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Abstrakt:  

Autor je externím pracovníkem Centra školského managementu Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy Praha. Ve svém příspěvku se zabývá problematikou řídících 

kompetencí  ředitelŧ škol v kontextu probíhající kurikulární reformy v České 

republice. 

Seznamuje s výsledky jiţ realizovaného projektu ESF Úspěšný ředitel, srovnává svoje 

výsledky se subjektivním pojetím kompetencí účastníkŧ projektu. Tradičně pojímanou 

roli ředitele školy srovnává se situací mimo resort školství. 
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0 Úvod 

 

     Ve svém příspěvku se zabývám problematikou kompetencí ředitelŧ škol v kontextu 

probíhající kurikulární reformy v České republice, zamýšlím se nad pojetím ředitelské 

role a nároky kladené na řídící pracovníky ve školství. Pro srovnání pouţiji výsledky 

nedávno dokončeného projektu ESF Úspěšný ředitel, v němţ jsem aktivně pŧsobil 

jako vedoucí krajského studijního střediska a lector školského managementu 

v modulu Řízení pedagogického procesu. V rámci dizertační práce jsem prováděl 

rozsáhlé výzkumné šetření, které umoţňuje doplnit moje tvrzení o zajímavé údaje. 

     Klíčovým slovem mého vystoupení je kompetence. Toto slovo je v kontextu 

probíhající kurikulární reformy neustále skloňováno, je dŧleţitým pojmem kaţdého 

rámcového vzdělávacího programu, kde se ovšem spíše pouţívá pro vyjádření 

potřebných kompetencí ţáka. Logicky s ním souvisí kompetence pedagogického 

pracovníka, ať uţ učitele nebo pracovníka řídícího. V materiálech MŠMT ČR se 

paradoxně s kompetencemi pedagogických pracovníkŧ příliš nepracuje, přitom by se 

mělo začít dříve od nich. Kompetencemi vybavený ředitel mŧţe efektivně řídit tým 

pedagogických pracovníkŧ a teprve tito mohou naplňovat stanovené cíle vyjádřené 

v jednotlivých školních vzdělávacích programech, kde je pracováno s pojmy klíčové 

kompetence ţákŧ. Jsou míněny ţivotní kompetence ve smyslu vztahu k sobě samému, 

druhým, ve smyslu komunikace, tedy kompetence k učení, k řešení problémŧ, 
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komunikativní, sociální a interpersonální, občanské a kompetence pracovní. 

 

1 Kompetence řídícího pracovníka 

 

     V obecné rovině se pojem kompetence dá vysvětlovat jako schopnost, zpŧsobilost, 

pravomoc či moc. Záleţí na úhlu pohledu a kontextu, v němţ s daným pojmem 

pracujeme. 

     První význam - kompetence od jiného, je vţdy spjat s typem organizační 

struktury - soubor rozhodovacích pravomocí a z nich vyplývající odpovědnost za 

dŧsledky (kompetence od formální autority) – tedy pravomoc (authority), spojena 

s dalšími termíny – moc, vliv, poziční autorita. 

     Druhý význam - kompetence od sebe - vyjádření obecné schopnosti adekvátně 

zhodnotit situaci a dokázat jí přizpŧsobit své jednání, případně umět na situaci 

reagovat zásahem do systému – tedy schopnost, zpŧsobilost (skill, qualification). 

Někdy se pouţívá termín pracovní zpŧsobilost. 

     První z obou uvedených významŧ je rozhodně pouţíván častěji. Vyjadřuje se např. – 

on je kompetentní tuto listinu podepsat nebo je kompetentní rozhodnout o udělení 

milosti, coţ nic nevypovídá o schopnostech, nýbrţ o rozhodovací pravomoci v rámci 

dané firemní struktury. Jde o často pouţívaný termín v politickém rozhodování. Moţná 

je jedním z problémŧ pochopení slova kompetence. V terminologii školství je 

pracováno v posledních letech s druhým významem, je myšlena schopnost, 

zpŧsobilost. Jednoznačně vyplývající pojetí najdeme např. v rámcovém vzdělávacím 

programu, ţák nemá pravomoc, ale zpŧsobilost. Přitom pro řadu učitelŧ je toto slovo 

nesrozumitelné nebo zavádějící, z této skutečnosti vyplývá často verbalizovaný názor, 

ţe si vystačíme v češtině s domácími výrazovými prostředky. (Anglické termíny 

competence – schopnost, zručnost, obratnost, šikovnost, kvalifikace, competency 

– kompetence, oprávnění – znějí podobně). 

