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1. Úvod a cíle disertační práce 

Rok 1989 znamená radikální obrat v politickém směřování české společnosti. Přináší jí 

vymanění z izolovaného postavení a možnost přijmout jiné principy společenského uspořádání. 

K tomu, aby tyto principy mohly v naší společnosti fungovat, bylo nutné, aby v poměrně 

krátkém časovém úseku byly uskutečněny určité změny. Tyto změny zasahovaly do 

nejrůznějších oblastí včetně vzdělávací sféry. Právě ta akcentuje náhlé politické, hospodářské, 

kulturní a další požadavky a současně je konfrontována s již dříve nastaveným vývojem 

v oblasti vzdělávání. Mění se pohled na vzdělávací paradigmata, i pohled na roli, pozici a funkci 

školy. O tom, že změna společenských podmínek vyžaduje i změnu v pojetí a fungování školy, 

panuje konsensus. Například Walterová (2002) uvádí: „Také česká škola prošla a prochází 

změnami. Její reálná podoba a fungování je pod neustávajícím tlakem veřejnosti, 

administrativních opatření a finančních limitů.“ Kotásek (1992) zase upozorňuje na to, že 

moderní společnost přenesla na školu mnohem větší odpovědnost za celkovou přípravu na 

život, za socializaci a péči, než tomu bylo v dřívějších dobách, kde tato odpovědnost příslušela 

rodině, církvi, obci, zaměstnavateli, atd. „Stala se univerzální socializační instancí, aniž se 

přitom podstatně změnily podmínky a způsoby její činnosti.“ (Kotásek, 1992, s. 30) V kontextu 

společenských změn se mění role školy ve společnosti i v životě jejich žáků. Tento kontext 

ovlivňuje samozřejmě i vnitřní proměnu školy, hierarchii jejich cílů, obsah vzdělávání, metody 

i organizaci vzdělávacího procesu (Kraus, 2003). 

Existuje celá řada strategických a koncepčních dokumentů rezortu školství1, které pojednávají 

o tom, jak by měla nová podoba školy vypadat. Otázkou však zůstává, jak jsou tato nejrůznější 

opatření aplikovaná do samotné praxe. Jaký je skutečný dopad rozhodnutí učiněných na 

strategické úrovni? Daří se školám realizovat záměry tvůrců vzdělávací politiky? Opravdu se 

školy proměňují v souladu s tím, jak je popisováno v rezortních koncepčních strategických 

dokumentech? Jaký vliv mají na školy další vnější a vnitřní determinanty? A jak toto vnímají 

samotní ředitelé škol? K tomu, aby mohly být výše zmíněné otázky zodpovězeny, je zapotřebí 

znát reálnou situaci ve školách, a to nejenom tu současnou, ale podívat na situaci od roku 1989, 

který byl v rámci historického vývoje naší společnosti jedním z důležitých mezníků. 

Vzhledem k obsáhlosti celé problematiky jsme se rozhodli se zaměřit pouze na oblast řízení 

školy s důrazem na řízení pedagogického procesu. Volba dané oblasti vychází z následujících 

skutečností: 

                                                 
1 Bílá kniha - Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, Dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy České republiky, Výroční zprávy ČŠI, Strategie vzdělávací politiky 2020 
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 Má-li škola v nových podmínkách naplňovat nová očekávání, je zapotřebí s tímto 

záměrem cíleně koordinovat úsilí všech, kteří se edukačního procesu účastní. Nelze tedy 

zachycovat změnu školy a opominout přitom fenomén řízení školy. Očekávat, že se 

pouze starými postupy dají řešit věci nové, není zcela reálné. Toto komentuje ve své 

knize i známý sociolog Keller (1995, s. 10): „Moderní společnost je zaplněna lidmi, 

kteří se umíněně snaží přežít v moderním světě podle starých receptů.“ 

 Změna paradigmatu v pojetí autonomie české školy uskutečňovaná od roku 1990 je 

z hlediska řízení školy tak revoluční, že si tyto poznatky zaslouží být zaznamenány 

(Prášilová, 2008). Není vyjasněno pojetí ředitele školy. Vzrostla autonomie škol, 

dochází k přenášení pravomocí, nejsou oficiálně definovány potřebné kompetence 

ředitele školy2. Předpokládáme, že objasnění způsobu řízení pedagogického procesu 

v historickém kontextu by mohlo přispět k vymezení standardu ředitele jako normativní 

kategorie, což úzce souvisí s kvalitou vzdělávacího procesu, s profesním rozvojem 

učitelů a zdokonalováním školy. 

 Různé mezinárodní studie (např. Abari-Ibolya, Baráth, 2010; Leithwood, 2001, 

Robinson, 2009) poukazují na to, že nejenom učitel, ale také ředitel a způsob či úroveň 

řízení školy je jedním ze zásadních činitelů ovlivňujících vzdělávací proces žáků a tím 

i celkovou kvalitu a efektivitu školy. Ředitel školy má klíčové postavení při budování 

kvalitní školy a je nezbytným článkem v optimalizaci pedagogického procesu a jeho 

výsledků (Trojan, 2011). 

