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Abstrakt 
Příspěvek je zaměřen na tradiční i relativně nová témata, která se diskutují v kontextu rozvoje 

škol a přípravy jejích vedoucích pracovníků, a to u nás i mezinárodně.  Půjde např. o 

dichotomie vedení a řízení, trvalosti a změny, znalosti/řemesla a zralosti/moudrosti, kontroly 

a podpory apod. Autor si také povšimne tendencí ke standardizaci práce vedoucích 

pracovníků škol, možností koncipovat přípravu vedoucích pracovníků škol celostně a s 

ohledem na vývojovou perspektivu a poukáže na potřebu nahlížet úkol vedoucích pracovníků 

škol ve více vrstevnaté perspektivě. Příspěvek je opřen o empirické doklady našich i 

zahraničních výzkumů a o relevantní teorie. 

 

Abstract 
The paper is focused on traditional and also relatively new topics that are discussed in the 

context of school development and training of school managers, both here and internationally. 

It deals with such problems as for example: the dichotomy of leadership and management, 

sustainability and change, knowledge/craft, maturity/wisdom, control and support, etc. The 

author also notes the tendencies to standardize the work of school managers, to possibly 

conceive of school manager training holistically and with regard to the development prospects 

and highlights the need to perceive the task of school managers in a more layered perspective. 

The paper is supported by empirical evidence from our and international research and relevant 

theory. 

 

Úvodem 
V tomto textu si povšimnu některých témat, která se úzce váží k přípravě a k práci vedoucích 

pracovníků škol, resp. k jejich hodnocení. Lze je vnímat jako zásadní požadavky, které se 

přímo či nepřímo vztahují k obsahu, metod i forem přípravy a práce vedoucích pracovníků 

škol i jejich hodnocení. Opírám se o empirická data a o teorie našich i zahraničních autorů. 

Některým zde uvedeným tématům jsem se již podrobněji věnoval v jiných publikacích – zde 

je stručně uvádím v zájmu relativní ucelenosti předloženého výčtu, na původní práce 

odkazuji.     

 

Trvání a změna 
Diskuze o přípravě a práci vedoucích pracovníků škol obsahuje relativně trvalá témata, 

k nimž se postupně přimykají témata nová. Některé věci zůstávají, jiné se mění, tak je tomu 

samozřejmě nejen ve zmíněné diskuzi, ale např. i ve škole. To ukazuje mimo jiné na stálou 

přítomnost dichotomie trvalosti a změny – měli bychom ji pozorně vnímat a citlivě s ní 

nakládat jak v přípravě vedoucích pracovníků škol, tak při koncipování a hodnocení jejich 

práce ve škole (Pol, Lazarová, 1999; aj.).  

 

Řízení a vedení 



Právě uvedené ukazuje na potřebu docenit význam dvou souborů aktivit vedoucích 

pracovníků škol, a to jak v přípravě, tak v jejich vlastní práci (při jejím hodnocení) – aktivit 

řízení a aktivit vedení školy. Ani jedna z nich není nadřazená druhé, jedna bez druhé se 

dokonce jen těžko obejdou v dlouhodobější perspektivě života školy. Jde tedy o to na jedné 

straně připravovat vedoucí pracovníky škol k tomu, aby byli schopni vytvářet a upevňovat 

struktury, procesy, rituály, často i rutiny a stereotypy školního života, aby zajistili, že jejich 

zvládnutí umožní každodenní, relativně stabilní chod školy. Současně je významné 

připravovat vedoucí pracovníky škol k tomu, aby byli schopní a ochotní ve školách 

podněcovat a podporovat aktivity školu dále rozvíjející, směřující ji ke smysluplným změnám, 

k nové kvalitě – právě s oporou o struktury každodennosti. Jde tedy vlastně o dvě strany téže 

mince, přičemž případné nevyváženosti vedou vždy riskantnímu stavu – příliš mnoho akcentu 

na každodennost přináší riziko ustrnutí, přílišná tendence ke změnám (bez opory o základnu 

každodennosti) vede k četným, obvykle však neúspěšným a v důsledku někdy i 

kontraproduktivním iniciativám. 

 

Spolupráce, vize 
Obvykle se má za to, že úkolem vedoucího je – zjednodušeně řečeno – dospět skrze 

koordinaci práce lidí k určitému výsledku. Dalším z významných atributů úspěšnosti 

vedoucího pracovníka školy je tedy rozvíjení procesů spolupráce lidí ve škole a jejich 

společné usilování (pokud možno) společně dohodnutým směrem (Kaldestad, 2009; Pol, 

Lazarová, 1999; aj.). To by se rovněž mělo zásadně promítat v programech přípravy a 

podpory vedoucích pracovníků škol a jejich práce.   

