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Úvod 

Vysokoškolská učebnica, ktorú práve držíte v rukách, je plánovaným výstupom projektu 

KEGA č. 018UK-4/2013 s názvom: Obsahová inovácia kurzu Školský manažment 

s následným vytvorením modernej vysokoškolskej učebnice a e-kurzu LMS Moodle pre 

študijné odbory učiteľstva a učiteľov kontinuálneho vzdelávania. 

Za jej vznikom stála seriózna snaha všetkých autorov vytvoriť vysokoškolskú učebnicu, 

ktorá dôsledne reflektuje požiadavky Opisu študijného odboru 1.1.1 Učiteľstvo akade-

mických predmetov. Jeho súčasťou je totiž vymedzenie jadra vedomostí budúcich peda-

gógov a potenciálnych vedúcich pedagogických zamestnancov, medzi ktoré patrí prob-

lematika „organizácie a legislatívy školstva a školy“. 

Výskumy a metaanalýzy, ktoré sú parciálnym výstupom riešeného vedeckého projektu 

a zároveň východiskom pre spracovanie tejto učebnice, poukazujú na nedostatky v obsa-

hovej náplni vysokoškolského kurzu Školský manažment. V rámci výskumu nás zaují-

mali tiež vzdelávacie potreby súčasných vedúcich pedagogických zamestnancov, pretože 

zámerom autorov učebnice bolo prepojiť požiadavky vyplývajúce z Opisu študijného 

odboru 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov s požiadavkami praxe. 

Na tvorbe učebnice sa podieľalo jedenásť renomovaných odborníkov v oblasti školského 

manažmentu zo Slovenskej a Českej republiky. O ich kvalite svedčí publikačná a vedec-

ko-výskumná činnosť, ktorá korešponduje s obsahom nimi spracovanej kapitoly. Ďalším 

dôkazom odbornej erudovanosti jednotlivých autorov sú ich krátke charakteristiky uve-

dené v závere publikácie. 

Vysokoškolská učebnica Školský manažment pre študijné odbory učiteľstva a prípravu 

vedúcich pedagogických zamestnancov je spracovaná na základe obsahovej inovácie 

vysokoškolského kurzu Školský manažment, resp. jeho alternatívneho názvu, ktorý 

zabezpečujú všetky fakulty pripravujúce budúcich pedagógov v rámci spoločného so-

ciálno-vedného a pedagogicko-psychologického základu učiteľstva. Doterajšie výsledky 

výskumov poukazujú na ich rôznu úroveň z hľadiska obsahových a formálnych požiada-

viek. Snahou autorov preto bolo minimalizovať túto disproporciu vytvorením inovova-

ného obsahu kurzu Školský manažment, ktorý výrazne uľahčí vysokoškolským učite-

ľom, zabezpečujúcim tento predmet, ich prípravu a realizáciu. Keďže problematika škol-

ského manažmentu je veľmi rozsiahla, nebolo v možnostiach autorov podrobne rozpra-

covať všetky témy. Akcentované boli hlavne tie, ktoré doteraz netvorili obsah výučby, 

resp. sa im nevenovala dostatočná pozornosť. 

Jednotlivé kapitoly na seba logicky nadväzujú, obsahujú kľúčové slová a v ich závere je 

uvedený zoznam použitej literatúry. Prvá kapitola je akýmsi terminologických a legisla-

tívnym vstupom do riešenej problematiky. V tejto súvislosti upozorňujeme, že v texte sa 

často vyskytuje pojem „manažér“ používaný ako synonymum k slovu „riaditeľ“. Uvede-
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né termíny používame pre zjednodušenie v mužskom rode, čím v žiadnom prípade ne-

chceme znevažovať postavenie ženy „manažérky“ či „riaditeľky“. Súčasne je potrebné 

poukázať na rozdielny význam pojmov „škola“ a „školské zariadenie“. V niektorých 

častiach textu však používame jednotný názov pre obidva druhy inštitúcií „škola“. Záro-

veň uvádzame, že pri písaní učebnice sme vychádzali z aktuálnych školských legislatív-

nych právnych noriem a predpisov, ktoré nemajú trvalý charakter. 

Okrem tradičných oblastí školského manažmentu, ako je napríklad vývoj organizácie 

a riadenia školstva a školy, sme do obsahu učebnice implementovali kapitoly zaoberajú-

ce sa inovačnými trendmi v riadení školstva v zahraničí, problematikou manažérskej 

etiky a školského marketingu, ale aj kapitolu o využití informačno-komunikačných tech-

nológií v riadiacej praxi školských manažérov. Možno namietať, že táto oblasť do škol-

ského manažmentu nepatrí, opak je však pravdou. 

Charakter riadenia školskej organizácie sa totiž v poslednom období výrazne zmenil. 

Dnešná škola musí okrem zabezpečovania základných pedagogických funkcií reflekto-

vať požiadavky svojich zákazníkov, t. j. zákonných zástupcov žiaka, omnoho flexibilnej-

šie ako to bolo kedysi. Nároky na školu zo strany potenciálnych záujemcov, ale aj štátu 

sú čoraz vyššie. Stále naliehavejšie v praxi rezonujú pojmy právna subjektivita škôl, 

konkurencia, dopyt a ponuka po vzdelávacích službách, propagácia, osobnostné predpo-

klady na výkon funkcie riaditeľa školy a pod., čo má zásadný vplyv na zvyšovanie kvality 

výstupov edukácie. Tá je dosiahnuteľná iba vďaka komplexnosti dobre fungujúcich edu-

kačných, ekonomických, marketingových, personálnych a právnych subsystémov. Práve 

tie čoraz častejšie a s väčšou intenzitou zasahujú do práce riaditeľa školy či školského 

zariadenia. Otázkou naďalej ostáva, či súčasný riaditeľ disponuje takými vedomosťami, 

zručnosťami a spôsobilosťami, aby stupňujúci nápor dokázal zvládnuť na profesionálnej 

(nie amatérskej) úrovni. 

Z uvedeného dôvodu sa domnievame, že vysokoškolská učebnica Školský manažment 

pre študijné odbory učiteľstva a prípravu vedúcich pedagogických zamestnancov môže 

byť vhodne využitá aj v rámci celoživotného vzdelávania vedúcich pedagogických za-

mestnancov. Učiteľom kontinuálneho vzdelávania (funkčného, funkčného inovačného 

a ďalších druhov vzdelávania realizovaných pre vedúcich pedagogických zamestnancov) 

môže zase poskytnúť cenné vedomosti a uľahčiť im ich lektorskú činnosť. 

Na záver chceme poďakovať recenzentom tejto publikácie prof. PaedDr. Alene Haško-

vej, CSc., prof. Ing. Miriam Bitterovej, PhD., a prof. Ing. Petrovi Plavčanovi, CSc., za 

ich cenné rady a pripomienky, ktoré prispeli k vyššej kvalite publikácie.  

 

Mária Pisoňová 
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1  ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA  
ŠKOLSKÉHO MANAŽMENTU 

Kľúčové slová: manažment, školský manažment, riadenie, vedenie ľudí, vedúci peda-
gogický zamestnanec, manažér, kariérová pozícia, teórie manažmentu, makroriadenie 
školy, mikroriadenie školy, štátna správa v školstve, školská samospráva, stupne vzdela-
nia, sústava škôl, funkcie školy, manažérske funkcie, riaditeľ školy, kontinuálne vzdelá-
vanie. 

1.1  ZÁKLADNÉ MANAŽÉRSKE POJMY  

Manažment je jedna z dôležitých ľudských činností. Je to proces, ktorý slúži na 

dosahovanie cieľov organizácie prostredníctvom usmerňovania premeny vstu-

pov na požadované výstupy.  

Pojem manažment má rozličné významy a definície, ktoré možno rozdeliť [1] 

do troch skupín: 

 Prvá skupina definícií vymedzuje manažment ako vykonávanie úloh pro-

stredníctvom práce iných ľudí. Niekedy sa tento výklad zužuje len na ve-

denie ľudí (leadership), čo je nedostatočné. 

 Druhá skupina definícií zdôrazňuje význam špecifických činností (funk-

cií), ktoré tvoria obsahovú náplň manažérskej práce. Najčastejšie sa uvá-

dzajú plánovanie, organizovanie, rozhodovanie, vedenie ľudí, motivácia, 

koordinácia, kontrola a niektoré ďalšie činnosti. 

 V tretej skupine sú definície, ktoré preferujú manažment ako oblasť štúdia 

postupov, pomocou ktorých možno najlepšie dosiahnuť ciele, resp. opti-

malizovať ľudské, materiálne, finančné a informačné zdroje organizácie.  

„Manažment je otvorená sústava poznatkov o špecifických činnostiach (funk-

ciách) manažérov, ktoré sú potrebné na dosiahnutie stavených cieľov organizá-

cie.“ [1]. 

,,Manažment je ucelený súbor overených prístupov, názorov, skúseností, odpo-

rúčaní a metód, ktoré vedúci zamestnanci (manažéri) používajú k zvládnutiu 

špecifických činností (manažérskych funkcií) smerujúcich k dosiahnutiu cieľa 

organizácie.“ [5]. 

V terminologickom a výkladovom slovníku [8] sa manažment najčastejšie chá-

pe ako systém princípov, metód, techník a postupov používaných v riadení inšti-

túcií a ako výsledok spojenia vedy a umenia riadiť.  
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Pri objasňovaní významu termínu ,,manažment“ vychádzame z anglického slova 

,,manage“, ktoré možno preložiť ako riadiť, zariadiť. V tejto súvislosti poznáme 

tieto významy slova manažment [2]: 

 manažment je riadiaci proces tvorený plynule nadväzujúcimi fázami plá-

novania, organizovania, operatívneho riadenia a kontroly ľudí, ako aj čin-

ností zabezpečujúcich dosahovanie stanovených cieľov, 

 manažment je označenie osôb (manažérov), ktorí usmerňujú všetky čin-

nosti v organizácii, tak aby boli vytvorené podmienky pre účelovú a efek-

tívnu realizáciu výkonných činností, 

 manažment je študijný odbor, prípadne disciplína, 

 manažment je veda. 

Pod heslom školský manažment sa v Pedagogickom slovníku [3] nachádza 

zdôvodnenie, ktoré je v súlade s prvými tromi bodmi predchádzajúceho vysvet-

lenia pojmu manažment: 

 všeobecne je školský manažment celkovým systémom riadenia školstva 

v krajine, od centrálneho makroriadenia cez stredné články až po riadenie 

na lokálnej úrovni čo znamená, že v širšom zmysle zahrňuje všetky čin-

nosti a inštitúcie, ktoré vytvárajú alebo realizujú vzdelávaciu politiku, 

 v užšom zmysle znamená termín školský manažment riadenie školy, t. j. 

subjekty (riaditeľ, zástupca riaditeľa atď.), ktorí školu riadia, 

 školský manažment je odbor štúdia určený na vzdelávanie riaditeľov škôl, 

inšpektorov, zamestnancov školskej administratívy atď. 

Vzťah medzi manažmentom a školským manažmentom sa chápe ako vzťah medzi 

všeobecným a špecifickým. Pre tento vzťah je charakteristická vzájomná výme-

na poznatkov a vzájomné obohacovanie.  

Školský manažment chápeme [4] ako pedagogickú i manažérsku disciplínu, 

ktorej predmetom skúmania je riadenie škôl z hľadiska optimalizácie systémo-

tvorných prvkov nielen školy, ale aj školskej sústavy, subjektov – učiteľov, ria-

diteľov škôl a zamestnancov školskej správy, objektov – žiakov, ale aj učiteľov 

vo vzťahu k správe škôl, ďalej cieľov, prostriedkov, podmienok a ich činnosti 

a optimalizácie vzájomných vzťahov medzi týmito prvkami. Skúma optimalizá-

ciu v horizontálnom – synchrónnom zmysle, to znamená v jednotlivých subsys-

témoch výchovno-vzdelávacej sústavy (v školách jednotlivých stupňov a dru-

hov, v školských zariadeniach), v subsystémoch riadenia (pedagogickom, perso-

nálnom, ekonomickom, správnom), ale aj v jeho fázach (plánovanie, organizo-

vanie, kontrola, hodnotenie) a v jednotlivých stupňoch riadenia školskej sústavy 

(centrálnom, strednom, základnom). 

Školský manažment môžeme tiež chápať ako celý systém riadenia v jednote 

všetkých jeho stránok a aspektov. V širšom slova zmysle môžeme riadenie chá-

pať ako zabezpečovanie optimálnych podmienok priebehu výchovno-

vzdelávacieho procesu a plnenie učebných cieľov. V užšom slova zmysle chá-
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peme riadenie ako proces plánovania, organizovania, kontroly, evalvácie, vede-

nia ľudí a financovania rôznych oblastí školy [3]. 

„Školský manažment je špecificky orientovaný na systém riadenia a správy škol-

stva v jednote všetkých jeho stránok a aspektov, do ktorého patrí najmä riadenie 

výchovy a vzdelávania v rezorte školstva, materiálnych a finančných zdrojov, 

zabezpečovanie potreby vzdelávacích služieb, marketingu, právneho rámca 

vzdelávania, personálnej práce a vedenia ľudí.“ [8]. 

Názory odborníkov sa rozchádzajú aj pri vysvetlení rozdielu medzi pojmami 

manažment a riadenie. My chápeme pojem manažment ako synonymum pojmu 

riadenie, ktorý sa používal pred rokom 1989.  

Niektorí autori však [7] považujú pojem riadenie za širší ako manažment, preto-

že vo funkciách – organizovanie, vykonávanie a kontrolovanie procesov (spo-

ločnosti, odvetvia, podniku) sa významne uplatňujú aj sociálne a psychologické 

aspekty. Práve z dôvodu užšieho obsahového poňatia pojmu manažment oproti 

riadeniu vznikajú napr. personálny manažment, finančný manažment, kultúrny 

manažment, ktoré sa snažia preklenúť túto medzeru v obsahu medzi oboma poj-

mami.  

Pojem riadenie sa vzťahuje na rôzne procesy – technické, technologické, biolo-

gické, ktoré sú svojím obsahom najjednoduchšie. V týchto oblastiach nehovorí-

me o manažovaní. Všade tam, kde do procesu vstupuje človek (ľudia), narastá aj 

zložitosť procesov podliehajúcich riadeniu, objavuje sa nový fenomén medzi 

ľuďmi – interakcia. Tá nie je samoúčelná, ale vzniká ako dôsledok spoločnej 

práce ľudí na spoločných cieľoch. V tejto súvislosti sa objavuje aj požiadavka 

koordinácie činnosti ľudí snažiacich sa o neustále zvyšovanie kvality a efektivity 

nielen svojej práce, ale aj celej organizácie. Je to veľmi zložitý, náročný a kom-

plexný proces, ktorý nevystačí s rutinou, musí sa neustále obohacovať o nové 

a nové skúsenosti a poznatky, ktoré sa zavádzajú do praxe. O manažmente sa 

teda dá hovoriť všade tam, kde ide o cieľavedomé usmerňovanie, koordinovanie 

činnosti ľudí a kolektívov pre dosahovanie cieľov organizácie [6]. 

Taktiež je potrebné si uvedomiť rozdiel medzi manažmentom a vedením ľudí.  

„Manažment sa týka dosahovania výsledkov pomocou efektívneho získavania, 

rozdeľovania, využívania a kontrolovania všetkých potrebných zdrojov, t. j. ľudí, 

peňazí, zariadení, informácií a vedomostí. Vedenie sa zameriava na najdôleži-

tejší zdroj, t. j. na ľudí.“ [12]. 

Vedenie ľudí je jedna z funkcií manažmentu.  

„Vedenie ľudí je proces ovplyvňovania ľudí takým spôsobom, aby ich činnosť 

prispievala k dosahovaniu cieľov organizácie.“ [13]. 

Schopnosť vedúceho zamestnanca viesť ľudí považujeme za hlavný predpoklad 

úspešnej riadiacej praxe.  
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Z hľadiska zamerania učebnice ďalšími pojmami, ktorým sa budeme venovať, je 

vedúci pedagogický zamestnanec a manažér. 

Zákon č. 317/2009 [11] hovorí o tom, že vedúci pedagogický zamestnanec 

alebo vedúci odborný zamestnanec je: 

a) riaditeľ,  
b) zástupca riaditeľa,  
c) hlavný majster odbornej výchovy,  

d) vedúci vychovávateľ,  
e) vedúci odborného útvaru,  
f) ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený pod-

ľa osobitného predpisu.  

Činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného za-

mestnanca môže vykonávať ten, kto:  

a) spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti alebo na 
výkon odbornej činnosti podľa tohto zákona v príslušnej kategórii alebo pod-

kategórií, 

b) vykonal prvú atestáciu, 

c) spĺňa podmienku dĺžky výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej 

činnosti, ak tak ustanovuje osobitný predpis, 

d) najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície vedúceho 
pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca ukončí 

funkčné vzdelávanie.  

,,Manažér je osoba zodpovedná za vedenie ľudí, plánovanie ich činnosti, stanovova-

nie cieľov ich práce a poskytovanie im pomoci pri napĺňaní týchto cieľov.“ [6]. 

Manažér môže byť riaditeľ, správca, vedúci zabezpečujúci plnenie riadiacich 

funkcií a s nimi spojených činností. Do manažérskej funkcie je vymenovaný, 

zvolený a potvrdený štatutárnymi, resp. inými orgánmi. K základným podmien-

kam jeho riadiacej činnosti patrí: dostatočná kvalifikácia, primeraná právomoc, 

vhodná motivácia [8]. 

Rozlišujeme tri úrovne manažérov [10]: 

 vrcholový manažment (Top management) formuluje dlhodobé stratégie 

organizácie, 

 stredný manažment (Middle management) má za úlohu takticky koordi-

novať výkon operatívnych činností, 

 funkčný manažment prvej línie (First-line manažment), tzv. línioví manažé-

ri zabezpečujúci operatívne riadenie každodenných činností organizácie. 

Pre označenie manažérov školy prevláda v školskej praxi pomenovanie vyplýva-

júce z tradície i platných predpisov, a to riaditeľ a zástupca riaditeľa. O manažé-

roch školy ako celku (skupine osôb) sa hovorí ako o vedení školy. 

Pre lepšiu zrozumiteľnosť budeme ďalej v texte vo význame slova riaditeľ ško-

ly, resp. manažér používať termín vedúci pedagogický zamestnanec. 



13 

13 

1.2  VÝCHODISKÁ PROCESU RIADENIA ŠKÔL Z POHĽADU TEÓRIÍ 
MANAŽMENTU 

Riadenie ako odbor sa začalo rozvíjať na prelome 19. a 20. storočia. Jeho korene 

sa zapúšťajú v USA, kde v tomto období dochádzalo k zmenám v kapitalizme 

ako v spoločenskom a ekonomickom systéme. Menil sa jeho spôsob výroby, 

prechádzalo sa od domácej kusovej výroby k veľkovýrobe, oddelilo sa vlastníc-

tvo veľkého podniku od jeho riadenia. Za dôležité stredisko jeho rozvoja sa po-

važuje ASME (Americká spoločnosť strojných inžinierov) založená v roku 1880 

na čele s predstaviteľom Henrichom Towneom. 

Manažment ako veda sa stal predmetov štúdia vedcov rôznych vedných discip-

lín, napríklad psychológov (A. Maslow), kybernetikov (R. Weiner), sociológov 

(M. Weber) a iných. Na základe ich odporúčaní a pohľadov sa vyšpecifikovalo 

množstvo teórií manažmentu, z nich považujeme za základné: tradičnú teóriu 

manažmentu, teóriu medziľudských vzťahov, modernú teóriu manažmentu, 

pragmatickú školu v manažmente. 

Tradičná teória manažmentu 

Podľa tradičnej teórie manažmentu ja organizácia formálna a uzavretá jednotka, 

fungujúca na základe pravidiel a predpisov, ktoré platia pre všetkých. Uplatňuje 

sa v nej donucovací spôsob, jednotlivec je izolovaný.  

Znaky tradičnej teórie manažmentu:  

 účinnosť (výkon, efektivita) organizácie je stanovená vedecko-technicky, 

 formálne vzťahy – efektívnosť sa dosahuje prispôsobením ľudí úlohám 

(vzťah medzi nákladmi, vstupmi a výstupmi/výsledkom), 

 ľudia sú motivovaní len finančnými stimulmi, 

 každá práca sa pred realizáciou presne špecifikuje, vysoká špecializácia na 

dosiahnutie efektivity, 

 neustála kontrola plnenia úloh zamestnancov, 

 zamestnancom chýba prehľad o vzájomných pracovných vzťahoch, domi-

nuje nadriadený zamestnanec, ktorý kontroluje podriadených, 

 emocionálne prvky (radosť, sympatia, zlosť) sú vylúčené, narúšajú plne-

nie úloh (vecnú realizáciu).  

Kritika vyčíta tradičnej teórii manažmentu chýbajúcu neformálnu organizáciu 

práce (neformálne prvky týkajúce sa vnútorného života organizácie), mechanis-

tický pohľad na človeka (stroj) a ignorovanie subjektívneho faktora. 

Za hlavné smery tradičnej teórie manažmentu sa považujú: teória vedeckého 

riadenia, teória administratívneho riadenia, byrokratický prístup k manažmentu. 

Teória vedeckého riadenia. Zakladateľom vedeckého riadenia je F. W. Taylor, 

ktorý vytvoril novú organizáciu práce v priemyselnej výrobe (taylorizmus). Po-
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čas práce v továrni videl [1], že robotníci tú istú prácu vykonávajú rôznymi spô-

sobmi. Malá pozornosť, alebo takmer žiadna, sa venovala tomu, či je robotník 

vhodný na danú prácu a či má potrebné schopnosti. Výkonnosť robotníkov bola 

nízka, snažili sa robiť čo najmenej a dosiahnuť čo možno najvyššiu mzdu. Tay-

lor dospel k názoru, že vedeckým prístupom možno zvýšiť ich výkonnosť. Svoju 

teóriu založil na aplikácii vedeckých metód a techník pre stanovenie jednotli-

vých pracovných postupov a na skvalitnení riadenia na úrovni prvostupňového 

riadenia [14]. 

Princípy Taylorovho vedeckého prístupu: 

 rozloženie pracovného výkonu na jednotlivé operácie a úkony – Taylor 

zaviedol normy pracovného výkonu, 

 výber a odborné školenie zamestnancov, 

 materiálna motivácia robotníkov, 

 spolupráca robotníkov, aby bola práca vykonaná podľa opísaných vedec-

kých postupov. 

Taylor si predstavoval štruktúru výrobných podnikov ako pyramídu. Na vrchole 

je šéf, majiteľ, ktorý plánuje výrobnú činnosť. Pod ním sú vedúci úsekov, ktorí 

priamo riadia činnosť robotníkov. Robotníci sa nachádzajú naspodku pyramídy 

a mechanicky vykonávajú činnosti podľa pokynov svojich vedúcich. Ciele a úlo-

hy prúdia zhora smerom nadol. Ako uvádza Ford [15], tento princíp sa osvedčil 

najmä v práci na výrobných linkách. 

Pozitívnou stránkou taylorizmu [14] bolo výrazné zvýšenie produktivity práce 

a zníženie nákladov. Negatívnou stránkou bola monotónnosť práce a vyčerpáva-

júci boj o výšku mzdy. 

Teória administratívneho riadenia. Táto teória zdôrazňuje dôležitosť formálnej 

štruktúry a hierarchie organizácie. Teóriu administratívneho riadenia rozpraco-

val Francúz Henry Fayol, ktorý sa orientoval na riadenie firmy ako celku a na 

sformulovanie jeho všeobecných princípov. Neopieral sa o pokusy, ale o svoje 

vlastné dlhoročné skúsenosti, ktoré získal počas úspešného vykonávania mana-

žérskej funkcie vo firme a z ktorých vyvodil cenné teoretické poznatky [6]. 

Fayol definoval základné funkcie riadenia [1]: 

 predvídanie (stanovenie budúcich cieľov a postupov na ich dosiahnutie), 

 organizovanie (zabezpečenie hmotných a ľudských zdrojov), 

 prikazovanie (prideľovanie úloh a inštrukcií podriadeným), 

 koordinácia (zlaďovanie činností zamestnancov), 

 kontrola (overovanie súladu plánu a skutočnosti, prijatie záverov). 

Fayol sformuloval štrnásť princípov riadenia, ktoré chápal ako návod na riade-

nie. Ide o princípy [1]: deľba práce, právomoc a zodpovednosť, dodržiavanie 

disciplíny, princíp jediného vedúceho, jednota riadenia, podriadenie individuál-

nych záujmov zamestnancov spoločným záujmom organizácie, spravodlivé od-

meňovanie, centralizácia právomoci v rámci uceleného vedenia a kontroly, hie-
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rarchia právomoci, udržiavanie poriadku, spravodlivosť v zaobchádzaní so za-

mestnancami, stabilita zamestnancov, podporovanie pracovnej iniciatívy za-

mestnancov, podpora korporatívneho ducha. Z nich zdôrazňoval najmä význam 

prvých štyroch princípov. 

Prínosmi teórie administratívneho riadenia pre manažment [14] sú skvalitnenie 

riadenia na úrovni podniku a kritika všeobecnej platnosti princípov riadenia. 

Uplatňovanie tejto teórie v školstve môže viesť k tendencii používať právne 

a organizačné predpisy, čím sa obmedzuje samostatnosť a tvorivosť. 

Byrokratický prístup k manažmentu. Hlavným predstaviteľom byrokratického 

prístupu bol nemecký sociológ Max Weber. Pojem byrokracia nechápal v dneš-

nom význame, teda ako nadmernú administratívu, neúčinnosť. Byrokratickou 

organizáciou nazval taký typ organizácie, ktorá sa vyznačuje určitými vlastnos-

ťami. Tie by mali platiť pre každú zložitú organizáciu [6]. 

Základné princípy byrokratickej organizácie sú [1]: 

1. Deľba práce založená na prísnej špecializácii s prísnym vymedzením úloh 

a povinností každého zamestnanca. 

2. Organizácia je budovaná na hierarchii právomocí. Každý nižšie podriadený 

článok alebo jednotlivec je podriadený vyššiemu, je ním vedený a kontrolo-

vaný. 

3. Činnosť organizácie sa riadi pevne stanovenými formálnymi pravidlami 

a smernicami, ktoré určujú spôsob vykonávania jednotlivých činností.  

4. Formálny výber zamestnancov na základe ich kvalifikácie získanej školením, 

vzdelaním alebo preukázanou skúškou. 

5. Objektívnosť, nestrannosť, spravodlivosť. Správanie vedúcich k podriade-

ným na základe objektívnych pravidiel. 

6. Kariérna orientácia. Manažéri majú byť profesionálmi, ktorí pracujú za sta-

novený plat a usilujú sa o služobný postup v organizácii. 

Byrokratický manažment zdôrazňuje význam formálnej organizácie, v ktorej je 

jednoznačne definovaná hierarchia právomoci a pravidiel fungovania. 

V manažmente sa dodnes používajú mnohé princípy byrokratickej formy organi-

zácie, a neprimeraný záujem sa venuje formálnej organizácii. 

Byrokratický manažment sa v školstve uplatňuje najmä v administratíve, kde sa 

prejavuje formálnou organizáciou (školského systému). Ciele, štruktúry, pro-

cesy/činnosti sú určené právnymi a organizačnými predpismi (deľba práce, defi-

nované práva a povinnosti zamestnancov, právne a vnútorné predpisy, pravidlá, 

usmernenia, inštrukcie). 

Teória medziľudských vzťahov 

Pre riadenie školy má okrem tradičnej (klasickej) teórie manažmentu a modernej 

teórie manažmentu najväčší význam teória medziľudských vzťahov. Za jej 
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zakladateľa sa považuje americký sociológ Elton Mayo, ktorý ako prvý študoval 

úlohu osobnosti v organizácii. E. Mayo so svojimi spolupracovníkmi robil vý-

skum v závode Hawthorne spoločnosti Western Electric Company, podľa čoho 

je aj tento výskum pomenovaný ako ,,Hawthorenské experimenty“. Skúmanie 

trvalo viac ako päť rokov a jeho výsledkom bol odklon od predstáv, že osvetle-

nie, pracovné podmienky, čas odpočinku a fyzické a fyziologické veličiny spolu 

s peňažnými stimulmi sú primárnymi faktormi, ktoré ovplyvňujú produktivitu 

práce a teda výrobu. Dospel k záveru, že rozhodujúci vplyv na rast produktivity 

práce robotníka nemajú hmotné, ale psychologické a sociálne faktory – všetky 

problémy výroby sa musia skúmať z pozície ľudských vzťahov. 