 Mezinárodní výzkumy (McKinsey & Company, 2010; Ranguelov, S., De Coster, I., 

Norani, S., Paolini, G., 2010) uvádějí, že ke zlepšení kvality výuky nemůže docházet, 

pokud nebudou mít ředitelé škol více prostoru a času na řízení kvality vzdělávání, kam 

se řadí např. zodpovědnost za kvalitu výuky, hospitace, hodnocení učitelů, sledování 

výsledků žáků, což se v současné době zcela nedaří. Podobnou problematikou se zabývá 

také Mezinárodní šetření TALIS 2013, v rámci něhož byly získávány informace týkající 

se pedagogického vedení vykonávaného řediteli základních škol. Zde je též uvedeno: 

„Ředitelé jednohlasně sdělují, že stálé změny a z nich plynoucí požadavky jim velmi 

komplikují práci, časově je vytěžují a odvádějí jejich pozornost od toho, čemu by se 

chtěli věnovat nejvíce: pedagogickému procesu – kurikulu, vizi, žákům a učitelům.“ 

(Mezinárodní šetření TALIS 2013, 2015, str. 44).  Pokládáme za nezbytné prozkoumat 

                                                 
2 Kompetence ředitele školy nejsou definovány dodnes. V rámci IpN NIDV byl vypracován návrh kariérového 

systému učitele a jeho součástí byl i základní návrh kariérového systému pro ředitele. Návrh nebyl prozatím 

schválen. 
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právě vývoj řízení pedagogického procesu od konce osmdesátých let, aby bylo možné 

pojmenovat příčiny současného nevyhovujícího stavu v této oblasti.  

 Strukturální proměna procesů řízení ve vztahu k řediteli nás nutí vrátit se k období na 

přelomu osmdesátých a devadesátých let, kdy došlo k zásadním politickým a 

společenským změnám v naší zemi, které se samozřejmě začaly projevovat i na půdě 

školy, v jejím řízení, ve vztazích mezi ředitelem a ostatními zaměstnanci školy, ale také 

v celkové atmosféře tohoto specifického prostředí. 

Prioritním cílem teoretické části je reflektovat změny v řízení pedagogického procesu od roku 

1989 do dnes. Provést deskripci vývoje fenoménu řízení základní školy s akcentací na 

pedagogický proces. Stanovit, zda jsou příčinou těchto změn pouze koncepční a strategické 

dokumenty rezortu školství, či stále se proměňující legislativa, nebo zda zde hrají roli i jiné 

faktory. Vědecký problém jsme pak vymezili základní otázkou: Jaký vliv má změna 

společenských, politických a ekonomických podmínek na přelomu 80. a 90. let na pojetí řízení 

pedagogického procesu. Dílčí otázky jsme definovali následovně: 

 Jaké změny měly vliv na posun v řízení pedagogického procesu?  

 Jak se to konkrétně projevilo?  

 Jednalo se o lineární či skokový vývoj?  

 Jak toto období prožívali ředitelé škol?  

 Jaký vliv to mělo na jejich postavení ve škole?  

Hlavním přínosem by mělo být vytvoření schématu proměny řízení pedagogického procesu 

vlivem měnících se podmínek. Cílem výzkumné části je tedy objasnění vztahů, tvorba a 

deskripce schématu proměny řízení pedagogického procesu vlivem měnících se podmínek po 

roce 1989. 

Reflektování těchto změn by mohlo být jakým si „odrazovým můstkem“ při odstraňování 

nedostatků v současné době.  Za tímto účelem je využíváno analýzy a následné syntézy 

teoretických poznatků i dílčích nálezů empirického šetření. Jsou aplikovány induktivní i 

deduktivní postupy, komparace a následné hodnotící posouzení. Při deskripci je pracováno 

s výzkumnými daty primárními i sekundárními, s převahou sekundárních. V rámci 

výzkumného šetření byla zvolena metoda orální historie3, která se v pedagogickém výzkumu 

prozatím využívá zcela ojediněle. Více se s ní pracuje při výzkumu současných dějin. Právě 

                                                 
3 Blíže je o této metodě pojednáno v podkapitole 4.1 disertační práce 
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volbou této metody a ukázkou, jak se s ní dá pracovat, dochází k obohacení pedagogického 

výzkumu. 

Práce se opírá především o teorii změny4. Zaměřuje se na proces transformace5, na to jaký vliv 

měla transformace na řízení školy. V této souvislosti je podstatné vymezení pojmu řízení školy, 

a to jednak z pohledu obecného managementu (řídící proces), tak z pohledu pedagogického 

(výchovně-vzdělávací proces)6. Zároveň nás ale zajímá proměna kompetencí ředitele školy7 

v tomto období. S tím samozřejmě souvisí i vymezení tohoto mnohoznačného pojmu, který je 

v současné pedagogice široce užíván a není lehké ho správně definovat (Průcha, 2005; 

Skalková, 2005). Ve vztahu k řediteli školy lze jeho kompetence chápat jako oblast rozvíjených 

dovedností, které mu umožní efektivně řídit školu (Nezvalová 2001) a jsou vymezeny dvěma 

rovinami: 1) kompetence od jiného (povinnosti ředitele školy vně školy – vůči nadřízeným, 

kontrolním orgánům, rodičům a veřejnosti) a 2) kompetence od sebe (povinnosti ředitele školy 

dovnitř školy – řízení, kontrola a hodnocení výchovně vzdělávacího procesu, personální řízení, 

řízení provozu, hospodaření školy, administrativa, poradní a pomocné orgány, bezpečnost a 

ochrana zdraví), (Lhotková, Trojan, Kitzberger, 2012).  