     Dŧleţitou otázkou je stanovení úlohy ředitele školy a jeho zapojení do hierarchie 

uspořádání školy. Nejen do hierarchie personální, ale také hierarchie úkolŧ a 

odpovědností za výkon, nikoli odpovědnosti právní, kterou má ředitel školy 

pochopitelně ze zákona za celý provoz svojí školy. V tomto spatřuji klíčový problém. 

Ředitel školy stojí na vrcholu pomyslné pyramidy, ovšem často jeho úkoly zasahují 

z oblasti řídících pravomocí do oblasti vykonavatele primárních dějŧ, firemní 

management hovoří o majiteli procesu. Nemyslí se tím specifická situace ředitelŧ 

malých či přímo malotřídních škol, ale i ředitel středně veliké a větší školy je ve 

specifickém postavení proti manaţerovi firmy. 

     Lze poukázat na jeden klíčový aspekt, tzv. přímou vyučovací povinnost. Ředitel 

školy je podle ustanovení zákona 563/2004 Sb. (Zákon o pedagogických pracovnících) 
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pedagogickým pracovníkem(Zákon 563/2004Sb. ve znění 264/2006, §5), z čehoţ 

vyplývá také povinnost vykonávání přímé vyučovací povinnosti stanovené podle počtu 

tříd ve škole. V tuto část pracovního času se stává jedním z učitelŧ školy, který by měl 

být odpovědný např. zástupci ředitele školy, vedoucímu týmu ŠVP či předmětové 

komise, měl by svým v jiných rolích podřízeným osobám předkládat dokumenty typu 

tematických plánŧ, zpráv o vlastní pedagogické činnosti apod. Absurditu tohoto 

postavení nejlépe ilustruje hypotetická nutnost stanovování výše osobního 

ohodnocení za vynikající či naopak podprŧměrnou pedagogickou činnost. 

     Ředitel školy tak během dne mění svoji roli od lídra přes manaţera po 

vykonavatele úkolu. Pro ilustraci pouţiji údaj z manaţerské literatury (Plamínek, 2005, 

s. 58), jde o často citovaný a mnoha firmami pouţívaný a zaběhnutý model těchto tří 

rolí: 

 

     Role lídra má na starosti strategický rámec, tedy jeho definici a prodej myšlenek 

do nitra firmy ve smyslu přesvědčování ostatních pracovníkŧ o správnosti realizace 

tohoto rámce. Z této role vyplývají kompetence schopnosti formulovat myšlenky, 

schopnost analýzy a vyhodnocování informací, rozeznávání lidských osobností, 

naslouchání, motivování ostatních. 

     Role manaţera spočívá v dosaţení strategických cílŧ a pravidel stanovených 

lídrem, cílŧm dosaţeným prostřednictvím jiných lidí. Jde opravdu o nejkomplikovanější 

roli v celé firmě. Opět jsou potřeba kompetence k vyhodnocování myšlenek, 

argumentace směrem k lídrovi, rozhodování, schopnost principiálního vyjednávání, 

akceptace myšlenek, dekompozice strategických cílŧ, řízení lidských zdrojŧ, definici 

úloh, orientaci, habilitaci a integraci lidí, vyhodnocování zpětné vazby. 

      Role vykonavatele spočívá v proměně vstupŧ na výstupy, vykonavatel dosahuje 

cílŧ a plní úlohy bezprostředně. Jde o kompetence k podávání poţadovaného výkonu a 

péči o své zdroje. 

     Dá se jistě polemizovat s odbornými publikacemi managementu, ale je správně či 

reálné, aby ředitel školy obsáhnul všechny tyto tři role, obsáhnul všechny kompetence 

uvedených rolí? Moţná vyplyne oboru školský management potřeba vytvoření nové 

teorie o moţnosti propojení, osobně jsem přesvědčen o nereálnosti toho propojení, 

naopak ze své praxe vzdělavatele řídících pracovníkŧ cítím velikou tenzi v této otázce, 

moţná tenzi zcela zásadní, klíčovou. 
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Obrázek 1 Znázornění jednotlivých rolí 

 

      Vyjdeme-li z teorie managementu a budeme-li chtít po řediteli školy vykonávat 

roli vedení, tedy lídra – jeho kompetence se musí pohybovat právě ve schopnostech 

definovat strategický rámec a přesvědčit podřízeného manaţera (manaţery, tedy 

zástupce ředitele, vedoucí předmětových sekcí, vedoucí týmŧ ŠVP apod.) o jeho 

správnosti. Tedy strategická schopnost, analýza situace, poznání a vedení lidí, motivace, 

kontrola. Problematická je z tohoto pohledu skutečnost, ţe se jedná o kompetence, 

které jsou samotnými řídícími pracovníky chápány a pojmenovávány jako méně 

dŧleţité. 