Teória medziľudských vzťahov zdôrazňuje ľudský faktor (správanie ľudí), psy-

chosociálne motívy správania sa ľudí, skupinové vzťahy, problémy konfliktu, 

spolupráce, komunikácie. 

Názory behavioristov majú pre riadiaci proces v školách nasledujúce významy 

[16]: 

 vedúci zamestnanec by mal školu chápať nielen ako ekonomický systém, 

ale najmä ako sociálny systém, 

 vedúci zamestnanec by si mal uvedomiť, že jednotlivca stimulujú nielen 

ekonomické faktory, ale aj rôzne sociálne a psychologické stimuly, 

 vedúci zamestnanec by mal vedieť, že produktivita práce zamestnancov 

školy súvisí s ich spokojnosťou, pričom platí, že ich zvýšené uspokojenie 

vedie k zvyšovaniu efektívnosti práce, 

 vedúci zamestnanec musí brať do úvahy, že významnú úlohu v organizácii 

majú aj neformálne vzťahy, pretože majú dôležitú funkciu pri určovaní 

postojov a výkonov jednotlivcov, 

 vo vedení ľudí je potrebné, aby sa uplatňoval skôr participatívny než auto-

ritatívny štýl, 

 riadenie vyžaduje, aby vedúci zamestnanec disponoval nielen odbornou 

spôsobilosťou, ale aj sociálnou schopnosťou. 

Sociálno-psychologický prístup sa v školstve uplatňuje v optimalizácii sociál-

nych podmienok (smerovanie k maximálne možným výsledkom vo výchovno-

vzdelávacom procese, v riadení školy) a v motivácii zamestnancov (vnútorné 

pohnútky/motívy, ktoré usmerňujú, aktivizujú k činnosti na dosiahnutie cieľa). 

Moderná teória manažmentu 

Rozvoj modernej teórie manažmentu nastal po druhej svetovej vojne a bol charak-

teristický náročnosťou v riadení veľkých špecializovaných podnikov, rozvojom 

nových smerov vo vede a technike a potrebou využívania počítačov v riadení. 

V rámci modernej školy manažmentu sa postupne sformulovali tri hlavné prístu-

py: systémový prístup, rozhodovací prístup a kvantitatívny prístup.  
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Systémový prístup je spôsob myslenia a konania, pri ktorom javy chápeme kom-

plexne a vo vzájomných súvislostiach. Rozpracovanie metodológie systémového 

prístupu a praktickej aplikácie ovplyvnili aj kyberneticky orientovaní odborníci. 

Zakladateľom kybernetiky je Norbert Weiner, ktorý tvrdil [1], že existuje analó-

gia medzi fungovaním strojov a nervovou sústavou. Kybernetika (gr. kyberné-

tes – kormidelník) je veda o riadení a spojení v živých organizmoch a strojoch.  

„Kybernetika je veda o riadení a komunikácii v dynamických systémoch skúma-

júcich spoločné zákonitosti na základe analógie medzi systémami rôznej fyzickej 

podstaty, ktorými sú technické zariadenia, živé organizmy a spoločnosť [17].“ 

Základnou metódou kybernetiky je kartézska metóda analýzy, ktorú definoval 

Descartes. Jej cieľom je rozložiť objekt skúmania (napr. riadiaci systém školy) 

na menšie komponenty, tie zase na ďalšie subkomponenty, skúmať ich najskôr 

jednotlivo a potom vzťahy medzi nimi. Následne sa uplatňuje spätná komplexná 

syntéza, ktorá umožňuje objektívne pochopiť fungovanie celého systému. Ky-

bernetická pedagogika na tento účel využíva metódy modelovania uplatňujúce 

systémový prístup a kvantitatívne relácie [16]. 

Predstavitelia rozhodovacieho prístupu [1] tvrdia, že rozhodovanie je podstatou 

riadenia a niekedy dokonca stotožňovali rozhodovanie s riadením. Proces rozho-

dovania sa snažili zdokonaliť vypracovaním racionálneho postupu rozhodovania 

a hľadaním takých spôsobov rozhodovania, ktoré by umožnili najlepšie riešenie 

v rámci možných variantov.  

Podstatou kvantitatívneho prístupu v manažmente je uplatňovanie operačných 

výskumov a operačných analýz, ekonomicko-matematické metódy na hľadanie 

optimálnych riešení a zdokonaľovanie rozhodovacích procesov manažérov. 

Pragmatická škola v manažmente 

Pragmatická škola v manažmente je založená na analyzovaní, zovšeobecňovaní 

praktických skúseností manažérov. Prínosom a hlavným dôvodom jej popularity 

v manažérskej praxi je snaha predstaviteľov empirického prístupu na základe 

praktických skúseností vypracovať a formulovať konkrétne odporúčania pre 

manažérske činnosti. 

Najvýznamnejším predstaviteľom pragmatickej školy v manažmente je Peter 

Drucker, ktorý vymedzil päť základných činností manažéra: stanovenie cieľov – 

organizácia práce – motivácia a komunikácia – meranie a hodnotenie – kvalifi-

kačný rozvoj zamestnancov [1]. 

Ďalšími významnými predstaviteľmi sú [1] Thomas J. Peterson a Robert H. Wa-

terman, ktorí analyzovali 62 dlhodobo úspešných firiem a vytvorili koncepciu 

dokonalých podnikov. Ich spoločnými vlastnosťami sú aktívne konanie manažé-

rov, mať blízko k zákazníkovi, autonómnosť a podnikavosť, zvyšovanie produk-

tivity prostredníctvom ľudí, pridŕžanie sa toho, čo firma vie a dokáže, jednodu-
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chá organizácia s jednoduchým riadiacim aparátom, umenie riadiť ,,priťahova-

ním a uvoľňovaním uzdy“, udržať hodnotovú orientáciu firmy. 

1.3  ŠTRUKTÚRA RIADIACICH MECHANIZMOV VZDELÁVACÍCH 
INŠTITÚCIÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

Riadenie školstva v Slovenskej republike má za úlohu vytvárať všestranne 

priaznivé podmienky (politické, ekonomické, materiálne, administratívne) pre 

kvalitný priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu.  

Z pohľadu školy môžeme hovoriť o makroriadení a mikroriadení školy. 

Makroriadenie predstavuje riadenie školstva [9] orgánmi verejnej správy a sa-

mosprávy.  

Pod pojmom mikroriadenie chápeme [9] vnútorné riadenie školy orientované 

na realizáciu programov výchovy a vzdelávania, na vytváranie dobrej kultúry 

a pozitívnej klímy školy, na zabezpečovanie personálnych, ekonomických a ma-

teriálnych podmienok potrebných pre činnosť školy. Predmetom mikroriadenia 

je aj uplatňovanie kompetencií riaditeľa školy, zástupcov riaditeľa školy, učite-

ľov a ďalších zamestnancov vo vnútornej organizačnej štruktúre školy. Mikro-

riadenie sleduje činnosť samosprávneho orgánu školy, rady školy, jej vzťahy 

s riaditeľom školy a so sociálnymi partnermi školy a ich organizáciami. Do ná-

plne mikroriadenia školy patrí i problematika pedagogickej rady, metodických 

orgánov, žiackej samosprávy a rodičovského združenia. 

Z hľadiska zamerania riadiacich činností môžeme činnosť riaditeľa školy rozde-

liť na [18]: 

 Pedagogické riadenie – ak má byť efektívne, riaditeľ školy musí mať de-

finovanú pedagogickú stratégiu rozvoja školy. Zodpovednosť za jej spra-

covanie má riaditeľ školy, ale je vhodné, ak sa na jej tvorbe podieľajú vše-

tci pedagogickí zamestnanci. Pedagogická stratégia je vlastne strategický 

plán školy, ktorý by mal obsahovať: koncepciu kompetencií, koncepciu 

vyučovania a koncepciu výchovného systému školy. 

 Odborno-metodické riadenie – obsahuje v sebe premyslený spôsob, kto-

rého cieľom je: zapájať učiteľov a ostatných zamestnancov školy do roz-

pracovávania aktuálnych otázok výchovy a vzdelávania, aktívna účasť pe-

dagogických zamestnancov na vypracovávaní školského vzdelávacieho 

programu školy a výchovného programu, spoluúčasť pedagogických za-

mestnancov školy na tvorbe pedagogických a organizačných noriem školy 

(školský poriadok), kontinuálne vzdelávanie zamestnancov školy, koordi-

nácia odborných metodických orgánov školy (metodických združení 

a predmetových komisií), pomoc začínajúcim učiteľom (adaptačné vzde-

lávanie), efektívnosť práce poradných orgánov riaditeľa školy (pedagogic-
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ká rada), spolupráca so samosprávnymi orgánmi školy, spolupráca s inými 

školami, zahraničné kontakty. 

 Personálne riadenie – pozostáva napríklad z týchto činností: vyhľadáva-

nie nových zamestnancov na základe aktuálnych potrieb školy, výber no-

vých zamestnancov, vypracovanie kritérií, organizovanie výberových ko-

naní (konkurzov), adaptácia novoprijatých zamestnancov na nové pracov-

né prostredie, starostlivosť o odborný a pedagogický rast, vypracovanie 

systému kariérových pozícií v škole. 

 Právne riadenie – je oblasťou riadenia, ktorá zahŕňa aplikáciu všeobecne 

záväzných právnych noriem na podmienky školy a školského zariadenia. 

S týmto cieľom riaditeľ školy vypracúva a používa vnútorné normy a pra-

vidlá (štatút, organizačný poriadok, pracovný poriadok, platový poriadok, 

bezpečnostný poriadok, ochrana osobných údajov, pokladničný poriadok, 

skartačný poriadok...). 

 Ekonomické riadenie – zahŕňa v sebe činnosti súvisiace s plánovaním fi-

nančných prostriedkov a s tvorbou rozpočtu školy, jeho priebežným čer-

paním a vyhodnocovaním. Do tejto oblasti patrí aj starostlivosť o mate-

riálno-technické vybavenie školy, opravy a údržbu budovy školy. Povin-

nosťou riaditeľa školy je každoročne vypracovať správu o hospodárení 

školy a predložiť ju po prerokovaní v rade školy zriaďovateľovi školy. 

V súčasnosti je viaczdrojové financovanie škôl a školských zariadení le-

gislatívne upravené v zákone č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných 

škôl, stredných škôl a školských zariadení [20] a v zákone č. 596/2003 

Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve [19]. 

1.4  ŠKOLSKÝ SYSTÉM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

Od 1.9.2008 je účinný nový školský zákon (zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní), ktorý v snahe reagovať na súčasné požiadavky, podmienky a po-

treby spoločnosti, prináša do školského systému v SR niekoľko významných 

reformných zmien. Pre školy sú určené vzdelávacie programy a pre školské za-

riadenia výchovné programy. 

V zmysle školského zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, §16, roz-

lišujeme štyri základné stupne vzdelania, ktoré sa členia na [21]:  

a) predprimárne vzdelanie – materské školy,  

b) základné vzdelanie (primárne a nižšie stredné vzdelanie ) – základné školy,  

c) stredné vzdelanie (nižšie sekundárne, sekundárne a vyššie sekundárne vzde-

lanie) – stredné školy,  

d) vyššie odborné vzdelanie (postsekundárne alebo terciárne). 

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelá-

vacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom je osvedče-

nie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.  
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Základné vzdelanie sa člení na:  

 primárne vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného 

ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre 

prvý stupeň základnej školy alebo ktoré získa žiak s mentálnym postihnu-

tím absolvovaním posledného ročníka základnej školy, 

 nižšie stredné vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posled-

ného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania 

pre druhý stupeň základnej školy alebo úspešným absolvovaním prvého 

ročníka päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania na 

strednej škole, do ktorého sa prijímajú žiaci z ôsmeho ročníka základnej 

školy, alebo úspešným absolvovaním štvrtého ročníka osemročného vzde-

lávacieho programu odboru vzdelávania na strednej škole. 

Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.  

Stredné vzdelanie sa člení na:  

 nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne) – odborné učilištia. 

Po absolvovaní dvojročného vzdelávacieho programu žiak získa úspeš-

ným absolvovaním záverečnej skúšky doklad o získanom stupni vzdelania 

a zároveň o získanej kvalifikácii – vysvedčenie o záverečnej skúške; 

v učebných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže 

byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list; 

 stredné odborné vzdelanie (sekundárne). Úspešným absolvovaním záve-

rečnej skúšky posledného ročníka najmenej trojročného a najviac štvor-

ročného vzdelávacieho programu v strednej odbornej škole žiak získa do-

klad o získanom stupni vzdelania, ktorým je vysvedčenie o záverečnej 

skúške s doložkou a výučný list; 

 úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne), žiak ho získava 

úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej štvorročného a naj-

viac osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania na gym-

náziu. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej 

skúške; 

 úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne), žiak ho získava 

úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej štvorročného 

a najviac päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania na stred-

nej odbornej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o zís-

kanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške, prípadne výučný list.  

Vyššie odborné vzdelanie žiak získa úspešným absolvovaním: 

 najmenej dvojročného a najviac trojročného vzdelávacieho programu od-

boru vzdelávania na strednej škole, ktorý sa ukončuje absolventskou 

skúškou. Dokladom je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský 

diplom; 

 posledného ročníka súvislého šesťročného vzdelávacieho programu odbo-

ru vzdelávania v konzervatóriu, ktorý sa ukončuje absolventskou skúškou, 
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alebo posledného ročníka súvislého osemročného vzdelávacieho progra-

mu odboru vzdelávania v tanečnom konzervatóriu. Dokladom o získanom 

stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský 

diplom.  

Sústavu škôl tvoria školy zaradené do siete škôl a školských zariadení, ktoré 

zabezpečujú výchovu a vzdelávanie, prostredníctvom vzdelávacích programov 

odborov vzdelávania poskytujúcich na sebe nadväzujúce stupne vzdelania (zá-

kon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, § 27 – 53 [21]:  

a) materská škola, 

b) základná škola, 
c) gymnázium, 

d) stredná odborná škola, 
e) konzervatórium, 

f) školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

g) základná umelecká škola, 

h) jazyková škola. 

Zriaďovateľom školy a školského zariadenia podľa zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v zmení neskorších zmien 

a doplnkov môže byť [19]: obec, samosprávny kraj, okresné úrady odborov 

školstva (na základe Smernice Ministerstva vnútra SR z 13. septembra 2013 

č. SVS-OMSZV1-2013/022320), štátom uznaná cirkev alebo náboženská spo-

ločnosť, iná právnická alebo fyzická osoba. 

1.5  POSLANIE A ZÁKLADNÉ FUNKCIE ŠKOLY 

Existuje veľa definícií škôl. Komplexná definícia [3] znie: ,,Škola je sociálna 

inštitúcia účelovo vytvorená k realizácii vlastného základného účelu – t. j. 

k zaisťovaniu riadenia a systematickej edukácie.“ 

Konkrétna škola [3] je teda organizácia, v ktorej dochádza ku koordinácii kolek-

tívneho úsilia s cieľom dosiahnuť stanovené ciele. Cieľom školy nie je vytvoriť 

zisk, ale poskytnúť kvalitnú (a väčšinou verejnú) službu za čo najefektívnejšieho 

využitia (prevažne verejných) prostriedkov.  

Škola sa môže chápať [6] v troch významoch: 

 účelová, verejnoprávna, štátna, cirkevná alebo súkromná inštitúcia na za-

bezpečenie výchovy a vzdelávania detí, mládeže a dospelých a ich práva 

na vzdelanie, 

 niektoré vzdelávacie inštitúcie mimo školskej sústavy, ktoré sa zriaďujú 

v rámci ďalšieho vzdelávania alebo si ich zriaďujú záujmové občianske 

združenia pre vzdelávanie svojich členov (telovýchovné, športové orgány 

a organizácie, odborové orgány, osvetové organizácie, právnické a fyzické 

osoby), 
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 neformálne skupiny vyznávačov, priaznivcov a nasledovníkov výz-

namných vedcov, umelcov, vedecko-technických odborníkov, politikov, 

filozofov (napr. Platónova filozofická škola, Darwinova škola, Byronova 

škola, Baťova škola a i.). 

V súčasnosti existuje niekoľko delení funkcií, ktoré by mala škola plniť. Vyplý-

vajú z požiadaviek spoločnosti, ktoré sú zakotvené v legislatívnych normách. 

Spôsob ich realizácie do istej miery závisí od zriaďovateľskej pôsobnosti školy, 

ako aj od jej druhu a typu. Uvádzame nasledujúce [22]:  

 Personalizačná funkcia školy sleduje utváranie a rozvíjanie želateľných 

vlastností osobnosti. Akcentuje nielen informatívnu, ale aj formatívnu 

funkciu školy, ktorá zabezpečuje rozvoj indivídua, rešpektujúc jeho auto-

nómnosť. 

 Kvalifikačná funkcia školy upriamuje svoju pozornosť na prípravu žiaka 

a na úspešné vykonávanie budúcej pracovnej činnosti, pričom plní aj eko-

nomickú funkciu.  

 Akulturačná funkcia školy je orientovaná na kultúrnosť myslenia a ko-

nania, na úctu ku kultúrnemu dedičstvu a na estetické kritériá. Sleduje 

odovzdávanie ,,hodnotovej pamäti“ predchádzajúcich generácií. 

 Diferenciačná a selektívna funkcia školy vytvára podmienky na zara-

ďovanie žiakov do vyšších stupňov škôl a do života spoločnosti. 

 Socializačná funkcia školy nedovoľuje uplatňovanie jednostranného in-

dividualizmu, ktorý pôsobí erozívne na ,,sociálne putá“ a negatívne 

ovplyvňuje zdravý osobný, spoločenský a ekonomický rozvoj. Nie je zá-

ležitosťou iba kurikula, ale celkovej kultúry školy a jej spolupráce s ďal-

šími činiteľmi socializácie. 

 Humanizačná funkcia školy sústreďuje pozornosť na rozvíjanie nonkog-

nitívnych stránok osobnosti, najmä na emocionálnu inteligenciu, motivá-

ciu, etickú stránku, komunikáciu, autoreguláciu a sebadisciplínu žiakov, 

čo je predpokladom výstavby hodnotového systému. 

Rámcové predpoklady na realizovanie vnútroškolského manažmentu sa školám 

a ich manažmentom v SR [4] vytvárajú z úrovne centra, regionálnych orgánov 

a z obcí. Pedagogická dimenzia riadenia je plne v kompetencii vedenia škôl 

a podieľajú sa na nej samosprávne orgány, rada školy a poradné orgány riaditeľa, 

pedagogická rada a metodické komisie. Právna subjektivita škôl vytvára predpo-

klady na prístupy vedenia škôl k realizovaniu zodpovedajúcej personálnej a hos-

podárskej činnosti. Právna subjektivita škôl predstavuje [10] spôsobilosť byť 

účastníkom – subjektom – právnych vzťahov. Právny subjekt vstupuje do práv-

nych vzťahov s vlastným menom a zodpovedá za ne. V školskej praxi to znamená:  

 väčšia samostatnosť riaditeľa školy pri rozhodovaní o finančných a roz-

počtových záležitostiach, 

 samostatné rozhodovanie riaditeľa školy v pracovnoprávnych záležitos-

tiach, 
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 hospodárenie riaditeľa s majetkom školy v rozsahu, ktorý určí zriaďova-

teľ, 

 možný rozvoj doplnkovej činnosti školy a nakladanie s hospodárskym vý-

sledkom. 

V rámci školy je veľmi dôležitá participácia riadenia prostredníctvom poradných 

orgánov riaditeľa školy. Poradné orgány riaditeľa tvoria pedagogická rada 

a metodické orgány. 

Pedagogická rada je iniciatívny, konzultatívny, poradný orgán riaditeľa školy. 

Prerokováva zásadné ciele výchovy a vzdelávania školy, priority školy a hodnotí 

úroveň ich plnenia. V diskusii o pedagogických otázkach prostredníctvom vý-

meny názorov usiluje o dosiahnutie potrebnej zhody a jednoty v postupe peda-

gogického zboru školy pri výchove a vzdelávaní žiakov. Znamená to, že jej zá-

very pre riaditeľa školy nemajú záväzný charakter, ale charakter odporúčaní. 

Pedagogickú radu tvoria všetci pedagogickí zamestnanci danej školy. Schádza sa 

najmenej päťkrát ročne. Pedagogická rada plní informačnú, jednotiacu, odporú-

čaciu, kontrolnú, poradnú a výchovnú funkciu [9]. 

Metodické orgány tvoria metodické združenia pre učiteľov vychovávateľov 

1. stupňa základných škôl a predmetové komisie učiteľov 2. stupňa základných 

škôl. Metodické orgány sú poradným orgánom riaditeľa školy. Pomáhajú mu pri 

odbornom riadení a kontrole výchovno-vzdelávacieho procesu. Ďalej sú inicia-

tívnym orgánom riaditeľa školy, zaoberajú sa pedagogickými a výchovným 

problémami. Metodické orgány tvoria učitelia s rovnakou alebo príbuznou apro-

báciou učebných predmetov. Vytvárajú sa v závislosti od počtu učiteľov vyučo-

vacieho predmetu na škole. Každý pedagogický zamestnanec pracuje aspoň 

v jednom metodickom orgáne podľa aprobačného zamerania. Metodické orgány 

plnia riadiacu a organizačnú funkciu, ktorá spočíva v zúčastňovaní sa na rozho-

dovacej, výkonnej a kontrolnej činnosti vedenia školy [9].  

1.6  RIADIACE FUNKCIE ŠKOLY 

,,Funkciou manažmentu rozumieme pomerne samostatnú pracovnú činnosť 

v riadení, ktorá je účelovo vymedzená deľbou práce.“ [1]. 

Prvýkrát v histórii definoval funkcie riadenia Francúz Henry Fayol v roku 1916. 

Vymedzil päť funkcií riadenia – plánovanie, organizovanie, prikazovanie, koor-

dináciu a kontrolu. Odvtedy desiatky autorov vymedzili funkcie riadenia. 

Každá funkcia riadenia má špecifickú úlohu, preto ich treba rozlišovať, oddeľo-

vať a skúmať. Jednotlivé funkcie riadenia však nemožno vnímať úplne izolova-

ne, pretože v reálnom živote sú vzájomne prepojené, dopĺňajú sa a často i pre-

krývajú. Degenerácia jednej z nich narúša celý manažérsky proces.  
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Medzi základné riadiace funkcie školy patria: 

 Plánovanie – v plánovacej činnosti sa rozhoduje o budúcnosti organizá-

cie. Zahrňuje informačný proces stanovenia cieľov a postupov ich dosiah-

nutia. Stanovenie cieľov predpokladá rozhodovanie o výbere z možných 

variantov budúceho stavu, ako aj rozhodovanie o optimalizácii zdrojov na 

zabezpečenie plánu [1]. V roku 1987 Montana a Charnov uviedli tri úrov-

ne a druhy plánovania a plánov, ktoré sa v praxi realizujú najčastejšie: 

strategické plánovanie a plány, strednodobé plánovanie a plány, vykoná-

vacie plánovanie a plány.  

 Rozhodovanie – rozhodovací proces sa podieľa na určovaní a analýze 

problémov vo všetkých fázach a funkciách riadenia. Za základ prijímania 

rozhodnutí považujeme metódy rozhodovania, ktorými sú empiricko-analy-

tické metódy a empiricko-intuitívne metódy. Sú súhrnom osobitných pravi-

diel, ktoré by mali platiť v procese rozpoznania a riešenia problémov [16]. 

 Organizovanie – úlohou výchovno-vzdelávacej inštitúcie je vytvoriť 

účelnú a efektívnu organizačnú štruktúru. Organizovanie sa zameriava na 

tvorbu organizačnej štruktúry a na koordináciu činností jednotlivých za-

mestnancov. Organizačná štruktúra by mala vytvárať vhodné podmienky 

na optimálny pracovný výkon. Tým sa stáva nástrojom manažmentu a nie 

je samoúčelná. Efektívne organizovanie je jedným z rozhodujúcich pred-

pokladov na vhodnú alokáciu zdrojov organizácie [1]. 

 Vedenie ľudí – schopnosť vedúceho pedagogického zamestnanca viesť 

ľudí považujeme za hlavný predpoklad úspešnej riadiacej práce. Nie je 

možné kvalitne realizovať všetky manažérske funkcie, ak riaditeľ školy 

nevie, ktoré ľudské faktory ovplyvňujú dosahovanie požadovaných vý-

sledkov [16]. ,,Vedenie ľudí je proces ovplyvňovania ľudí takým spôso-

bom, aby ich činnosť prispievala k dosahovaniu cieľov organizácie.“ [13]. 

 Marketing – americká marketingová asociácia (AMA) definovala v roku 

1985 pojem marketing takto: ,,Marketing je proces plánovania a vykoná-

vania koncepcie, podpory, tvorby ceny a distribúcie myšlienok, tovarov 

a služieb, aby vytvorili zmeny, ktoré uspokojujú ciele jednotlivcov a orga-

nizácií.“ [16]. 

Jadrom koncepcie marketingu sú potreby, požiadavky, dopyt a ponuka, pričom 

potreba je želanie vznikajúce v dôsledku pocitu nedostatku. Ak je tento nedosta-

tok silný, vzbudzuje u človeka potrebu odstrániť ho [16]. 

 Kontrola – Kontrola ako funkcia riadenia je zameraná na monitorovanie 

priebehu jednotlivých procesov a v prípade potreby na uskutočnenie ko-

rekcie v súlade so stanovenými cieľmi. V podstate ide o porovnanie kvan-

tity a kvality stanovených zámerov (cieľov, plánov, noriem, štandardov 

atď.) s dosiahnutými výsledkami. Kontrola nie je zameraná len na výstup 

procesu edukácie, ale zahrňuje kontrolu všetkých činností, ktoré prebieha-

jú vo výchovno-vzdelávacej inštitúcii a podmieňujú dosiahnutie jej strate-

gických cieľov [1]. 
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1.7  RIADITEĽ ŠKOLY A KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE  
VEDÚCICH PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

Riadenie škôl je v súčasnosti omnoho komplikovanejším a náročnejším proce-

som, ako to bolo v minulosti. Odvíja sa od výpočtu funkcií, ktoré musí riaditeľ 

školy vykonávať najmä v čase narastajúcej konkurencie medzi školami, spôso-

benej demografickými ukazovateľmi a zvyšujúcimi sa požiadavkami na kvalitu 

edukačného procesu. 

Riaditeľ školy je v zmysle platnej legislatívy na kariérovej pozícii vedúceho 

pedagogického zamestnanca školy alebo školského zariadenia. V súlade so 

štatútom a organizačným poriadkom riadi pedagogický proces, kontroluje 

a zodpovedá za hospodársko-administratívnu činnosť. V súčinnosti so zria-

ďovateľom a nadriadeným orgánom zabezpečuje pre výchovno-vzdelávaciu 

inštitúciu priaznivé pracovné, organizačné, personálne, sociálne,  ekonomické 

a materiálno-technické podmienky, vydáva vnútorný organizačný poriadok 

školy [9]. 

Problematiku vymenúvania, odvolávania, práv a povinností riaditeľa školy alebo 

školského zariadenia legislatívne upravuje zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien 

a doplnkov.  

Riaditeľa školy ustanovuje [16] do funkcie na päťročné funkčné obdobie zriaďo-

vateľ na návrh rady školy v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia 

návrhu. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výbe-

rového konania. Tento návrh je pre zriaďovateľa záväzný. 

Činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca môže vykonávať ten, kto spĺňa 

kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti alebo na výkon od-

bornej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii, vykonal prvú atestáciu, 

spĺňa podmienku dĺžky výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej 

činnosti a najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérnej pozície vedúce-

ho pedagogického zamestnanca ukončí funkčné vzdelávanie [11]. 