Vzhledem k tomu, že zjišťujeme, jak fungovali nejnižší úrovně státní moci (ředitelé škol) 

v totalitním, autoritativním či posttotalitní režimu, neměla by zde chybět ani kapitola týkající 

se vymezení nedemokratických systémů8. Československý komunistický režim bývá často 

označován jako „totalitní“. Není to však zcela zřejmé, jelikož dle teorií moderních 

nedemokratických režimů byl náš režim totalitní pouze v prvních letech svého vzniku, druhá 

polovina osmdesátých let se dá označovat spíše jako posttotalitní (Balík, Hloušek, Holzer, Šedo, 

2003). I toto je otázkou odborné diskuze. 

2. Teoretická východiska 

2.1 Řízení školy 

Pojem řízení školy nemusí být vždy jednoznačně chápán. Proto je nutné vymezit jeho obsah 

tak, jak jej budeme užívat v práci. Za „řízení školy“ je zde považován „…řídící proces 

probíhající uvnitř školy s cílem zabezpečit její činnost tak, aby vedla k dosahování stanovených 

cílů“ (Prášilová, 2008, s. 11). V odborné literatuře se na řízení školy pohlíží jako na 

podmnožinu školského managementu, či managementu školy / školního managementu / 

                                                 
4 Viz podkapitola 2.4.1 disertační práce 
5 Viz kapitola 2 disertační práce 
6 Viz kapitola 1 disertační práce 
7 Viz podkapitola 3.1 disertační práce 
8 Viz podkapitoly 2.1 a 2.2 disertační práce 
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vnitřního řízení školy / mikrořízení školy. Odpovědnost za optimální realizaci řídícího procesu 

ve škole nese, v závislosti na její velikosti i organizačním uspořádání, určitá osoba (ředitel 

školy), či více osob, které jsou označovány jako management školy / vedení školy / vedoucí 

pedagogičtí pracovníci / řídící pedagogičtí pracovníci, atd. Jejím úkolem je usměrňovat řídící 

proces tak, aby byly vytvářeny podmínky a realizovány všechny manažerské funkce.  Otázkou 

je, zda tomu tak má být. Na počátku 20. století byl člověk stojící v čele školy označován jako 

„řídící učitel“ (head-master, head-teacher). Jeho hlavní náplní práce bylo být dobrým kantorem, 

který by byl vzorem pro ostatní. Postupně se toto označení změnilo na „ředitel školy“ (school 

director), což dle MacNeilla a Cavanagha odráží změnu náplně práce k administrativě na úkor 

sepětí s výukou (Dvořák, 2011). I další odborná literatura (Pol, 2007b) poukazuje na proměnu 

charakteru práce ředitele školy. Agenda, o kterou se management školy musí starat, se neustále 

rozšiřuje, a to mnohdy na úkor kvality výuky. Například i zpráva McKinsey & Company 

(2010), či Mezinárodní šetření TALIS 2013 upozorňuje na tento fakt.  

Problematika řízení školy předpokládá tedy interdisciplinární pojetí. Čerpá především 

z pedagogiky a z obecného managementu, ale okrajově i z jiných disciplín (např. psychologie, 

sociologie, ekonomie, atd.). V zásadě jde o dva hlavní přístupy:  

 

1. přístup pedagogický – kde se jedná především o řízení pedagogického procesu, o řízení 

výchovně-vzdělávacího procesu,  

2. přístup obecného managementu – kde se jedná o aplikaci poznatků obecného 

managementu do řízení školy s přihlédnutím ke specifikům edukačního procesu. Jde 

tedy o vztah mezi obecným a specifickým. 

V odborné literatuře mají tyto dva přístupy, jak své příznivce, tak odpůrce. Například Everard, 

Morris (2004) hovoří o „mostu“ využití vhodných know how z podnikové sféry do školství 

(Prášilová, 2008). Na druhé straně se ozývají hlasy varující nad neuváženou implementací 

poznatků z obecného managementu do řízení školy. Upozorňuje na to například Obdržálek 

(1990, s. 663), který představuje názor Hoyle, že na řízení veřejných institucí, a tedy i škol, 

nelze na základě jednoduché analogie uplatňovat teorii i praxi řízení hospodářských organizací. 

Zároveň zde popisuje zásadní rozdíly mezi školami a hospodářskými organizacemi. Fischer a 

Schratz (1997) upozorňují zase na to, že škola spadá spíše do neziskové sféry, a proto nemusí 

být zrovna optimální přebírat postupy ze sféry podnikové. Místo managementu preferují 

koncept leadershipu. Obst (2006) výstižně shrnuje, že obě varianty přístupů se přece navzájem 

nevylučují a jejich koexistence při řízení školy je navzájem obohacující a přínosná. 
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2.2 Transformace společnosti 

Česká společnost procházela v posledních pětadvaceti letech velkými změnami a to především 

v důsledku zhroucení socialistického režimu, který si až do roku 1989 zachovával téměř úplnou 

kontrolu nad všemi oblastmi života společnosti, včetně vzdělávání. Československý 

socialistický režim se ve druhé polovině osmdesátých let začal proměňovat. Především vzrostla 

míra společenské plurality, zvyšoval se počet oponentů režimu, kteří již nebyli pouze z řad 

disidentských kruhů, nýbrž ze stále vyšších vrstev společnosti. Dokonce i uvnitř vládnoucí 

komunistické strany se objevili jedinci, kteří byli ochotní přistoupit k určitým reformám. 

Docházelo tedy k postupné proměně totalitního socialistického státu s centrálně plánovanou 

ekonomikou k pluralitní demokracii s ekonomikou tržní. Změna režimu zasáhla celou 

společnost, včetně kultury a hodnotového systému, což se samozřejmě začalo projevovat i ve 

škole a v procesu vzdělávání. 

