním přístupem managementu;
dlouhodobá spolupráce vedení školy s
různými organizacemi a soukromými
subjekty;
vedení školy velmi dobře reflektuje
potřeby všech pedagogů;
funkční a systematické plánování;
motivace pedagogického sboru (systém
odměn);
podpora profesního růstu pedagogů;
podpora dalšího vzdělávání.

●
●

slabší kontrolní činnost v oblasti
pedagogických procesů i vedení
dokumentace;
stanovit koordinátora ŠVP;
dílčí formální nedostatky ve školním
řádu, výroční zprávě a minimálním
preventivním programu byly odstraněny
v průběhu inspekční činnosti.

48

Souhrnné zjištění:
Koncepce školy je ČŠI hodnocena jako důkladně propracovaná; řediteli se podařilo
vytvořit účinný systém řízení, který vychází z efektivního a progresivního typu
managementu, funkčního a systematického plánování, průběžné motivace pedagogického
sboru zejména v oblasti podpory dalšího vzdělávání. Celkově je škola hodnocena v oblasti
manažerských priorit a předpokladů velmi dobře.
Tabulka 15 Tabulka silných a slabých stránek školy (B)
Silné stránky školy
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

podpora jazykové gramotnosti –
projekty eTwinning;
materiální vybavení – soustavná
modernizace školy a jejího vybavení;
výuka cizích jazyků je podporována
příkladným způsobem;
využití prostředků ICT ve výuce je
příkladem dobré praxe;
využívání vícezdrojového financování;
velmi dobré personální podmínky;
vysoká úroveň poskytovaného vzdělání;
spolupráce se zahraničními školami;
materiální vybavení – soustavná
modernizace školy a jejího vybavení;
vysoká úroveň vzdělání v
ekonomických předmětech;
škola realizuje řadu aktivit v souladu s
koncepčními záměry školy a tuto
činnost lze hodnotit jako vynikající;
škola vytváří velmi dobré podmínky pro
rozvoj osobnosti žáků, utváření
všeobecné kulturnosti, osobních
kompetencí, hodnotových orientací;
efektivní informační systém.

Slabé stránky a doporučení
●

●
●
●
●

dílčí formální nedostatky ve školním
řádu, výroční zprávě a minimálním
preventivním programu - byly
odstraněny v průběhu inspekční
činnosti.
posílit hodnoticí složku a zařazovat
hodnoticí závěr hodin.
zajistit specializační studium pro
metodika prevence.
stanovit koordinátora ŠVP.
posílit kontrolní činnost v oblasti
pedagogických procesů i vedení
dokumentace.

Souhrnné zjištění:
ČŠI navštívila během dvacetiletého působení Pavla ve funkci ředitele školy celkem 5 krát a
vždy se jednalo o plánovanou činnost; v roce 1998 bylo předmětem inspekce kompletní
posouzení střední školy - ředitel školy má vytvořen účinný systém kontroly, některými
kompetencemi v této oblasti pověřil svého zástupce; další kontrola v roce 2003 byla
zaměřena na personální a materiálně-technické podmínky vzdělávání a výchovy; od
poslední inspekce došlo k významnému zlepšení ve vybavení výpočetní technikou a
audiovizuálními pomůckami. V roce 2007 byly zjišťovány a hodnoceny formální
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podmínky vzdělávání podle vybraných ustanovení školského zákona a inspekce označila
výuku cizích jazyků a ICT jako příklady dobré praxe. Inspekční činnost v roce 2011
shledala, že na příkladné úrovni je při vzdělávání podporován rozvoj matematické
gramotnosti a čtenářské gramotnosti žáků. Poslední zpráva z roku 2015 obsahuje oproti
čtyřem výše uvedeným i slabé stránky školy, upozorňuje na některé nesoulady a navrhuje
opatření k jejich odstranění; na místě byly odstraněny formální nedostatky ve školním řádu
a preventivním programu, v rámci doporučení a zlepšení je navrhováno posílit kontrolní
činnost v dokumentaci, stanovit koordinátora ŠVP a vést pedagogy k aktivnějšímu užívání
moderních výukových metod.
Souhrnně můžeme říci, že si škola pod vedením ředitele Pavla (B) udržuje stávající kredit
na poskytování kvalitního vzdělání, stabilní pedagogický sbor, velmi dobré materiální
zabezpečení a velmi dobrou úroveň v oblasti vedení, organizování a plánování.
Tabulka 16 Komplexní přehled analýzy inspekčních zpráv (B)
Termín
inspekce

Zaměření Kvalita
řízení

Plánování Personáln Materiáln ŠVP
a
í
ěpříprava podmínky technické
výuky
podmínky

10/1998

Kompletní Nadprůposouzení měrné
střední
školy

Nadprůměrné

01/2003

Personální Velmi
podmínky dobrá
ve
vzdělávání
,
materiálně
-technické
podmínky

02/2007

11/2011

Nadprůmě

Celkové
hodnocení

Nadprůměrné

V souladu Nadprůměrná
úroveň
vzdělání

Průměrné, Velmi
v souladu, dobré
účinné

Průměrné

V souladu Velmi
s RVP
dobrá
kvalita

Zjišťovány -----------a
hodnoceny
formální
podmínky
vzdělávání

Příkladné

Využíváno ------------- Velmi
optimální -dobré
m
hodnocení
způsobem

Monitorin Příznivá
g podpory
rozvoje
matematic
ké a čten.
Gramotnos
ti žáků

V souladu Velmi
s předpisy, dobré
efektivita,
standardní
úroveň

-------

Velmi
dobré

Dle
Velmi
požadavku dobré
Školského hodnocení
zákona
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10/2015