Zriaďovateľ odvolá riaditeľa [19]: 

a) ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, 

b) za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich z osobitného predpisu, 

c) za závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, 

d) ak nespĺňa kvalifikačné predpoklady, 

e) na návrh hlavného školského inšpektora, 

f) na návrh rady školy, 

g) ak neabsolvuje v určenom termíne prípravu vedúcich pedagogických zamest-

nancov (funkčné vzdelávanie, funkčné inovačné vzdelávanie, resp. ďalší 

adekvátny druh vzdelávania), 

h) na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
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Riaditeľ školy taktiež zodpovedá za kontinuálne vzdelávanie, ktoré koordinuje 

podľa ročného plánu kontinuálneho vzdelávania. Ročný plán kontinuálneho 

vzdelávania riaditeľ vydá po vyjadrení zriaďovateľa.  

,,Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavný 

proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavania, 

obnovovania, zdokonaľovania, rozširovania a dopĺňania profesijných kompeten-

cií pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca potrebných na výkon 

pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti.“ [11].  

V zmysle ustanovenia § 35 ods. 4 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogic-

kých zamestnancoch a odborných zamestnancoch v praxi sa realizujú tieto druhy 

kontinuálneho vzdelávania: adaptačné, aktualizačné, inovačné, špecializačné 

a funkčné. 

 Cieľom adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamest-

nanca a začínajúceho odborného zamestnanca je získanie profesijných 

kompetencií potrebných na výkon činností samostatného pedagogického 

zamestnanca alebo samostatného odborného zamestnanca, ktoré nemožno 

získať absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu 

v požadovanom študijnom odbore poskytujúcom požadovaný stupeň 

vzdelania [11]. 

 Cieľom aktualizačného vzdelávania pedagogického zamestnanca a od-

borného zamestnanca je udržanie si profesijných kompetencií potrebných 

na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný výkon 

odbornej činnosti, na výkon riadiacich činností vedúceho pedagogického 

zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca, alebo príprava na vy-

konanie atestácie podľa § 50 [11]. 

 Cieľom inovačného vzdelávania pedagogického zamestnanca a odborné-

ho zamestnanca je zdokonaľovanie profesijných kompetencií potrebných 

na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný výkon 

odbornej činnosti [11].  

 Cieľom špecializačného vzdelávania pedagogického zamestnanca a od-

borného zamestnanca je získanie profesijných kompetencií potrebných na 

výkon špecializovaných činností [11].  

 Cieľom funkčného vzdelávania pedagogického zamestnanca a odborné-

ho zamestnanca je získanie profesijných kompetencií potrebných na vý-

kon riadiacich činností [11].  

Vedúci pedagogický zamestnanec by mal absolvovať [16] v rámci druhov konti-

nuálneho vzdelávania: funkčné vzdelávanie a následne funkčné inovačné 

vzdelávanie, ktoré sú nevyhnutné na výkon vedúcej funkcie. 

Funkčné vzdelávanie má platnosť [16] najviac sedem rokov od jeho ukončenia. 

Platnosť sa predlžuje po každom absolvovaní funkčného inovačného vzdeláva-

nia, ktoré bude ukončené pred uplynutím doby platnosti funkčného vzdelávania. 
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Platnosť funkčného inovačného vzdelávania je päť rokov od jeho ukončenia, 

trvá 200 hodín. Funkčné vzdelávanie poskytujú organizácie kontinuálneho vzde-

lávania zriadené ministerstvom alebo vzdelávacie organizácie iného ústredného 

orgánu štátnej správy. Funkčné vzdelávanie pedagogických zamestnancov cir-

kevných škôl alebo cirkevných školských zariadení môže zabezpečovať aj cir-

kev alebo náboženská spoločnosť. Funkčné vzdelávanie sa ukončuje obhajobou 

písomnej záverečnej práce a záverečnou skúškou pred trojčlennou skúšobnou 

komisiou. Predsedu skúšobnej komisie a jej ďalších členov vymenúva štatutárny 

orgán poskytovateľa. O ukončení funkčného vzdelávania sa vyhotovuje protokol 

podpísaný predsedom a ostatnými členmi skúšobnej komisie. 

Funkčné inovačné vzdelávanie zabezpečujú tí istí poskytovatelia ako v prípade 

funkčného vzdelávania. Ukončuje sa záverečnou prezentáciou a pohovorom pred 

trojčlennou skúšobnou komisiou. O ukončení funkčného inovačného vzdeláva-

nia sa vyhotovuje protokol podpísaný predsedom a všetkými členmi skúšobnej 

komisie.  
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2  VÝVOJ ORGANIZÁCIE A RIADENIA ŠKOLSTVA 

A ŠKOLY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

Kľúčové slová: organizácia a riadenie školstva, školský manažment, manažment školy, 
odvetvové riadenie, teritoriálne riadenie, centralizácia riadenia, demokratizácia uplat-
ňovaná pri riadení, autonómia školy, školská správa, ministerstvo školstva, krajský 
úrad, okresný úrad, obvodný úrad, projekt Konštantín, Milénium, národný program vý-
chovy a vzdelávania, územná samospráva, školská samospráva, obec, samosprávny kraj, 
rada školy, obecná školská rada, územná školská rada, krajský školský úrad, odbor škol-
stva, teória školského manažmentu, aplikovaná vedná disciplína, hraničná vedná discip-
lína, synergetický efekt. 

Jedným z východísk pre analýzu a hodnotenie súčasného stavu organizácie a ria-

denia školstva a školy je reflexia jeho vývoja za predchádzajúce obdobie, najmä 

za obdobie posledných dvoch decénií. V tom čase totiž u nás prebiehali zásadné 

spoločenské a politické premeny, ktorých súčasťou boli i premeny v školstve, 

v jeho organizácii a riadení. 

Organizácia a riadenie školstva a školy sa po roku 1989 dostali do kvalitatívne 

novej situácie v porovnaní s predchádzajúcimi desaťročiami. Rosa v štúdii Ria-

denie školstva a školská kontrola [1] porovnáva dovtedy centralizované, unifi-

kované a ideologicky podfarbené riadenie školstva so starým riadením podniku 

so sériovou výrobou, v ktorom prevládali prikazovacie mechanizmy a procedú-

ry. Autor uvádza, že v starom riadení školstva a školy existovalo priveľa subjek-

tivistického ovplyvňovania riadenia, v ktorom boli uplatňované stranícko-po-

litické vplyvy. 

2.1  ORGANIZÁCIA A RIADENIE ŠKOLSTVA – ŠKOLSKÝ  
MANAŽMENT OD ROKU 1989 DO ROKU 2001 

V období po politických zmenách v roku 1989 sa v riadení škôl odstraňovali naj-

mä hlavné nedostatky limitujúce jeho rozvoj. Patrili k nim centralizmus, ktorý sa 

prejavoval v uplatňovaní vedúcej úlohy komunistickej strany a v podceňovaní 

autonómneho postavenia školy, byrokracia pri riadení škôl spojená s akcentova-

ním direktívnosti, uplatňovanie unifikovaných prístupov k riadeniu namiesto 

uplatňovania plurality a voľby prístupov reflektujúcich osobitné podmienky, 

ideologický, marxisticko-leninský monizmus, ktorý neumožňoval uplatňovať 
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viaceré koncepcie a hodnotové orientácie pri riešení problémov školstva, sovie-

tizácia, jednostranné preberanie iba skúseností sovietskych škôl, čo viedlo 

k značnej izolovanosti od sveta, a zjednodušená orientácia škôl a ich riadenia na 

sledovanie prípravy žiakov na prácu namiesto mnohostranného rozvoja ich 

osobnosti. K ďalším základným nedostatkom riadenia škôl v predchádzajúcom 

období patrila absencia skutočnej, nie iba postulovanej demokracie, prejavujúcej 

sa v účasti učiteľov na riadení, najmä na procesoch rozhodovania v školstve, 

ďalej sem patrila neefektívnosť práce s informáciami, prejavujúca sa v ich ira-

cionálnosti, zdĺhavosti a skreslenosti, malá účinnosť kontrolnej činnosti, ktorá sa 

vykonávala podľa formálnych ukazovateľov, absencia objektívnych kritérií vý-

beru vedúcich zamestnancov v školstve, najmä riaditeľov škôl, absencia cieľovej 

orientácie riadenia na jednotlivých stupňoch a úrovniach, ktorú umocňovala 

ťažkopádnosť trojstupňovej sústavy národných výborov, zúčastňujúcich sa na 

riadení škôl, ale i jednostranný akcent na úlohy plánované vyššími orgánmi, 

namiesto akcentu na úlohy, ktoré vyplývali z potrieb školy, jej zázemia, a ďalšie. 

Prvé východiskové legislatívne predpoklady na riešenie týchto nedostat-

kov v organizácii a riadení škôl po roku 1989 vytvorili zákony Slovenskej ná-

rodnej rady, a to zákon o všeobecnej pôsobnosti organizácií a ministerstiev 

z roku 1990 [2] a zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve z roku 

1990 [3]. Zákon o všeobecnej pôsobnosti a organizácii ministerstiev z roku 1990 

a naň nadväzujúce ďalšie právne normy upravovali po novom pôsobnosť a úlohy 

Ministerstva školstva SR a ostatných orgánov v systéme riadenia a správy škol-

stva. V súlade s týmto zákonom bol vypracovaný nový štatút Ministerstva škol-

stva SR, ktorý schválila vláda SR. Štatút orientoval riadenie a správu škôl 

usmerňovanú ministerstvom školstva na spoločenskú a politickú situáciu, ktorá 

vznikla po roku 1989, na nové ciele a úlohy školstva, ktoré boli vyjadrené 

v postupných programových vyhláseniach jednotlivých vlád na ich funkčné ob-

dobie. I keď programové vyhlásenia reflektovali osobitosti politickej orientácie 

jednotlivých vlád, temer všetky v oblasti školstva upriamovali pozornosť na 

zabezpečenie slobody vzdelávania, humanizácie školy a v oblasti riadenia škôl 

na demokratizáciu, efektívnosť a optimalizáciu. 

Podľa zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve z roku 1990 [3] 

z bývalých národných výborov, ktoré vykonávali pôsobnosť na úseku školstva, 

boli vytvorené na regionálnej úrovni školské správy, ktoré boli priamo podriade-

né ministerstvu školstva. Školské správy prevzali pôsobnosť bývalých národ-

ných výborov, ktoré ju vykonávali podľa dovtedy platného zákona Slovenskej 

národnej rady z roku 1978 o štátnej správe v školstve [4]. Výnimku tvorila škol-

ská inšpekcia a krajské pedagogické ústavy, ktoré prešli do priamej pôsobnosti 

ministerstva školstva a transformovali sa na ústredné inšpekčné centrum, ústred-

né metodické centrum a regionálne metodické centrá. 

V sídlach územnej pôsobnosti bývalých krajských národných výborov a okres-

ných národných výborov vznikli dva typy regionálnych školských správ: 
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a) Školské správy škôl a školských zariadení, ktoré spravovali školy patriace 

pred vznikom školskej správy do pôsobnosti okresných národných výborov 

mestských národných výborov a miestnych národných výborov. Patrili sem 

najmä materské a základné školy. 

b) Školské správy škôl a školských zariadení, ktoré spravovali školy a školské 

zariadenia patriace pred vznikom školskej správy do pôsobnosti bývalých 

krajských národných výborov. Patrili sem najmä stredné školy. 

Kompetencie školských správ boli situované prevažne do roviny správnej a eko-

nomickej. Nedisponovali kompetenciami v oblasti pedagogického riadenia škôl 

a školských zariadení. Tieto kompetencie prislúchali ministerstvu školstva, ktoré 

pri ich realizácii využívalo nezávislú školskú inšpekciu, ktorá na regionálnej 

úrovni vykonávala inšpekciu podľa vyhlášky ministerstva školstva o školskej 

inšpekcii z roku 1991 [5], kontrolovala úroveň a výsledky výchovy a vzdeláva-

nia, úroveň pedagogického riadenia a materiálno-technických podmienok škôl. 

Školská inšpekcia bola nezávislá od školských správ. 

Metodické usmerňovanie pedagogických a vedúcich pedagogických zamestnan-

cov škôl a školských zariadení, smerujúce ku skvalitňovaniu činnosti škôl 

a k riadeniu škôl zabezpečovali regionálne metodické centrá, ktoré prevzali pô-

sobnosť od bývalých krajských pedagogických ústavov. Na metodickom usmer-

ňovaní škôl na okresnej úrovni sa podieľali metodické oddelenia školských 

správ. Kompetencie metodických orgánov plnili poradenskú funkciu, nemali 

rozhodovacie a prikazovacie kompetencie v oblasti pedagogického riadenia škôl 

a školských zariadení.  

Transformáciou bývalých odborov školstva okresných národných výborov 

a krajských národných výborov na školské správy a kvalitatívnou zmenou kon-

cepcie činnosti ministerstva školstva, reflektujúceho nové spoločenské pod-

mienky, sa podarilo v pomerne krátkom čase po novembri 1989 zvládnuť zásad-

né zmeny, ktoré vyplynuli zo zákona z roku 1990 o všeobecnej pôsobnosti orga-

nizácií a ministerstiev [2] a zo zákona z roku 1990 o štátnej správe v školstve 

a v školskej samospráve [3]. 

Zmeny zabezpečili plynulý pedagogický proces v školách i pri značnej obmene 

vedúcich zamestnancov v školách a školských správach. Bol nastolený odvetvo-

vý systém riadenia a správy škôl, ktorý zabezpečoval komplexné pedagogické, 

metodické, personálne a ekonomicko-správne riadenie škôl. Zabránil negatív-

nym vonkajším vplyvom na prácu škôl. Umožnil pružnejšie a kvalifikovanejšie 

rozhodovanie bez neprofesionálnych zásahov do pedagogickej a ekonomickej 

oblasti škôl a školstva. Umožnil účelové využívanie rozpočtových prostriedkov 

a prijímanie žiaducich opatrení.  

Avšak i odvetvový model riadenia škôl školskými správami bol za niekoľko 

rokov podrobený kritike, ktorá viedla k jeho zmene. Vyčítala sa mu najmä od-

trhnutosť školskej správy od ďalších orgánov regionálnej verejnej správy a ob-
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čianskej samosprávy a zvýšené finančné náklady na izolované – samostatné 

školské úrady. V rámci reformy verejnej správy v roku 1996 bola reformovaná 

i správa škôl. Zákonom z roku 1996 o organizácii miestnej štátnej správy [10] 

bolo na výkon regionálnej štátnej správy zriadených 8 krajských úradov a 72 

okresných úradov. Bola im postúpená i pôsobnosť na druhom stupni výkonu 

štátnej správy na úseku školstva, mládeže a telesnej kultúry. Okresné a krajské 

úrady prevzali pôsobnosť bývalých školských správ. Na výkon správy školstva 

boli na nich zriadené odbory školstva, ktorých súčasťou bol i úsek kultúry 

a školská inšpekcia. 

V pôsobnosti okresných úradov boli školy miestneho významu: základné školy, 

základné umelecké školy, osobitné školy a iné školské zariadenia miestneho 

významu. 

V pôsobnosti krajského úradu boli všetky školy a školské zariadenia nad okres-

ného významu: stredné školy, špeciálne školy a špeciálne školské zariadenia, 

záujmové vzdelávacie zariadenia, domovy mládeže, školské stravovacie zaria-

denia pri internátnych školách, strediská odbornej praxe, školské výpočtové 

strediská, pedagogicko-psychologické poradne pre stredné školy a centrálne 

výrobne jedál pre školské stravovanie a strediská školského stravovania. 

Zásadnou zmenou riadenia oproti riadeniu školskými správami bola orientácia 

odborov školstva a kultúry na usmerňovanie pedagogickej činnosti vrátane škol-

skej inšpekcie. Zabezpečenie predpokladových činností pre školy (hospodársko-

správnych, mzdových a personálnych) bolo realizované inými organizačnými 

útvarmi okresných a krajských úradov (odbor organizačný, finančný, správa 

vnútornej prevádzky).  

Odbory školstva krajských a okresných úradov boli spravidla členené na oddele-

nie inšpekcie, oddelenie metodicko-riadiace a oddelenie kultúry mládeže a tele-

snej kultúry. 

Prednostom krajského úradu prislúchalo na úseku školstva spolupracovať s mi-

nistrom školstva, vymenúvať vedúceho odboru školstva i riaditeľov škôl a škol-

ských zariadení v jeho správe. Vedúci odboru školstva krajského úradu zodpo-

vedal za výkon štátnej správy školstva v príslušnom kraji. 

Prednosta okresného úradu a vedúci odboru školstva okresného úradu mali ob-

dobné kompetencie ako prednostovia a vedúci odboru školstva krajského úradu, 

avšak situované do oblasti správy škôl a školských zariadení v kompetencii ok-

resu. 

V publikácii Obdržálek et al.: Riadenie školstva v Slovenskej republike [11] sú 

analyzované a hodnotené klady a zápory riadenia škôl a školských zariadení 

krajskými a okresnými úradmi. Za klady boli v publikácii označené tieto oblasti: 

 školská správa ako subsystém celospoločenského riadenia sa stala súčas-

ťou verejnej správy (makrosystému) odstránila sa jej izolovanosť; 
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 územná pôsobnosť orgánov školskej správy sa dostala do zhody s územ-

ným usporiadaním štátu, čo vytvorilo predpoklad pre horizontálnu súčin-

nosť školstva s ďalšími orgánmi štátnej správy; 

 včlenením školskej inšpekcie do odborov školstva boli vytvorené priazni-

vejšie podmienky na jednotu riadenia a kontroly školstva; 

 začlenením školstva do okresných a krajských úradov boli vytvorené lep-

šie predpoklady na uplatňovanie regionálnych osobitostí pri realizovaní 

výchovy a vzdelávania. 

Ako zápory boli v publikácii formulované tieto oblasti: 

 reformou sa nedosiahlo uplatňovanie účasti obecnej a regionálnej samo-

správy na riadení a správe škôl, čím sa nedospelo k uplatneniu zásad Eu-

rópskej charty, ktorá deklaruje právo miestnych a regionálnych samospráv 

riadiť a spravovať verejné záležitosti. K nim patrilo i školstvo, prostred-

níctvom volených orgánov; 

 i keď časť právomocí správy školstva sa decentralizovala z vyšších stup-

ňov štátnej správy na nižšie stupne, z ministerstva na krajské a okresné 

úrady, ostala prílišná koncentrácia právomocí na prednostoch krajských 

a okresných úradov. Rozhodovacia právomoc odborníkov, vedúcich odbo-

rov školstva, najmä v personálnych a mzdových oblastiach bola obmedze-

ná. Tým sa oslabil rezortný – odborný vplyv na obsadzovanie funkcií 

v školách a v školských zariadeniach; 

 dva stupne regionálnej štátnej správy (8 krajov a 72 okresov) bez uplatne-

nia pôsobností obcí a regiónov komplikovali na rozlohe celého Slovenska 

možnosť uplatňovať racionalizáciu a hospodárnosť (problémy s dopravou, 

ťažkosti vo väčších celkoch zovšeobecňovať skúsenosti škôl a ďalšie); 

 vnútorné členenie odborov školstva a náplň činnosti jednotlivých oddelení 

neumožňovali dostatočne uplatňovať hľadisko optimalizácie. Nebola dosta-

točne rozlíšená odborno-pedagogická činnosť od organizačnej a administra-

tívno-správnej činnosti, tiež neboli upravené vzťahy okresnej, krajskej 

a ústrednej školskej inšpekcie, metodických oddelení odborov školstva 

okresných úradov a krajských úradov k regionálnym metodickým centrám, 

ktoré ostali pod priamou ústrednou správou ministerstva školstva. 

Z analýzy vyplýva, že zmeny vyvolané zákonom o organizácii miestnej štátnej 

správy z roku 1996 [10], ktoré mali na úseku školstva zabezpečiť skvalitnenie 

riadenia, najmä demokratickosť riadenia a správy, racionálnosť, odbornosť 

a hospodárnosť, sa iba z časti podarilo naplniť. 

Od deväťdesiatych rokov minulého storočia sa v odborných školských kruhoch 

stále viac ozývajú názory, v ktorých sa odborníci kriticky vyjadrujú k absencii 

koncepčných materiálov, ktoré by orientovali školstvo na perspektívny rozvoj, 

vrátane jeho organizácie a riadenia. Programové vyhlásenia vlád dokázali iba 

sčasti splniť túto úlohu, do značnej miery reflektovali subjektívny pohľad víťaz-

ných alebo koaličných strán vytvárajúcich vládu. Z tohto dôvodu sa do centra 
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pozornosti odborníkov dostávala úloha vypracovať koncepčné materiály dlho-

dobého rozvoja nášho školstva. Tieto materiály postupne vznikali. Na ich vypra-

cúvaní sa najčastejšie podieľali expertné skupiny vytvorené pri ministerstve 

školstva alebo i inde. Za najaktuálnejšie z nich považujeme:  

1. Projekt Konštantín [7] charakterizuje funkciu vzdelávania v nových spoločen-

ských podmienkach. Odporúča uplatňovať liberalizáciu vzdelávania, individua-

lizáciu výučby, pluralizáciu foriem vzdelávania, rozvoj mimovyučovacích záuj-

mových aktivít, modernizáciu školského manažmentu, decentralizáciu riadenia 

školstva, zvýšenie účinnosti kontroly, odstránenie odlúčenosti vzdelávania od 

praktického života spoločnosti, odstránenie centralizácie školstva, uplatnenie 

účasti občanov na riadení výchovy a vzdelávania. 

V projekte je kriticky hodnotený vtedajší model riadenia školstva podľa zákona 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve z roku 1990 [3]. 

Navrhovali sa tu tiež odstrániť deformácie z financovania školstva, presunúť 

zabezpečovanie prevádzkových a vecných nákladov na školy s právnou subjek-

tivitou a na územnú samosprávu a špecializovanú praktickú odbornú prípravu 

hradiť zamestnávateľskou sférou. 

Súčasťou návrhu projektu Konštantín boli zásady uplatňovania transformácie 

súčasného vzdelávacieho systému na pluralitný systém, ktorý by zabezpečoval: 

 verejný charakter, ktorý by nadraďoval vzdelávacie služby občanom nad 

záujmy rezortného, sektorového charakteru, 

 vyznačoval sa otvorenosťou a flexibilitou, 

 rešpektoval schopnosti a individuálne potreby každého účastníka vzdelá-

vania, 

 zvyšoval prestíž práce učiteľa, 

 hospodáril s verejnými prostriedkami na vzdelávanie objektívnejšie, pre-

hľadnejšie a efektívnejšie, 

 umožňoval štátny dohľad nad kvalitou vzdelávacích služieb pri rešpekto-

vaní vysokej miery samostatnosti vzdelávacích inštitúcií a umožňoval ve-

rejnosti efektívne vstupovať do tvorby a riadenia edukačného systému. 

Projekt Konštantín považujeme za koncepčne a teoreticky kvalitne rozpracovaný 

a zdôvodnený. Možno mať výhrady k príliš liberálnemu ponímaniu vzdelávania 

a k nedoceňovaniu regulujúceho vplyvu štátu na školstvo. Chýbali mu tiež eko-

nomické prepočty dopadu navrhovaných koncepčných zmien na proces ich po-

stupnej realizácie. 

2. Koncepcia rozvoja školstva s dlhodobým výhľadom [8] je ďalším významným 

materiálom ovplyvňujúcim strategické zámery v oblasti organizácie a riadení 

školstva.  

Materiál bol vypracovaný expertnou komisiou pri ministerstve školstva na účely 

rokovania Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Úlohy školstva, jeho organizá-
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cie a riadenia sú v ňom interpretované v kontexte s perspektívnym rozvojom 

Slovenska v rámci Európskej únie.  

Na základe analýzy stavu rozvoja spoločnosti a zohľadnenia jej reálnych mož-

ností a potrieb sa v navrhovanej koncepcii naznačujú tieto perspektívne zámery: 

 skvalitniť sieť predškolských zariadení a zabezpečiť zaškoľovanie všet-

kých päťročných detí, 

 základné školy previesť pod správu miestnych samosprávnych orgánov, 

stredné školy pod správu regionálnych samosprávnych orgánov, ale zacho-

vať pritom kompetencie štátu v odbornom riadení výchovy a vzdelávania, 

 výraznejšie diferencovať vzdelávanie na gymnáziách a nerátať s ďalším 

rozvojom osemročných gymnázií, 

 zachovať kompetencie štátnej správy v riadení stredných odborných uči-

líšť a koncipovať na nich tri stupne vzdelávania: základné odborné, stred-

né odborné a úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch 

štvorročného štúdia alebo nadstavbového štúdia, 

 rozšíriť možnosti odborného vzdelávania v postsekundárnych (pomaturit-

ných) formách štúdia absolventov stredných škôl, 

 účinnejšie prepojiť výchovu mimo vyučovania so školami, 

 zabezpečiť rozvoj foriem celoživotného vzdelávania a jeho realizáciu pre-

sunúť na príslušné vzdelávacie inštitúcie na miestnej a regionálnej úrovni, 

 zabezpečiť kvalitnú prevádzku škôl prípravou záväzných finančných nor-

matívov, 

 vypracovať komplex systémových opatrení na posilnenie spoločenského 

postavenia učiteľov. 

Koncepcia rozvoja školstva s dlhodobým výhľadom sa v školstve postupne rea-

lizovala, a stala sa i jedným z východísk pre ďalšie hlbšie rozpracúvanie jednot-

livých oblastí organizácie a riadenia škôl v ďalších dokumentoch. 

3. Milénium, národný program výchovy a vzdelávania na najbližších 15 až 20 

rokov [9] možno považovať za najvýznamnejší kľúčový dokument orientovaný 

na zmeny v oblasti výchovy, vzdelávania a školstva v Slovenskej republike.  

Vychádza z hodnotenia stavu spoločensko-ekonomických podmienok a perspek-

tívnych potrieb a požiadaviek tak na osobnostný rozvoj, ako i na modernú de-

mokratickú spoločnosť v oblasti výchovy a vzdelávania. Uvádza súbor strate-

gických zámerov a opatrení na ich realizáciu. Riadenie škôl a školstva je v tomto 

programe charakterizované ako neuralgický bod školstva, za najslabšie ohnivko, 

ktoré môže podmieniť neúspech či zlyhanie celého systému. 

Podľa programu sa má riadenie orientovať najmä na demokratizáciu a decentra-

lizáciu na všetkých úrovniach, na uplatňovanie princípu subsidiarity v praxi, na 

realizáciu právnej subjektivity škôl a školských zariadení, na profesionalizáciu 

riadenia. 
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Moderný manažment podľa autorov programu predpokladá hlbšie rozpracovať 

a naplniť tak strategicko-riadiace, ako i operatívno-riadiace funkcie. V programe 

je akcentované hodnotenie (sebahodnotenie, autoevaluácia) škôl a školských 

zariadení s maximálnou mierou objektívnosti, odbornosti a efektívnou spätnou 

väzbou, aj prostredníctvom vyspelej, nezávislej školskej inšpekcie. 