Stabilita tohoto režimu se začala postupně rozpadat od r. 1989, kdy naše země vstoupila do 

procesu transformace. Zprvu byl velký tlak především na restrukturalizaci společnosti, ovšem 

restrukturalizace není něco, co se děje mimo kulturu. K úspěšné restrukturalizaci je třeba 

dosáhnout kulturní změny, změny paradigmatu, změny toho, jak se věci dělají, a hlavně kulturní 

představy o tom, jak se věci nově mají dělat. Moree (2013) hovoří dokonce o Berendově pojmu 

„sociální šok“, který charakterizuje jako kulturní záležitost. V procesu transformace došlo také 

k určitému znejistění hodnotového systému, který přestal dávat orientaci pro běžný život. Toto 

znejistění vede až ke konceptu tekuté modernity dle Baumana (2002). Podmínkou úspěšné 

transformace je především kombinace změny struktur a kulturní změny, změny občanských 

postojů a občanského soužití, které tuto změnu dotvoří.  

Vzdělávací reforma je definovaná jako plán, program nebo hnutí, které se pokouší způsobit 

změny ve vzdělávací teorii nebo praxi. Odvolává se přitom na systémové změny ve veřejném 

životě a společnosti. V dnešní terminologii se tyto změny označují spíše pojmem „přechod 

(transition)“, který v sobě implicitně zahrnuje proces, který probíhá v určitých časových 

etapách a trvá po určitou dobu. Zavádějící je i pojem „proměna, transformace 

(transformation)“, jelikož označuje nějakou náhlou nečekanou změnu (Viceník, 2006). Rozdíly 

v přechodu vzdělávání v postkomunistických zemích se zabývala celá řada autorů. Mezi hlavní 

představitelé patří především C. Birzea (1994), který zkoumal transformaci v Rumunsku po 

pádu komunismu, nebo také M. Fullan (2007) se svým modelem tří-I (triple-I model). Vývojem 

školství a změnami spojenými s obnovením demokracie po roce 1989 se zabývala celá řada 

významných českých pedagogů. Mezi nejvýznamnějšími uveďme J. Kotáska, V. Pařízka, J. 
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Průchu, E. Walterovou, J. Kalouse, J. Koucký a jiné. Teorii C. Birzea přizpůsobil našim 

podmínkám J. Kotásek.  

V krátké době po revoluci vzniklo několik směrů vzdělávací politiky, které měly odlišné 

představy o vývoji školství a jeho prioritách a různou měrou se podílely na jeho výsledné 

podobě. Z textu Elišky Walterové (2004) vybírám základní údaje o těchto liniích: Ihned po 

revoluci se prosazovala linie, kterou Walterová nazývá „negace minulosti a restaurace status 

quo ante“. V souvislosti s demonopolizací školství se brzy objevila linie liberalizace, která 

chtěla na školství uplatňovat principy managementu a trhu. V protikladu ke dvěma předchozím 

liniím stál směr konzervativní. Jeho zastánci požadovali změny ve školství pouze dílčí a 

postupné, které se „ad hoc“ budou přizpůsobovat změnám společenským. S počátky 

transformace je spojena také další linie vzdělávací politiky, reprezentovaná skupinami rodičů a 

učitelů, kteří se sdružovali do občanských sdružení a pedagogických asociací se společnou 

snahou o vnitřní reformu školního života. Poslední linie vzdělávací politiky se začala 

prosazovat od druhé poloviny 90. let a její prioritou bylo vypracovat vhodný model pro vývoj 

českého školství na základě komparativní analýzy vývoje školství ve vyspělých 

demokratických zemích a posouzení situace v České republice. 

3. Metodologie 

3.1 Orální historie  

„Orální historie je obraz lidské minulosti popsaný slovy", říká Jaroslav Vaňous (2012), „jedná 

se o kvalitativní metodu výzkumu, kdy není cílem shromažďovat co nejvyšší sumu anonymních 

dat, ale opíráme se o záznamy rozhovorů s lidmi, kteří byli přímo nebo nepřímo účastníky 

historické události.“ Využívá se velmi často při výzkumu nedávných/současných dějin. U 

některých témat naší minulosti se totiž nedá vycházet jen z písemného druhu pramenů, např. 

historie v nedemokratických/totalitních režimech, lokální/regionální historie či historie 

každodennosti, jelikož jednoduše neumožňoval jejich výzkum (byly k dispozici pouze oficiální 

prameny). Orální historie je zaměřena na člověka, na historii každodenního života a ptá se na 

otázku, proč člověk vypráví svůj příběh tak, jak ho vypráví. 

Dle Hendla (2012, s. 135) je orální historie: „…cenným zdrojem informací o mnoha 

historických tématech. Pomáhá porozumět příčinám a motivům událostí. Orální historie však 

závisí na paměti, zkušenostech a interpretacích jedinců. Ty mohou být zatížené systematickou 

chybou v závislosti na časovém odstupu od událostí nebo v důsledku selektivnosti paměti. 
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Z hlediska teoretického by se orální historie dala definovat následovně: Jedná se o řadu 

propracovaných, avšak stále se vyvíjejících a dotvářejících postupů, jejichž prostřednictvím se 

badatel v oblasti humanitních a společenských věd dobírá nových poznatků, a to na základě 

ústního sdělení osob, jež byly účastníky či svědky dané události, procesu nebo doby, které 

badatel zkoumá, či osob, jejichž individuální prožitky, postoje a názory mohou obohatit 

badatelovo poznání o nich samých, případně o zkoumaném problému obecně (Vaněk, Mücke, 

Pelikánová, 2007, str. 11). 