Personální Velmi
podmínky dobrá
ve
vzdělávání
materiálně
-technické
podmínky

Velmi
Velmi
dobrá
dobrá
úroveň, v úroveň
souladu s
požadavky

Nadprůměrné

Dle
Velmi
požadavku dobré
ŠZ
hodnocení

3. Ředitelka Eva – střední škola v oboru podnikání (C)
osobní krédo: Nevěř tomu, co se rozumu příčí.
3. a) Dotazník osobnosti I.
Ředitelka střední školy v oboru podnikání (C) – Eva (58) stojí v jejím čele 15 let. Ze stejného
města pochází, ale po absolvování hotelové školy odešla za dalšími příležitostmi a studiem do Brna
a neměla v úmyslu se do rodného města vracet. Úspěšně ukončila ekonomickou fakultu a na toto
školní období vzpomíná nejraději; studium ji bavilo, jako stážistka se dostala do mnoha podniků a
závodů, provozoven a hotelů. Plánovala, že by se v budoucnu ráda uplatnila v nějaké obchodně
ekonomické funkci v hotelu či rekreačním nebo lázeňském zařízení. Svou pracovní činnost začala v
pojišťovně, kde působila pět let, následně v poradenské firmě a poté prošla středním
managementem hotelu. Těžká životní situace a okolnosti z toho vyplývající byly razantním
důvodem k rozhodnutí vrátit se zpět do rodného města. Když se životní situace stabilizovala,
rozhodla se Eva dodělat si vzdělání (pedagogické minimum), vypracovat portfolio, projekt a vizi
školy a účastnit se výběrového řízení na pozici ředitelky. Mezitím se dále vzdělávala v ekonomické
oblasti, získala osvědčení o absolvování několika kurzů (management, personální politika, jak si
správně vybrat zaměstnance…) a jazykové školy (španělský, německý a anglický jazyk), sama
začala poté učit management a marketing. V několika posledních letech si doplnila potřebné
vzdělání pro funkci ředitele školy a i nadále si prohlubuje své vzdělání zejména v personalistice.
Kdyby ji měli přátelé popsat, myslí si, že by to byla tato tři slova: empatická, ctižádostivá, silná.
Ona sama v zrcadle vidí přemýšlivou, přátelskou a optimistickou ženu; starost jí hloubavý přístup k
životu a z toho pramenící zbytečné otázky… Svůj veškerý volný čas tráví s rodinou, spíše v klidu na
chalupě, ráda hraje šachy a jediný sport, kterému je ochotna se věnovat, je cyklistika. Knihou, od
níž se není schopna odtrhnout, je Zlodějka knih (Markus Zusak). Poslední otázka pro ni byla velmi
citlivá - vybrala by si současný portrét své dcery, kterou kdysi ztratila…
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Souhrnné zjištění:
Z dotazníku osobnosti vyplynulo, že ředitelka střední školy (C) je kritická, empatická,
ctižádostivá, někdy příliš sebekritická. Vyhovuje jí práce, při níž může vymýšlet nové
nápady a zajímavá řešení, snaží se zjišťovat i názory ostatních pracovníků, jako
personalistka rozvíjí pozitivní vztahy mezi lidmi. Jakožto řídící pracovník vyžaduje rychlé
tempo, velké pracovní nasazení, důkladně analyzuje situaci a navrhované varianty řešení a
preferuje odborné znalosti. Na její práci ji baví řešit a zvládat krizové situace, motivovat
spolupracovníky a vymýšlet nové nápady.
3. b) Dotazník osobnosti II.
Tabulka 17 Vyhodnocení (C)
Typ osobnosti
Učitel/Organizátor
(rozhraní mezi dvěma
typy)

Charakteristické znaky
●
●
●
●
●
●

průrazná a kritická;
schopnost přesvědčit a motivovat ostatní;
upřímná a pečlivá;
ráda má ve věcech pořádek;
spolehlivá, vždy ochotná pomoci;
dobré komunikační schopnosti.

Souhrnné zjištění:
Z dotazníku vyplynulo, že ředitelka střední školy (C) je skvělá manažerka, dokáže v lidech
rozpoznat jejich možnosti a potenciál, dobře plánuje, ale také umí improvizovat. Jejich
osobní motivací bývá vztah k lidem. Co se týče druhého osobnostního typu (organizátor),
tak preferuje kázeň a pořádek; práce je pro ně řadou menších cílů, dosažitelných
dodržováním harmonogramu. Řídí se povinnostmi a nebojí se odpovědnosti. Neváhá
projevovat své názory.

3. c) Analýza výročních zpráv a příslušných ŠVP
Tabulka 18 Analýza výročních zpráv a ŠVP
Výroční zprávy

● střední škola má tradici od roku 1995;
● od roku 1997 do roku 2005 byla škola

zařazena do mezinárodního systému IES
(International Education Society) a v r.

ŠVP

● školní vzdělávací program je plně v
souladu s RVP, několikrát byl již
inovován – jednou na doporučení
České školní inspekce, jednou
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●
●

●
●
●

1998 získala osvědčení, které umožňuje
vydávat absolventům certifikát;
výuku zajišťuje 20 pedagogů s
vysokoškolským vzděláním (z toho 13
mužů) 5 učitelů odborného výcviku;
absolventi školy se úspěšně uplatňují ve
středních obchodně provozních a obchodně
ekonomických funkcích v hotelích,
podnicích, v ubytovacích, lázeňských a
rekreačních zařízeních, v cestovních
kancelářích, v družstevních, akciových,
soukromých i státních podnicích;
hlavní těžiště přípravy studentů spočívá ve
studiu odborných předmětů, dále v práci s
počítačem (Certifikát ECDL);
důraz kladen na výuku cizích jazyků;
spolupráce s Výkonným výborem Českého
svazu ledního hokeje.

vzešel návrh z podnětů pedagogů
upřesnit některé oblasti;

● žáci získávají své poznatky a

zkušenosti během teoretické i
praktické výuky; teoretická výuka
je realizována ve všech oblastech
daných RVP;

● těžiště praktické výuky je v oblasti
a ekonomické;

● aprobovaní učitelé;
● výuka odborných předmětů je

aprobovaná podle možností, které
dává současný systém;

● předměty teoreticky zaměřené, jako

ekonomické předměty, účetnictví,
marketing a management vyučují
vysokoškolsky vzdělaní učitelé, ve
většině s dlouholetou pedagogickou
praxí.

Souhrnné zjištění:
V rámci zjištění byla velmi dobře hodnocena a oceněna převážně úroveň vzdělávání, školní
klima, sportovní aktivity organizované školou a spolupráce školy s rodiči. Kritické
poznámky (nedostatky) ve ŠVP byly odstraněny a na návrh pedagogů některé oblasti nově
vymezeny a konkretizovány. Kladně byla hodnocena výuka cizích jazyků a odborná
příprava studentů.

3. d) Analýza inspekčních zpráv (2004, 2010, 2013)
Česká školní inspekce provedla na této škole inspekční činnost celkem 3 krát. Jednalo se o
plánovanou i podnětnou inspekční činnost a sledováno bylo:
● hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání;
● orientační inspekce byla zaměřena na přijímání žáků a byla kontrolována dokumentace
školy vedená v této souvislosti;
● personální a materiálně-technické podmínky;
● hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy
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a rámcovým vzdělávacím programem;
● soulad učebních dokumentů s právními předpisy;
● plánování, organizace, formy, metody a příprava výuky; rovnost příležitostí ke
vzdělávání;
● vedení školy a kvalita řízení;
● předpoklady pro řádnou činnost školy; organizace a průběh vzdělávání.
Manažerské kompetence ředitelky školy (C) byly ve zprávách České školní inspekce
hodnoceny následovně:

Tabulka 19 Manažerské kompetence (C)
Pozitiva

Negativa

●

●

●

●
●
●
●

●

jednání ředitelky s pracovníky a vedení
celého kolektivu je založeno na
demokratickém principu;
ředitelka i její zástupci využívají
nástrojů operativního řízení na základě
poznatků z plánování a kontrolní
činnosti.
řízení je jako celek účinné;
ředitelka má vytvořen systém morální a
hmotné motivace pracovníků, jehož
kritéria jsou všem známa.
všichni pedagogové splňují podmínku
odborné způsobilosti.
vedení školy umožňuje pedagogickým
pracovníkům podle jejich zaměření
účast na odborných seminářích a
školeních.
ředitelka školy a její zástupkyně mají
plán kontrolní a hospitační činnosti.
Kontroly pedagogické dokumentace
provádí zástupkyně ředitele průběžně.

●
●

vedení školy příliš nepoužívá vlastní
evaluační nástroj;
nedůsledná kontrola plnění učebních
plánů;
dílčí nedostatky v ŠVP a výročních
zprávách.