 

Učení pro praxi – učení v praxi – učení o praxi 
Významným atributem hodnotných programů přípravy vedoucích pracovníků škol je úspěšná 

snaha koncipovat a realizovat je současně ve třech dimenzích – (1) učení pro praxi; (2) učení 

v praxi; a (3) učení o praxi. Jde vlastně o analogii snah o celostné pojetí učitelské přípravy 

(srov. např. Gollob, Krapf, 2002; Lieberman, McLaughlin, 1999; Simkins, 2005; aj.)  

 

Tyto tři uvedené směry lze vnímat jako kontinuum. V případě učení pro praxi je tedy nutné 

rozhodnout se, co lze vybrat či odvodit z výzkumu a pak aplikovat v praxi. V případě učení 

v praxi již nejde jen o účinnou aplikaci „známých“ řešení, účelem je, aby praktikové uměli 

tato řešení reflektovat a aby byli schopni je tvořivě využívat ve své práci. A v případě učení o 

praxi se jedná o proces, ve kterém praktikové teoretizují o své práci, a to v širším sociálním a 

politickém kontextu – kriticky nahlížejí hodnoty, principy a předpoklady, na nichž je jejich 

práce založena a které běžně nebývají diskutovány, natož zpochybňovány (srov. Pol, 2007). 

To samozřejmě mj. předpokládá uplatnění širokého repertoáru metod a forem přípravy 

vedoucích pracovníků škol.   

 

Tanec na třech svatbách (aneb Zvládání nároků instituce – specifické 

organizace – pospolitosti) 
Úkol vedoucího pracovníka školy lze vnímat jako trojí: (1) zajistit, aby škola plnila 

požadavky vymezené institucionálním rámcem; (2) rozvinout takovou strukturu a procesy, 

které umožní daný rámec co nejlépe – z hlediska školy a jejích možností – využít (specificko-

organizační perspektiva); a jistě ne naposledy (3) zajistit, aby v takovém nastavení fungovalo 

to hlavní, kvůli čemu byla  škola ustavena – setkávání se člověka s člověkem, procesy, 

výchovy, vzdělávání a učení. (srov. Berg, 2004; Pol, 2007; Sergiovanni, 1994; aj.). Vést 

vedoucí pracovníky k tomu, aby současně dbali na každý z těchto významně jiných úkolů, a 

aby přitom měli na paměti specifický význam jednotlivých dimenzí, považuji za nutný 



požadavek pro jakýkoliv program přípravy vedoucích pracovníků škol i pro koncipování a 

hodnocení jejich práce.  

 

Citlivost ke kultuře 
Kultura školy je zásadním a determinujícím faktorem školního života a možností jeho rozvoje 

(srov. Dalin, Rolff, Kleekamp, 1993; Deal, Peterson, 1999;  Pol et al., 2005; aj.). Kultura není 

neměnná, je však setrvačná a její kultivace je obvykle dlouhodobým procesem. Uspět ve 

škole, být přijat jejím prostředím a vytvořit si podmínky pro stimulaci rozvoje školy 

předpokládá pro vedoucí pracovníky škol pochopit kulturu školy a jednat s ohledem na to, 

jaké dává možnosti. Příprava vedoucích pracovníků škol by tak měla být významně zaměřena 

na tuto obtížně postihnutelnou, a přece rozhodující kategorii organizačního života školy.   

 

Řemeslo i moudrost 
Jistě je důležité zprostředkovat vedoucím pracovníkům škol v programech jejich přípravy 

adekvátní vědomosti a rozvíjet jejich dovednosti, snad i některé návyky a další kvality 

potřebné ke zvládání úkolu řídit a vést školu. Přesto bych rád podpořil ty názory, podle nichž 

je pro dobrého vedoucího pracovníka školy příznačný vedle „technické vybavenosti“ také 

nadhled, moudrost, určitý odstup a velkorysost, chápání života v širších souvislostech – ty by 

se měly promítat do práce vedoucího pracovníka školy. Nejde nám o svého druhu „fach-

idiotismus“ či přípravu „roboticky dokonalých manažerů“, ale o ucelený rozvoj lidsky vyzrálé 

osobnosti. 

 

Vývojová perspektiva 
Je jasné, že škola a aktéři jejího života nejsou ve statickém stavu. Vyvíjí se škola jako celek 

(srov. Lievegoed, 1991; Schaefer, Voors, 1996; aj.), vývojovým procesem procházejí i lidé ve 

funkcích vedoucích pracovníků škol (Earley, Weindling, 2006; Ribbins, 2008; Pol et al., 

2009; aj.). Bylo by nemístné pouštět vývojovou perspektivu ze zřetele a ignorovat potřeby 

organizací (škol) a jejích lídrů ve specifických fázích jejich rozvoje, resp. životní a profesní 

dráhy. Naopak, vývojová perspektiva by měla být jedním z významných ukazatelů při hledání 

odpovědi na otázku, co organizace/její vedoucí pracovník potřebuje, co od ní/něj můžeme 

očekávat a jak její/jeho činnost hodnotit. Nezahrneme-li vývojovou perspektivu do tohoto 

uvažování, riskujeme ignorování zásadních specifik.   