Po praktické stránce by mohla být orální historie popsána prostřednictvím následujících 

charakteristik (Vaněk, Mücke, Pelikánová, 2007, str. 11 - 12):  

 jedná se o nahrávaný rozhovor ve formátu otázka – odpověď; 

 rozhovor je veden tazatelem, který má povědomí a základní informace o osobnosti 

dotazovaného; 

 rozhovor je veden s informovanou osobou, která vypráví své vlastní dojmy, zkušenosti 

a názory na určité téma, které je předmětem zájmu tazatele; 

 rozhovor se stává pramenem přístupným dalším badatelům. 

Je to metoda, která je založená na životním příběhu dotazovaného (narátora). Vychází z velice 

sympatické zásady, že pro dějiny je životní příběh každého člověka důležitý. Dějiny vlastně 

nelze vnímat jenom prostřednictvím politiky, politických událostí nebo ekonomiky. Konkrétní 

dějiny tvoří konkrétní lidé a také je vnímají konkrétní lidé. A pro toto poznání je nutné, aby 

nám vyprávěli svůj příběh. Tedy to, jak oni se vidí v dějinách a jak oni prostřednictvím svého 

vlastního osudu ty dějiny vidí. (Lustigová, 2007) 

Orální historii je možné uplatnit, pokud badatel zkoumá např. politický, hospodářský či kulturní 

aspekt minulého dění, jež má dosud žijící účastníky a svědky. Právě ona oblast výzkumu určuje 

jednak kritéria výběru dotazovaných (tzv. narátorů) a zároveň se výraznou měrou podílí na 

tematice rozhovoru či vyprávění, které tazatel s dotyčným vede. Stejně tak se výzkumné cíle 

projevují v následné analýze, interpretaci získaného materiálu a potažmo i způsobu prezentace 

výsledného díla.  

Výzkum metodou orální historie se velice intenzivně věnuje přípravné fázi, to znamená 

shromáždění základních informací o těch lidech, kteří budou dotazováni, vytvoření 

psychologického profilu a vytvoření nějakého reprezentativního vzorku. Následuje dvoufázový 

rozhovor. V prvním rozhovoru jsou kladeny obecné otázky a je dán prostor narátorovi, aby 

vyprávěl svůj příběh. Narátor je dopředu seznámen s obecnými okruhy, které ho mají vést 
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dopředu. Při druhém rozhovoru je tazatel konkrétnější a ptá se na konkrétní věci, které ho 

zajímají. V každém případě, ať už se jedná o prosté nahrání nebo i přepis a následnou publikaci 

rozhovoru, je nutné, aby narátor smluvně souhlasil, s tím, že rozhovor poskytl, ať už k pouhé 

archivaci či ke zveřejnění. Z orálně-historických projektů můžeme publikovat rozhovory, to 

znamená to, co jsme dostali, a ať si každý udělá úsudek sám. Nebo celou záležitost 

interpretujeme. To znamená, že badatel do toho může vkládat své poznání historické 

zkušenosti. 

3.2 Plán výzkumu 

K výzkumu této problematiky je třeba využít i specifických metod. Zpočátku jsme uvažovali o 

obecně kvalitativní metodologii vystavěné na případových studiích (případy měli být jednotliví 

ředitelé), ale následně jsme od tohoto plánu upustili, jelikož nám zcela neposkytuje přístup 

k tomu, jak tehdejší změny „lidé prožívali“, jak se jim tyto změny jevily a jak vnímali odraz 

reality. K tomuto poslouží lépe metoda orální historie (blíže se ji věnujeme v kapitole 4.1). 

Navíc u případové studie se pracuje s více zdroji informací, které navzájem triangulují, a ty 

v současné době nemáme k dispozici. Níže je nastíněn plán výzkumu: 

1. zkoumání dokumentů, 

2. pilotáž, 

3. historický výzkum: 

 výběr metody – orální historie, 

 výběr respondentů (narátorů), 

 hloubkové rozhovory, 

4. analýza dat: 

 transkripce – přepis rozhovorů, 

 tvorba kódů a kategorií, 

 tvorba schématu proměny řízení pedagogického procesu, 

5. formulace výzkumných zjištění.  

Základem výzkumného designu je analýza a komparace dokumentů a následné provedení 

hloubkových rozhovorů s řediteli základních škol. 

V rámci přípravné fáze probíhalo jednak zkoumání historických pramenů, pedagogických 

dokumentů, ale také studium odborné literatury zaměřené na oblast řízení pedagogického 

procesu, dále na metodologii a také sledování mezinárodních výzkumů. Cílem této úvodní etapy 
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bylo předložit kritické zhodnocení výsledků analýzy a následné komparace, ale také podat 

ucelený vhled do dané problematiky.  

4. Shrnutí výzkumných zjištění 

V úvodu výzkumného šetření jsme si stanovili několik dílčích výzkumných otázek, na které se 

nyní pokusíme odpovědět.  

Zaprvé: Jaké změny měly vliv na posun v řízení pedagogického procesu? Jednotlivé dílčí 

změny, které zmiňovali respondenti, by se daly rozdělit do několika kategorií. Především se 

jednalo o rámcové změny, které byly ihned viditilné, např. odklon od ruštiny a obrat 

k angličtině, změna oslovování (z oslovení soudružko učitelko na paní učitelko), možnost 

vycestovat za hranice, říct svůj vlastní názor, atd.  