Souhrnné zjištění:
Celkově je škola ČŠI hodnocena v oblasti manažerských priorit a předpokladů velmi
dobře. Ředitelka má o všech činnostech školy stálý přehled; vedení efektivně podporuje
další vzdělávání pedagogických pracovníků, příjemné a vstřícné klima školy. Vlastní
evaluační nástroje škola nepoužívá. Řízení jako celek je účinné a hodnoceno výborně.
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Tabulka 20 Tabulka silných a slabých stránek školy (C)
Silné stránky vyplývající ze zpráv ČŠI

Slabé stránky a doporučení

• demokratický a efektivní způsob řízení školy;
• přátelské a vstřícné prostředí;
• plně kvalifikovaný pedagogický sbor a učitelé
odborného výcviku;
• velmi dobré a vyvážené koncepční záměry a
plánování;
• činnost všech zaměstnanců školy se řídí dobře
zpracovaným organizačním řádem;
• bezproblémový provoz školy;
• propracovaný kontrolní systém;
• kvalitní informační systém;
• velmi dobrá spolupráce s rodiči;
• spolupráce s jinými organizacemi a médii;
• účelné využívání finančních prostředků;
• modernizace školy;
• spolupráce s jinými školami;
• nadprůměrná kvalita vzdělávání;
• organizace studijních pobytů a zájezdů, možnost
praxe v zahraničí;
• pestrá nabídka míst pro odbornou praxi.

• plnění učebních plánů;
• zkvalitnění výročních zpráv a jiných dokumentů;
• více používat vlastní evaluační nástroje;
větší individualizace výuky;
• více využívat moderní metody výuky;
• důslednější kritéria v rámci přijímacího řízení;
• doplnit a sladit ŠVP a RVP;
• systematičtější kontrola žákovských písemností.

Souhrnné zjištění:
Během patnáctiletého funkčního období ředitelky Evy navštívila Česká školní inspekce
výše uvedenou střední školu celkem třikrát; ve všech případech se jednalo o plánovanou
činnost. V roce 2004 byly kritizovány užité metody ve výuce, poměrně malý prostor pro
rozvíjení komunikativních schopností žáků a epizodické znalosti dovedností; žáci se
neučili srovnávat a kriticky myslet. Organizační struktura vyhovuje velikosti školy a
umožňuje její řízení. V roce 2010 byla orientační inspekce zaměřena na přijímání žáků a
kontrolu dokumentace – vše bylo v souladu s právními předpisy. Inspekční komise
nicméně doporučila lépe formulovat některá kritéria a pravidla. O tři roky později (r. 2013)
byla úroveň řídící práce vedení školy označena jako nadprůměrná.
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Tabulka 21 Komplexní přehled analýzy inspekčních zpráv (C)
Termín
inspekce

Zaměření

10/2004

Kvalita řízení

Plánování a
příprava
výuky

Personální
podmínky

Materiálnětechnické
podmínky

ŠVP

Celkové
hodnocení

Kompletní Nadprůposouzení měrná
střední
školy

Spíše
průměrné

Nadprůměrná

Nadprůměrná

V souladu Nadprůmě
r-ná
úroveň
poskytova
ného
vzdělání

01/2010

Podmínky Nadprůpřijímacíh měrná
o řízení a
vedení
dokumenta
ce

Průměrné; ------------- ------------- -----------lépe
formulovat
kritéria a
podmínky

02/2013

Koncepční Nadprůmě Velmi
Nadprůmě ------------- V souladu; Velmi
záměry,
rná
dobře
rné
drobné
dobré
plánování,
organizova
nedostatky hodnocení
řízení,
né
kontrolní a
informační
systém

Velmi
dobrá
kvalita

Souhrnné zjištění:
Koncepční řízení školy a součinnost pracovníků podílejících se na řízení školy je dobře
organizované. Předností školy je dobře fungující kontrolní a informační systém; dílčí
nedostatky byly shledány v plnění učebních plánů, v úrovni personálního zabezpečení
výuky a ve vedení některé dokumentace.
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5.8.2 Obsahová analýza rozhovorů
V první části obsahové analýzy tří rozhovorů s řediteli/ředitelkou středních škol jsme do
tabulek (na základě přepisu zvukového záznamu) zaznamenali odpovědi na jednotlivé
otázky a provedli stručné shrnutí.
Tabulka 22-41 Shrnutí odpovědí respondentů ze zvukového záznamu a následného přepisu
Tabulka 22
1. Mohl/mohla byste uvést momenty, které rozhodly o tom, že se vydáte pedagogickým směrem?
A. Petr

rodiče pedagogové, úcta ke vzdělání, školní prostředí; doučování, vedení sportovního
kroužku; příchod na gymnázium;

B. Pavel

pedagogickou dráhu neplánoval; po ukončení VŠE – pedagogické minimum;

C. Eva

původně - vedení a řízení lidí v oblasti lázeňství a správy hotelů; těžká životní situace.

Tabulka 23
2. Jakou jste měl/měla do té doby představu o práci učitele/učitelky?
A. Petr

poslání, úcta, váženost a náročnost;

B. Pavel

učitel-autorita;

C. Eva

náročná profese, oběť, množství lásky.

Tabulka 24
3. Do určitého okamžiku jste byl/a učitelem/učitelkou. Co Vás motivovalo k tomu stát se
ředitelem/ředitelkou? Kdy přišel onen okamžik změny?
A. Petr

odchod ředitelka do předčasného důchodu; 2 roky na pozici zástupce, perfektní znalost
školy; ambice, cílevědomost, kariérismus;

B. Pavel

podnikavost, zkušenost s vedením a řízením lidí; přesvědčování ze strany rodiny a blízkých
přátel;

C. Eva

vyrovnávání se s těžkou životní ztrátou a okolnostmi s tím spojenými; návrat do rodného
města, životní bilance, osobní i profesní možnosti.

Tabulka 25
4. Jednalo se o vlastní rozhodnutí, či jste byl osloven někým jiným, případně kým?
A. Petr

osloven stávající ředitelkou gymnázia; o ředitelské profesi zvažoval již na pozici zástupce
(osobní ambice), studium VŠ – příprava;

B. Pavel

vlastní rozhodnutí, zkušenosti v manažerských pozicích; příležitost k dalšímu posunu v
kariéře, výzva;

C. Eva

vlastní rozhodnutí znatelně podpořené blízkou přítelkyní; způsob vyrovnávání se problémy;
životní změna a nový osobní i profesní směr.
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Tabulka 26
5. Jak jste se připravoval/a na tuto profesi? Jak vypadala příprava na konkurzní řízení?
A. Petr

celoživotní vzdělávání, studium na vysoké škole pedagogického směru, rozšiřování
kvalifikace; pozice zástupce; zpracování vlastního portfolia, koncepce a vize školy;

B. Pavel

vynikající manažer, bohaté zkušenosti ve vedoucí funkci firmy; zkušenosti s vedením lidí;
ekonomické vzdělání; příprava: zjišťování si informací o škole;

C. Eva

pedagogické minimum, vyučovala management a marketing; profesní portfolio; studium
různých zdrojů, konzultace.