Pre ďalšie obdobie sa v Miléniu konkretizuje návrh na tieto oblasti riadenia: 

 zvýšiť výdavky na školstvo v SR do roku 2006 aspoň na 5 % HDP; 

 decentralizovať, zracionalizovať riadenie škôl a školských zariadení pre-

sunom kompetencií riadenia na školy a komunity; 

 zmeniť charakter pôsobenia ministerstva školstva, orientovať jeho činnosť 

viac na koncepciu a odbornosť, namiesto operatívnych úloh; 

 reštrukturalizovať a racionalizovať sieť stredných škôl, definovať organi-

začno-štrukturálne väzby zariadení výchovného, mimovyučovacieho a mi-

moškolského charakteru na školu a výchovu, posilniť rozvoj predškolskej 

výchovy, podporiť rozvoj poradenských, servisných a podporných činnos-

tí pre školu, výchovu a vzdelávanie, rozšíriť ich na celoživotné vzdeláva-

nie, podporiť rozvoj terciárneho, diverzifikovaného vzdelávania, porovna-

teľného s krajinami EÚ; 

 vytvoriť racionálny model úplnej právnej subjektivity všetkých škôl 

a školských zariadení; 

 zaviesť kontrolu výstupov výchovy a vzdelávania prostredníctvom celoná-

rodných výkonových štandardov, prostredníctvom kontroly školy zo stra-

ny riaditeľa, rady školy, rodičov, štátnej školskej inšpekcie, štandardizo-

vať oblasť vzdelávania obsahovými, výkonovými a výstupnými štandar-

dmi, ktoré sa stanú otvorenou súčasťou pedagogických dokumentov; 

 pripraviť model decentralizácie štátnej správy a samosprávy; 

 vypracovať a schváliť zákon o financovaní škôl; 

 vypracovať a schváliť nový školský zákon; 

 základným a rozhodujúcim článkom v decentralizovanej sústave riadenia 

sa mal stať podľa projektu riaditeľ školy, rada školy, miestna komunita; 

tieto inštitúcie v konkurenčnom prostredí majú bezprostredne riadiť školu 

a rozhodovať o základných otázkach jej života; 

 vybudovať nielen nezávislú, ale najmä vysoko odbornú inšpekciu; 

 vypracovať jasné kritériá pre personálnu politiku v školstve; 

 zabezpečiť kvalitný informačný systém v školstve; 

 vytvoriť legislatívne podmienky pre ďalší rozvoj neštátnych škôl; 

 zriaďovať ďalšie združené školy; 

 v národnostnom školstve uplatniť princíp rovných šancí; 

 prepracovať systém vyhľadávania, diagnostikovania a rozvoja talentova-

ných žiakov; 

 venovať zvýšenú pozornosť vedeniu výchovy sociálne a stimulačne zane-

dbaných rómskych detí. 
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Program Milénium bol akceptovaný odbornými i pedagogickými kruhmi, škol-

skou správou i širokou verejnosťou. Jeho tézy sa postupne právne legalizovali 

do podoby legislatívnych noriem a opatrení v oblasti pedagogickej činnosti. 

2.2  ORGANIZÁCIA A RIADENIE ŠKOLSTVA – ŠKOLSKÝ  
MANAŽMENT OD ROKU 2001 PO SÚČASNOSŤ 

Reforma riadenia a správy škôl reflektujúca požiadavky koncepčných materiálov 

– analýz a projektov orientovaných na perspektívny rozvoj školstva venovala 

zvýšenú pozornosť účasti územných samosprávnych orgánov, obcí a regiónov 

na správe škôl. Konkretizoval a právne ju legalizoval kompetenčný zákon z roku 

2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyš-

šie územné celky – samosprávne kraje [12] a zákon z roku 2003 o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve [6]. 

Na obce bola prenesená správa škôl a školských zariadení miestneho významu 

(materských škôl, základných škôl, jazykových škôl, školských klubov detí, 

školských stredísk záujmovej činnosti, centier voľného času). Obec kontroluje 

ich hospodárenie, prideľuje im finančné prostriedky, a to nielen školám, ktoré 

zriaďuje, ale i súkromným školám a cirkevným školám v obci. Na prenesený 

výkon štátnej správy sú obci prideľované finančné prostriedky zo štátneho roz-

počtu. Obce voči školám vykonávajú štátnu správu na druhom stupni, zatiaľ čo 

riaditeľ školy túto realizuje na prvom stupni. Obec vymenúva a odvoláva riadite-

ľov škôl a školských zariadení, patriacich do jej správy. Zástupcovia obce s ra-

dou školy a riaditeľom školy prerokúvajú koncepciu rozvoja školy, rozpočet 

školy a materiálno-technické podmienky činnosti školy a školského zariadenia, 

požiadavky obce na starostlivosť o žiakov a správu o výsledkoch výchovy 

a vzdelávania školy. V obci alebo vo viacerých obciach, ktoré majú spoločný 

obecný úrad, zabezpečuje odborné činnosti v oblasti školstva, mládeže a telesnej 

kultúry školský úrad. 

Na vyššie územné celky (samosprávne kraje) bola prenesená správa stredných 

škôl a školských zariadení presahujúcich miestny význam. Samosprávne kraje 

zriaďujú a rušia stredné školy a školské zariadenia, ktoré spravujú, vymenúvajú 

a odvolávajú riaditeľov škôl a školských zariadení, ktoré spravujú, vykonávajú 

ich hospodársku kontrolu, prideľujú finančné prostriedky školám, ktoré zriaďu-

jú, zabezpečujú stravovanie a ubytovanie žiakov a študentov stredných škôl, 

vykonávajú štátnu správu na druhom stupni voči školám a školským zariade-

niam, ktoré spravujú.  

Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve [6] legalizuje posilnenie 

demokratizácie pri riadení školstva nielen prostredníctvom kompetencií miestnej 

a regionálnej samosprávy pri riadení, ale i prostredníctvom legalizácie širších 

kompetencií školských rád – samosprávnych orgánov školstva. 
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Uplatňovanie samosprávnosti prostredníctvom rady školy začalo síce už v 90. 

rokoch 20. storočia schválením zákona o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve z roku 1990 [3], v ktorom je rada školy legalizovaná ako samo-

správny orgán na presadzovanie miestnych záujmov rodičov a pedagógov 

v oblasti výchovy a vzdelávania. Jej funkcia však bola iba rámcovo, menej kon-

krétne vymedzená. Jej konkretizáciu a precizáciu vymedzuje až zákon z roku 

2003 [6]. Zákon charakterizuje radu školy ako iniciatívny a poradný samospráv-

ny orgán školy, ktorý sa nielen vyjadruje k aktuálnym školským problémom 

a presadzuje záujmy rodičov, žiakov a pedagogických zamestnancov školy 

a školského zariadenia a plní funkciu verejnej kontroly činnosti školy, ale usku-

točňuje i výberové konanie na funkciu riaditeľa školy a navrhuje kandidátov na 

vymenovanie do tejto funkcie. Ďalej sa vyjadruje ku koncepčným zámerom ško-

ly a jej rozpočtu o hospodárení školy. Členmi rady školy sú zvolení zástupcovia 

zamestnancov školy, rodičov, delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy, obec-

nej samosprávy a sociálnych partnerov školy. 

Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve [6] zaraďuje medzi 

samosprávne orgány v školstve i obecnú školskú radu, orientujúcu svoju činnosť 

na vyjadrovanie sa, posudzovanie a kontrolu verejných záujmov na školách 

v obci. Vyjadruje sa k činnosti zriaďovateľov škôl a školských zariadení, ku 

koncepcii rozvoja škôl, k materiálno- technickým a sociálnym podmienkam 

zamestnancov škôl a školských zariadení, k správam o výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch škôl a školských zariadení. Jej členov volia zamestnanci miestnych 

škôl a školských zariadení, rodičia žiakov a obecné zastupiteľstvo. 

Na území spravovanom samosprávnym krajom plní funkciu samosprávneho 

školského orgánu územná školská rada. Orientácia jej činnosti a jej zloženie 

reflektuje jej pôsobnosť na krajskej úrovni, podobne ako obecná školská rada 

plní túto pôsobnosť v obci. 

Orgán školskej samosprávy, ktorý reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje 

ich záujmy vo vzťahu k vedeniu školy, predstavuje podľa zákona o štátnej sprá-

ve v školstve a školskej samospráve [6] žiacka školská rada. Vyjadruje sa 

k otázkam a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania, ku školskému 

poriadku, predkladá k nim svoje návrhy a pripomienky a volí a odvoláva svojho 

zástupcu do rady školy. 

Realizované činnosti školských rád ukázali ich pozitíva, spojené najmä s rozvo-

jom samosprávnosti a aktivizáciou učiteľov, rodičov a starších žiakov na stred-

ných školách, ale i problémové oblasti spočívajúce v nevhodnej proporcionál-

nosti ich zloženia a v podcenení uplatňovania rozmeru odbornosti v ich činnosti. 

Prenos kompetencií pri riadení regionálneho školstva na obce a samosprávne 

kraje, ale i uplatňovanie ich samosprávnosti v školstve prostredníctvom škol-

ských rád a problémy s tým súvisiace kriticky zhodnotili autori Beňo, Šimčáko-

vá a Herich v štúdii Manažment školy a jeho realizácia [13]. Pri analýze prob-
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lémových miest uplatňovania samosprávnosti v školstve autori hodnotia, že štát 

sa zriekol zodpovednosti za školy a miestna samospráva nie je odborne pripra-

vená ich riadiť. Riaditelia škôl podľa spomenutých autorov síce dostali kompe-

tencie, ale na druhej strane ich o ne oberajú obce a vyššie územne celky, pres-

nejšie často nekompetentní starostovia obcí alebo úradníci vyšších územných 

celkov. Odporúčajú spresniť a vyjasniť postavenie riaditeľa školy voči zriaďova-

teľovi školy a na druhej strane zabrániť nekompetentným zásahom do riadenia 

škôl zo strany zriaďovateľov. Odporúčajú posilniť právomoci riaditeľa školy 

v pracovnoprávnych vzťahoch, vymedziť právomoci zriaďovateľa voči školám 

s právnou subjektivitou. Kritizujú, že právna subjektivita priniesla preťaženosť 

riaditeľom škôl v oblasti ekonomického riadenia školy, ktoré sa realizuje na úkor 

kvalitného pedagogického riadenia. Ďalej odporúčajú optimalizovať sieť škôl 

podľa potrieb trhu práce a zrušiť ekonomicky neefektívne školy. Autori štúdie 

ďalej navrhujú zmeniť zloženie rady školy, zvýšiť proporciu učiteľov v nej. Časť 

respondentov výskumu, riaditeľov škôl a učiteľov vo výpovediach, podľa kto-

rých autori štúdiu spracovali, navrhovala odobrať rade školy kompetenciu voliť 

riaditeľa školy. Odporúčali vyberať ho odbornou výberovou komisiou. 

V oblasti financovania odporúčajú zrušiť medzistupne financovania škôl pro-

stredníctvom ich zriaďovateľov – obecných a regionálnych samospráv, ktoré 

často zdržiavajú finančné prostriedky pod rôznymi zámienkami. Odporúčajú, 

aby financie prichádzali priamo od štátu na účet školy. 

Popri kritickej analýze uplatňovania samosprávnosti možno vidieť i dosiahnuté 

pozitíva jej realizácie. Vidíme ich v nahradení centralistického riadenia, uplat-

ňovaného po desiatky rokov štátnou správou, ktorú realizovalo ministerstvo 

a v určitých obdobiach jednotlivé regionálne útvary štátnej správy (krajské úra-

dy, obvodné úrady, okresné úrady, krajské školské úrady), účasťou územnej 

samosprávy na riadení (obce, mestá, a vyššie územné celky). Územná samosprá-

va popri všetkých spomínaných nedostatkoch má bližšie k problémom škôl loka-

lizovaným na území obce, mesta, kraja. Decentralizáciou získali územné samo-

správy viac kompetencií na úkor štátnej správy, čo hodnotíme ako skvalitňova-

nie demokratizácie uplatňovanej pri riadení škôl. 

Pozitívne hodnotíme zvýšenú pozornosť územnej samosprávy zameranú na ak-

tuálne otázky financovania školstva. I keď problém financovania škôl nie je stále 

uspokojivo riešený, obce a mestá zastúpené Združením miest a obcí Slovenska 

cieľavedome uplatňujú voči štátnej správe tlak na zvyšovanie financií pre školy, 

najmä prostredníctvom zvyšovania percenta z podielových daní. 

Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve z roku 2003 [6] legali-

zuje okrem kompetencií samosprávnych orgánov v školstve i kompetencie kraj-

ských školských úradov, ako orgánov miestnej štátnej správy na správu škôl 

a školských zariadení. Na krajské školské úrady prešla časť kompetencií býva-

lých krajských a okresných úradov. Krajské školské úrady sa stali špecializova-

ným odvetvovým orgánom správy škôl a školských zariadení, ktoré sa nachádza-
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jú na území príslušného kraja. Do ich kompetencií sa dostalo zriaďovanie a ru-

šenie škôl a zariadení so špeciálnym zameraním, medzi ktoré patrili špeciálne 

materské školy, špeciálne základné školy, špeciálne stredné školy, praktické 

školy, odborné učilištia, špeciálne výchovné zariadenia, v ktorých sa výchova 

a vzdelávanie uskutočňuje v cudzom jazyku, zariadenia špeciálno-pedagogic-

kého poradenstva, pedagogicko-psychologické poradne pre predškolské zariade-

nia a základné školy, pedagogicko-psychologické poradne pre stredné školy 

a školské zariadenia. 

Krajský školský úrad zriaďoval i materské školy, ak obec nevytvorila podmien-
ky na predškolskú výchovu, základné školy, ak obec nezabezpečila plnenie po-
vinnej školskej dochádzky a nebolo možné určiť spoločný školský obvod, stred-
né školy a strediská praktického vyučovania, ak samosprávny kraj nezabezpečil 
výchovu a vzdelávanie v požadovanom študijnom programe alebo učebnom 
odbore, alebo ak išlo o školu, triedu, ktorá mala vzniknúť na základe medziná-
rodnej zmluvy. 

Krajský školský úrad vykonával štátnu správu na prvom stupni vo veci rozhodo-
vania o rovnocennosti dokladov o vzdelaní, vydávaných základnými a strednými 
školami v zahraničí, na druhom stupni rozhodoval vo veciach, v ktorých na pr-
vom stupni rozhodol riaditeľ školy. 

Vo vzťahu ku školám a školským zariadeniam v jeho správe sa jeho činnosť 
orientovala najmä na otázky súvisiace s priestorovým a materiálno-technickým 
vybavovaním a financovaním škôl a školských zariadení, na investičnú výstav-
bu, na zabezpečovanie stravovania žiakov, na finančnú kontrolu, na vybavovanie 
sťažností a petícií občanov a zákonných zástupcov žiakov, na personálnu agendu 
riaditeľov škôl. Ďalej sa jeho činnosť orientovala na poskytovanie poradenstva 
obciam, samosprávnym krajom a zriaďovateľom neštátnych škôl v oblastiach 
pedagogického, materiálno-technického, finančného a personálneho riadenia 
škôl a školských zariadení. 

Krajský školský úrad vydával tiež organizačné pokyny pre zriaďovateľov a ria-
diteľov škôl vo svojej územnej pôsobnosti. 

Krajský školský úrad riadil prednosta, ktorého vymenúvala a odvolávala vláda 

na návrh ministra školstva. 

K 1.1.2013 bola zákonom o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe 

[14] zrušená špecializovaná štátna správa na úrovni krajov, teda i krajské škol-
ské úrady. Tým sa zmenil a doplnil zákon o štátnej správe a samospráve škôl 
z roku 2003 [6] a zákon o financovaní základných a stredných škôl a školských 
zariadení z roku 2003 [16]. Väčšina kompetencií krajských školských úradov 
prešla na obvodné úrady v sídle krajov. Avšak už k 1.10.2013 nadobudol účin-
nosť nový zákon o organizácii štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov z roku 2013 [15], podľa ktorého bola vytvorená nová štruktúra orgánov 
miestnej štátnej správy. Došlo k integrácii orgánov bývalej špecializovanej štát-
nej správy ich včlenením do jedného štátneho úradu – okresného úradu. 
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Okresné úrady v sídle krajov prevzali štátnu správu v školstve, ktorá bola preve-

dená z krajských školských úradov k 1.1.2013 na obvodné úrady v sídle krajov. 

Podľa smernice ministerstva vnútra [27] sa na okresných úradoch v sídle krajov 

zriaďujú odbory školstva na výkon správy v školstve. Tieto sa členia na: 

a) Úsek odborných a metodických činností, ktorý sa orientuje najmä na usmer-

ňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v ich 

správe, v zmysle platných právnych noriem. S týmto cieľom okresný úrad: 

 vydáva organizačné pokyny pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a škol-

ských zariadení v jeho správnej pôsobnosti, 

 vykonáva odborno-metodické konzultačné činnosti pre vedúcich zamest-

nancov škôl, školských zariadení a ostatných pedagogických zamestnan-

cov patriacich do jeho správnej pôsobnosti, 

 kontroluje dodržiavanie právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelá-

vania, 

 vykonáva štátnu správu na druhom stupni vo veciach, o ktorých na prvom 

stupni rozhoduje riaditeľ školy alebo školského zariadenia, 

 vykonáva štátnu správu na prvom stupni vo veciach rozhodovania o rov-

nocennosti dokladov o vzdelaní, vydávaných zahraničnými školami, 

 vykonáva štátnu správu v oblasti jeho správnej pôsobnosti, súvisiacu s ur-

čovaním školského obvodu, s plnením povinnej školskej dochádzky, za-

členením žiaka do škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

so sieťou škôl a školských zariadení, kontrolou odbornej činnosti v oblasti 

výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Úsek odborných a metodických činností orientuje svoju činnosť v oblasti je-
ho správnej pôsobnosti i na metodicko-odborné poradenstvo, na zapájanie 
pedagogických zamestnancov do rozpracúvania aktuálnych otázok výchovy 
a vzdelávania a na spoluprácu s Metodicko-poradenským centrom a jeho re-
gionálnymi a detašovanými pracoviskami, so Štátnym pedagogickým ústa-
vom, so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania v oblasti metodiky a ria-
denia výchovno-vzdelávacieho procesu. Okrem uvedených činností plní tento 
úsek i početné ďalšie funkcie súvisiace s organizovaním, usmerňovaním 
a kontrolou jednotlivých oblastí a činností orientovaných na odbornú a meto-
dickú činnosť škôl a školských zariadení v pôsobnosti jeho správy. 

b) Úsek analýz, finančných a kontrolných činností orientuje činnosť na komplex 

problémov súvisiacich s financovaním školstva patriaceho do jeho správnej 

pôsobnosti a na financovanie škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďova-

teľom.  

V súvislosti s financovaním školstva patriaceho do jeho správnej pôsobnosti 

sa orientuje najmä na rozpočet škôl jednotlivých zriaďovateľov, ku ktorým 

patrí okresný úrad, samosprávny kraj, obce, cirkvi a súkromí zriaďovatelia, 

rozpisuje výšku normatívnych prostriedkov zriaďovateľom škôl, vypočítava 

objem limitov normatívnych finančných prostriedkov jednotlivých zriaďova-

teľov, spracúva súhrnnú správu o hospodárení zriaďovateľov, oznamuje 
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upravený rozpočet normatívnych a nenormatívnych výdavkov jednotlivým 

zriaďovateľom, vypracúva správu o hospodárení školstva v kraji. 

V oblasti financovania škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, 

orientuje svoju činnosť najmä na plánovanie, realizovanie a kontrolu ich fi-

nancovania. 

c) Úsek špecializačných činností je orientovaný najmä na štátny dohľad na fi-

nancovanie školstva v jeho správnej pôsobnosti, na jeho účelnosť a efektív-

nosť, na usmerňovanie ako nakladať s majetkom, realizovať personálnu prá-

cu, správne stanovovať mzdy zamestnancom škôl a školských zariadení, ďa-

lej ako uplatňovať ich bezpečnosť a ochranu zdravia a na usmerňovanie 

a kontrolu ďalších oblastí školstva patriacich do správy príslušného okresné-

ho úradu. 

K významným úlohám tohto úseku patrí i metodické usmerňovanie škôl, 

školských zariadení a školských úradov, patriacich do správy príslušného 

okresného úradu, na efektívne a racionálne prístupy k realizácii jednotlivých 

činností. 

d) Úsek vnútorných vecí orientuje svoju činnosť najmä na optimalizáciu zabez-

pečovania administratívnych a ekonomicko-technických činností odboru 

školstva, na tvorbu a uplatňovanie informačných systémov pre potreby odbo-

ru. Zabezpečuje tiež školenia realizované odborom školstva a jeho komuni-

káciu s inštitúciami participujúcimi na jeho činnosti. 

V období spracúvania tejto kapitoly bola transformácia kompetencií správy škôl 

na okresné úrady v počiatočnom štádiu. Z tohto dôvodu nebolo možné objektív-

ne posúdiť efektívnosť jej realizácie, najmä zámeru zachovať odvetvový princíp 

riadenia školstva na novovytvorených okresných úradoch. To znamená nepripus-

tiť, aby ministerstvo vnútra (do ktorého kompetencie patria okresné úrady) zasa-

hovalo do problematiky, ktorú rieši rezort Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR (MŠVVŠ SR). 

V období spracúvania tohto textu prebiehalo v odbornej verejnosti a v politic-

kých kruhoch tiež posudzovanie stavu školstva v SR. Diskusiu o ňom iniciovalo 

MŠVVŠ SR, ktoré na základe uznesenia Národnej rady SR [17] predložilo ve-

rejnosti správu o stave školstva v SR. Správa vychádza z hodnotenia nevyhnut-

nosti realizovať nielen parciálne, ale aj systémové zmeny v školstve. Je v nej 

formulovaná charakteristika problémov súčasného stavu slovenského školstva 

a koncepcia strednodobých strategických cieľov pre jeho ďalšie smerovanie. 

Obsahuje návrh 22 systémových krokov pre ďalší rozvoj regionálneho školstva. 

Na základe verejného pripomienkovania, ktoré sa skončilo 30.6.2013, MŠVVŠ 

SR pripravilo modifikovanú verziu materiálu na medzirezortné pripomienkové 

konanie ako Správu o stave školstva na Slovensku a o systémových krokoch na 

podporu jeho ďalšieho rozvoja. Správa vytvára predpoklad na proces zefektív-

ňovania a optimalizácie školstva i orientáciu na jeho problémy v oblasti organi-

zácie, riadenia a správy. Do centra pozornosti z tejto oblasti sa dostali tieto prob-

lémové okruhy: 
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 zvyšovanie objemu verejných financií pre školstvo a úpravu financovania 

so zameraním na jeho efektívnosť a kvalitu, 

 optimalizovať sieť škôl a školských zariadení, 

 upraviť systém riadenia školstva so zameraním na zvýšenie jeho efektív-

nosti a kvality, 

 skvalitniť prístup k informáciám pre všetkých zainteresovaných na jeho 

rozvoji, 

 znižovať jeho administratívnu záťaž v školstve, 

 zabezpečiť interné a externé monitorovanie a hodnotenie kvality výchovy 

a vzdelávania, 

 posilniť úlohu zamestnávateľov v oblasti odborného vzdelávania a výchovy, 

 vytvoriť podmienky na preberanie najlepších postupov tak v národnom, 

ako i medzinárodnom kontexte, čo sa plne dotýka i riadenia škôl a prípra-

vy riadiacich zamestnancov pre školstvo. 

Formulácia systémových krokov je však pomerne všeobecná – rámcová a možno 

ich považovať iba za východisko pre ich hlbšie rozpracúvanie a najmä nasledu-

júcu realizáciu. Ich náročnosť ukazuje, že realizácia nebude ani jednorazová, ani 

krátkodobá, ale bude mať charakter dlhšieho procesu a vytvárania finančných 

a personálnych podmienok pre ich realizáciu. 

2.3  VÝVOJ NÁZOROV NA ORGANIZÁCIU A RIADENIE ŠKÔL 
V SYSTÉME VIED 

Do spoločenskej a politickej zmeny, ktorá nastala po roku 1989, existovali na 

Slovensku viaceré pohľady na začlenenie tematiky organizácie a riadenia škôl 

do pedagogiky ako vednej disciplíny.  

V publikácii Úvod do pedagogiky od Kačániho [18] tematika organizácie a ria-

denia škôl nemala osobitné miesto medzi subdisciplínami pedagogiky. Iba 

v minimálnom rozsahu je v nej chápaná ako školská pedagogika. 

V učebnici Pedagogika od Velikaniča [19] bola organizácia a riadenie škôl po-

ňatá ako subdisciplína pedagogiky, avšak s dominantnou orientáciou na organi-

záciu školstva, riadenie v nej prakticky nebolo zastúpené. 

V Pedagogickej encyklopédii Slovenska [20] je tematika organizácie školstva 

a organizácie školy interpretovaná v samostatných heslách, v ktorých je akcen-

tovaný ich systémový a normatívny rozmer. Riadenie školy a riadenie školstva 

nie sú medzi heslami zastúpené, na rozdiel od riadenia osvety, ktorá je tu zastú-

pené osobitným heslom. 

Teoretická charakteristika riadenia školstva a školy bola viac rozpracovaná 

v osobitných monografiách orientovaných na riadenie školy a školstva, naprí-
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klad Obdržálek: Riadenie školstva a jeho systém [22], Bacík: Teoretické problé-

my řizení činnosti škol [23], Cirbes: Základy vedeckého riadenia školstva [24].  

V týchto monografiách sa venovala dominantná pozornosť procesom riadenia 

škôl a školstva a ich teoretickej charakteristike, ako súčasti spoločenského riade-

nia. Spoločenské riadenie pred rokom 1989 bolo však poznamenané oficiálnou 

ideológiou vtedajšieho obdobia. To spôsobovalo ťažkosti hlbšie ho využiť pri 

rozpracúvaní kvalitnej a objektívne koncipovanej teórie riadenia škôl. Nová 

situácia vznikla po politickej zmene, keď princípy moderného manažmentu, 

abstrahujúce od ideologického a stranícko-politického vplyvu, bolo možno plne 

využiť a uplatniť i pri rozpracúvaní teórie školského manažmentu. 

Teória manažmentu je však začleňovaná do nomenklatúry ekonomicko-

manažérskych vedných disciplín a hlbšie je štruktúrovaná podľa špecifických 

odvetví, na ktoré je príslušný manažment orientovaný, na teóriu manažmentu 

priemyslu, teóriu manažmentu stavebníctva, teóriu manažmentu poľnohospodár-

stva a ďalšie. Tieto odvetvové teórie manažmentu uplatňujú popri manažérskych 

teóriách i teórie reflektujúce odborné zameranie výkonných procesov, ktoré sú 

predmetom riadenia príslušného odvetvia, teda teóriu riadenia priemyslu, sta-

vebníctva, poľnohospodárstva a ďalšie. Výkonné procesy, ktoré sú v nich pred-

metom riadenia, sledujú zabezpečovanie najmä kvantitatívnej a kvalitatívnej 

stránky príslušnej materiálnej produkcie. 

Teória školského manažmentu orientovaná na riadenie odvetvia školstva, na 

rozdiel od teórií odvetvových manažmentov, nesleduje dominantne riadenie 

kvantitatívnych a kvalitatívnych stránok materiálnej produkcie, ale teoretické 

rozpracúvanie riadenia edukácie – výchovy a vzdelávania. Nemá však postave-

nie iba teórie edukačného manažmentu, ale teórie školského manažmentu, preto-

že sa orientuje nielen na hlavný výkonný proces – edukačný proces, ale i na jeho 

inštitucionálne zabezpečovanie, ktorým je dominantne škola a školstvo. Hlav-

ným cieľom teórie školského manažmentu je rozpracúvať riadenie kvality školy. 

Nechápeme ju dominantne v rovine materiálno-technickej, ale ako kvalitu vý-

chovy a vzdelávania žiakov, ktorí sa dokážu úspešne uplatniť v živote a sebarea-

lizovať sa. 

I keď akcentujeme orientáciu teórie školského manažmentu na hlavný výkonný 

proces realizovaný v školách, na výchovno-vzdelávací proces, nemožno podce-

ňovať jeho orientáciu na predpokladové procesy ekonomicko-finančného, mate-

riálno technického a administratívno-správneho zabezpečovania. 

Z orientácie teórie školského manažmentu na rozpracúvanie riadenia rozhodujú-

ceho výkonného procesu, výchovy a vzdelávania žiakov a nie na materiálnu 

produkciu vyplýva, že teória tohto odvetvového manažmentu nemá iba apliko-

vaný charakter, aplikáciu všeobecného podnikového manažmentu na školstvo, 

ale má svoj osobitný teoretický rozmer. Tento je podmienený uplatňovaním 

špecifického, teoreticky podloženého uhla pohľadu na také javy, ako je uplatňo-
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vanie trhu v oblasti školstva, ktorý sa líši od trhu v oblasti materiálnej výroby, na 

funkciu regulácie v školstve, ktorá má tiež iné postavenie ako má regulácia 

v oblasti materiálnej výroby, na uplatňovanie samosprávnosti v školstve, ktoré 

má tiež svoje osobitosti v porovnaní s jeho uplatňovaním v iných sférach, na 

uplatňovanie kvalitatívnych hľadísk financovania v školstve, ktoré by malo 

uplatňovať namiesto financovania orientovaného na počet žiakov, financovanie 

kvality, ktoré zohľadňuje úspešnosť absolventov na trhu práce, ale i na uplatňo-

vanie manažérstva kvality, ktoré je v školstve iné, ako je vo sfére materiálnej 

výroby a ďalšie. 