 

Standardy vs. umění? 
Pro část odborné veřejnosti je příznačné přesvědčení o užitečnosti standardizace postupů 

v práci vedoucích pracovníků škol  – a snaha uplatňovat tuto tendenci i v hodnocení práce 

vedoucích pracovníků škol. To lze pochopit jako snahu o uchopitelnost, hmatatelnost, někdy 

měřitelnost značně proměnlivého, rozmanitého a obtížně uchopitelného a měřitelného 

fenoménu, jakým je práce vedoucích pracovníků škol. Tyto tendence přinášejí někdy 

zajímavé dílčí možnosti a mají potenciál poněkud snižovat frustraci z toho, že nelze nic 

uchopit, změřit, „dostat pod kontrolu“ v případě té „nemožné činnosti“, jakou je práce 

vedoucích pracovníků škol je. Koneckonců, zpráva o „změřitelnosti“ bývá uklidňující i pro 

laickou veřejnost.  

 

Avšak vezmeme-li vážně Fredovu poznámku o „nemožných povoláních“ (srov. např. Freud, 

1971), můžeme snad říct, že práce vedoucích pracovníků škol je umocněným „nemožným 

povoláním“ – mají za úkol pracovat s těmi, jejichž údělem je ono „nemožné“.   

 

Je nesporné, že práce s lidmi je činností velmi citlivou, proměnlivou, plnou intervenujících 

proměnných, obsahuje řadu specifických nároků okolností. A je tu také moment jedinečnosti 



každé školy a každé situace v ní, jedinečnosti interakcí lidí ve škole, a mnoho dalších. 

Zvládání toho všeho lze přirovnat k umění svého druhu. Je to velmi podobné tomu, o čem 

pojednává v kontextu výchovy již řada klasiků – srov. např. Komenského pojetí výchovy jako 

„umění všecky všemu naučiti“(1948), Ušinského chápání „tvůrčího umění výchovného“ 

(1955), Steinerovo přesvědčení o „výchově jako umění“ (1928) a řadu dalších.   

 

Koncipování a hodnocení přípravy a práce vedoucích pracovníků škol by se neměly uchylovat 

ke krajnostem. Případná silná převaha tendencí standardizovat nestandardizované přináší 

riziko necitlivosti, ignorování skutečně podstatného. Odmítání některých technických 

dovedností a znalostí však rovněž není praktické.     

 

Hodnocení a podpora 
Je jistě významné vytvářet mechanismy hodnocení programů přípravy i práce vedoucích 

pracovníků škol. Teorie, metodologie a do jisté míry i praxe evaluace dnes významně 

pokročily a dále se prudce rozvíjejí. Dnes se tak zřetelně akcentuje evaluace jako 

participativní, dialogický, podporu i vztah ke změně obsahující proces, ve kterém se 

v bezpečně založeném prostředí uplatňuje pohled hodnotitele i hodnoceného (srov. např. 

Scriven, 2003; aj.).  Hodnocení jen „od stolu“, zvenčí, bez ohledu na specifičnost situace a 

vhledu do ní je stále více problematické (Pol, Erčulj, 2010).   

 

Po hodnocení by měla následovat podpora snah o případné zkvalitnění. Hodnocení bez cesty 

ke zlepšení je jen málo smysluplným cvičením. Podporou práce vedoucích pracovníků škol 

nemyslím jen nabídku různých možností dalšího vzdělávání, byť i ta je důležitá a splňuje-li 

určité podmínky, pak i účinná. Podporou mám na mysli mimo jiné i vedení lidí ve vedoucích 

pozicích k jejich stálému učení, ke znalosti sebe sama, k sebereflexi a sebehodnocení, 

k rozvíjení kolegiálního dialogu s dalšími vedoucími pracovníky (např. ve vzájemně se 

podporujících uskupeních, jako jsou např. intervizní skupiny, vzájemně podpůrné sítě  apod.). 

  

Závěrem 
Některé výše uvedené věci znějí snad až banálně, jiné mohou některým čtenářům připomínat 

zbožná přání.  Nemám v úmyslu vydávat výše uvedené za normy, jež by měl splňovat každý 

program přípravy vedoucích pracovníků škol či snaha koncipovat a hodnotit jejich práci ve 

škole. Také úplnost výše uvedeného výčtu je jen relativní. Mým cílem však bylo upozornit na 

to, co se dnes zvláště považuje za zásadní a tak či onak bývá reflektováno i v přípravě či práci 

vedoucích pracovníků škol a jejich hodnocení.  
 

Sílu má přitom ucelenost a vzájemná provázanost uvedených akcentů – tedy jde o to, aby se 

pokud možno všechny významně promítaly v přípravě i práci vedoucích pracovníků škol a 

snad aby byly vodítkem či východiskovým rámcem i pro případná hodnocení programů 

přípravy a vlastní práce vedoucích pracovníků škol.          
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