Tabulka 27
6. Kterého učitele (na základě jeho znalostí, dovedností, vlastností, zkušeností…) byste vybral/a Vy
(nebo naopak rozhodně nevybral/a) pro funkci ředitele školy?
A. Petr

kvalitní učitel - nadání a formování; dobrá práce, smysl, motivace;

B. Pavel

učitel - odborník na vyučované téma, na proces výuky a využité metody, na obecné
vzdělávání, na rozvoj osobnosti člověka, partner a pomocník, prostředek začleňování do
společnost, klíč přípravy k budoucímu povolání a uplatnění se;

C. Eva

učitel – filozof, moudrý, nezjednodušovat problémy, neuchylovat se k demagogii, mít
širokou škálu fantazie a citlivě reagovat na jemné utváření lidské osobnosti.

Tabulka 28
7. Měl/a jste nějaký vzor pro výkon funkce ředitele? Proč?
A. Petr

bývalá ředitelka gymnázia - výborná pedagožka i manažerka;

B. Pavel

konkrétní vzor nemá, jen představu;

C. Eva

ředitelka z mimoškolní sféry – ředitelka hotelu, nadřízená, přítelkyně, učitelka.

Tabulka 29
8. Mohl/a byste na základě Vaší zkušenosti srovnat řízení třídy a řízení školy?
A. Petr

řízení třídy – povinnost a zábava, řízení školy – zodpovědnost, stres, práce oblíbená, ale
nikdy nekončící;

B. Pavel

řízení jako řízení – zvládnout zvýšený počet všech elementů;

C. Eva

řízení třídy – malé zkušenosti, řízení a vedení lidí - zábava.

Tabulka 30
9. Jaká je situace učitelů při vstupu do unkce ředitele školy a v její počáteční fázi? Jak byla u Vás
adaptační fáze?
A. Petr

znalost školy, pomoc bývalé ředitelky, stres, zodpovědnost, oběť;

B. Pavel

zkušenosti ze soukromého sektoru x strach ze školního prostředí a školní atmosféry; stres,
náročnost (3 roky)podpora rodiny a zástupce;

C. Eva

pomoc v osobní rovině x náročná životní zkouška, pomoc přítelkyně.
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Tabulka 31
10. Myslíte si, že je vhodné absolvovat nějaké manažerské vzdělání před nástupem do funkce? Mohl/a
byste popsat, jak tomu bylo u Vás?
A. Petr

ano, budovat školu za pochodu je náročné; zkušenosti zástupce, doplnění vzdělání v době
aktivního řízení školy, dále se vzdělává (semináře, kurzy);

B. Pavel

ředitel – manažerské a personalistické zkušenosti, znalosti ze soukromého sektoru, vzdělání
si doplňuje průběžně (management, jazykové kompetence);

C. Eva

zkušenosti ( oblast obchodu, služeb, turistiky a rekreačních možností), vzdělání mít před
vstupem do funkce, vzdělává se i nadále – odborné kurzy, personalistika, jazyky.

Tabulka 32
11. Kdy jste začal/a budovat vlastní koncepci rozvoje školy – tedy tvořit školu podle svého?
A. Petr

pozice zástupce ředitele (znalost prostředí, předpisů, pedagogického sboru i studentů);
konkurz, nástup do funkce;

B. Pavel

problematiku studoval před konkurzem, nejprve zajetá koncepce, postupně změny - cca 3
roky, příklady dobré praxe;

C. Eva

zkušenosti získávala po návratu do rodného města, zkušenosti a rady přítelkyně, kurzy a
přednášky (např. školský odbor, vzdělávací agentury apod.); za rok – konkurz.

Tabulka 33
12. Jaké byly vaše pocity, k jakým změnám došlo ve vašich postojích vůči škole, učitelům apod.?
A. Petr

opora, sbor důvěrně znal, zpočátku řešil změnu role a vztahy nadřízený a podřízený,
stanovení hranic a pravidel, vůči žákům - vztah nezměněn;

B. Pavel

vztahy i styl vedení a řízení budoval na místě, vstřícný postoj pedagogů, ochota
spolupracovat, příprava na kontakt se žáky;

C. Eva

těžká životní situace i vyrovnávání se s novou rolí, změna v osobní i profesní rovině, těžko
získávala důvěru kolegů a prosazovala změny, zlepšení – po 1,5 roce, dnes spokojenost.

Tabulka 34
13. Můžete uvést nějakou významnou profesní či soukromou životní událost, která přinesla nový
rozměr ve směřování koncepce školy?
A. Petr

negativní – škole obětoval mnoho času, rozpad manželství a rodiny, samota, větší
angažovanost ve škole;

B. Pavel

trvající podpora rodiny; oběť manželky – zázemí, podpora, motivace ke konkurzu;

C. Eva

smrt dcery, péče o manžela, přestěhování se, snaha stabilizovat situaci, smíření, snaha a vůle
dát životu nějaký nový smysl, pomoc rodičů a blízkých přátel.

Tabulka 35
14. Máte promyšlenou koncepci - vizi dalšího rozvoje? Kterých profesních kompetencí si na sobě
ceníte nejvíce?
A. Petr

asertivní komunikace, schopnost jednat s podřízenými, kreativita, schopnost hledat netradiční
řešení, vize – atraktivní a smysluplná škola, garantující získání kvalitního všeobecného
vzdělání a vynikající přípravu na VŠ, kontinuálně zlepšující svou činnost na základě
vzájemného sdílení nápadů mezi pedagogy, žáky i rodiči;

B. Pavel

umění plánovat a analyzovat, je tvořivý, upřednostňuje logická řešení bez zbytečných
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průtahů a řečí; vize: pravidelné konference s cílem budovat komunitu, sdílet zkušenosti a
iniciovat spolupráci a síťování vizionářů ze škol (ředitelé, učitelé), obchodu, veřejné správy a
občanské společnosti;
C. Eva

pečlivost, dobré plánování, schopnost komunikace, dodržování času; vize - další vzdělávání
pro odbornou i širokou veřejnost, spolupráce s jinými školami tuzemskými i zahraničními,
spolupráce s VŠ, zahraniční praxe.

Tabulka 36
15. Kdy jste získal/a profesní jistotu o tom, že víte, jak školu dobře řídit?
A. Petr

5 let;

B. Pavel

sebevědomí nepostrádal, od samého počátku přesvědčen, že koná správně. Stejného názoru
je i dnes;

C. Eva

stále se má co učit, ráda se vzdělává i přijímá rady, doporučení.

Tabulka 37
16. Pociťoval/a jste někdy během Vaší ředitelské kariéry profesní či osobní krizi? Co Vám naopak
udělalo během ředitelské kariéry velkou (největší) radost?
A. Petr

po rozpadu manželství (krize osobní); největší radost – podpora kolegů, úspěchy studentů;

B. Pavel

profesní krize ( po 3 letech), váhání a bilance, zda zvolil správnou cestu;pozitivní zprávy v
médiích, úspěchy studentů,

C. Eva

profesní krize (po půl roce) – nepodporována kolegy, radost mezinárodním měřítku, zájem o studium.

propagace školy v

Tabulka 38
17. Oddělujete pracovní a soukromý život? Měl/a (máte stále) ve své práci podporu nejbližších?
A. Petr

neodděluje, velké propojení, vzájemná kompatibilita;

B. Pavel

podpora rodiny, striktní oddělení osobního a pracovního života, relaxace pro dobré pracovní
výsledky;

C. Eva

podpora rodiny a přátel, starost a péče o nemocného manžela, práce a kariéra jí byly únikem
od dosti složitého a emocionálně vypjatého soukromého života.