Osobitosti teórie školského manažmentu viedli odborníkov k precizácii jej pos-
tavenia v systéme vied. Švec [25] ju charakterizuje ako aplikovanú praxeologic-
kú vednú disciplínu, ktorá aplikuje všeobecné poznatky manažmentu tak, aby 
boli v súlade so zákonitosťami a špecifikami procesu učenia a výchovy. Vzťah 
medzi manažmentom a školským manažmentom poníma ako vzťah medzi vše-
obecným a špecifickým. Obdržálek [26] poníma teóriu školského manažmentu 
ako hraničnú disciplínu medzi teóriou všeobecného – podnikového manažmentu 
a pedagogikou. Z analýzy rozdielov medzi všeobecným – podnikovým manaž-
mentom a školským manažmentom vyvodzuje osobitosti riadenia efektívnosti 
výroby a obchodu a osobitosti riadenia efektívnosti edukácie. V podnikovom 
manažmente existuje podľa neho priama závislosť medzi výrobnými procesmi 
a produktmi, zatiaľ čo v školskom manažmente sa uplatňujú viac dimenzionálne 
závislosti, podmienené vzťahom učiteľa, žiakov, ale i ďalších činiteľov vstupu-
júcich do výchovno-vzdelávacieho procesu. Z toho vyvodzuje významné posta-
venie pedagogických vied na kreovaní osobitostí školského manažmentu. 

I keď pedagogický rozmer teórie školského manažmentu oficiálne popiera iba 

málo zamestnancov z odbornej a riadiacej sféry v školstve, symptómy jeho ne-

doceňovania sa prejavujú napr. v nízkej podpore vytvárania inštitucionálnych 

podmienok pre jeho existenciu na akademickej pôde, na fakultách pripravujú-

cich učiteľov, v malej podpore realizovania prípravy riaditeľov škôl na fakultách 

pripravujúcich učiteľov, ako je to v početných krajinách v zahraničí. (Pozri 

komparáciu tejto problematiky v [28] v kapitole Vzdelávanie školských manažé-

rov v zahraničí.) 

Na symptómy nedoceňovania poukazuje i relatívne nízke zastúpenie problema-

tiky školského manažmentu v pregraduálnej príprave budúcich učiteľov, z kto-

rých časť môže v budúcnosti vykonávať rôzne riadiace funkcie v školstve.  

Z interpretácie postavenia, úloh a funkcie školského manažmentu a posudzova-

nia oblastí s ňou súvisiacich vyplýva potreba ponímať školský manažment ako 

hraničnú disciplínu, na ktorej participuje všeobecný manažment, ale i ďalšie 

disciplíny, a to psychologické, sociológia vrátane praxeológie, ekonomická teó-

ria, právne vedy, politológia, informatika, vedy o komunikácii a ďalšie. Vzhľa-

dom na to, že pedagogická problematika tvorí podstatnú časť tejto integrovanej 

disciplíny, patria pedagogické vedy ku kľúčovým disciplínam, participujúcim na 
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nej. Uvedené disciplíny zabezpečujú synergetické pôsobenie v riadiacej praxi 

škôl a školstva.  

Teória školského manažmentu má svoj predmet skúmania i výskumné metódy. 

Predmetom skúmania teórie riadenia školstva – školského manažmentu je sys-
tém riadenia školstva od centrálneho makroriadenia, cez riadenie na strednom 
stupni (samosprávne kraje, obce, okresy) až po riadenie na základnom stupni 
(riadenie školy a školského zariadenia). 

Pojmový aparát uplatňuje termíny z pedagogických, manažérskych vied, ale 
i ďalších (právnych vied, ekonomických vied, psychologických vied, sociológie, 
informatiky a ďalších). 

Metódy skúmania reflektujú rozdiely medzi školským manažmentom ako spolo-
čenskovednou disciplínou a prírodnými vedami. Experiment na rozdiel od prí-
rodných vied tu možno realizovať v obmedzenej miere, pretože je realizovaný na 
ľuďoch, ktorí sú objektom i subjektom riadenia a ich správanie sa vyznačuje 
premenlivosťou. Na rozdiel od prírodných vied experimenty tu neprebiehajú 
v stabilných podmienkach, často nie sú opakovateľné, menia sa pod vplyvom 
nárokových skupín naň a pod vplyvom riadených objektov i riadiacich subjek-
tov, pod legislatívnymi a finančnými vplyvmi. Z tohto dôvodu modely riadenia, 
ktoré zo skúmania vychádzajú, majú charakter stochastický – pravdepodobnost-
ný v porovnaní s objektívnejšími výsledkami výskumov v prírodných vedách, 
napr. vo fyzike. V teórii školského manažmentu možno úspešne využívať metó-
dy výskumu podobne ako v pedagogických a manažérskych vedách a ďalších 
spoločenskovedných disciplínach. Patria k nim najmä metódy pozorovania, do-
tazníková metóda, metóda interview, sociometria, metódy testovania, ale i expe-
riment s reflektovaním jeho osobitostí pri skúmaní riadiacich procesov v ško-
lách, vyjadrených v predchádzajúcej súvislosti a ďalšie. Ukazuje sa, že nárast 
uplatňovania výpočtovej techniky pri ich skúmaní umožní spracúvať zvýšené 
množstvo dát, analyzovať a skúmať viaceré súvislosti riadenia, čo posilní exakt-
ný charakter výskumov orientovaných na riadenie škôl a školstva, prispeje 
k odstráneniu špekulatívnosti a k posilneniu podielu výskumov zameraných na 
zisťovanie efektívnej činnosti škôl. Školský manažment sa však sám nedokáže 
v plnom rozsahu vyrovnať s touto problematikou, bez účastí ďalších vedných 
disciplín. To výstižne demonštruje grafický model švajčiarskych autorov Capau-
la a Seitza [21], ktorý označili ako recipročný model (obr. 1). 
 

 

 

 

 
 

 

Obr. 1   Recipročný model 

Manažment školy 
Intervenujúce 

premenné 
Efektivita školy 
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Podľa modelu na efektivite školy participujú okrem školského manažmentu 

i ďalšie činitele, ktoré autori nazývajú intervenujúce premenné. Patria k nim 

napr. sociometrický status žiakov, školská klíma, úroveň učiteľského zboru 

a ďalšie. Iba súčinnosť týchto elementov, ktoré sú predmetom skúmania viace-

rých disciplín, podmieňuje dosiahnuť synergetický efekt prejavujúci sa v efekti-

vite školy.  
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3  INOVAČNÉ TRENDY V ORGANIZÁCII A RIADENÍ 

ŠKOLSTVA A ŠKOLY V ZAHRANIČÍ 

Kľúčové slová: databázy, porovnávacie štúdie a výskumné správy medzinárodných orga-
nizácií, deskriptívny a normatívny prístup skúmania, príklady inovatívnej praxe, úspešné 
školské systémy, výber, príprava a rozvoj vedúcich pedagogických zamestnancov. 

Organizácia a riadenie škôl a školských systémov sa čoraz častejšie stávajú 

predmetom medzinárodnej spolupráce, ktorej výsledkami sú kvalitné databázy, 

publikované porovnávacie štúdie a výskumné správy medzinárodných projektov. 

V tejto kapitole uvádzame tie iniciatívy medzinárodných organizácií a jednotli-

vých krajín v organizácii a riadení školstva a školy, ktoré ilustrujú jej súčasné 

tendencie. 

3.1  ZBER A ANALÝZA DÁT O ŠKOLSKÝCH SYSTÉMOCH  
A VZDELÁVACÍCH POLITIKÁCH V ZAHRANIČÍ 

Cenným zdrojom aktuálnych medzinárodne porovnateľných údajov o školských 

systémoch a vzdelávacích politikách v jednotlivých krajinách sú on-line databá-

zy OECD nazvané GPS vzdelávania (dostupné na http://gpseducation.oecd.org) 

a databázy Eurydice (dostupné na http://www.eurydice.org), ktoré vytvárajú 

národné kancelárie štátov Európskej únie, zapojené do programu celoživotného 

vzdelávania EÚ.  

V roku 2013 sieť Eurydice publikovala štúdiu s názvom Kľúčové údaje o učite-

ľoch a riaditeľoch škôl v Európe (Key Data on Teachers and School Leaders) 

[1], v ktorej poskytuje komplexný pohľad na problematiku profesijného rozvoja 

a pracovných podmienok učiteľov a vedúcich pedagogických zamestnancov 

v Európe. Poukazuje na ich silné a slabé stránky. V štúdii sú analyzované a po-

rovnávané podmienky pre nástup do funkcie riaditeľa školy, formy rozdelenia 

riadenia a hlavné činnosti riaditeľov škôl v jednotlivých krajinách. Základnou 

podmienkou pre nástup do funkcie riaditeľa školy je jeho pedagogická prax, 

ktorej požadovaná dĺžka je vo väčšine krajín stanovená na päť rokov. V Estón-

sku, Litve a v Bulharsku postačuje trojročná pedagogická prax, zatiaľ čo na Mal-

te sa vyžaduje minimálne desaťročná a na Cypre až šestnásťročná pedagogická 

prax. Vo väčšine štátov Európy sa od riaditeľa školy požaduje aj absolvovanie 

špeciálnej prípravy na riadenie školy. V Anglicku, v Rumunsku a na Islande sa 
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okrem absolvovania špeciálnej prípravy na riadenie školy vyžadujú aj predchá-

dzajúce skúsenosti s administratívou a riadením. Sú však aj krajiny (Holandsko, 

Lotyšsko, Nórsko), ktoré nevyžadujú od riaditeľov škôl žiadnu špeciálnu prípra-

vu, ani ich predchádzajúce skúsenosti s riadením a na vykonávanie funkcie riadi-

teľa školy postačuje učiteľská kvalifikácia. Štúdia skúmala aj rozdiely medzi 

jednotlivými krajinami vo formách distribúcie riadenia školy, t. j. v rozdeľo-

vaní riadiacich úloh medzi riaditeľom školy a ďalšími osobami (členmi riadiacej 

skupiny). Hoci sa vo väčšine štátov na riadení školy podieľajú formálne riadiace 

tímy, ktoré sú tvorené zvyčajne riaditeľom školy, jeho zástupcami (jeden alebo 

viac) a administratívnym zamestnancom, v niektorých štátoch existujú aj inovatív-

ne spôsoby rozdelenia riadiacich úloh medzi učiteľov a rôzne neformálne a úče-

lovo zostavené riadiace skupiny (Nemecko, Island, Turecko). O distribúcii riade-

nia rozhodujú školy samy (Holandsko, Nórsko, Švédsko, Fínsko, Estónsko) [1]. 

Významným zdrojom informácií o školských systémoch (ich štruktúre, financo-

vaní a úspešnosti) v najrozvinutejších krajinách sveta a ich vzájomného porov-

návania sú správy OECD „Education at a Glance“ (dostupné na internete: 

http://www.oecd.org/education/eag.htm). 

3.2  IDENTIFIKÁCIA A ANALÝZA ÚSPEŠNÝCH ŠKOLSKÝCH  
SYSTÉMOV V ZAHRANIČÍ 

V rokoch 2007 a 2010 vydala spoločnosť McKinsey & Company správy z dvoch 

významných a na seba nadväzujúcich štúdií pod názvami How the World’s Best 

Performing School Systems Come Out on Top (Ako sa školské systémy stávajú 

najlepšími na svete) [2] a How the World’s Most Improved School Systems Keep 

Getting Better (Ako sa najlepšie školské systémy na svete stále zlepšujú) [3]. 

Zatiaľ čo cieľom prvej uvedenej štúdie bolo zistiť, čo majú úspešné školské 

systémy (tie, ktoré dosahujú vynikajúce výsledky) spoločné, cieľom druhej bolo 

zistiť, akým spôsobom jednotlivé úspešné školské systémy (tie, ktoré dosahujú 

výrazné, trvalé a celoplošné úspechy v národných aj medzinárodných meraniach 

výsledkov vzdelávania), tieto výsledky dosiahli. Analýzam druhej štúdie bolo 

podrobených dvadsať zlepšujúcich sa (s rôznou úrovňou výsledkov) školských 

systémov sveta. Podrobne bolo analyzovaných okolo 600 reformných opatrení, 

ktoré skúmané školské systémy zaviedli. Na základe analýz boli identifikované 

tie opatrenia, ktoré môžu pomôcť ostatným školským systémom pri ich postup-

nom zlepšovaní sa, teda aby sa zo zlých školských systémov stali postupne sys-

témy obstojné, dobré, výborné a vynikajúce. Medzi najdôležitejšími výsledkami 

uvedenej štúdie boli zistenia, že väčšina reformných opatrení úspešných škol-

ských systémov bola zameraná na zmenu procesov (spôsobov výučby a jej ria-

denia) a jedným zo šiestich najčastejšie sa opakujúcich opatrení zlepšujúcich sa 

systémov bolo rozvíjanie riadiacich schopností riaditeľov škôl [3]. 
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3.3  INOVÁCIE ORGANIZÁCIE A RIADENIA ŠKOLY V ZAHRANIČÍ 

Jedným z výsledkov projektu OECD s názvom Improving School Leadership 

(Zlepšovanie vedenia školy), na ktorého riešení sa podieľalo 22 krajín OECD 

(Slovenská republike medzi zúčastnenými krajinami nebola), bola sprievodná 

publikácia k záverečnej správe projektu s názvom Improving School Leadership, 

Volume 2: Case Studies on System Leadership, obsahujúca prípadové štúdie 

inovatívnej praxe vo vybraných krajinách.  

Do publikácie boli vybrané tie prípady inovácií organizácie a riadenia školy, 

v ktorých bola zodpovednosť za vedenie školy inovatívnym spôsobom rozdelená 

a problematiku vedenia školy riešili systematicky – skúmali vplyv vedenia školy 

na vzdelávacie výsledky žiakov alebo na interakciu školy s jej širším prostredím. 

Zaujímavé je všimnúť si, na základe čoho (akých kritérií) jej autori jednotlivé 

prípady vyberali. Boli to tieto kritériá [4]: 

 rozmanitosť systémov riadenia vzdelávania, spôsobov financovania a po-

litickej kultúry v skúmaných krajinách, 

 spolupodieľanie sa viacerých partnerov (relevantných zúčastnených strán) 

na inováciách, 

 dlhší čas uplatňovania inovácií v praxi, 

 zameranie inovácií na výsledky vzdelávania a reflektovanie súčasných te-

órií ako predpokladov dosiahnutia požadovaných výsledkov, 

 samotné výsledky inovácií (jasné tendencie k ich dosiahnutiu už v začiat-

koch), 

 úplnosť poskytnutých informácií (údajov) o inováciách. 

3.4  CHARAKTERISTIKA ÚSPEŠNÝCH VEDÚCICH  
PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV V ZAHRANIČÍ 

Britská národná agentúra The National College for School Leadership, ktorej 

hlavnými úlohami sú rozvoj zamestnancov škôl (učiteľov a školského manaž-

mentu) a pomoc školám zlepšiť ich vzájomnú spoluprácu, publikovala v roku 

2006 štúdiu [5], ktorej úlohou bolo identifikovať najdôležitejšie výskumné zis-

tenia v oblasti úspešného riadenia škôl. Tie autori štúdie zhrnuli do nasledujú-

cich siedmich tvrdení: 

1. Riadenie školy má po výučbe v triede druhý najväčší vplyv na učenie sa žia-

kov. 

2. Takmer všetky úspešné vedenia škôl uplatňujú rovnaký repertoár základných 

praktík riadenia. 

3. Spôsob, akým vedúci zamestnanci uplatňujú základné praktiky riadenia, de-

monštruje viac vnímavosť a citlivosť k pracovným podmienkam, v ktorých 

pracujú, než ich diktovanie. 
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4. Vedenie školy zlepšuje výučbu a učenie sa žiakov skôr nepriamo – prostred-

níctvom ovplyvňovania motivácie zamestnancov, ich zodpovednosti a zlep-

šovania pracovných podmienok. 

5. Vedenie školy má väčší vplyv na školu a žiakov, keď riadiace činnosti pre-

rozdeľuje (deleguje). 

6. Niektoré modely prerozdeľovania (delegovania) sú účinnejšie ako iné. 

7. Len niekoľko osobných vlastností riadiacich zamestnancov má výrazný po-

diel na účinnosti riadenia. 

V USA zohrala významnú úlohu v rozvoji organizácie a riadenia škôl nadácia 

Wallace Foundation, ktorá spracovala a zverejnila viac než 70 výskumných 
správ. Zaoberajú sa celou šírkou problematiky efektívneho riadenia škôl od prí-
pravy riadiacich zamestnancov až po hodnotenie ich práce. Hlavným výsledkom 
ich dlhoročnej práce bolo vymedzenie piatich kľúčových oblastí činností, ktoré 

sú charakteristické pre efektívnych vedúcich pedagogických zamestnancov [6]: 
1. Vytváranie vízie úspechu vo vzdelávaní pre všetkých („Mať vysoké očakáva-

nia od všetkých je jedným z kľúčov k preklenutiu rozdielov medzi výsledkami 

zvýhodnených a znevýhodnených žiakov.“). 

2. Vytváranie prostredia podporujúceho vzdelávanie („Riaditelia zohrávajú 

významnú úlohu vo vývoji profesijnej komunity učiteľov, ktorí si vzájomne 

pomáhajú v zlepšovaní výučby.“). 

3. Rozvíjanie organizačných a riadiacich kompetencií u ostatných („Rozvíjanie 

organizačných a riadiacich schopností u ostatných aktérov vzdelávania je 

hlavnou úlohou efektívneho vedúceho zamestnanca.“). 

4. Zlepšovanie výučby („Riadiaci zamestnanec musí dôverne poznať vyučovací 

proces a spôsoby zvyšovania kvality vyučovania a učenia sa žiakov.“).  

5. Starostlivosť o ľudí, sledované ukazovatele a procesy v zaujme neustáleho 

zlepšovania školy („Práca s vybranými ukazovateľmi kvality výučby neslúži len 

na identifikáciu problémov, ale aj na porozumenie ich podstate a príčinám.“).  

V správe The School Principal as Leader: Guiding Schools to Better Teaching 

and Learning [6] nadácie Wallace Foundation sú uvedené charakteristiky efek-

tívneho riadiaceho zamestnanca ilustrované na príklade riaditeľa školy 

(D. Hensley), ktorý dosiahol výrazné úspechy pri riadení školy v Kentucky. Ten 
začal svoju víziu úspechu vo vzdelávaní pre všetkých rozvíjať už od svojho pr-
vého týždňa v škole tým, že vyzval všetkých k vytvoreniu spoločnej vízie doko-
nalej školy, o ktorej naplnenie by sa mali pričiniť všetci aktéri školy. Medzi 
najvýznamnejšie prostriedky vytvárania prostredia podporujúceho vzdelávanie 
patrili jeho návštevy rodín problémových žiakov, vypracovanie individuálnych 

pravidiel ich správania sa v škole a špeciálne programy ich motivácie (vytvore-
nie šachového a tanečného klubu). Škola tiež začala organizovať rôzne spolo-
čenské podujatia pre žiakov a zlepšila prostredie tried a chodieb školy (najmä 
užitočné a motivujúce informácie na stenách). Rozvíjanie organizačných a ria-
diacich kompetencií u ostatných zabezpečil zjednodušením organizácie a riade-
nia školy (vytvoril len tri školské komisie – pre kultúru, klímu a komunitu školy, 



53 

53 

pre riadenie výučby a pre poradenstvo žiakom) a každému učiteľovi školy pride-
lil riadiacu funkciu (zodpovednosť za určitú konkrétnu oblasť). Ťažiskom zlep-
šovania výučby boli podrobne analyzované hospitácie, poradenstvo pre učiteľov 
a vytvorenie individuálneho programu profesijného rozvoja každého učiteľa. 
Podarilo sa mu tiež získať grant na nákup moderných materiálnych prostriedkov 

výučby. Veľký význam malo aj nadviazanie spolupráce s univerzitou (pedago-
gickou fakultou), podpora ďalšieho vzdelávania učiteľov v oblasti pedagogiky 
a vytvorenie špeciálnych programov pre neprospievajúcich žiakov. Veľmi výz-
namnú úlohu v sledovaní ukazovateľov a procesov zameraných na zlepšovania 
školy zohralo zverejňovanie výsledkov jednotlivých učiteľov školy (graf dosa-
hovaných výsledkov žiakov, ktorých učiteľ učí, uvedený pod fotografiou učiteľa 

na stenách hlavnej chodby školy). Táto aktivita riaditeľa školy nebola medzi 
učiteľmi prijímaná len pozitívne a bola jedným z dôvodov, ktoré viacerých uči-
teľov viedli k odchodu zo školy už po prvom roku pôsobenia nového riaditeľa 
vo funkcii. 

Rozdielne výsledky, ktoré dosahujú jednotlivé štáty v meraniach, uskutočňova-

ných v trojročných cykloch v rámci medzinárodného programu hodnotenia žia-

kov krajín OECD pod názvom Programme for International Student Assessment 

(PISA), priviedli k myšlienke uskutočňovať spoločné stretnutia „školských 

lídrov“ z krajín s najlepšími výsledkami žiakov a najrýchlejšie sa zlepšujú-

cimi systémami vzdelávania. Cieľom stretnutí je to, aby sa jeho účastníci pode-

lili s ich skúsenosťami z praxe a s uskutočňovanými zmenami, ktoré k zabezpe-

čeniu a zvýšeniu kvality vzdelávania viedli. V roku 2012 sa v New Yorku usku-

točnil druhý Medzinárodný samit o učiteľskom povolaní (International Summit 

on the Teaching Profession), ktorý bol zameraný na tri vzájomne prepojené te-

matické oblasti – zvyšovanie efektívnosti školských lídrov, prípravu učiteľov na 

rozvíjanie kompetencií pre 21. storočie a harmonizovanie ponuky a dopytu uči-

teľov. V oblasti zvyšovania efektívnosti školských lídrov boli najdôležitejšie 

zistenia, že vedenie školy môže ovplyvniť kvalitu výsledkov školy a výkony 

žiakov vtedy, ak má zabezpečenú autonómiu v prijímaní dôležitých rozhodnutí. 

Ak to chce vykonať efektívne, je potrebné, aby bolo vedenie schopné prispôso-

biť vzdelávacie programy školy miestnym potrebám, podporovať tímovú spolu-

prácu medzi učiteľmi a aktívne sa zapojiť do monitorovania, hodnotenia a profe-

sionálneho rozvoja učiteľov. Vedenie školy tiež potrebuje rozvážnosť pri stano-

vovaní strategických cieľov a plánov školy, monitorovaní a hodnotení jednotli-

vých prvkov rozvoja školy. Pri prijímaní nových učiteľov musí vedenie školy 

dokázať zladiť potreby uchádzačov s potrebami školy. Podľa záverov samitu je 

tiež dôležité vytvárať siete škôl na podporu a šírenie inovácií, rozvíjanie rôznoro-

dosti kurikula, rozširovanie ponuky služieb a vzájomnú profesijnú podporu. [7]. 

Zaujímavou sondou do praxe riaditeľov škôl v rôznych krajinách je štúdia World 

Class Schools: International Perspectives on School Effectiveness [8], ktorá 

vznikla v rámci riešenia ambiciózneho projektu, ktorého cieľom bolo detailne 



54 

54 

sledovať prax najúspešnejších a najmenej úspešných škôl v jednotlivých 

zúčastnených krajinách. 

Prínosom podobných medzinárodných výskumov a projektov sú nielen konkrét-

ne porovnávané dáta, ich analýzy a spracované závery, ale aj zvýšenie dôrazu na 

tzv. deskriptívny prístup (niekedy označovaný aj ako analytický, exploračný 

a explanačný) k skúmaniu problematiky organizácie a riadenia škôl a školských 

systémov. Ten je charakteristický skúmaním (napr. priame pozorovanie činnosti 

riaditeľa školy, analýza jeho osobných výpovedí a výpovedí iných dotknutých 

osôb – žiakov, rodičov, kolegov...) a opisom reálnych procesov organizácie 

a riadenia v školskej praxi (napr. konkrétne činnosti, správanie a spôsobilosti 

riaditeľov škôl).  

Protikladom uvedeného deskriptívneho prístupu (v oblasti školského manažmen-

tu dosť používaný) je normatívny prístup (niekedy označovaný aj ako pre-

skriptívny), ktorý je charakteristický vytváraním predstavy (ideálu, vzoru) orga-

nizácie a riadenia školy a školského systému, ku ktorej by sa mala školská reálna 

prax čo najviac priblížiť. Takýto prístup je typický napríklad pre stanovenie 

požadovaných kompetenčných profilov (vedomostí, zručností a postojov) 

a štandardov (noriem na meranie ich prejavov) riaditeľa školy. 

Zatiaľ čo kritika normatívneho prístupu spočíva v „odtrhnutosti“ výsledných 

predstáv o organizácii a riadení školy a školského systému od reality, kritika 

deskriptívneho prístupu spočíva najmä v tom, že „neukazuje smer“, akým by sa 

mala organizácia a riadenie ďalej rozvíjať. 

3.5  PRÍPRAVA A ROZVOJ VEDÚCICH PEDAGOGICKÝCH  
ZAMESTNANCOV V ZAHRANIČÍ 

Významnými prvkami ovplyvňovania kvality vedúcich pedagogických zamest-

nancov je už samotný spôsob ich výberu a prípravy na ich riadiacu činnosť. 

V správe How the World’s Most Improved School Systems Keep Getting Better 

(Ako sa najlepšie školské systémy na svete stále zlepšujú) [3] je veľmi pozitívne 

hodnotený spôsob výberu a prípravy riaditeľov v Singapure.  

Na zabezpečenie toho, aby boli do funkcie riaditeľa školy vyberaní najlepší kan-

didáti, je v Singapure u mladých učiteľov priebežne hodnotený ich vodcov-

ský/riadiaci potenciál. Takto identifikovaným učiteľom je poskytnutá príležitosť 

svoje vodcovské/riadiace schopnosti rozvíjať. Potenciálni vedúci pedagogickí 

zamestnanci majú možnosť pracovať v rôznych výboroch, komisiách a pracov-

ných radách, sú zaraďovaní na manažérske pozície stredného stupňa (vedúci 

oddelenia, predmetovej komisie...) a na určité obdobie sa stávajú aj zamestnan-

cami (štipendistami) ministerstva školstva. Potenciálni riaditelia škôl sú vybraní 

na absolvovanie programu Manažment a vedenie v školách (Management and 
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Leadership in Schools program) v Národnom inštitúte vzdelávania (National 

Institute for Education), na základe rozhovorov a simulačných úloh riešenia 

situácií v riadiacej praxi. Úspešní uchádzači absolvujú štvormesačný alebo 

šesťmesačný kurz, počas ktorého poberajú bežný plat. Do finálneho vzdelávania 

výkonných vedúcich pedagogických zamestnancov je každoročne vyberaných 

iba 35 % absolventov kurzu.  

Iný pohľad na prípravu a rozvoj vedúcich pedagogických zamestnancov repre-

zentujú programy národnej neziskovej organizácie New Leaders (Noví lídri), 
ktoré v USA absolvovalo v priebehu 10 rokov takmer 800 riaditeľov škôl, ktorí 
podľa údajov organizácie každodenne ovplyvňujú vzdelávanie štvrť milióna 

žiakov v krajine. Ide o tri na seba nadväzujúce programy – Objavovanie lídrov 
(Emerging Leaders Program), Ašpirujúci riaditelia (Aspiring Principals Prog-
ram) a Inštitút riaditeľa (Principal Institute). Absolvovanie všetkých troch prog-
ramov trvá tri roky. Programy kombinujú presne predpísaný učebný plán, zalo-
žený na výsledkoch výskumu, a účastníci majú k dispozícii dostatok príležitostí, 
aby nové vedomosti a zručnosti aplikovali vo svojej školskej praxi. Žiaci pod 

vedením riaditeľov, ktorí programy absolvovali, dosahujú lepšie výsledky vzde-
lávania a vo väčšej miere štúdium riadne dokončujú. 