 

     Kompetenční pravidlo říká, ţe úspěchy a neúspěchy firem souvisejí 

s kompetencemi lidí, kteří pro firmy pracují.― (Plamínek, 2005, s. 160). Všechny 

problémy firem je moţné řešit na úrovni změn kompetencí lidí, kteří pro ně pracují. 

Tudíţ nejdŧleţitější kompetence řídícího pracovníka je tyto kompetence identifikovat 

a nalézat cesty k jejich kultivaci. Zjednodušeně se dá říci, ţe základní kompetencí 

řídícího pracovníka musí být práce s lidmi. 
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2 Dílčí závěry výzkumu projektu ESF Úspěšný ředitel 

 

     V rámci výzkumu projektu ESF Úspěšný ředitel byly zkoumány názory respondentŧ 

na dŧleţitost, náročnost a přidanou hodnotu jednotlivých modulŧ studia - Řízení 

pedagogického procesu, Ekonomika a finanční management, Právo, Vedení lidí, Teorie a 

praxe školského managementu, Manaţerská praxe (Trojan, 2008, s. 84). 

     Všechny moduly studia byly respondenty hodnoceny dŧleţitěji na konci projektu 

neţ na jeho počátku, největší kladný posun byl zaznamenán u modulŧ Vedení lidí a 

Řízení pedagogického procesu, ačkoli za nejdŧleţitější byly povaţovány shodně před 

začátkem projektu i po jeho ukončení moduly Právo a Ekonomika a finanční 

management. Posun k nejdŧleţitěji označovaným modulŧm Řízení pedagogického 

procesu a Vedení lidí, který byl zaznamenán v pilotní fázi výzkumného šetření ve 

středisku Brno, se v celém šetření neprojevil. Ve všech střediscích byl vysoce 

hodnocen modul Manaţerská praxe. 

     Z 295 účastníkŧ studia odevzdalo dotazník 215 osob, coţ je 72,9%. Jednalo se o 

ředitele škol či jejich zástupce, prŧměrná délka dosavadní řídící praxe byla 8,17 let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Délka řídící praxe respondentŧ 
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     Stěţejní oblastí výzkumu bylo zkoumání kompetencí účastníkŧ projektu 

ESF Úspěšný ředitel. Kvŧli moţnostem statistického zpracování byly jednotlivé 

kompetence pojmenovány autorem dotazníku a jednotliví řídící pracovníci vyplňovali 

u kaţdé z nich tři hodnoty. 

     Moţnosti byly stanoveny na škále 0-6, kdy hodnota 0 znamená nedostačující 

úroveň zkoumané kompetence, hodnbota 6 naopak vynikající úroveň. Obecně lze říci, 

ţe zejména hodnota kompetencí potřebných pro výkon funkce řídícího pracovníka, 

byla stanovována velmi vysoko. Ukazuje se, ţe řídící pracovníci jsou velice nároční na 

stanovení obecné potřeby kompetencí u osoby zastávající funkci ředitele školy, na 

druhé straně v případě nízkého hodnocení vlastní úrovně mŧţe docházet ke 

zbytečnému pnutí. 

     Respondenti hodnotili kompetence rozdělené do 9 oblastí. Autor práce se snaţil 

obsáhnout všechny oblasti práce řídících pracovníkŧ, pouţil členění pouţívané ve 

školské manaţerské literatuře a dále vyuţil vlastních zkušeností ředitele školy i 

vzdělavatele řídících pracovníkŧ ve školství. Respondenti hodnotili tyto kompetence: 

     Kognitivní, tedy teoretické znalosti a kontextní vědomosti, znalosti jednotlivých 

oblastí (právo, ekonomika, teoretická východiska managementu apod.), jejich zapojení 

do práce ředitele školy a vzájemné souvislosti. Tradičně jsou tyto kompetence řediteli 

škol hodnoceny velice vysoko, koresponduje s tím chápání ředitele jako člověka 

odpovědného za právní a ekonomické záleţitosti škol. Stejným zpŧsobem chápe tuto 

sloţku řídící práce nejdŧleţitější státní správa reprezentovaná v tomto výzkumu 

pracovníky krajských úřadŧ a České školní inspekce. Další kompetence - Personální 

kompetence, Sebedŧvěra, Schopnost hodnotit a kontrolovat, Řízení sebe sama, 

Schopnost řešit problémy, Koncepční práce, Schopnost uvaţovat a učit se, Zvládání 

změn a jejich řízení. 