Tabulka 39
18. Jak byste popsal/a svůj vztah ke škole? Jakým způsobem se dokážete motivovat?
A. Petr

učitel a ředitel – životní poslání, naplnění, volby nelituje, motivace - úspěchy, dobré vztahy s
lidmi, prestiž;

B. Pavel

schopný manažer - dobrý pedagog, škola – pozitivní motivace;

C. Eva

pomoc, smysl, odreagování se, motivace – úspěchy, studentů, nová knihovna a úspěšné
projekty.

Tabulka 40
19. Jaké odborné poznatky a zdroje využíváte ve své práci? Jakým manažerským schopnostem a
dovednostem přikládáte největší váhu?
A. Petr

studium VŠ, rozšíření si kvalifikace o třetí předmět, praktické zkušenosti, práce s dětmi
(vedení kroužků a organizace letních táborů); kurzy a vzdělání nutné k výkonu ředitelské
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profese, jazykové zkoušky+ četba odborné literatury v oblasti řízení lidských zdrojů; kontakt
s médii.
B. Pavel

praxe ve stavebnictví, životní zkušenosti, studium vysoké školy ekonomické, další
vzdělávání; četba, cestování.

C. Eva

studium vysoké školy ekonomické, kurzy komunikace, praxe v oblasti řízení a vedení , i
mimo oblast školství; další vzdělávání, jazykové znalosti.

Tabulka 41
20. Jak se změnil pohled zkušeného ředitele na jeho vlastní práci? Co plánujete do budoucna? Co
byste doporučil/a – na základě vlastních zkušeností – těm, kteří se chystají na profesní dráhu ředitele
školy?
A. Petr

nenechat se prací pohltit, oddělit osobní a pracovní život, do budoucna by se rád poohlédl po
schopném nástupci, resp. by rád fungující školu jednou předal schopnému a perspektivnímu
nástupci;

B. Pavel

ředitel nemůže být jen pedagog, bez znalostí managementu, praxe s vedením a řízením lidí,
do budoucna by rád rozšířil nabídku studijních programů ještě o jeden jazykový obor, rád by
získal příslušnou akreditaci;

C. Eva

obklopit se schopnými lidmi (opora, důvěra, zpětná vazba, pomoc), do budoucna zatím nemá
velké profesní plány, spíše udržet a jednou předat školu v dobrém, fungujícím stavu, kde
pedagogové rádi učí a studenti se rádi učí.
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5.8.3 Obsahová analýza výzkumného problému
Výzkumný problém spolu s dalšími doplňujícími okruhy a otázkami jsme stanovili na
základě cíle a znalosti příslušné problematiky následovně:
Výzkumný okruh 1, 2 a 3 (vzhledem k příbuznosti tématu zvolila autorka tuto kompilaci):
● Které osoby, události a faktory měly zásadní vliv na ředitele/ředitelku školy, na jeho/její
osobní i profesní dráhu?

● Co jej/ji motivovalo k volbě pedagogické profese?
● Co ovlivnilo rozhodnutí stát se ředitelem/ředitelkou střední školy?

Tabulka 42 Faktory mající vliv na volbu pedagogické a ředitelské profese
Vlivy na osobní a profesní
dráhu ředitele

Motivace k pedagogické Vliv na rozhodnutí
profesi
stát se ředitelem

Petr

zjevná rovina: volba vzdělávací
orientace nutné pro vykonávání
profese v oboru; studium na
gymnáziu, pedagogické fakultě,
další vzdělávání;
skrytá: rodiče, pedagogové,
práce s dětmi (kroužky, kluby);

zjevná rovina: pozitivní
motivace, vliv autorit,
rodiče pedagogové, vliv
venkovské školy;
skrytá: úcta ke vzdělání,
tradice; důvěrná znalost
prostředí;

zjevná rovina:
odchod stávající
ředitelky do penze;
skrytá: znalost
školního prostředí,
podpora odcházející
ředitelky, podpora
kolegů; předchozí
průprava, osobní
ambice, dobré
pracovní výsledky;

Pavel

zjevná rovina: volba vzdělávací
orientace nutné pro vykonávání
profese v oboru; studium VŠE,
pedagogické minimum, další
vzdělávání;
skrytá: přestěhování se,
podpora rodiny, blízkých přátel,
zkušenosti v managementu a s
vedením lidí, životní výzva,
profesní dráha korespondovala s
osobní;

zjevná rovina: vzdělání,
zkušenosti, pozitivní
motivace, výzva a
ambice;
skrytá: zkušenost s
praktickým vyučováním,
inovace, příklady dobré
praxe;
vliv společenských změn
– soukromý sektor, nové
poznatky v oblasti
personalistiky;

zjevná rovina:
odchod ředitele do
penze
skrytá: znalost
managementu,
vedení a řízení lidí,
personalistiky,
výzva, dosažení cíle,
osobní ambice,
podpora rodiny;
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Eva

zjevná rovina: volba vzdělávací
orientace nutné pro vykonávání
profese v oboru; hotelová škola,
vysoká škola ekonomického
zaměření, praxe v managementu
firem a hotelu;
skrytá: těžká životní situace ,
snaha o stabilizace, návrat do
rodného města;

Zjevná rovina: podpora
rodiny, změny v osobním
životě, vliv přítelkyně,
změny;
skrytá: pro pedagogiku
se rozhodla v souvislosti
s dalším vzděláváním,
dále příklady dobré
praxe, využít svých
zkušeností;

zjevná rovina:
neúspěch stávajícího
ředitele v konkurzu a
jeho odvolání;
skrytá: životní
výzva, těžká životní
situace, změna v
osobním životě,
vyrovnávání se se
situací.

Souhrnné zjištění:
Faktory působící na respondenty lze poprvé sledovat již na konci povinné školní docházky.
Petr, motivován rodinným prostředím, vzděláváním, autoritou rodičů, prací s dětmi, si byl
jist na gymnáziu, že by rád studoval pedagogickou fakultu; Pavel byl motivován
ekonomickým vzděláním, pedagogickými začátky v odborných kurzech a jistou životní
výzvou, ředitelka Eva situací v rodině, nutností změny profesní orientace. Toto časové
usazení koresponduje s obdobím pokusné volby povolání, které okolo 16. roku (konec
gymnázia, SŠ), postupně přechází do reálné volby povolání (Havlová, 1996. Velký vliv na
rozhodování mají také příklady dobré praxe. K dalším vlivům patří ambice, cílevědomost,
snaha mít dobré vzdělání, pracovat v kolektivu, vliv společenských změn.
Výzkumný okruh 4:
● Jak vnímá s odstupem času svou práci a co ji nejvíce inspirovalo?
Tabulka 43 Faktory vnímáni a inspirace
Jak vnímají svou práci – faktory, které je nejvíce inspirovaly:
Petr

zjevná rovina: pozitivní přístup, praktická zkušenost získaná při výkonu
pedagogické profese, zkušenost s vedením dětí a organizací různých akcí, aktivní
zájem o moderní trendy a přístupy ve výchovně vzdělávacím procesu; sdílení
zkušenosti s kolegy českými i zahraničními;
skrytá: vlastní pedagogické začátky, náročná a stresující práce, která má však
více kladů – vedení a řízení lidí, příjemné prostředí, komunikační dovednosti;
další vzdělávání a kvalifikace, spolupráce s jinými kolegy a školami;