Dále politické změny, se změnou režimu se začala projevovat snaha odstranit politiku i ze 

školy, tzv. apolitizace školy. Silný politický tlak začal slábnout a objevovala se snaha tvořit 

školu pro děti. Jednalo o polistopadovou euforii, kdy byl opravdu dáván větší důraz na 

pedagogický proces, větší důraz na svobodu cest a na vznik různých variant. Probíhaly různé 

odborné debaty, diskutovalo se o nových metodách, vznikaly důležité dokumenty (např. Bíla 

kniha), ale i programy jako např. Začít spolu, či Step by step. Svobodné období ale netrvalo 

příliš dlouho. Jednalo se především o první polovinu 90. let, následně opět začala politika 

pronikat do školy (zásah státní správy, vstup do EU, atd.) a dnes je již zřejmé, že vše záleží na 

tom, která politická strana je u moci. Respondenti však zdůrazňovali, že silný politický vliv je 

vždy ovlivňován i tím, kdo jej realizuje. Zdůrazňovali, že dříve i dnes se vše odvíjí od lidí.  

Další zásadní změny probíhaly v osobní/vztahové rovině. Měnily se vztahy mezi zaměstnanci 

vlivem anonymních udání a konkurzů, které se v té době uskutečňovaly. Ale také vlivem jiného 

přístupu ředitele ke svým zaměstnancům, kdy se postupně po revoluci vztahy dostávály 

z neosobní roviny do osobní a stávaly se více přirozenými. Z výzkumu též vyplývá, že změny 

v osobní/vztahové rovině jsou obecně ovlivňovány náladou, která panuje ve společnosti.  

Poslední kategorií jsou změny legislativní přicházející shora, které asi nejvíce ovlivňují 

pedagogický proces a jeho řízení. Například došlo ke zrušení centrálních osnov a závazných 

metodik, objevila se možnost založit soukromou, či alternativní školu, začal se rozvíjet nestátní 

sektor. Zároveň ale přibylo mnoho metodických pokynů, které přinášejí pro ředitelé spoustu 

administrativy. Například právní subjektivita, která byla zpočátku zkušenými řediteli vítána, 

dobrovolně do ní vstupovali, jelikož předpokládali, že jim to umožní se osamostatnit. Ale 

postupně zjišťovali, že se nejedná o úplnou svobodu, že jsou stejně omezovány, různými 
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nařízeními a že sice jsou právními subjekty a mají veškerou zodpovědnost, ale nemohou o všem 

zcela rozhodovat. Navíc povinná právní subjektivita byla dle našich respondentů pro některé 

školy opravdu zatěžující (především pro menší vesnické školy), vnesla do škol marketing. 

Respondenti uváděli, že se mělo zůstat u dobrovolné volby, kdy se ředitelé mohli rozhodnout, 

zda vstoupí či nevstoupí do právní subjektivity. V tomto procesu je velice důležitá odbornost 

ředitele, která mnohdy chybí (Trojan, 2016). Několikrát se také novelizoval školský zákon a 

s ním spojené vyhlášky, na což ředitel musí reagovat. Legislativní změny mají snad nejvíce za 

následek nárůst byrokratizace ve školách. 

Během výzkumného šetření se také potvrdilo, že revoluční změny byly nejsilnější v Praze. 

V ostatních regionech probíhaly s jistým zpožděním a měly i jiný nádech. Potvrdil to např. 

respondent č. 4 působící v té době na Ostravsku, či respondent č. 2, který v té době působil 

v malé obci na královehradeckém kraji. 

Zadruhé: Jak se to konkrétně projevilo? Výše zmíněné kategorie změn měly zásadní vliv na 

posun v řízení pedagogického procesu. Z ředitele leadera, či tvůrce, jak nám sdělili někteří 

respondenti, se postupně začal stávat manager, či „sháněč peněz“, což mělo za následek vyšší 

konkurenci mezi jednotlivými školami. Naopak spolupráce mezi řediteli, která dříve fungovala 

lépe, např. formou různých porad ředitelů se školskými úřady, dnes pomalu zaniká. 

Respondenti potvrzují, že ředitel měl dříve mnohem méně celkových povinností, měl menší 

míru autonomi. Ředitel pouze dohlížel na řízení pedagogického procesu, kontroloval, jak tento 

proces probíhal. Měl více času na hospitace a konzultace s kantory. Nyní musí často své 

povinnosti delegovat na své kolegy a mnohdy se jedná i o povinnosti spojené právě 

s pedagogickým procesem. Ředitel si sám může zvolit, čemu se bude věnovat a co bude 

delegovat.  

Největší rozdíl spatřují respondenti v oblasti ekonomické v souvislosti se sestavováním, 

správou a kontrolou rozpočtu. I před rokem 1989 byla tato oblast lépe řešena. Jednalo se 

podobný model, jako tomu bylo v rámci odvětvového řízení.  