Cieľom najnovšieho programu Objavovanie lídrov je posilnenie vodcovských 

schopností talentovaných učiteľov, majstrov odbornej výchovy a zástupcov ria-
diteľov škôl, ich nasmerovanie na kariérnu dráhu riaditeľa školy a rozvoj ich 
spôsobilostí [9]: 

 viesť dospelých (motivovať učiteľov školy vierou v úspech všetkých žia-

kov a v ich schopnosti priviesť žiakov k úspechu, budovať vzťahy založe-

né na dôvere, poskytovať konštruktívnu spätnú väzbu a efektívne riadiť 

pracovné stretnutia), 

 riadiť výučbu (šíriť presvedčenie, že spoločným cieľom je úspech školy, 

pomáhať učiteľom výučbu skúmať, hodnotiť a zlepšovať), 

 ovplyvňovať kultúru školy (nasmerovať pozornosť na procesy učenia 

a efektívnosť výučby učiteľov, na usilovnú prácu žiakov a ich osobnú 

zodpovednosť za vlastný rozvoj), 

 riadiť vlastný sebarozvoj (rozvíjať schopnosť spätnej väzby a sebareflexie 

ako predpokladov neustáleho zlepšovania sa). 

Cieľom programu Ašpirujúci riaditelia je pripraviť záujemcov o funkciu riadite-
ľa na potrebné zmeny v neúspešných školách a životoch ich žiakov. Cieľom 
programu Inštitút riaditeľa je prostredníctvom vytvorenia učiacej sa komunity 
poskytnúť začínajúcim riaditeľom podporu v ich profesionálnom raste počas 

prvého roka ich pôsobenia vo funkcii riaditeľa školy [9]. 

Podľa štúdie Kľúčové údaje o učiteľoch a riaditeľoch škôl v Európe (Key Data on 
Teachers and School Leaders) existujú programy pre prípravu riaditeľov škôl 
takmer vo všetkých krajinách Európy, dokonca aj v tých, ktoré ich absolvovanie 
na výkon funkcie riaditeľa nepožadujú (Dánsko, Grécko, Írsko, Lotyšsko) [1]. 
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V mnohých krajinách sú riaditelia škôl povinní zúčastňovať sa na aktivitách 

programov ďalšieho profesijného rozvoja riaditeľov škôl. Pomoc riaditeľom škôl 

v jednotlivých krajinách má však mnoho podôb. Ukážkou praktickej pomoci 

riaditeľom škôl sú aktivity ontarijského Inštitútu pre riadenie vzdelávania (The 

Institute for Education Leadership). Riaditeľom škôl táto virtuálna inštitúcia, 

ktorej členmi sú zástupcovia združení riaditeľov škôl, dozorných orgánov a mi-

nisterstva školstva, ponúka najmä vlastné periodikum, kvalitnú sieť informač-

ných zdrojov a rôzne balíky nástrojov sebahodnotenia a sebarozvoja riaditeľov 

a ich škôl [10]. 

V rámci aktivity nazvanej Riaditelia škôl chcú vedieť (Principals Want to Know) 

inštitút na webových stránkach ponúka kvalitne vypracované metodické listy 

venované tým oblastiam, v ktorých riaditelia škôl pociťujú potrebu, že ich treba 

riešiť (ako je zrejmé už z názvu aktivity). Začiatkom roka 2014 mali riaditelia 

k dispozícii 25 metodických listov, ktoré sa venovali otázkam, ako sa úspešne 

rozvíjať vo vlastnej profesii, ako vypracovávať plány rozvoja učiteľov, ako 

s učiteľmi diskutovať o výsledkoch súčasnej pedagogickej vedy a príkladoch 

dobrej praxe, ako pomôcť učiteľom pri revidovaní kurikula, ako zlepšiť spolu-

prácu učiteľov, ako hodnotiť prácu učiteľa, ako zapojiť rodičov do učenia sa 

žiaka, ako vyhodnocovať dáta meraní výsledkov žiakov v národnom testovaní, 

ako zapojiť žiakov do spoluvytvárania školského prostredia, ako do činnosti 

školy zapojiť verejnosť, ako komunikovať s tými, ktorí nechcú počúvať, ako 

zabezpečiť, aby sa čo najviac vyučovacieho času venovalo výučbe, ako správne 

formulovať ciele výučby, ako motivovať žiakov k aktivite vo výučbe, ako vytvo-

riť a realizovať individuálny vzdelávací plán, akú rolu má riaditeľ pri realizácii 

individuálneho vzdelávacieho plánu, ako môže koučing zlepšiť výsledky adoles-

centov, ako posilniť postavenie zážitkového učenia v škole, ako pomôcť učite-

ľom implementovať rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov [11]. Tvorba prog-

ramov ďalšieho vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov založených 

na identifikovaní ich vlastných reálnych potrieb je dôležitým predpokladom ich 

efektívnosti.  
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4  PEDAGOGICKÉ ŘÍZENÍ ŠKOLY 

Klíčová slova: ředitel školy, pedagogický proces, edukace, zřizovatel školy, střední ma-
nagement, třídní učitel, vzdělávací program, kurikulární reforma. 

4.1  PEDAGOGICKÝ PROCES A JEHO VYMEZENÍ 

Pedagogický proces a jeho správné řízení musí za všech okolností zůstat základ-

ní oblastí života školy. Edukace žáků je specifický proces, který si také vyžaduje 

používání specifických metod a postupů. Bohužel v současné době je ředitel 

školy často od této základní činnosti života školy odváděn do oblasti ekonomic-

ké či právní. Na pedagogické řízení školy, na řízení kvality výuky a rozvoj žáků 

i pedagogické úrovně učitelů mu zbývá prokazatelně málo času a energie. Na 

celou situaci má svůj vliv postoj zřizovatelů, kteří svými pravidly a postoji do 

této situace ředitele školy sami nutí tím, že jej posuzují a hodnotí podle ekono-

mických kritérií či dodržování právních předpisů[1]. V žádném případě nebu-

deme snižovat význam těchto důležitých oblastí, za které ředitel školy zodpoví-

dá. Je ovšem patrné, že lehce kontrolovatelné výsledky hospodaření nebo řešení 

stížností odvádějí i samotné zřizovatele od posuzování jemných nuancí pedago-

gického života školy, nehledě na častou neodbornost zřizovatelů škol. 

Důležitost ředitele školy bývá i podceňována. Stojí za zamyšlení i skutečnost, že 

práce ředitele školy je jedním z významných faktorů podmiňujících kvalitu 

vzdělávání [2]. Ředitel školy je rozhodujícím faktorem v otázce dalšího vzdělá-

vání pedagogických zaměstnanců, rozhoduje o účasti na vzdělávacích akcích, 

o financích, o dalším využití získaných kompetencí. V souladu s moderními 

trendy zemí OECD se stává jedním z důležitých činitelů [3] svojí kvalitou přímo 

determinující úspěšnost systému. Musí být proto na svoji činnost v této oblasti 

kvalitně připraven [4]. 

V širším slova smyslu musí být ředitel školy vzdělán takovým způsobem, aby 

byl nejen schopen zajistit optimální chod školy a školského zařízení, ale také 

zachytit tendence vývoje, vyhodnocovat a eliminovat riziko a v optimálním pří-

padě se aktivně podílet na formování budoucnosti školy a v neposlední řadě 

ovlivňovat její okolí. 

V užším slova smyslu musí být ředitel školy veden k řízení pedagogického pro-
cesu. Nikoli primárně svým přímým pedagogickým působením, ale kultivová-
ním jeho kompetencí potřebných k výběru a vedení kvalitních zaměstnanců, 
stejně jako k sestavení a naplňování školního vzdělávacího programu a pocho-
pení nezbytných souvislostí [5]. Pedagogický proces musí být ředitel školy 
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schopen plánovat, organizovat, kontrolovat a rozhodovat o jeho aktivitách v plné 
šíři [6]. Jistě lze diskutovat o možnostech úplného delegování kompetencí 
k řízení pedagogického procesu na jeho zástupce či členy středního managemen-
tu (předmětové komise a metodická združení), ale v našem prostředí je tradičně 
vyžadováno, aby ředitel školy byl součástí pedagogického procesu svojí školy. 
Lze oprávněně očekávat nepřijetí jiného modelu ředitele školy (např. francouz-
ského) ze strany pedagogů i rodičovské veřejnosti. 

Pedagogický proces chápeme jako komplexní systematické edukační působení 
školy a jejich pedagogických zaměstnanců na žáka s cílem kultivovat jeho kom-
petence. Jde o komplexní mnohotvarý proces, na kterém je na první pohled patr-
ná jeho plasticita a z ní vyplývající obtížná změřitelnost nejen výsledků, ale 
i správnosti dílčích postupů. Z tohoto důvodu se osoby zapojené do pedagogic-
kého procesu potýkají s mnoha úskalími a problémy.  

Termín pedagogický proces je volen záměrně z několika důvodů:  

 Tradiční označení (ač v některých pramenech [7] je používán širší termín 

edukační proces). 

 Zdůraznění role pedagogických zaměstnanců (což v žádném případě neu-

pozaďuje ostatní zaměstnance škol). 

 Jedna z důležitých oblastí standardu vzdělávání řídících zaměstnanců ve 

školství má tento název. 

Pedagogický proces je možno dělit podle úrovně, z níž na něho budeme nahlížet. 

 V širším slova smyslu je pedagogický proces cestou k naplnění národního 

programu vzdělávání, ve Slovenské republice státního vzdělávacího prog-

ramu. 

 V užším slova smyslu je pedagogický proces sestavení a naplnění kon-

krétního školního vzdělávacího programu konkrétními pedagogickými 

činnostmi. 

Pedagogický proces je tedy výchovně vzdělávací proces, komplex vzájemně se 
podmiňujících vztahů a souvislostí mezi podmínkami a prostředky výchovného 
působení zaměřeného na cílevědomé utváření osobnosti. Pedagogický proces má 
dvě stránky, vzdělávací a výchovnou, které souborně nazýváme edukací. 

Během celého procesu řízení pedagogického procesu je potřeba zohledňovat 
následující aspekty [8] (zásady, principy): 

 aspekt komplexního působení pedagogického týmu, intelektuální stimula-
ce učitelů; 

 aspekt výlučnosti (jedinečnost školy, skupiny žáků i jednotlivého žáka); 

 aspekt neopakovatelnosti (v edukačním procesu není možno realizovat 

zpětné korekce); 

 aspekt spravedlivosti (rovné šance); 

 aspekt odpovědnosti (zejména při zavádění změn); 

 aspekt dlouhodobosti; 

 aspekt odolání tlaku okolí (eliminace módních vln či politických tlaků). 
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K důležitým, dosud nepojmenovaným schopnostem ředitele školy začíná patřit 

schopnost odolávat tlaku okolí, popř. tento tlak úspěšně eliminovat. Vyvážení 

dále uvedených hledisek bude jednoduché pouze verbálně, v každodenním živo-

tě školy mohou nastávat silné tlaky a pnutí. 

„Školství je současnou společností reflektováno jako neproblémová oblast, 

z průzkumů veřejného mínění vyplývá vysoká míra spokojenosti se stavem škol-

ství [9]. V dohledné době se tedy nestane možná snaha o řešení aktuální situace 

politickým problémem, který by oslovil potřebnou část voličů. Přitom je na dru-

hé straně je patrné vysoké očekávání zejména mladé generace od školského sys-

tému, neboť počet mladých lidí očekávajících dosažení vysokoškolského vzdělání 

rapidně stoupá.“ [10]. 

Tradiční pojetí školy jako jediného místa, kde se žákovi dostává nových infor-

mací a poznatků, bylo opuštěno již před mnoha lety. Je ovšem patrno, že setr-

vačnost a jistá míra konzervativního pojetí přetrvává ve školách i v myslích pe-

dagogů a stává se mnohdy zdrojem nepochopení a tápání v pojetí edukace jako 

takové. Učitel dávno není jediným zdrojem pravdy, informací a poznání. Naopak 

všudypřítomné moderní technologie umožňují získat poslední informace, data, 

údaje, dokumenty, fotografie i filmy v aktuálním čase prakticky komukoli. Je 

třeba ovšem mít na zřeteli nezastupitelnost systematického edukačního půso-

bení klíčového aktéra vzdělávací politiky, totiž učitele. Je škoda, že veřejnost 

stále nedoceňuje expertnost učitele ve významu edukačního působení, nikoli 

v pouhé poznatkové základně a jejím předávání [11]. 

Jak bylo uvedeno dříve, důležitou osobou zajišťující celý pedagogický proces 

přímo či zprostředkovaně výběrem a vedením pedagogických zaměstnanců je 

ředitel školy. Od jeho pojetí, od jeho konceptu řízení školy se odvíjí i pedago-

gické působení na žáky. Je proto potřebné uvést možné koncepty různých pojetí 

funkce ředitele školy, která v našich školách mohou přicházet do úvahy: 

 Koncept tradičně pedagogický (tradice našeho vzdělávacího systému pod-
poruje i anglický termín headteacher). 

 Koncept manažerský (zaměřenost na splnění konkrétních změřitelných cílů). 

 Koncept ekonomický (pouze zajištění peněz, prostředků, často přímo nutí 

pravidla projektů). 

 Koncept leadershipu (motivace lidí, vtahování celého týmu do procesu, 
budování společných ideálů a přesvědčení). 

 Koncept smíšený (nebezpečí povrchnosti a ohrožení více oblastí práce). 

 Koncept politický (paradox zpětné politizace škol, politická činnost ředi-
tele školy). 

Často můžeme slyšet kritiku tradičního pojetí školy, která se údajně přežila a měla 

by být zrušena či nahrazena jinými formami vzdělávání. Škola podle těchto názorů 

nekultivuje potřebné kompetence, naopak informace si může dítě najít i jinde, 

mění se požadavky společnosti a škola nestačí tempu a tlaku okolí. Vzhledem 

k očekávané turbulenci na trhu práce se nedá skutečně říci, zda škola může připra-
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vovat na konkrétní povolání, když je nereálné sestavení odhadu struktury povolání 

a požadavků trhu práce v horizontu několika let. Výzkumy naopak ukazují škodli-

vost představ omezování cesty ke vzdělání kterékoli části společnosti. Je velice 

pravděpodobné, že současný žák změní několikrát zaměstnání v době svého pra-

covního života a musí na tuto skutečnost být cíleně připravován již od základní 

školy. Tyto kritické hlasy jsou pochopitelně značně demotivující pro pedagogické 

zaměstnance. Nepoučená veřejnost si totiž často neuvědomí obrovskou nadčaso-

vost případných descholarizačních scénářů [12], hypotetičnost pojetí a jisté zjed-

nodušování. Pohledem rozvíjejících se funkcí školy máme na školu stále větší 

požadavky, ač se to na první pohled nemusí zdát. 

Vzdělávací systém by měl poskytovat všem jedincům rovné vzdělávací příleži-

tosti. Přiblížit se k tomuto cíli a umožnit všem žákům rovný přístup ke vzdělá-

vání bez ohledu na jejich původ a socioekonomické zázemí je jednou z priorit 

zodpovědné vzdělávací politiky. Úlohou školy je podpora rozvoje lidské indivi-

duality, zprostředkování historicky vzniklé kultury společnosti, výchova k udrži-

telnému rozvoji, posilování soudržnosti společnosti, podpora demokracie a ob-

čanské společnosti, příprava žáků na partnerství v evropské společnosti a přípra-

va na život po škole s cílem zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky a za-

městnatelnosti. Škola přitom může značně ovlivňovat výsledky svých žáků 

a kompenzovat tak vlivy způsobení jejich různým socioekonomickým zázemím 

[13]. S touto skutečností si ovšem nedokáže poradit řada zemí, jak vyplývá 

z analýz dat získaných pravidelně se opakujícím mezinárodním srovnávacím 

šetřením PISA.  

K tradičně chápanému pojetí školy přibývají další funkce – etická, ochranná, 

metodologicko-koordinační, socializační, personalizační, kvalifikační, integrač-

ní, selektivní, diagnostická, kulturační, ekologická, ekonomická a politická [7]. 

Je často pokládanou otázkou, co všechno má ještě škola zajišťovat, čí role přebí-

rá a za koho supluje činnosti, které nestačí někdo jiný udělat. Nelze přehlížet 

tyto tendence. Jednou z možností je budování moderní školy, která bude schopna 

nejen působit na svoje žáky, ale také ovlivňovat edukační realitu v celé její plas-

ticitě, ovlivňovat rodiče a další partnery školy a suverénně a souřadně komuni-

kovat se svým okolím. Funkce školy je problematické řadit podle důležitosti, 

jejich význam bude jistě kolísat podle aktuální situace prožívané školou či celou 

společností. 

 Socializační a personalizační (předávání vzorců chování, propojení rodiny 

a školy, kultura školy). 

 Integrační (potřeba udržení soudržnosti společnosti, postoje a dovednosti 

k sociální interakci a komunikaci v multikulturní společnosti, tolerance 

k odlišnostem, respekt k jinakosti, integrace jednotlivců, zvládání nečeka-

ných sociálně obtížných situací. 

 Ochranná (pocit bezpečí a vzájemné důvěry, mechanismy obrany proti 

škodlivým vlivům a násilí, manipulace). 
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 Diagnostická (rozpoznávat žákovy zvláštnosti, schopnosti, zájmy, způsob 

prožívání, podpora školní úspěšnosti hledáním příčin problémů v učení, 

stanovení diagnózy, individuální přístup, spolupráce – průběžné slovní 

hodnocení, spolupráce s rodinou a mezi školami). 

 Metodologicko-koordinační (řízení procesů učení, systematizace poznat-

ků, sociální zkušenost, základy celoživotního učení, rozšíření příležitostí 

pro získávání poznatků z různých zdrojů. 

 Kvalifikační (rozvíjení pracovních návyků, dovednosti potřebné pro 

uplatnění na trhu práce). 

 Etická (škola jako systém hodnot, interpretace současného světa, kultura 

školy). 

 Selektivní (selektivnost vzdělávacího systému, usměrňuje a řídí přístup 

k zaměstnaneckým pozicím, sociální prestiži a k materiálnímu uspokojení, 

přístupy podporující včleňování do společnosti, pomoc znevýhodněným 

žákům. 

 Kulturační (zachování národní identity, kultury, vzdělanosti, posilování 

evropanství). 

 Ekologická (postoje žáků, příjemné prostředí k životu). 

 Ekonomická (efektivita a kvalita školy, rozvoj evaluačních systémů do-

kládá posilování ekonomické funkce). 

 Politická (odpovědnost za realizaci vzdělávací politiky, právo na vzdělání, 

rovný přístup ke vzdělání). 

 Další nezbytné aspekty jsou: 

 Redukce nezaměstnanosti (škola drží veliké množství mladých lidí mimo 

trh práce a absorbuje ty, kteří nejsou zatím potřební v ekonomice). 

 Zachování třídního systému společnosti (školy reprodukují sociální ne-

rovnost). 

 Škola jako činitel sociální kontroly (poskytuje aktivitu, strukturuje volný 

čas a nenechá děti “na ulici”). 

 Škola jako prostor pro naplňování sociálních potřeb (školy podporují vrs-

tevnické vztahy, jsou místem kultury mládeže). 

Pro budoucí podobu školy existují různé scénáře, experti OECD pracují se třemi 

základními liniemi – scénáře rescholarizační, descholarizační a status quo. 

V našem kontextu se bude pravděpodobně jednat o tradiční model [9], popř. 

posilování učící se školy, proto o významu, přínosu a užitečnosti bude pochybo-

vat jen málokdo. Společnost se překotně vyvíjí, postoje lidí ke vzdělání se mění 

jistě také, i když často jinak, než bychom si představovali. Věřme však tomu, že 

každá společnost nutně potřebuje několik pevných bodů, na nichž bude stát, 

o něž se bude opírat, odrážet se od nich a v neposlední řadě se bude podle těchto 

bodů orientovat [14]. 
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Komunitní model školy 

Škola posílí svoji roli. Stane se výrazným centrem společenského života obce 

(městské části). 

 Široký společenský konsenzus ohledně významu školního vzdělávání jako 

nástroje proti sociální fragmentaci a ztrátě společenských hodnot. 

 Hlavní středisko společenského života obce. 

 Přesměrování finančních toků. 

 Posilování statusu učitele. 

Model učící se školy 

Škola posílí svoji roli. Výrazně zvýší kvalitu vzdělávání. 

 Kritickým předpokladem je otevřenost učitelstva k novým přístupům 

a metodám. 

 Inovativnost institucí profesní přípravy i dalšího vzdělávání pedagogic-

kých zaměstnanců. 

 Specifická profilace škol, důraz na kvalitu a šíři nabídky, šité na míru. 

 Síť vazeb mezi školami podpoří další inovace. 

 Podpůrná role centra směrem k nejslabším školám. 

Tradiční model veřejné školy a udržování silných byrokraticky  

řízených školských systémů 

Role a podoba školy se nebude výrazně měnit. 

 Dosavadní byrokraticky řízené systémy přetrvají. 

 Nebude ochota riskovat radikální změny. 

 Zachování tradičního modelu školy. 

 Možnost stárnutí sborů, nízký status učitelů, snižující se zájem mladších 

ročníků o profesi, odchody ze školství. 

Model učebních sítí 

Škola v současné podobě bude postupně zanikat. Žáci se nebudou vzdělávat ve 

škole, ale prostřednictvím internetu. 

 Rostoucí nespokojenost s tradiční podobou školy. 

 Radikální deinstitucionalizace učení. 

 Vyučování by se neuskutečňovalo v prostorově a časově vymezeném mís-

tě a s pomocí učitelů. 

 Oslabení role státu. 

 Reálné riziko sociálního vylučování. 

Tržní model školy 

Škola v současné podobě bude postupně zanikat. Žáci si budou nakupovat vzdě-

lávací služby u různých soukromých agentur. 



64 

64 

 Nespokojenost až revolta daňových poplatníků. 

 Neoliberální ekonomická rétorika, tržní přístup. 

 Deregulace, manažerský přístup. 

 Duální struktura veřejného a privátního školství. 

 Úpadek centrální role. 

 Potlačování vzájemné kooperace. 

4.2  DETERMINANTY PEDAGOGICKÉHO PROCESU 

Pedagogický proces a tím pádem pedagogické řízení je ovlivňováno řadou fakto-

rů, které na něho působí a často komplikují zúčastněným osobám jejich práci. 

Jde mnohdy o faktory mající svůj původ mimo školu i čas, o to více bude pro 

zaměstnance školy důležité jejich pojmenování a pochopení. Je zřetelné, jak 

málo jsou mnohdy brány na vědomí a zřetel, přitom dále uvedené determinační 

faktory prokazatelně ovlivňují život školy a řízení pedagogického procesu, často 

se tak děje v zásadní míře. 

Historická determinace  

Každý školský systém je ovlivněn historií. Rakousko-uherský model založený 

na povinné školní docházce, byrokratickém pojetí a stálé státní kontrole vedl lidi 

k pasivnímu pojetí a přesvědčení, že o vzdělání a vzdělávání se má postarat prá-

vě stát, který nejlépe ví, jak na to. Dodnes je patrná snaha přenést odpovědnost 

na lektora, učitele, školu či celý školský systém, patrné je i přesvědčení většiny 

lidí, že vzdělání má být státní a bezplatné. Tyto názory se dostávaly do přímého 

rozporu s reformními tendencemi, které přenesly vysokou míru odpovědnosti na 

školy i jednotliví zaměstnance. 

V kontrastu s tímto pojetím lze pozornost zaměřit na severské komunity, které 

zakládaly školy s cílem lepšího života dětí jejích členů. V často uváděné školsky 

úspěšné zemi, ve Finsku, je patrné odlišné chápání vztahu ke vzdělávacímu pro-

cesu a z toho také vyplývající postavení i ohodnocení vzdělavatelů ve společnos-

ti a nakonec i prokazatelné výsledky žáků v mezinárodních srovnávacích šetře-

ních. Dlužno uvést, že výsledky finských žáků v aktuálně zveřejněném šetření 

PISA 2012 vykazují o něco horší výsledek než v letech 2000 – 2009, stále je 

možno finské školství považovat za progresivní a úspěšné. 

Populační křivka a její nerovnoměrný průběh 

Populační vývoj zcela fatálně ovlivňuje život škol. Nejvýznamnější trend – sni-

žování přirozeného přírůstku a populační stárnutí mají celoevropský charakter 

[15]. Současný propad počty žáků nejvíce patrný na středních školách bohužel 

není krátkodobým jevem, ale je potřeba s ním počítat i dál. 
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Bylo by ovšem chybné nahlížet na nepříznivý vývoj populace pouze jako na 

nevýhodu. Paradoxně může být tato okolnost impulsem k nastartování aktivit, 

které byly dosavadními školami realizovány pouze okrajově. Jde o systematické 

celoživotní vzdělávání, kurzy pro dospělé, univerzity třetího věku. Logika celo-

životního vzdělávání zahájena již u malých dětí v podobě budování kompetencí 

k učení musí mít svoje dlouhodobé pokračování. Stejně tak snižování počtu žáků 

nemusí vždy znamenat optimalizaci sítě škol, slučování a rušení, ale také počá-

tek debat s politiky o snížení počtu žáků ve třídách. 

Politická situace a důsledky politického ovlivňování školství  

i jednotlivých škol 

Politická situace vždy ovlivňuje školský systém a život jednotlivých škol, do 

jisté míry to má svoje opodstatnění, naopak společnost od státu očekává, že bude 

ovlivňovat školský systém. Je ovšem jistým paradoxem, že proklamovaná apoli-

tizace školství po roce 1989 byla postupně opuštěna a škola a zejména její ředitel 

je pod jasným politickým tlakem zřizovatele. Uvažování a jednání politika 

a odborníka na školství je již z podstaty systému odlišné, politik uvažuje o jed-

notlivých volebních cyklech a získání přízně voličů v příštích volbách. Pohled 

do sousedních zemí ovšem ukáže, že se vůbec nejedná o specifický problém. 

Postoje společnosti ke vzdělávání 

Tento bod zase vychází z historické determinace. Dokud společnost bude pasiv-

ně přihlížet ke stavu školství, nemůže dojít k progresivnímu posunu. Je to veřej-

nost a zejména rodiče žáků, kteří svými postoji zásadně ovlivňují život škol, 

kteří nasměrují své dítě k určitým hodnotám. Je bohužel patrné, že otázky škol-

ství nestojí v popředí zájmu společnosti, nestanou se tím pádem prioritním vo-

lebním tématem, lze očekávat stejnou situaci jako např. v České republice [16], 

tak i ve Slovenské republice. Pro školy i celý systém je důležitá ochota společ-

nosti do vzdělání investovat a není tím míněno jenom ekonomické hledisko, ale 

také čas, energie a úsilí. 

Struktura pedagogických zaměstnanců  

Stárnutí pedagogických sborů, nerovnoměrné rozdělení po území republiky, 

vysoká feminizace, nízká míra sebevědomí zaměstnanců jsou těmi základními 

faktory této oblasti. Navíc učitelská práce má svoje specifika, jejichž nezohled-

nění je vždy na škodu věci. 

Výsledek práce učitele není v přítomnosti ani blízké budoucnosti uchopitelný 

a vyhodnotitelný, učitelé jsou často mnohem úspěšnější při práci a komunikaci 

s dětmi než s dospělými, chtějí být dokonalí a bezchybní, jak to očekávají od 

svých žáků. Značné problémy může vyvolávat nepochopení specifičnosti rozdě-

lení pracovní doby, volna, samostudia a školních prázdnin ze strany laické ve-

řejnosti. 
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Velmi malé množství pedagogických zaměstnanců má zkušenosti s prací mimo 

resort školství, z toho vyplývá občasná zahleděnost a obtížnost dosáhnout objek-

tivní pohled. Svoje problémy to přináší zejména při komunikaci s rodiči nebo při 

zavádění prvků z podnikové sféry do života škol, např. nástroje měření kvality. 

Malá míra využívání výsledků výzkumu pedagogickými zaměstnanci 

Je často pojmenovávaným faktem, že pedagogičtí zaměstnanci, ač sami vysoko-

školsky vzdělaní, nejméně využívají výsledky výzkumu svého oboru, nepodílejí 

se na něm a vlastně ani nesledují odborný tisk, popř. do něj aktivně nepřispívají. 

Stále je patrná jistá propast mezi pedagogickým výzkumem a praxí, odstup, od-

tažitost i nepochopení. Je to veliká škoda, neboť výzkumná pracoviště, popř. 