Pavel

zjevná rovina: pozitivní přístup, i když pedagogickou dráhu nezamýšlel, za
největší inspirační bázi lze považovat jednoznačně zkušenost, kterou získávají
během kariéry, sdílená zkušenost, zkušenosti z mimoškolní oblasti, aktivní zájem
o personalistiku; zahraniční stáže;
skrytá: pedagogické začátky, příklady dobré praxe, příprava, zázemí rodiny;

Eva

Zjevná rovina: pozitivní přístup, zkušenosti z mimoškolního managementu,
největší inspirace – zkušenost, vzdělávací trendy, zahraniční spolupráce;
skrytá: negativní zkušenost na počátku kariéry, obava se zvládnutím výuky,
překonávání, radost.
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Souhrnné zjištění:
S odstupem času a s relativně podobnou dobou v řídící funkci vnímají všichni tři
respondenti svou práci velmi pozitivně. Jejich práce je vždy inspirovala, motivovala, i
přestože dva respondenti původně pedagogickou kariéru nezamýšleli. Všichni tři se shodli
na následujícím: práce náročná, zodpovědná, často stresující, zároveň k ní patří dobré a
úspěšné vedení a řízení lidí, příjemné prostředí, vzdělávání se, týmová práce, rozvoj
komunikačních dovedností, práce inspirující, motivující, přinášející radost a určité
zadostiučinění. Za největší inspirační bázi lze u všech respondentů považovat jednoznačně
zkušenost, kterou nelze přímo specifikovat či přiřadit určitému životnímu období, ale
máme na mysli takovou zkušenost, již získávají v různých fázích životní dráhy; ředitele a
ředitelku nejčastěji při jejich práci inspirují předchozí pracovní zkušenosti z mimoškolní
sféry (ředitel Pavel a ředitelka Eva), v případě ředitele Petra jsou to zkušenosti z pozic
nejprve pedagoga a poté zástupce ředitele. Dalším inspirujícím zdrojem dozajista můžeme
uvést další vzdělávání a kvalifikace, spolupráci s jinými řediteli a kolegy, návštěvy škol
tuzemských i zahraničních, navazování kontaktů a vzájemné spolupráce (viz výuka
odborných předmětů, zahraniční stáže a různé programy); zmínit můžeme i soustavný
zájem o personalistiku a řízení lidských zdrojů, vzdělávání a vzdělávání se, moderní trendy
ve výuce, příklady dobré praxe, nejnovější psychologické poznatky.

Výzkumný okruh 5:
● Jakým způsobem se dotkla ředitelská profese jeho osobního života?
Tabulka 44 Ředitelská profese a osobní život
Jakým způsobem se dotkla ředitelská profese osobního života?
Petr

Zjevná rovina: škola – pevná součást života, jakýsi druhý domov, maximální
oddanost a zaujetí na úkor osobní roviny, obava z penze, pozitivní ohlas okolí,
málo času na relax, škola považována za součást života;
skrytá: síla a útěcha v době rozpadu rodiny, cítí se býti spíše učitelem;

Pavel

Zjevná rovina: zaujetí, oddanost práci, neustálé nové výzvy a příležitosti;
skrytá: považuje se za vynikajícího ředitele a schopného pedagoga, větší
zkušenosti v oblasti řízení a vedení, zvýšení autority v rodině, podpora rodiny;

Eva

Zjevná rovina: těžká rodinná situace, stěhování, hledání nových sil a motivace,
zvýšení autority;
skrytá: uvedla, že se cítí býti ředitelkou, méně už pedagožkou.
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Souhrnné zjištění:
Respondenti se shodli, že škola se stala pevnou součástí jejich životů, a je to jimi
samotnými vnímáno pozitivně. Tento fakt je přijímán a vnímán i jejich rodinami; v případě
ředitele Petra rodina neustála velké pracovní nasazení a rozpadla se, neunesla fakt, že
pracovní nasazení nekončí splněním pracovního rozsahu. V případě ředitele Pavla je
rodinný život velmi silnou podporou a zázemím jeho profese, u ředitelky Evy je škola a
vše, co s ní souvisí, silným motivačním činitelem pro vyrovnáváni se se ztrátou dcery a s
náročnou péčí o nemocného manžela. Nicméně můžeme uvést, že ve všech případech je
tato profese vnímána pozitivně, a to i přes veškerá úskalí, obrovské pracovní nasazení a
nikdy nekončící pracovní dobu. Ani jeden nezažil doposud v rámci své profese syndrom
vyhoření, ve svém věku jsou schopni najít si čas na volnočasové aktivity, přátele, zájmy.
Petr se považuje jak za ředitele, tak za pedagoga; Pavel sám sebe charakterizoval jako
výborného manažera, pedagoga spíše okrajově zájmového; Eva se cítí být také spíše
ředitelkou než učitelkou.
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IV. ZÁVĚR PRÁCE
Bakalářská práce je zaměřena na životní a profesní dráhu ředitelů středních škol. V rámci
výzkumu a naplňování cíle jsme vycházeli nejen z poznatků školského managementu, ale
také z důkladné obeznámenosti s pracovní situací a vývojem profesní kariéry jednotlivých
respondentů. Analyzovali jsme tři životní příběhy ředitelů a ředitelky středních škol, jež se
nacházejí na území jihočeského regionu, a zajímalo nás, jak se lidé dostávají do funkce
ředitele školy (zaměřili jsme se na ředitele středních škol různých zaměření a specializací),
jak se v ní adaptují a jak se dále vyvíjela a nadále vyvíjí jejich profesní dráha.
Rozhodování o kariérové změně „stát se ředitelem školy“, nástup do ředitelské funkce a
adaptace na novou profesní roli představují specifické a důležité okamžiky v kariéře
každého ředitele, stejně jako její další vývoj. Předpokládali jsme, že jejich průběh se také
zásadním způsobem promítá i do vlastního řízení školy. Proto jsme považovali za důležité
zajímat se o veškeré podněty a okamžiky v profesní kariéře ředitelů škol – a to od přípravy
na funkci, o působení ve funkci, a následně také prověřit, jak se výše zmíněné odráží v
chodu a existenci školy či školského zařízení.
Předmětem výzkumu byl školský manažer, hlavní nositel řízení každé školy. Životní příběh
bývá úzce spjat s profesní drahou jedince. Předpoklad, že u ředitele školy, který je zároveň
i veřejnou osobou, bude toto provázání ještě výraznější, se nám potvrdil.
V teoretickém rámci práce jsme vymezili současné i minulé postavení ředitele školy, jeho
role a funkce, dále kompetence – v souvislosti s dalším vzděláváním a hodnocením.
Vzhledem k faktu, že životní příběhy jsou natolik specifické a jedinečné, že kvantifikovat
by je bylo možné jen s velkými obtížemi a nepřesnostmi, koncipovali jsme výzkum jako
kvalitativní šetření – designem pro sběr dat a následnou interpretaci se stalo kompletní a
systematické zkoumání životní historie, která nám umožnila zachytit vše podstatné, co
respondenti prožili. Triangulace jsme dosáhli prostřednictvím obsahové analýzy výročních
zpráv, školních vzdělávacích programů a jednotlivých zpráv České školní inspekce.
V našem výzkumu jsme vycházeli z předpokladu, že propojení osobní a profesní roviny
není náhodné; ověřili jsme si, profesní role není pouze odrazem odborných kompetencí, ale
také osobní roviny, kde je potřeba zmínit rodinné zázemí, vzdělání, postoje, hodnoty a
zájmy, představy o kariéře, o sobě, vzdělání. Z analýz vyplynulo, že jsou výše uvedení
respondenti velmi dobří řídící pracovníci - splňující předpoklady pro tuto funkci - kteří
jsou schopni zajistit pro školu potřebné technické a materiální podmínky, plně
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kvalifikovaný pedagogický sbor, strukturovaně řídit a plánovat výchovně vzdělávací
proces, motivovat a podporovat ostatní v dalším vzdělávání. Uvedeme-li slabé stránky,
jednalo se zlepšení kontrolní činnosti, písemností a dokumentace, dopracování ŠVP.
Z Dotazníku osobnosti I.-II. jsme získali cenné informace, které následně doplnily a
specifikovaly samotná interview. Všichni tři se několikrát zmínili o nutnosti a potřebě
rodinného zázemí a podpory, soustavně se věnují dalšímu vzdělávání v oblasti školské
problematiky, managementu, personalistiky, řízení a vedení lidí, dále také komunikačním a
jazykovým dovednostem; systematicky vyhledávají a zajímají se o nové trendy a směry
nejen v oblasti školství. Kladou důraz zejména na stabilní, plně kvalifikovaný pedagogický
sbor, na reflexi ze strany dalších členů vedení, na spolupráci s rodiči i žáky.
Výzkum dále ukázal, že pro svou práci čerpají podněty nejen z edukačního prostředí
(sdílení zkušeností, spolupráce s jinými školami, přednášky a semináře, stáže v zahraničí,
komunikace s kolegy z jiných škol), ale i z firemního a obchodního sektoru (zkušenosti s
řízením firmy, příklady dobré praxe…).
Z následných diskuzí vyplynulo, že by respondenti uvítali účinnější podporu a pozornost
dané profesi, větší angažovanost, zjednodušení předpisů i systému vzdělávání. Za přínos
lze považovat i přímo samo zvolené téma. Předmětem výzkumu byl školský manažer,
hlavní nositel řízení každé školy. Životní příběh bývá úzce spjat s profesní drahou jedince.
A lze předpokládat, že u ředitele školy, který je zároveň i veřejnou osobou, bude toto
provázání ještě markantnější.
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Tabulka 3 Tabulka pro vyhodnocení testu přístupu k práci
A