Dále respondenti zmiňovali, že před rokem 1989 byl propracovanější systém personální 

politiky. Před rokem 1989 existovaly tzv. kadrové rezervy, které byly pod kontrolou KSČ, čili 

při výběru kandidáta na vedoucí pozici musela být dodržována určitá pravidla, kdo se smí o 

místo ucházet (např. kandidát musel být ve straně). Dnes není stále řešen kariérní systém 

ředitelů škol. Do funkce se tak dostávají nezkušení ředitelé, kteří si dodělávají vzdělávání, až 

když jsou ve funkci (Faltýsek, Křivánek, Šlajchová, Trojan, 2015). Přitom v jiných zemích je i 

dnes zcela běžné, že pokud má docházet k rozvoji lidských zdrojů, či efektivnímu fungování 
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organizace vytváří se kádrové rezervy. Jsou to lidé, kteří se dlouhodobě připravují na řídící 

funkci. Zároveň byl lépe propracovaný výběr zaměstnanců. Ředitel pouze požádal příslušného 

inspektora a ten jim poslal nevhodnějšího kandidáta, měl přehled nad daným regionem. Dnes 

si ředitelé musí vybírat své zaměstnance samostatně, což má své klady i zápory.  

Respondenti také zmiňovali oblast správy budovy, kterou dnes musí řešit. Dříve existovala 

školská správa, která tuto oblast měla na starosti. V čem spatřují respondenti opravdu zásadní 

rozdíl je metodická pomoc, či podpora která dnes chybí, jak u kantorů, tak u ředitelů. Změnila 

se také role inspekce. V devadesátých letech byla orgánem porádním, řídila školy po stránce 

pedagogické, dnes je striktně orgánem kontrolním a metodická pomoc se zcela vytratila. 

Zatřetí: Jednalo se o lineární či skokový vývoj? Respondentům se posun v řízení 

pedagogického procesu nejeví ani jako skokový, či linearní, ale spíše opisující kruh. Netvrdili, 

že by se jednalo úplně o krok zpět, ale že v některých oblastech dochází opět k jakému si 

utahování a sešněrování připomínající počateční pozici v roce 1989. Jistá míra nesvobody je 

tedy cítit i ve školství. Svoboda, kterou ředitelé získali s rokem 1989 a která se samozřejmě 

začala projevovat i v řízení pedagogického procesu, byla postupně omezována různými 

metodickými pokyny, reformami, zásahy politiky. Je zřejmé, že školství odráží stav 

společnosti. To jak se měnila společnost, především po roce 1995, kdy došlo např. k privatizaci, 

lidé začínali bohatnout, uvolňovala se morálka, to vše se s určitým zpožděním začalo promítat 

do školství. Někteří respondenti mluvili o tzv. setrvačníkovém efektu. 

Začtvrté: Jak toto období prožívali ředitelé škol? Někteří ředitelé změnu režimu nesli velice 

špatně, byli situací zaskočeni a nechtěli se nadále angažovat. Většinou to pro ně znamenalo, že 

byli ze svého postu sesazeni, byli odstaveni od rozhodvání. Někteří byli odvoláni již před 

revolucí, ale bylo jim zajištěno nějaké jiné místo na škole (např. zástupce ředitele, či učitel). 

Jiní byli pouze přeřazeni na jinou školu, ale i nadále vykonávali funkci ředitele školy. Tehdejší 

ředitelé nebyli tedy nijak perzekuováni se změnou režimu jako tomu bylo například v 50./60. 

letech. Respondenti se také shodovali v tom, že i když tehdejší ředitelé museli být ve straně, 

jednalo se o opravdové odborníky ve svém oboru, rozuměli pedagogickému procesu a byli těmi 

nejlepšími pedagogy. Museli sice plnit různá stranická nařízení, ale na kvalitu řízení 

pedagogického procesu to nemělo žádný vliv. Na jejich místa se dostali lidé, kteří byli otevření 

tehdejším změnám a chtěli je realizovat, stejně jako naši respondenti. Změnu režimu vnímali 

pozitivně, pociťovali nadšení a velké uvolnění. První polovinu 90. let označují respondenti za 

opravdu svobodné období, kdy ještě nebylo zřejmé, jakým směrem se školství bude ubírat. 

Ředitelé v tu dobu byli opravdu aktivní a tvůrčí a měli čas na pedagogický proces. Naši 
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respondenti měli zpočátku mnoho nápadů, které chtěli uskutečnit, byli do své práce zapálení. 

Později zjistili, že všechny tyto plány nebude možné uskutečnit, mluvili o jakémsi vystřízlivění 

z počátečního nadšení, či uklidnění, kdy si už reálně vytýčili, co bude reálně uskutečnitelné. 

Přiznávali, že spoustu věcí dělali zpočátku intuitivně, metodou pokus-omyl a udělali spoustu 

chyb. Někteří chtěli pozici ředitele i opustit, ale vždy se objevili nové výzvy, kvůli kterým stálo 

za to na daném postu setrvat. 

Zapáté: Jaký vliv to mělo na jejich postavení ve škole? Rozhodně se ve zkoumaném období 

měnila odpovědnost ředitele školy. Respondenti nám potvrdili, že se postupně proměňovaly 

všechny oblasti jejich práce. Nejvíce se změnila odpovědnost ředitele školy s právní 

subjektivitou. Dále respondentům vadil opětovný zásah politiky do školství, např. zásah 

zastupitelů do školské legislativy. Zmiňovali se o tom především v souvislosti s přidělováním 

financí. Mnohdy o tom rozhodují lidé, kteří dané problematice nerozumí. Škola bývá v obci 

často nerespektovanou institucí a není propojena s místní komunitou a velkou roli na tom má 

právě vztah ředitele se zřizovatelem obce. 