školní inspekce mají k dispozici velké množství zajímavých v praxi použitel-

ných údajů, nehledě na mezinárodní materiály OECD, Eurydice apod. Samot-

ným pedagogům potom uniká celkový kontext i důvody proklamovaných změn 

v rámci celého školského systému. 

Pedagogický proces je velice pravděpodobně ovlivňován v poslední době ještě 

jedním faktorem – postojem učitelů ke kurikulární reformě [17]. 

4.3  ZÁKLADNÍ ASPEKTY PEDAGOGICKÉHO ŘÍZENÍ ŠKOLY 

Zde je třeba nejprve poukázat na problematiku specifického pojetí práce ředitele 

jako klíčového faktoru edukačního procesu, zejména jeho zvláštního postavení 

v roli vykonavatele procesu, tedy v roli učitele. Během své výuky se ředitel stává 

prakticky podřízeným vedoucímu svého předmětového týmu a počet hodin pří-

mé vyučovací povinnosti skutečně nezaručuje kvalitní pedagogický vývoj sa-

motného ředitele. Tradice slovenského vzdělávacího systému si prakticky nepři-

pouští, že by ředitel školy neměl zůstat pedagogickým zaměstnancem se všemi 

atributy profese učitele, ačkoli je jeho vyučovací povinnost pochopitelně nepo-

měrně nižší, než je vyučovací povinnost pedagogického zaměstnance (učitele). 

Problémem dostávajícím se nyní do popředí je reálná nemožnost realizace kva-

litní výuky, jistého drobení pozornosti a radikální posun odpovědnosti ředitele 

školy v souvislostech s jeho přibývajícími povinnostmi v nepedagogické oblasti, 

což je často dáno nekompetentností zřizovatelů a politickým ovlivňováním říze-

ní škol i celého systému. V kontextu neexistence profesních kritérií, kritérií kva-

lity a nakonec kritérií jednotlivých zřizovatelů není možno jednoznačně označit 

kvalitního a nekvalitního ředitele, kvalitní a nedostatečnou práci a tím pádem se 

může stát, že zřizovatelská rozhodnutí jsou subjektivním, v horším případě pou-

ze politicky motivovaným činem [14]. 

Ředitel školy má značné pravomoci a z toho vyplývající značnou odpovědnost 

a tím pádem na edukační proces mu zbývá prokazatelně stále méně času. Je za-

hlcován množstvím formální práce a edukačnímu procesu a řízení kvality školy 

se věnuje přibližně pětinu svého pracovního času [18]. Tradiční rozpor jeho 
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profese je dán trojjediností pojetí rolí. Přijmeme-li definice rolí jako lídr, mana-

žer a vykonavatel procesu [1], musíme zároveň připustit, že ředitel školy vyko-

nává všechny uvedené role a často během dne přechází z jedné role do druhé. 

Zejména v oblasti řízení pedagogického procesu a faktické podřízenosti vedou-

címu předmětového týmu ve chvílích přímé vyučovací povinnosti tato systémo-

vá nejasnost přináší nelehké manažerské situace. 

Jednou z často kladených otázek zůstává, zdali ředitel školy má pravidelně učit, 

tedy vykonávat přímou vyučovací povinnost. Pro doplnění je zde zařazena část 

empirického šetření autora kapitoly, z níž vyplývají názory několika stovek sou-

časných ředitelů škol na tuto problematiku [18]. 

Argumenty podporující přímou vyučovací povinnost ředitelů škol: 

 zachování praxe učitele, 
 most mezi ředitelem, učiteli a žáky, 
 je třeba zůstat v obraze a udržet si kontakt s problematikou, 
 pedagogický proces je základní náplní školy, 
 možnost poznání žáků během výuky, 
 odreagování po manažerských povinnostech. 

Argumenty opačného názoru: 

 pedagogickou povinnost by bylo možno splnit jinak (např. zastupováním 
nepřítomných učitelů by umožňovalo návštěvu většího množství tříd), 

 ředitel stejně během vlastní výuky nepozná všechny žáky školy, 
 veliká časová náročnost výuky, 
 ředitel školy má širokou škálu povinností, nemůže zajistit pravidelnost roz-

vrhu, 
 množství jiných činností znesnadňujících kvalitní výuku, 
 malé množství vyučovacích hodin zejména u ředitelů základních a střed-

ních škol stejně neumožňuje, aby ředitel školy byl stále nejlepším peda-
gogem. 

Základní otázkou interpretace této fáze výzkumu se jeví zdůvodnění vysokého 

procenta respondentů, kteří by hypoteticky preferovali novelizaci zákona o pe-

dagogických zaměstnancích ve smyslu odstranění tradičního pojetí pedagogické 

práce u ředitelů škol. Obsah práce a kompetence ředitelů škol doznaly obrov-

ských změn zejména v souvislosti s probíhající kurikulární reformou a často 

zmiňovaným politickým neodborným vlivem na školy. Ředitel školy řeší prob-

lémy z oblasti práva, ekonomiky, stojí v čele velikých projektů, v neposlední 

řadě svoji roli hraje i postupné slučování škol a zvyšování počtu tříd. V této situ-

aci se jeví jako pochopitelné, že mnozí respondenti prakticky rezignovali na 

pedagogickou roli ředitele školy a jeho přímou práci s žáky, což je znepokojivá 

situace. 

Kdo tedy řídí pedagogický proces ve škole? Je třeba počítat se středním mana-

gementem, jehož význam v procesu probíhající kurikulární reformy postupně 

vzrůstá. Vedoucí předmětové komise, aneb metodického združení má od ředitele 
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poměrně často předány kompetence přímo ovlivňující pedagogický proces. Je to 

logické, neboť zvyšující se autonomie škol a tvorba vlastních školních vzděláva-

cích programů počítá s tím, že zvyšující se počet pedagogických zaměstnanců 

bude nejen schopen vzdělávat a vychovávat svoje žáky, ale také se aktivně podí-

let na ovlivňování celé edukační reality, na aktivní tvorbě, implementaci a eva-

luaci kurikula vlastní školy. Role ředitele školy se v takto nastavené situaci mění 

a vyžaduje v oblasti pedagogického procesu týmovou práci.  

Pedagogický proces se vyznačuje několika příznaky, které vytvářejí jeho speci-

fičnost. Jedná se zejména o: neopakovatelnost procesu a nemožnost jeho přímé 

zpětné korekce; obtížné uchopení pojmu kvalita vzdělávání a jejich indikátorů; 

vztah mezi vstupy a výstupy na jedné straně a mezi výstupy a procesy na straně 

druhé; malé množství změřitelných kritérií; skutečnost, že některé procesy nelze 

měřit; vnější determinanty (politická rozhodnutí, vnější vlivy, ekonomika…); 

specifika pedagogické profese. 

Nemá-li pedagogický proces stanovený cíl, půjde o nahodilé tápání. Jistě 

může mít tato cesta silná místa, dokonce ojediněle vynikající výsledky, však 

zcela jistě nebude směřovat tam, kam je třeba. Správné nastavení cílů vzdělává-

ní, zohlednění odborných východisek, smyslu procesu i cesty k cílům vždy zají-

malo pedagogické teoretiky, aktivní tvůrce školské politiky i jednotlivé aktivní 

pedagogy. Doporučujeme kritickému čtenáři rozšířit si svoje obzory o možných 

východiscích uplynulých desetiletí. 

Při stanovení výsledků je třeba rozlišovat, zdali budeme hovořit o výsledcích 

edukace či efektech edukace [19]. V případě výsledků můžeme uvažovat o klasi-

fikaci, výsledcích srovnávacích šetření či celostátních testů, v případě efektů se 

jedná např. o ekonomické či sociální důsledky edukace, které jsou pochopitelně 

patrny v dlouhém časovém období.  

Všechna srovnávací šetření jsou v pedagogickém terénu přijímána s velikými 

obavami. Nelze podceňovat tuto oblast, nemusí se jednat o neochotu či strnulost 

ze strany pedagogických zaměstnanců, ale o mnohem hlubší okolnosti, které 

měření výsledků pedagogického procesu ovlivňují. 

1. Měření nesrovnatelného – školy v různých částech republiky, odlišné sociální 

zázemí žáků, problémové oblasti. 
2. Národní cíle vzdělávání nelze měřit tradičními školními nástroji. 

3. Získání aktuální situace – synchronní pohled je užitečný pro komparaci, ale 

teprve diachronní dlouhodobý pohled umožní objektivní pohled na vývoj vý-

sledků a umožňuje pojmenovat možné tendence.  

4. Měření jednotlivostí – podobné kvízovým otázkám populárních soutěží [20], 

které nemusejí korespondovat se školním vzdělávacím programem. 
5. Komparace deklarovaných cílů vzdělávání, cílového stavu žákovských kom-

petencí a obsahu jednotlivých otázek, často spolu nekorespondují, dochází 

k měření něčeho jiného. 
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6. Problematika motivace učitelů i žáků – často dramaticky záleží na motivaci 

samotného pedagogického zaměstnanca a jeho neverbálnímu postoji k urči-

tému nástroji, zejména mladší žáky jistě může silně determinovat zejména 

učitelův negativní vztah k testování a naopak vhodná motivace dokáže silně 

povzbudit. 

7. Otázka samotného nástroje, jeho validity a reliability. 

4.4  KAŽDODENNÍ PEDAGOGICKÉ ŘÍZENÍ 

V závěrečné části kapitoly věnované pedagogickému procesu bude vymezeno 

praktické (konkrétní) provádění řízení pedagogického procesu. Nejprve budou 

pojmenovány osoby, které do tohoto procesu zcela jistě vstupují, pozornost bude 

věnována i vzájemné interakci těchto osob. 

Každodenní pedagogické řízení se musí vypořádat s jednou okolností a její nut-

nou eliminací. Tou je atomizovanost jednotlivých pedagogických výkonů, izolo-

vanost jednotlivých vyučovacích hodin. Učitel je převážně jediný pedagogický 

zaměstnance ve třídě a tím pádem je třeba využívat všechny možnosti, které 

rizika izolovanosti odstraní. 

 Plán pedagogické práce na všech úrovních (škola, předmětový tým, třída, 

vyučovací hodina). 

  Reflexe a zpětná vazba, vytvoření logického, ale nebyrokratického ná-

stroje dokumentujícího průběh pedagogického procesu, celková evaluace. 

 Kontinuální vytváření portfolia učitele, vedení pedagogického deníku, au-

toevaluace. 

 Pedagogické debaty, výměny zkušeností, vnitroškolní konference. 

 Průřezové aktivity, projekty. 

Písemné zachycování a reflexe průběhu pedagogického procesu není zbytečným 

nástrojem. Jde o nezbytnost, která umožňuje hluboký vhled samotnému učiteli, 

ale i ostatním pedagogickým zaměstnancům včetně ředitele školy. 

Není možné dále souhlasit se zavedenou strukturou, podle níž jsou v pedagogic-

kém procesu zohledňovány pouze dvě úrovně zaměstnanců – ředitel školy 

a učitel. Je evidentní, že poslední dobou zcela nepokrytě vzrůstá důležitost dal-

ších zaměstnanců, bez kterých by správné řízení pedagogického procesu bylo 

neefektivní či přímo nesprávné. Zaměříme se tedy právě v kapitole o každoden-

ním řízení zejména na tyto nově chápané stěžejní osoby – představitele středního 

managementu a třídní učitele. 

Střední management je dosud teoreticky neukotvená skupina osob ve škole [21]. 

Někdy je mezi střední management řazena osoba zástupce ředitele školy, což je 

ovšem nesprávné. Zástupce ředitele musí být schopen plného zastupování ředite-

le, jde tedy o osobu stejné úrovně. Mezi střední management řadíme zejména 
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vedoucí předmětových týmů, kteří podle typů škol jsou někdy nazýváni vedou-

cími předmětových komisí či metodických sdružení. Střední management se 

stává plně kvalifikovanou vrstvou, v procesu řízení pedagogického procesu za-

jišťuje odbornou (předmětovou) složku a tím pádem je nejen partnerem ředitele 

školy, ale v plném významu odborný poradce a garant. Problematické však zůs-

tává vlastní pojetí středního managementu. Zmínění pedagogičtí zaměstnanci se 

totiž sami cítí být maximálně konzultanty či metodiky, nikoli řídícími zaměs-

tnanci ve smyslu teorie řízení. Tyto závěry potvrzené již i výzkumem [21] doka-

zují, že tradiční řídící struktura se bude měnit delší čas, než se jevilo na počátku 

kurikulární reformy. Je často zapomínáno na skutečnost, že ředitel školy má 

pravděpodobně předmětovou vybavenost (aprobaci) pro konkrétní předměty či 

oblasti a po odborné stránce nemusí být schopen zvládat všechny na škole vyu-

čované předměty. Nejde o jeho podceňování, jako spíše o přiznání skutečnosti. 

Jednou věc vždy zůstane obecná stránka edukace, druhou věcí je předmětová 

vybavenost [22]. Ředitel školy může právě na střední management delegovat 

část pravomocí z oblasti školního kurikula, výběr učebnic a dalších materiálů, 

obsah učiva, začleňování průřezových témat, četnost a způsob klasifikace či 

kompletní systém ověřování vědomostí žáků. Jde o masivní posun kompetencí 

směrem od ředitele školy ke střednímu managementu, který je ovšem pro správ-

né pedagogické působení nezbytný. Jen tak lze zvyšovat stimulaci zaměstnanců, 

míru jejich participace na řízení pedagogického procesu a naplňování společné 

vize školy. 
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Třídní učitel má nezastupitelné místo v procesu řízení pedagogického procesu 

(obr. 2). V tradičním pojetí je třídní učitel zodpovědný za formální stránku svěřené 

třídy, za kompletní evidenci výsledků žáků, navrhuje výchovná opatření, komuni-

kuje s žáky, rodiči i ostatními zaměstnanci školy včetně jejího ředitele. Je jisté, že 

řada třídních učitelů přesahovala a přesahuje tento byrokratický a výchovný rá-

mec, přesto vymezíme všechny nezbytné oblasti činnosti třídního učitele, které 

jsou pro optimální řízení pedagogického procesu na celé škole nezbytné. 

Pouze tato osoba je objektivně schopna celostně nahlížet na edukační průběh 
u každého jednotlivého dítěte. Dílčí pohledy jednotlivých vyučujících dané je-
jich předmětovým ohraničením může i musí právě třídní učitel vyvažovat, kom-
parovat a v kladném slova smyslu ovlivňovat. Dítě může mít diametrálně odlišné 
výsledky v jednotlivých předmětech, ovšem také diametrálně odlišné chování či 
přístup k jednotlivým předmětům i učitelům. Je třeba přiznat, že původ nemusí 
být v dítěti, a proto je nezbytný koordinačně edukační pohled třídního učite-
le a jeho činnost. 

Je nezbytné, aby ředitel školy vytvořil takové podmínky ve své škole, aby byla 

samozřejmostí častá vzájemná návštěva učitelů ve vyučovacích hodinách mezi 

sebou a jejich následné otevřené reflexe a aby rozhodujícími osobami v tomto 

procesu byli právě třídní učitelé a zástupci středního managementu. Konzultace 

s těmito osobami, jejich materiály a poznatky se nepochybně stanou relevantním 

pramenem pro ředitele školy v oblasti řízení pedagogického procesu. Ředitel 

školy je často odkázán na zprostředkované informace a takto je bude získávat 

přímo od členů svého týmu. 

Vytvoření odpovídajících podmínek pro vzájemné návštěvy v hodinách či hospi-

tace znamená ovšem dosažení vysoké mír otevřenosti, důvěry a profesionality ze 

strany vedení školy. Učitelé jsou konfrontováni s požadavky na jejich práci 

a výsledky vlastního autoevaluačního procesu. Hospitace se stává motivačním 

nástrojem, příležitostí ke kvalitní zpětné vazbě, k diskuzi mezi jednotlivými 

pedagogickými zaměstnanci o společně zažité zkušenosti a vzájemné inspiraci. 

V popředí tak nestojí kontrola toho, zda učitel pracuje správně, ale diskuze 

o vzájemných souvislostech obsahu učiva a učitelem zvolených metod a forem 

práce, o efektivitě práce, o inovacích a jejich přínosu, rozvoji kompetencí žáků 

neb zapracování průřezových témat do výuky. Půjde o velikou změnu, pokud se 

rozhodne škola jít touto cestou, ale je to nezbytné a potřebné.  

Na počátku kapitoly bylo poukázáno na skutečnost, že pedagogický proces musí 

vždy zůstat nejdůležitější činností každé školy. Zodpovědnou osobou je jistě její 

ředitel, který svojí každodenní prací vytváří podmínky. Nemůže na tuto činnost 

ovšem zůstat sám. Do řízení pedagogického procesu jsou postupně organicky 

začleňováni další pedagogičtí zaměstnanci a vytvářejí tak moderní pedagogický 

tým. 

Zvyšující se kurikulární autonomie přinesla i vyšší míru odpovědnosti. Je proto 
nezbytné, aby ředitelé škol i ostatní zaměstnanci škol uchopili tuto autonomii 
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správně, odpovědně a ve prospěch žáků, které vzdělávají. Výsledky jejich práce 
se mnohdy projeví až po dlouhé době. O to lépe musí být pedagogický proces od 
začátku až do konce nastaven, řízen a kontinuálně reflektován jeho průběh. 
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5  OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY RIADITEĽA 

ŠKOLY 

Kľúčové slová: osobnosť riaditeľa školy, charakterové vlastnosti, motivačné a vôľové 
vlastnosti, temperament, typológia osobnosti, psychické procesy, vnímanie, pozornosť, 
pamäť, myslenie, inteligencia, citová zrelosť a emocionálna inteligencia, špeciálne 
schopnosti pre výkon funkcie, klasifikácia schopností, komunikačné zručnosti, rozhodo-
vacie a riadiace zručnosti, autorita a charizma vedúceho pedagogického zamestnanca, 
interpersonálne kompetencie. 

5.1  VYMEDZENIE POJMU OSOBNOSŤ 

Cieľom tejto kapitoly je objasniť, aké osobnostné charakteristiky ovplyvňujú 

manažérsku prácu riaditeľa. Riaditeľ školy je zároveň učiteľom s veľmi zodpo-

vedným poslaním, keďže sa podieľa na rozvoji vychovanosti a vzdelanosti žia-

kov. Svojím profesijným pôsobením vstupuje do zložitého systému osobných, 

spoločenských a interpersonálnych vzťahov. Z toho vyplývajú vysoké požiadav-

ky na jeho osobnosť, nutnosť rešpektovať odlišnosti a práva druhých a správať 

sa zodpovedne voči svojim zamestnancom.  

Osobnosťou je každý človek s jedinečnou štruktúrou psychických vlastností 

a dispozícií, v ktorých je prepojená telesná konštitúcia, temperament, inteligen-

cia, kritické myslenie, tvorivosť, pamäť, predstavivosť, komunikačné aj ďalšie 

schopnosti, kognitívne štýly, motivácia, potreby, charakter, vôľa, správanie a ko-

nanie.  

„Osobnosť možno vymedziť ako špecifickú a zároveň komplexnú kvalitu člove-

ka, vznikajúcu na základe jeho genetického vybavenia, vrodených dispozícií 

a formovania prostredím, jednak prírodným, sociálnym, kultúrnym a taktiež 

duchovným.“ [1]. 

Empirické výskumy dokazujú, že neexistujú zásadné rozdiely v riadení mužov či 

žien. Obaja sa rovnako dobre uplatňujú v školstve, hoci v skutočnosti na riadia-

cich pozíciách máme menej žien než mužov, a to aj napriek výraznej feminizácii 

školstva. Bosý [2] referuje o reprezentatívnom výskume rodovej rovnosti v pro-

stredí stredných odborných škôl, kde sa na riaditeľskej pozícii podieľa celkove 

56,9 % mužov oproti 43,1 % žien. Podľa nášho názoru, ak chce byť riaditeľ 

skutočne úspešný, potrebuje mať nielen vlastnosti tradične pripisované mužskej 

povahe (napr. objektívnosť, analytický postoj, rozhodnosť), ale aj vlastnosti 

pripisované ženskej povahe, akou je citlivosť a pochopenie potrieb druhých, 
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empatia a ďalšie citové kvality. Iba spojenie mužských a ženských kvalít osob-

nosti dotvára obraz plne integrovaného, vyrovnaného človeka, s jasnou hierar-

chiou životných hodnôt, ktorý zároveň ostáva otvorený novým myšlienkam 

a podnetom. 

Celková problematika psychológie osobnosti manažéra (riaditeľa školy) je veľ-

mi široká, preto ju rozdelíme do niekoľkých okruhov. Sústredíme pozornosť 

najmä na: 

 vymedzenie nárokov na jeho vlastnosti,  

 vymedzenie nárokov na jeho psychické procesy, 

 vymedzenie nárokov na jeho schopnosti, 

 vymedzenie nárokov na jeho zručnosti. 

5.2  POŽIADAVKY NA VLASTNOSTI RIADITEĽA ŠKOLY 

Je veľmi ťažké stanoviť jednoduchý základný vzor psychických vlastností riadi-

teľa, ktorý by vyhovoval za každých okolností. Moderný výskum sa snaží defi-

novať a merať psychické vlastnosti manažérov vždy vo vzťahu k prostrediu 

a situácii, v ktorej sa práve nachádzajú. V tejto súvislosti budeme definovať 

najmä charakterové vlastnosti, motivačné, vôľové vlastnosti a vlastnosti tempe-

ramentu.  

Vymenujeme najskôr niektoré vlastnosti charakteru, ktoré považujeme za sku-

točne dôležité pre riadiaceho zamestnanca v školstve. Riaditeľ s pevným charak-

terom je schopný ovládať seba a viesť aj druhých, mať dobrý vzťah k práci, 

k predmetom i k sebe samému. Je zdrojom pedagogického optimizmu a altruiz-

mu – mravného princípu, spočívajúceho v nezištnej službe iným ľuďom. Cha-

rakter, hlavne racionálne altruistický charakter, ktorý reprezentuje najvyššiu 

úroveň morálnej zrelosti, by nemal chýbať v osobnostnom profile žiadneho uči-

teľa [3]. Dôležitými charakterovými vlastnosťami sú spravodlivosť, rozhodnosť, 

vytrvalosť, smelosť, cieľavedomosť, samostatnosť v konaní a rozhodovaní, čes-

tnosť a úprimnosť. Riadiaci zamestnanec s charakterovým deficitom je často 

manipulátorom. V práci využíva metódy, ktorými si vynucuje moc a autoritu, je 

nátlakový voči podriadeným a na druhej strane veľmi „prispôsobivý“ voči nad-

riadeným prípadne kolegom, ktorých sa snaží získať na svoju stranu. Najdôleži-

tejšie motivačné a vôľové vlastnosti, ktorými by mal riaditeľ disponovať sú: 

pevná vôľa, vytrvalosť, schopnosť motivovať seba aj iných k dobrým výkonom, 

sebakontrola, dostatočná ambícia uspieť a byť pozitívnym vzorom pre ostatných 

pedagógov i žiakov.  

Pri vymenúvaní vlastností (typov) temperamentu sa budeme opierať o najstar-

šiu, avšak dodnes používanú teóriu temperamentov podľa starogréckeho lekára 

Hippokrata, ktorú neskôr upravil Galenos. Podľa nej rozlišujeme temperament 

sangvinický, cholerický, flegmatický a melancholický. V skutočnosti však „čistý 
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typ“ neexistuje, väčšinou sa tieto typológie osobnosti prelínajú a miešajú. Vedú-

ci zamestnanec s prevahou sangvinického temperamentu má najlepšie predpo-

klady na výkon svojej funkcie. Je duševne pohyblivý, pohotový, spontánne rea-

gujúci, zanietený pre vec a má obvykle ústretový postoj k ľuďom. Podporuje 

spoluprácu, stará sa o rozvoj kolektívu, pretože ciele organizácie považuje za 

svoje. Vyzdvihuje vzťahy spolupráce vnútri kolektívu. Nie vždy má schopnosť 

dokončovať projekty, ktoré iniciatívne navrhol, avšak zo všetkých štyroch typov 

temperamentu je najviac disponovaný na to, aby správne delegoval zodpoved-

nosť a aktivizoval druhých, aby plnili svoje povinnosti. Vedúci zamestnanec 

s prevahou cholerického temperamentu má takisto pohotové reakcie, môže 

však byť nepokojný, výbušný a v kritických situáciách môže ťažko ovládať 

emócie. Jeho pozitívom je sila a rozhodnosť, s akou presadzuje vytýčené ciele 

a plány. Na rozdiel od sangvinika, ktorý považuje ciele organizácie za svoje, 

typický cholerik považuje svoje ciele zároveň za ciele organizácie, ktorú vedie. 

Je presvedčený vodca, vie sa postaviť k náročným otázkam a čeliť problémom, 

vie argumentovať, brániť svoje názory, a keď je to potrebné, neustupuje. Riadi-

teľ s prevahou flegmatického temperamentu má pokojnú povahu, pomaly 

vznikajúce a málo výrazné citové reakcie. Pozitívom je vysoká odolnosť voči 

stresu, negatívom je, že nie vždy vie udržiavať a skvalitňovať vzťahy s druhými, 

môže byť málo empatický voči ľuďom a ich potrebám. Riaditeľ s prevahou me-

lancholického temperamentu má, naopak, vysokú schopnosť vcítenia, láskavú 

a dobrotivú povahu, city hlboko prežíva. To na jednej strane môže kolektív, 

ktorý vedie, zbližovať, pretože vie dobre počúvať druhých. Na druhej strane mu 

môže chýbať ambicióznosť, schopnosť identifikovať príležitosť, jasne a efektív-

ne sa rozhodovať a v kritických situáciách zobrať na seba riziko.  

5.2.1  Typológia osobností 

Na základe vlastností temperamentu vznikli rôzne ďalšie typológie osobnosti. 

Napríklad C. G. Jung rozlišuje introvertný typ, ktorý je uzavretý, málo komu-

nikatívny, veľmi precízny, puntičkársky, ale s bohatým vnútorným svetom, a typ 

extrovertný, ktorý sa rozhodne lepšie hodí na riadiacu pozíciu, pretože je čino-

rodý, spoločenský, priamy a otvorený. Ďalšia typológia, ktorú uvádza Manniová 

[3] v súvislosti s osobnosťou učiteľa, je takisto aplikovateľná aj na vedúcich 

zamestnancov v školstve. Rozlišuje vodcovský typ, ktorý bez problémov orga-

nizuje, dáva príkazy a rád ovplyvňuje ľudí aj veci okolo seba. Ďalej je to pomá-

hajúci typ, ktorý prejavuje záujem, správa sa priateľsky, inšpiruje k spolupráci 

a dôveruje ostatným. Chápajúci typ rád počúva, je empatický, rád spolupracuje, 

dokáže sa ospravedlniť pokiaľ urobí chybu, spája a zjednocuje názory. Je trpez-

livý, otvorený, dáva slobodu a voľnosť. Tieto tri typy učiteľa majú najlepšie 

predpoklady na riadiacu činnosť. Ďalší tzv. neistý typ je taký, ktorý sa ťažšie 

rozhoduje a v kritických situáciách skôr vyčkáva, ako sa veci vyvinú. Často mu 
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chýba cieľavedomosť, schopnosť jasne a jednoznačne sa vyjadrovať, formulovať 

svoje zámery, vízie a predstavy. Pre manažérsku pozíciu je úplne nevhodný, 

rovnako ako aj nasledujúce dva typy – učiteľ napomínajúci a prísny. Napomí-

najúci typ je často zlostný, kritizuje, zakazuje a trestá, voči žiakom aj kolegom 

vie byť sarkastický a hrubý. Hoci týchto učiteľov (riaditeľov) nebýva v školách 

veľa, dokážu úplne zničiť atmosféru v žiackom kolektíve aj v pedagogickom 

zbore. Posledný typ prísneho učiteľa (riaditeľa) sa na školách vyskytuje pomerne 

často – je úzkostlivý, snaží sa udržať presnosť a disciplínu a pokiaľ sa dostane 

na vedúcu pozíciu, vyžaduje od podriadených žiaducu kvalitu aj kvantitu práce, 

často však celkom nevhodnou, nátlakovou formou. 