B

C

D

E

F

G

Součet Role

1.

11.

21.

31.

41.

51.

61.

kreativec

2.

12.

22.

32.

42.

52.

62.

komunikátor

3.

13.

23.

33.

43.

53.

63.

motivátor

4.

14.

24.

34.

44.

54.

64.

architekt

5.

15.

25.

35.

45.

55.

65.

kritik

6.

16.

26.

36.

46.

56.

66.

učitel

7.

17.

27.

37.

47.

57.

67.

organizátor

8.

18.

28.

38.

48.

58.

68.

detailista

9.

19.

29.

39.

49.

59.

69.

odborník

10.

20.

30.

40.

50.

60.

70.

vykonavatel

Tabulka 4 Graf pro jednotlivé role
málo vhodná
činnost

přijatelná optimální činnost
činnost

➢

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Inovátor
Vyhledavač
Koordinátor
Formovač

Vyneseme pro každou
roli do grafu

Vyhodnocovatel
Tým. pracovník
Organizátor
Dokončovatel
Specialista
Vykonavatel
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SEZNAM PŘÍLOH
● Příloha 1 Dotazník osobnosti I.
● Příloha 2 Test přístupu k práci

Příloha 1 Dotazník pro ředitele střední školy
Pohlaví: muž – žena
Věk:
Typ střední školy:
1. Můžete stručně popsat (uvedením typů škol)
průběh Vašeho vzdělání?
2. Na kterou školu vzpomínáte nejraději a proč?
3. Vzděláváte se i v současné době? Jak?
4. Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky?
5. Jaké je Vaše osobní krédo?
6. Jaké tři vlastnosti by přátelé použili, aby Vás
popsali?
7. Jaký je dle Vás rozdíl mezi dobrým a
výjimečným?
8. Jak byste popsal svůj pracovní styl?
9. Kdybyste byl nyní novým ředitelem, jaká by byla
Vaše strategie na prvních 90 dnů?
10. Jaký jste ředitel?
11. Co Vás na této práci nejvíce baví?
12. Co považujete ta své největší selhání?
13. Jak trávíte svůj volný čas:
14. Poslední kniha, kterou jste přečetl…
15. Vybral byste si portrét, či portrét detailu?
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Příloha 2 Test přístupu k práci
A

Vyhovuje mi práce, která vyžaduje:
 1. vymýšlení nových nápadů a řešení
 2. shánění informací, kontaktů, věcí
 3. povzbuzování ostatních
 4. úspěšné zvládání krizových situací
 5. vysokou kritičnost a nadhled
 6. neustálou spolupráci s lidmi
 7. promyšlený postup a řád
 8. vysokou koncentraci na pečlivé provedení
 9. hluboké odborné znalosti
 10. přesnost provedení podle zadaných instrukcí

B

Pro výsledky mé práce je typické:
 11. mé provedení je odlišné od toho, jak to dělají ostatní
 12. maximální využití dostupných informací
 13. využití podnětů spolupracovníků
 14. vysoký výkon a množství práce
 15. důkladné odstranění všech možností rizika
 16. ohled na ty, kteří v práci na produktu budou pokračovat
 17. systém nebo zpracování v souladu s normami
 18. precizní provedení do posledního detailu
 19. vysoká profesionální úroveň
 20. dokonalé provedení stanoveného úkolu
V průběhu týmové diskuse přispívám zejména tím, že:
 21. hledám nový pohled na věc
 22. poukazuji na možnosti, které mám k dispozici
 23. snažím se zjišťovat názory tichých členů v týmu
 24. dodávám ostatním energii
 25. umím upozornit na slabé stránky navrhovaných řešení
 26. snažím se předcházet konfliktům
 27. snažím se diskuzi organizovat
 28. analyzuji situaci a navrhované varianty řešení
 29. přináším svůj odborný pohled
 30. přicházím s tím, že jsem splnil všechny úkoly

D

Vadí mi práce, která:
 31. je rutinní, bez možnosti přinést kreativní myšlenky
 32. je izolovaná, bez kontaktu s ostatními lidmi
 33. je spojena s tvrdým přístupem vůči jiným lidem
 34. nepřináší viditelné výsledky
 35. vyžaduje rychlé pohotové jednání bez času na analýzu situace
 36. vyžaduje nepříjemná rozhodnutí
 37. je velmi dynamická a podléhá neustálým změnám
 38. vyžaduje rychlé tempo bez ohledu na kvalitu
 39. neumožňuje využití mé odbornosti
 40. nemá jednoznačně určený postup