     První hodnota – obecná potřeba pro funkci ředitele školy. Obecně lze říci, ţe 

potřebu úrovně kompetencí stanovují dotazovaní často na nejvyšší úroveň. Při 

pohledu do manaţerských výzkumŧ podnikové sféry (např. Plamínek), je nejvyšší sféra 

dovedností či schopností pojmenovávána jako: „tvŧrčí a autorská úroveň, zvládá 

nestandardní situace, rozumí smyslu a kontextu― (Plamínek, 2005, s.128). Zde je patrný 

jistý rozpor mezi nereálným stanovením ideálního stavu na straně jedné a 

problematického odhadu stávající situace na straně druhé, coţ mŧţe být jedním 

z klíčových problémŧ profese ředitele školy. 

     Druhá hodnota – odhadovaná úroveň vlastních kompetencí před zahájením 

kurzu, jeţ je zajímavá v komparaci se třetí hodnotou, znamenající odhadovanou 

úroveň vlastních kompetencí účastníkŧ projektu po ukončení kurzu. Komparací 

názorŧ posunu vlastních kompetencí před začátkem studia a po jeho ukončení se dá 

vyjádřit subjektivně proţívaná přidaná hodnota vzdělávacího procesu. Je jistě zatíţena 
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velikou mírou subjektivity, ale vedle toho bylo realizováno zkoumání posouzení těchto 

kompetencí k pojmenovanému ideálnímu stavu kompetencí řídícího pracovníka, 

jednalo se tedy o jakousi kompetenční mezeru podobnou výzkumu kultury školy 

metodou Killman-Saxtonova dotazníku. 

     Z odpovědí respondentŧ vyplývá nárŧst subjektivně chápaných kompetencí, nikoli 

však ve stejném rozsahu. Největší posun je uveden u kompetencí kognitivních (1,77) a 

personálních (1,62), naopak nejniţší rozdíl je mezi hodnotami na počátku a na konci 

projektu u kompetencí uvaţování a učení se (0,93) a sebedŧvěry (0,91). 

     Obecné chápání kompetencí u řídícího pracovníka příliš nekoresponduje 

s hodnocením modulŧ – nejniţší hodnota je uvedena u kompetencí kognitivních, ačkoli 

v dŧleţitosti modulŧ má nejvyšší hodnotu Právo a Ekonomika. 
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Graf 2 Vývoj kompetence sebedŧvěra 

 

3 Závěr 

 

     Ve školství není komplikovanější role neţ je role ředitele školy. Problémem zŧstává 

nejasnost jeho pojetí. Ve světle špatného pochopení odpovědnosti za všechny procesy 

a výsledky školy, která logicky ze zákona vyplývá řediteli školy, je dotyčný často 

zatěţován odbornými činnostmi ekonomickými či právními. Přitom z publikací obecné 

teorie managementu vyplývá potřeba kompetencí k řízení lidí, výběru pracovníkŧ, 

delegování úkolŧ a kontroly. Očekávat od ředitele školy bezchybné detailní výklady 

právních norem, ekonomiky, problematiky stavebního řízení apod. je podobně absurdní 

jako jej nutit do studia všech předmětŧ vyučovaných na jeho škole. Kompetence musí 

začínat od vyjasnění role ředitele ve škole. V souladu s teorií strategického kontinua 

by měl ředitel školy řešit oblasti příslušející lídrovi, maximálně manaţerovi – nikoli 

vykonavateli procesu. Autor práce si ovšem uvědomuje skutečnost, ţe tímto názorem 

zasahuje do pravomocí zřizovatelŧ škol. 

     Nebude-li ovšem vyjasněna role lídra (vykonává ji ředitel školy či zřizovatel školy?), 

který vytváří základní strategii, bude se řídící pracovník opětovně dostávat do 

komplikovaných situací. Stejně tak je potřeba mít stále na paměti, ţe i podniková sféra 
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pracující s podrobnými kompetenčními modely, náplněmi práce a zpětnou vazbou 

často sklouzává po povrchu popisu a sama není schopna ošetřit objektivní 

vyhodnocování kompetencí pracovníkŧ. 
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