5. Závěr 

Vědecký problém byl vymezen základní otázkou: Jaký vliv má změna společenských, 

politických a ekonomických podmínek na přelomu 80. a 90. let na pojetí řízení pedagogického 

procesu. Z výše uvedeného výzkumného šetření vyplývá, že rozhodně velký. Změna režimu 

přinesla celou řadu změn, kterým se ředitelé museli přizpůsobit. Respondenti se shodují, že vše 

je prakticky závislé na nařízeních, která přicházejí shora, od vlády přes MŠMT až do škol. 

Rozdíl spočívá v tom, že před rokem 1989 bylo vše nařizováno v souladu s tehdejším režimem, 

nepřipouštěla se žádná diskuze a vše bylo řízeno centrálně. Po pádu komunistického režimu 

nastalo období uvolnění a velké svobody. Tatkto toto období označují i naši respondenti. 

Zároveň však uvádějí, že se jednalo spíše o období jakéhosi bezvládí, kdy ještě nebyly 

vymezeny nové mantinely. Některým ředitelům chyběla v tomto období jakási podpora. Tato 

situace se postupně začala měnit. Do školství opět začala vstupovat politika a postupně se vše 

začalo utahovat. Sice jiným způsobem než před rokem 1989, ale rozhodně se dnes naši 

respondenti necítí ve své funkci tak svobodní, jako tomu bylo na počátku 90. let.  

Jedním z hlavních milníků je vysoká míra autonomie ředitele školy, o té se zmínili všichni 

respondenti. Někteří ji přijali kladně, jiní se s ní stále ještě vypořádávají a povinný přechod 

k právní subjektivitě berou za neefektivní, neekonomický, zatěžující vedoucí pracovníky ve 

školství. Právní subjektivita sice zvýšila jejich nezávislost, ale zároveň způsobila nárůst 

povinností, se kterými se musí ředitel vypořádat. Někteří respondenti hodně delegují své 
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povinnosti, ale zároveň se snaží mít nad vším přehled, což je samozřejmě velice náročné. Navíc 

tehdejší svoboda, která převažovala na počátku 90. let je nyní opět utahována shora různými 

nařízeními. Někteří respondenti mluvili v této souvislosti o tzv. pseudosvobodě.  

Za ideální období označují shodně respondenti první polovinu 90. let, kdy byl ředitel označován 

jako tvůrce pedagogického procesu a zároveň tu byla podpora ze strany školských úřadů, čili 

ředitel nebyl na všechny své povinnosti sám. Hlavně za ně nebyl zcela zodpovědný. Jednalo se 

o tzv. odvětvové řízení (MŠMT a školské úřady). Školské úřady nepodléhaly politickému vlivu 

a školy se mohly v té době svobodně rozhodovat, co a jak budou dělat, což byla obrovská změna 

oproti centrálnímu řízení. 

Za zlomový okamžik považují respondenti proces přechodu státních škol do působnosti krajů. 

To mělo za následek, že dnes máme jeden z nejvíce decentralizovaných školských systémů 

v Evropě. S tím souvisí i přesun pravomocí z celostátní úrovně na školy, tzv. systém 

subsidiarity, který v sobě spojuje odpovědnost se solidaritou a zdůrazňuje, že jedinec si zejména 

z pohledu solidarity musí pomoci sám jako individuum a teprve až za předpokladu, že 

svépomoc není po vynaložení veškerého úsilí úspěšná, nastupuje pomoc ze strany společnosti, 

respektive státu. Jeho povinností je tedy primárně pečovat o vytvoření takových podmínek, aby 

si každý mohl pomoci vlastním zapřičiněním a sám pomáhá až na posledním místě, jsou-li 

ostatní možnosti vyčerpány. Na ředitele však byly převedeny všechny povinnosti a pravomoce, 

které v předešlém období byly rozloženy mezi několik lidí a institucí. Nyní za vše zodpovídá 

ředitel, což ho mnohdy odvádí od pedagogického řízení, které by v jeho práci mělo být stěžejní. 

Za velice zásadní považujeme to, jak samotní respondenti vnímají pojetí řízení pedagogického 

procesu. Jednotlivá schémata ukazují právě posun ve vnímání tohoto pojmu. Někteří 

respondenti tvrdí, že posun v jejich stylu řízení nesouvísí až tak s vnějšími faktory, jako 

s vlastním uvědoměním a osobním rozvojem. Pro většinu bylo zásadní změnit způsob, jak 

pracovat s lidmi, neřídit je, ale vést, podporovat v tom, co je baví, umět je nadchnout pro 

společnou vizi, která vede k předem společně stanoveným cílům. Respondenti se také shodují 

v tom, že řízení pedagogického procesu je fundamentální, dominantní část celého systému 

řízení školy. Je to základní stavební kámen školy, od toho je škola školou. 

Na základě výzkumného šetření jsme zformulovali následující hypotézy, které doporučujeme 

v rámci dalšího rozvoje vědního oboru ověřit též kvantitativně. 

 H1 – Změna společensko-politicko-ekonomických podmínek má vliv na pojetí 

pedagogického procesu 
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 H2 – Změny společnosti v období 1989-90 se přímo projevily v profesní dráze ředitele 

školy. 

Hlavním přínosem disertační práce pro obor je historický pohled na změny základního školství 

a na změny pozice ředitele a pedagogického procesu, to znamená, přispívá k rozvoji neučitelské 

pedagogiky a k rozvoji managementu vzdělávání. Dále přispěla metodologicky k rozvoji 

metody orální historie kvalitativního výzkumu. Tato metoda prozatím není v pedagogickém 

výzkumu moc využívána, disertační práce ukazuje, jak je možné s touto metodou pracovat. 
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