E

Mezi mé nejlépe rozvinuté dovednosti patří:
 41. kreativní řešení problémů
 42. komunikace a vyjednávání
 43. motivování a vedení lidí
 44. řešení krizových situací
 45. kritické hodnocení návrhů
 46. naslouchání a vcítění
 47. dobrá organizace práce a řízení času
 48. důkladná analýza situace
 49. odborné aktivity
 50.správné pochopení toho, co se ode mne očekává.
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F

Mou slabou stránkou je:
 51. nedotahování myšlenek do reálné podoby
 52. nesoustředěnost, snadno ztrácím zájem
 53. ovlivnitelnost působením ostatních lidí
 54. netrpělivost
 55. odstup, neschopnost dosáhnout nadšení
 56. nerozhodnost
 57. nepružnost, nechuť ke změnám
 58. nedostatek nadhledu
 59. obtížné pochopení odlišných odborných přístupů
 60. rozhodování v situaci, kdy není jasné zadání

G

Kdybych měl potřebné znalosti a zkušenosti, asi bych si dobře vedl v profesi:
 61. marketingového specialisty
 62. obchodníka, který získává nové zákazníky
 63. manažera, který dokáže zvládat krizové situace
 64. manažera, který rozvíjí potenciál lidí a motivuje je
 65. controllera, který objektivně vyhodnocuje stav firmy
 66. personalisty, který rozvíjí pozitivní vztahy mezi lidmi
 67. logistika, který organizuje přepravu a skladování materiálu
 68. pracovníka kvality dodavatelů
 69. specialisty, který zajišťuje dodržování odborných nároků
 70. asistenta, který plní úkoly stanovené nadřízeným
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SEZNAM ZKRATEK
CV

Curiculum vitae

ČŠI

Česká školní inspekce

RVP

Rámcový vzdělávací program

RVPG Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
SŠ

Střední škola

ŠVP

Školní vzdělávací program

ŠZ

Školský zákon

VP

Výroční zprávy
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VII. RESUMÉ
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na životní a profesní dráhu ředitelů středních škol.
Důkladně jsme analyzovali tři příběhy - dvou ředitelů a jedné ředitelky – středních škol. V
teoretickém rámci práce jsme vymezili současné i minulé postavení ředitele školy, jeho role a
funkce, dále kompetence – v souvislosti s dalším vzděláváním a hodnocením. V rámci výzkumu a
naplňování cíle jsme vycházeli nejen z poznatků školského managementu, ale zkoumali jsme také
základní fáze procesu výkonu ředitelské funkce – stávání se ředitelem školy, systém kariérní
přípravy – adaptační, inovační a specializační vzdělávání, kontinuální vzdělávání, současný stav v
profesním rozvoji. V potaz jsme brali veškeré podněty a okamžiky v profesní kariéře ředitelů škol –
a to od přípravy na funkci, o působení v ní, a následně prověření, jak se výše zmíněné odráží v
chodu a existenci školy či školského zařízení. Předmětem výzkumu byl školský manažer, hlavní
nositel řízení každé školy. Životní příběh bývá úzce spjat s profesní drahou jedince. Předpoklad, že
u ředitele školy, který je zároveň i veřejnou osobou, bude toto provázání ještě výraznější, se nám
potvrdil. Výzkum jsme pojali jako kvalitativní šetření – designem pro sběr dat a následnou
interpretaci se stalo kompletní a systematické zkoumání životní historie, která nám umožnila
zachytit vše podstatné, co respondenti prožili. Triangulace jsme dosáhli prostřednictvím obsahové
analýzy výročních zpráv, školních vzdělávacích programů a jednotlivých zpráv České školní
inspekce ( Z analýz vyplynulo, že jsou výše uvedení respondenti velmi dobří řídící

pracovníci - splňující předpoklady pro tuto funkci - kteří jsou schopni zajistit pro školu
potřebné technické a materiální podmínky, plně kvalifikovaný pedagogický sbor,
strukturovaně řídit a plánovat výchovně vzdělávací proces, motivovat a podporovat ostatní
v dalším vzdělávání. Z Dotazníku osobnosti I.-II. jsme získali cenné informace, které následně
doplnily a specifikovaly samotná interview. Všichni tři se několikrát zmínili o nutnosti a potřebě
rodinného zázemí a podpory, soustavně se věnují dalšímu vzdělávání v oblasti školské
problematiky, managementu, personalistiky, řízení a vedení lidí, dále také komunikačním a
jazykovým dovednostem; systematicky vyhledávají a zajímají se o nové trendy a směry nejen v
oblasti školství. Kladou důraz zejména na stabilní, plně kvalifikovaný pedagogický sbor, na reflexi
ze strany dalších členů vedení, na spolupráci s rodiči i žáky. Výzkum dále ukázal, že pro svou práci
čerpají podněty nejen z edukačního prostředí (sdílení zkušeností, spolupráce s jinými

školami, přednášky a semináře, stáže v zahraničí, komunikace s kolegy z jiných škol), ale i
z firemního a obchodního sektoru (zkušenosti s řízením firmy, příklady dobré praxe…).
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RESUMÉ
This bachelor’s thesis is focused on both the professional career and the life path of directors of
secondary schools. We have thoroughly analysed three stories of three directors of secondary
schools. Two of them are men and one of them is a woman.
In the theoretical part we have specified the current and past position of a director of a high school,
his/her role and his/her function, and also his/her competence in connection with further education
and assessment. In terms of the research and reaching the goal of the thesis we took into account
not only school management but also basic stages of enforcement of the directorship - becoming a
school director, system of career preparation - adaptative learning, innovative and specialized
education, continuous education, current situation in professional development. We have also taken
into account all initiatives and moments in professional careers of high school directors starting
from the preparation for their function, its impact and consecutive examination on how all of the
above mentioned reflect the existence of schools and their running. The subject of the research was
a school manager, the main figure of each school. A life story is usually closely related to one’s
professional career. The assumption that a director of a school, who is a public figure at the same
time and this interconnection is even more distinctive, has been confirmed in this thesis.
The foundation of the research has been intended and designed as a quality-orientated study or
research. The design of processing data and further interpretation has become a complete and
systematic investigation of history, which enabled us to record everything essential that the
respondents had gone through. We reached the triangulation through the analysis of

school

educational annual reports and individual reports of Česká školní inspekce (Czech school
inspection) According to the analyses, all of the above mentioned respondents are very good
managers. They meet all requirements that are needed for this function. They are able to ensure all
technical equipment and material needs, fully qualified teachers, plan educational processes,
motivate and support other teachers in further education. We received valuable information from
the personality questionnaire I-II. Afterwards we completed and specified the information from the
questionnaire with the individual interview. All three directors have mentioned several times that a
family background and their support is essential. They also pursue further education in the field of:
school issues, management, human resources, communicative and language skills, and
systematically search for new trends not only in the field of school system. They put an emphasis
particularly on stable, fully qualified teachers, feedback from other members of the management of
the school, and also on cooperation with students and their parent. The research has also showed
that these directors get all initiatives not only from the educational environment (i.e. sharing
experience, cooperation with other schools, lectures and seminar, external internships,
communication with colleagues from other schools), but also from the business sector. (i.e.
experience with running a company and good professional experience.)
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