5.2.2  Požiadavky na kvalitu psychických procesov riaditeľa 
školy 

Kvalita psychických procesov vysoko ovplyvňuje výkonnosť i úspešnosť práce 

riaditeľa. V súvislosti s výkonom manažérskej funkcie riaditeľa sa sústredíme na 

kvalitu jeho: vnímania, pozornosti, pamäte, myslenia a citovej zrelosti.  

V súvislosti s vnímaním považujeme za potrebné, aby si vedúci pedagogický 

zamestnanec všímal nové zmeny týkajúce sa koncepcie riadenia. Mal by byť 

zástancom zmien, podporovať druhých v úsilí o pozitívnu zmenu a aj v prípade 

neočakávaných zmien si vedel udržať smer a dobre sa adaptovať. V súvislosti 

s jeho odbornosťou a koncepciou práce je dôležité, aby včas dokázal vnímať aj 

detaily, ktoré môžu mať vplyv na výsledky práce. Dôležité je tiež správne vní-

manie interpersonálnych vzťahov na pracovisku, čo je predpokladom na to, aby 

sa odfiltrovali zbytočné nedorozumenia a konflikty.  

Každý riaditeľ školy by mal mať zároveň aj schopnosť koncentrovanej, nezauja-

tej pozornosti, očistenej od egoistických pohnútok. Schopnosť pozorovať veci 

aj ľudí s nadhľadom umožňuje zostať objektívnym a spravodlivým posudzovate-

ľom a správne sa rozhodovať aj v náročných situáciách. Opakom toho je nepo-

zornosť, roztržitosť, odbiehanie od práce. To sú psychické charakteristiky, ktoré 

brzdia výkonnosť a navyše demotivujú aj spolupracovníkov. Ďalšie nároky na 

kvalitu vedúceho zamestnanca súvisia s jeho pamäťou – rýchlosťou zapamätá-

vania, trvalosťou udržania zapamätaného a pohotovosťou pri vybavovaní po-

znatkov. Nie je nič bizarnejšieho než „zabúdajúci šéf“, ktorý sa stáva terčom 

vtipov a posmechu.  

Szarková [4] rozlišuje tri typy myslenia, ktoré by mali byť u každého manažéra 

vysoko rozvinuté: 

 Strategické myslenie, ktoré sa spája so schopnosťou predvídať vývoj 

a vznik určitých nových javov a situácií na pracovisku, ako aj so schop-

nosťou nasmerovať činnosť v zmysle vývojových tendencií. Riaditeľ 

s dobrým strategickým myslením vie stanoviť priority, pracuje s kolektí-
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vom na formulovaní spoločných vízií, má široký rozhľad a dobrú predsta-

vivosť, chápe, ktoré zámery sú pre budúcnosť školy kriticky dôležité.  

 Tvorivé myslenie je založené na schopnosti reorganizovať predchádzajú-
ce skúsenosti a poznatky a vytvárať nové kombinácie. Takýto riaditeľ má 
originálny prístup k problémom, schopnosť vidieť nové veci a uplatňovať 
netradičné riešenia. Prichádza s inšpiratívnymi návrhmi, inovuje pracovné 
postupy. Nie vždy je preto obľúbený u svojich kolegov. Je postrachom 
najmä pre tých, ktorí majú v obľube zabehnutú rutinu a návykové pracov-
né stereotypy. 

 Flexibilné myslenie je charakteristické chápaním javov a situácií v mno-
hotvárnosti, v rôznych vzťahoch a súvislostiach, z viacerých uhlov pohľa-
du. Súčasťou flexibilného myslenia je logickosť a samostatnosť pri rozho-
dovaní a riešení problémov, zvýšená kritickosť a náročnosť voči sebe 
i spolupracovníkom, odvaha odmietnuť už prijaté riešenie, pokiaľ sa uká-
že ako nevhodné, a pružné hľadanie nového riešenia. 

Kvalita vedúceho zamestnanca taktiež súvisí s jeho citovou zrelosťou, vyrovna-

nosťou a schopnosťou vytvárať dobrú klímu na pracovisku a kladné medziľud-

ské vzťahy. Pre vhodného manažéra sú vzťahy s druhými dôležité, vyjadruje 

úprimný záujem o ľudí a ich problémy a berie ich takých, akí sú. Citová zrelosť 

osobnosti sa prejavuje aj v tom, že nemá neprimerané očakávania od svojich 

spolupracovníkov a nepodlieha zbytočným sklamaniam. Koná uvážlivo a s nad-

hľadom, je rozvážny a ovláda sa. Prejavuje skôr pozitívne emócie, avšak neza-

krýva ani tie negatívne. Pokiaľ cíti hnev, frustráciu či bezmocnosť, je schopný si 

ich priznať a vhodným spôsobom ventilovať.  

5.2.3  Požiadavky na schopnosti a zručnosti riaditeľa školy 

Schopnosti sú vymedzené ako psychické danosti, ktoré podmieňujú výkon 
určitej činnosti, v prípade riaditeľa školy výkon jeho funkcie. Schopnosti sú 
chápané ako určitý predpoklad na úspešné vykonávanie funkcie riaditeľa. Po-
známe všeobecné schopnosti pre výkon danej profesie a špeciálne schopnosti. 
Pod všeobecnou schopnosťou rozumieme hlavne primeranú inteligenciu. Čím 
vyššiu mieru inteligencie má vedúci zamestnanec, tým rýchlejšie a správnejšie 
sa dokáže orientovať v nových situáciách, má rýchly postreh, vie zhodnotiť po-
trebné informácie a vyvodiť z nich správne závery. Inteligencia zahŕňa aj všíma-
vosť, chápavosť, logickosť, kritickosť, originálnosť, schopnosť odhaľovať jem-
né, skryté, ťažko postrehnuteľné súvislosti a vzťahy, podobnosti a rozdiely. Čím 
vyššiu inteligenciu má riaditeľ školy, tým vyššie nároky v oblasti myslenia kla-
die na svojich kolegov. Je ťažké si predstaviť kvalitného manažéra na akomkoľ-
vek úseku práce, ktorý nedisponuje aspoň takou inteligenciou, akú majú jeho 
spolupracovníci.  

V súvislosti so zvyšovaním veku pedagogických zamestnancov v školstve je na 

mieste otázka, aký je optimálny vek školského manažéra, respektíve do akého 
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veku je schopný „držať krok“ s mladšími. Hoci všeobecná mienka predpokladá, 

že úroveň inteligencie sa v dôsledku starnutia človeka znižuje, po preštudovaní 

vývinových teórií inteligencie a niektorých longitudinálnych výskumov konšta-

tujeme, že vyšší vek neznamená automaticky zníženie inteligencie. Výsledky 

meraní poznávacích schopností naznačujú, že do 60. roku života dochádza len 

k malému zníženiu výkonu a niektoré schopnosti sa pokračujúcim vekom môžu 

dokonca zlepšovať. V každom prípade to treba posudzovať individuálne aj 

v závislosti od celkového zdravotného stavu človeka [5]. 

V súvislosti so všeobecnými schopnosťami človeka sa čoraz častejšie spomína 

pojem emocionálna inteligencia. Je to schopnosť identifikovať, hodnotiť a kon-

trolovať svoje vlastné emócie, emócie druhých aj skupiny. Úspech v živote člo-

veka nezávisí len od všeobecnej rozumovej inteligencie meranej tzv. IQ, ale aj 

od EQ, ktorý vyjadruje emočný inteligenčný kvocient. Bez emocionálnej inteli-

gencie nie sme schopní využívať celý svoj ľudský potenciál. Niektoré štúdie 

[10] naznačujú, že pre úspech v živote je vysoká miera emocionálnej inteligen-

cie ešte dôležitejšia, než všeobecná rozumová inteligencia. Kvalitný vedúci za-

mestnanec musí mať rozvinuté všetky oblasti emocionálnej inteligencie, ktorými 

sú: 

 Poznanie vlastných emócií. Sebauvedomenie, čiže vedomé rozpoznávanie 
citu v okamihu jeho vzniku, je jedným zo základných pilierov emocionál-
nej inteligencie. 

 Zvládanie emócií. Dôležité je koordinovaťsvoje správanie tak, aby zodpo-
vedalo situácii.  

 Zapojenie emócií do svojho konania. Pokiaľ človek pracuje bez citu, od-
ráža sa to na jeho nízkej motivácii, nechuti pracovať a nesústredenosti.  

 Vnímavosť k emóciám iných ľudí. Schopnosť vcítiť sa do iných ľudí nazý-
vame empatiou. Je to podstatná ľudská kvalita. Empatia sa s rastúcim 

emocionálnym sebauvedomením prehlbuje. 
 Umenie medziľudských vzťahov. Či má človek uspokojivé medziľudské 

vzťahy, závisí do značnej miery od toho, do akej miery je schopný vcítiť 
sa do emócií ostatných a prispôsobiť tomu svoje konanie. Riaditeľ školy, 
pokiaľ má byť vzorom pre žiakov aj učiteľov, potrebuje dokonale ovládať 
toto umenie a mať otvorené srdce pre všetkých. 

Medzi špeciálne schopnosti dôležité pre výkon funkcie riaditeľa patrí podľa 

Szarkovej [4] napríklad:  

 schopnosť vytvárať podmienky pre efektívnu prácu, 

 schopnosť tímovej spolupráce, 

 schopnosť vyberať si spolupracovníkov, 

 schopnosť motivovať, 

 schopnosť oceniť myšlienky iných a uznávať ich zásluhy. 

Podrobnejšiu klasifikáciu ponúkajú Šnídlová a Valica [6] vo svojom návrhu 

profesijného štandardu riaditeľa školy a školského zariadenia, v ktorom vyme-
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dzili 10 špeciálnych schopností nevyhnutných pre vedúceho zamestnanca 

v školstve: 

 schopnosť uplatňovať všeobecne záväzné predpisy v riadení, 
 schopnosť vytvoriť strategický plán školy/školského zariadenia, 
 schopnosť vytvoriť projekty reflektujúce ciele rozvoja školy a školského 

zariadenia, 
 schopnosť vytvoriť školský výchovno-vzdelávací program a koordinovať 

jeho realizáciu, 

 schopnosť hodnotiť kvalitu výsledkov realizácie štátneho a školského vý-
chovno-vzdelávacieho programu, 

 schopnosť vymedziť požiadavky na pedagogických zamestnancov, 
 schopnosť vytvoriť systém hodnotenia pracovného výkonu a odmeňova-

nia zamestnancov, 
 schopnosť naplánovať a zabezpečiť interné vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov, 
 schopnosť profesionálneho rastu a sebarozvoja, 
 schopnosť identifikovať sa s profesionálnou rolou a organizáciou. 

Zručnosti sú učením získané dispozície, ktoré umožňujú pohotovo, obratne, 

správne, rýchlo a účinne plniť úlohy. Ide o čo najrýchlejšie a s čo najmenšou 

námahou vykonávať určitú činnosť na základe osvojených vedomostí a predchá-

dzajúcej praktickej činnosti. Požiadavky na manažérske zručnosti sa menia. Vo 

všeobecnosti však zahŕňajú zložitý komplex komunikačných zručností, rozho-

dovacích a riadiacich zručností. 

5.3  AUTORITA A CHARIZMA RIADITEĽA ŠKOLY 

Dôležitým osobnostným predpokladom vedúceho zamestnanca je jeho schop-

nosť byť autoritou pre ostatných. Treba však rozlišovať medzi pojmami autorita 

a moc. Samotný pojem „moc“ zo sociologického hľadiska najčastejšie chápeme 

ako presadenie našej vôle na úkor druhého, kontrolu a ovplyvňovanie myslenia 

druhých. To, samozrejme, riaditeľ školy môže, avšak moc použitá na úkor dru-

hých vedie skôr či neskôr k deštrukcii, rozkladu kolektívu, ako aj k oslabeniu 

tvorivej sily jednotlivcov. Pojem moc v súvislosti s riadením nemá však len ne-

gatívnu konotáciu. Moc riaditeľa je legitímna, daná jeho funkciou. Riaditeľ má 

moc viesť kolektív, odmeňovať jednotlivcov, v prípade potreby ich aj sankcio-

novať atď., to znamená moc vychádzajúcu zo zákona a právnych noriem kon-

krétnej vzdelávacej inštitúcie. Z hľadiska tohto chápania moci má riaditeľ školy 

formálnu autoritu, ktorá spočíva v uznaní jeho vážnosti na základe práva (le-

gálna autorita), alebo uznania jeho odbornosti a vedomostí (racionálna autorita). 

Ani to však ešte nestačí na to, aby úspešne riadil kolektív. Najdôležitejšie je, aby 

disponoval aj neformálnou (prirodzenou) autoritou, spočívajúcou v jeho vys-

pelosti, schopnostiach, morálnych a charakterových vlastnostiach, v múdrosti 
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a skúsenosti. Riaditeľ, ktorý má prirodzenú autoritu, má jasnú predstavu o tom, 

ako má vyučovací proces prebiehať, stojí si za svojím presvedčením, je mu ver-

ný, no súčasne je otvorený dialógu, s rešpektom a úctou ku kolegom. Neformál-

na autorita riaditeľa taktiež súvisí so sebaistotou a sebavedomím. Sebaistota 

odráža vnútorný postoj k tomu, čo vykonáva. Je to presvedčenie, že to, čo koná, 

je správne. Dobrý manažér si musí veriť a byť optimista. Je tiež nevyhnutné, aby 

mal zdravé, dostatočne vysoké sebavedomie, ale bez potreby ponižovať ostat-

ných. To je výrazom zrelej osobnosti a je v úzkom vzťahu s ďalšími osobnost-

nými vlastnosťami, ako je duševná rovnováha, zdravý úsudok, odvaha, empatia, 

nesebeckosť atď.  

Myslíme si však, že uchovať si zdravé sebavedomie a prirodzenú autoritu je pre 

učiteľov a zvlášť riaditeľov (v súvislosti s pokračujúcim znižovaním prestíže 

učiteľského povolania), čoraz ťažšie. V danej súvislosti bolo už napísaných veľa 

kritických slov. Situácia sa však nemení, ani čo sa týka materiálnych problémov 

zabezpečenia škôl, permanentných zmien v obsahu vyučovania či nedostatku 

mladých kvalifikovaných učiteľov. Riaditelia sú vplyvom týchto problémov 

vystavovaní stresu, ktorý sa len ťažko eliminuje. V súvislosti s osobnostnými 

predpokladmi spomenieme ešte pojem charizma. Byť charizmatickou osobnos-

ťou je viac než mať autoritu. Charizma znamená mimoriadnu príťažlivosť a ob-

div, ktorý spontánne ľudia prejavujú voči človeku. Manažér môže byť obdivo-

vaný a podporovaný, pretože má mimoriadne osobnostné vlastnosti, je inšpira-

tívny a motivujúci pre svojich kolegov, nadriadených a celkovo pre svoje okolie. 

Podľa nemeckého sociológa Maxa Webera je charizma definovaná ako určitá 

kvalita ľudskej osobnosti, spočívajúca vo vyžarovaní takých síl alebo schopnos-

tí, ktorými sa daný jedinec odlišuje od ostatných ľudí, a na základe týchto vlast-

ností je považovaný za prirodzeného vodcu [7] . Napriek tomu, že charizmatickí 

jedinci dokážu v druhých vyvolať obrovské emócie, sami väčšinou vyžarujú 

neobyčajný pokoj, dôveryhodnosť a sú voči iným pozorní a vnímaví. Takmer 

vždy vynikajú v komunikačných schopnostiach a sú asertívni. Pedagóg, ktorý 

má takéto schopnosti, má, samozrejme, väčšie predpoklady na vedúcu funkciu. 

Obvykle má autentickú víziu toho, ako by škola mala vyzerať, je cieľavedomý 

a darí sa mu ju presadzovať. Na takéhoto pedagóga si kolegovia aj žiaci spomí-

najú s úctou a rešpektom aj po mnohých rokoch. Na mieste je však istá opatr-

nosť pri uctievaní „vzorov“, lebo zo života aj histórie poznáme veľa prípadov, 

keď boli vodcovské schopnosti zneužité.  

5.4  VZŤAHY A INTERPERSONÁLNE KOMPETENCIE RIADITEĽA 
ŠKOLY  

Dobré vzťahy na pracovisku sú pre väčšinu ľudí mimoriadne dôležité a ovplyv-

ňujúce ich pracovnú výkonnosť. Riaditeľ školy je tým pedagogickým zamest-

nancom, ktorý má najväčšiu možnosť a zároveň aj zodpovednosť pri formova-
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ní pracovných vzťahov. Mal by byť modelom prosociálneho správania a tým 

pomáhať eliminovať nežiaduce vzťahy budované na princípe rivality, manipulá-

cie alebo neúcty. Dôležité je taktné a zdvorilé správanie voči kolegom, čo však 

nevylučuje v prípade nedostatkov zaujatie jasného a kritického stanoviska. Sú-

hlasíme s Manniovou [3], že pozitívne vzťahy sa vždy odzrkadlia na tvorivosti 

učiteľského zboru, kolegiálnej spolupráci, v spontánnej dôvere medzi učiteľmi, 

žiakmi, rodičmi, riaditeľom školy a v chuti tráviť spolu aj mimopracovné chvíle 

pri spoločnej zábave alebo záujmovej činnosti.  

Opačným spôsobom pôsobí školský stres, strach a konflikty. Nespravodlivosť 

a neobjektívnosť riaditeľa pri rozhodovaní vie úplne zničiť dôveru zamestnan-

cov. Taktiež uprednostňovanie niektorých ľudí či prehliadanie ich nedostatkov 

vytvára nezdravú klímu v škole a tá sa potom odráža nielen na učiteľoch, ale aj 

žiakoch, ktorí sa zúčastňujú na takomto konaní.  

Kľúčové interpersonálne kompetencie môžeme rozčleniť podľa Manniovej [3] 

na kompetencie v oblasti sociálneho vnímania, vzájomnej komunikácie, spoluprá-

ce a riešenia konfliktov. Dobrý riaditeľ vie čeliť nepríjemnostiam, dokáže hovoriť 

o nedorozumeniach a konfliktoch, pomáha pri ich odstraňovaní a riešení. Zároveň 

podporuje a vytvára podmienky pre slobodné vyjadrovanie názorov, nápadov. 

Stará sa o kolektívnu prácu, podporuje rozvoj kolektívu, aktivizuje druhých, aby 

dosahovali, prípadne prekračovali štandardy výkonov. Medzi jeho interpersonálne 

kompetencie patrí aj to, že pomáha druhým rásť a rozvíjať sa, poskytuje spätnú 

informáciu vhodným spôsobom, pôsobí ako „osobný tréner“ ochotný podporiť 

svojich zamestnancov a pomôcť im v ich profesionálnom raste.  
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6  RIADITEĽ ŠKOLY V PROCESE UPLATŇOVANIA 

MANAŽÉRSKEJ ETIKY, SEBARIADENIA,  
ROZHODOVANIA A PLÁNOVANIA  

Kľúčové slová: etika, morálka, mravnosť, manažérska etika, učiteľská etika, humaniz-
mus, zodpovednosť, spravodlivosť, erudícia, aplikácia, axiologizácia, etické kódexy, etic-
ký profil riaditeľa, etické princípy, individuálna etika, inštitucionálna etika, etický audit, 
právne a etické normy, kódex pedagogického zamestnanca, sebariadenie, sebauvedo-
menie, sebauplatnenie, sebarozvoj, sebahodnotenie, vyrušovanie, autovyrušovanie, kon-
gruentné rozhodovanie, metódy a techniky sebariadenia, Paretovo pravidlo, Eisenhowe-
rov princíp, techniky na obmedzenie vyrušovania, Slonia technika, delegovanie úloh, 
technika efektívneho telefonovania, metódy rozhodovania, druhy a fázy rozhodovania, 
plánovanie podľa cieľov, klasifikácia plánovania a plánov, strategické plány, stredno-
dobé plány, krátkodobé plány, algoritmus strategického programu školy, poslanie školy, 
formulácia strategických cieľov, analýza interného a externého prostredia školy, prog-
nózovanie, rastová stratégia, stabilizačná stratégia, útlmová stratégia, RADAR, SWOT, 
definovanie vhodnej stratégie školy, implementačná fáza, kontrola plnenia strategic-
kých cieľov.  

6.1  VÝZNAM POJMOV ETIKA, MORÁLKA A MANAŽÉRSKA ETIKA 

Problematika manažérskej etiky je veľmi zložitá. Skôr, ako sa jej budeme veno-

vať podrobnejšie, je potrebné porozumieť významu slov etika a morálka. Pojmy 

etika a morálka, ktoré tvoria základ manažérskej etiky, mnohí považujú za syno-

nymá. Niektorí autori však tvrdia, že medzi nimi existuje rozdiel. V najširšom 

zmysle slova pod pojmom etika rozumieme náuku, vedu o mravnosti, respektíve 

vedu o morálke [1]. Z etymologického hľadiska pochádza termín etika zo staro-

gréckeho slova ethos a éthos, teda mrav, charakter. Etika sa vyvíja vyše dvetisíc 

rokov a je jednou z najstarších humanistických disciplín. Podľa Gluchmana [2] 

je etika humanistická náuka zaoberajúca sa skúmaním mravných aspektov kona-

nia, správania a rozhodovania mravného subjektu, ktorým je človek. Kerres 

a Seeberger uvádzajú [3], že etika je filozofická disciplína vyvíjajúca sa v štruk-

túre filozofickej vedy. S týmto názorom sa stotožňuje aj Remišová [4], ktorá 

vníma etiku ako vednú disciplínu zaoberajúcu sa skúmaním morálky ako spolo-

čenského fenoménu. Morálku charakterizuje ako normatívnu reguláciu správania 

ľudí, ich mravy, predstavy o dobre a zle, o ich reálnom morálnom svete. S týmto 

názorom sa stotožňuje aj Gluchman [2], ktorý píše, že morálka je aktuálny stav 

mravného vedomia jednotlivca, prejavujúci sa v jeho rozhodovaní, správaní 

a konaní. Vzhľadom na uvedené tvrdenia môžeme konštatovať, že hlavný výz-
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nam morálky spočíva v morálnom správaní sa človeka v dôležitých životných 

situáciách. Aj preto ju chápeme ako praktickú filozofiu. Jednoznačne teda mô-

žeme tvrdiť, že etika nemôže existovať bez morálky a morálka bez etiky.  

Podľa Majtána [5] je manažérska etika charakterizovaná ako kriticko-norma-

tívna reflexia riadenia organizácie zo strany manažmentu.  

Manažérska etika má teda svoje základné etické východiská vyplývajúce z poj-

mov humanizmus, zodpovednosť a spravodlivosť.  

Humanizmus 

Význam tohto slova je chápaný rôzne. Čierna [6] tvrdí nasledujúce: „Humaniz-

mus je všeobecné uznanie každej osobnosti ako bytosti s rovnakou dôstojnosťou. 

Základom je chápanie človeka ako autonómnej nezávislej bytosti, ktorá je obda-

rená vlastnou vôľou, vedomím a jedinečnosťou.“ Zelina [7] dokonca tvrdí, že 

cieľom humanizmu je poľudštenie spoločenstva ľudí. 

Podľa Remišovej [4] viac humanizmu v riadení znamená predovšetkým: 

 pristupovať ku každému zamestnancovi ako k bytosti hodnej úcty, 

 dodržiavať základné ľudské práva na pracovisku, 

 nezneužívať ľudí ako nástroj na dosiahnutie mocenských cieľov, 

 nestotožňovať ľudí s rolami, ktoré im prislúchajú, ale vidieť za nimi osob-

nosti s konkrétnymi ľudskými potrebami, túžbami, hodnotami, problémami. 

Zodpovednosť  

Vo všetkých rozhodnutiach by manažér mal v prvom rade rešpektovať a chrániť 

základné ľudské práva. Zodpovednosť je považovaná za kľúčový etický princíp 

manažérskej etiky, ktorý je determinovaný nasledujúcimi faktormi [4]:  

 Manažér musí riešiť každodenné problémy. Často sa stáva, že pri rozho-

dovaní dochádza k rozporu medzi zodpovednosťou manažéra a manažéra 

ako bežného občana. 

 Manažér sa rozhoduje, či bude akceptovať spoločenskú zodpovednosť ve-

denia školy voči žiakom a ich zákonným zástupcom. 

V praxi často dochádza v tejto súvislosti k veľkému psychickému tlaku na ma-

nažment školy, čo môže vyvolať morálny konflikt. V každom prípade je to pre-

vierka profesijnej manažérskej etiky zainteresovaných aktérov.  

Spravodlivosť 

Podľa Hadušovej [8] sa spravodlivosť v práci manažéra prejavuje v troch rovi-

nách: 

Spravodlivosť spoločenského styku alebo zmluvných dohovoroch, ktorá sa dotý-

ka vzťahov osôb a skupín osôb medzi sebou navzájom (napr. zamestnancov 
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školy, zákonných zástupcov žiakov) a pod. Základnou normou pri tejto forme 

spravodlivosti je požiadavka plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy. Normy 

majú charakter vzájomnosti, prijateľnosti, vypočítateľnosti a umiernenosti. 

Spravodlivosť legislatívnych noriem (aj vnútorných noriem školy) rieši vzťah 

osôb a skupín ľudí (napr. zamestnancov školy, zákonných zástupcov žiakov, 

klientov) a pod. k sociálnemu celku (škole) s cieľom garantovať všeobecné  

dobro. Je založená na zmysle pre spoločné záujmy a ochote prispievať k vše-

obecnému dobru prostredníctvom toho, čo prikazujú spomínané legislatívne 

predpisy. 

Spravodlivosť rozdeľovania sa týka vzťahu celku k jednotlivcom a skupinám. 

V tomto prípade ide o tvorbu noriem upravujúcich distribúciu výhod jednotli-

vým členom sociálneho celku (vedeniu školy a jej zamestnancom), no zároveň 

by mala byť splnená podmienka možnosti každého zamestnanca školy participo-

vať na tvorbe vnútroškolských normatívov.  

Na základe uvedenej charakteristiky by mala manažérska etika bez ohľadu na 

druh organizácie, plniť dve základné funkcie: 

1. Definovať základnú normatívnu orientáciu vo vzťahu k zamestnancom. 

2. Poskytnúť návod na sebareflexiu, sebakontrolu a samoreguláciu vlastného 

správania. 

Podstatou manažérskej etiky sú otázky práva, ohraničenia a zodpovedného dis-

ponovania mocou manažérov vo vzťahu k spolupracovníkom. Mala by byť im-

plementovaná do sociálno-ekonomického systému školy, ktorý má svoju organi-

začnú štruktúru s určenými právami a povinnosťami jednotlivých organizačných 

jednotiek, ktorými sú zamestnanci školy.  

Pojem manažérska etika nie je príznačný iba pre podnikateľskú sféru. Svoje 

dôležité miesto má v školstve, a to z nasledujúcich dôvodov [9]: 

 Spoločným menovateľom činností ovplyvňujúcich vývoj a správanie ob-

jektu (školy) je riadenie. Manažér ho svojimi činnosťami a postojmi vo 

všetkých smeroch ovplyvňuje.  

 Efektívnosť riadenia je závislá od úrovne interpersonálnych vzťahov a ko-

munikácie. Ich ovplyvňovanie vyplýva z etických postojov manažéra.  

 Etika sa realizuje na základe riadenia medziľudských vzťahov, ktorých 

úroveň je výsledkom snahy manažéra získať svojich spolupracovníkov na 

tvorivú spoluprácu pri plnení cieľov riadeného objektu (školy).  

Význam správneho chápania manažérskej etiky ako subsystému riadenia vyjad-

ruje tabuľka 1. 

Táto schéma naznačuje dôležitosť a prepojenie subsystémov a ich prvkov. Upo-

zorňuje na dôležitosť komplexnosti v procese rozhodovania a uplatňovania 

zmien, ktoré následne vedú k inováciám.  
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Tab. 1   Manažérska etika ako subsystém [10] 

Manažérska etika Subsystém Obsah 

Morálka 

Erudícia 

Aplikácia 

Etika charakteru 

Etika pracovnej dispozície 

Profesijná etika 

Morálna dispozícia 

Vonkajšia prezentácia 

riaditeľa školy 

Uplatňovanie morálky 

a erudície v školskej ria-

diacej praxi  

 

Manažérska etika vychádza s troch pilierov, ktoré už boli spomínané. Sú nimi: 

morálka, erudícia a aplikácia (obr. 3) [10]. Tieto medzi sebou navzájom koope-

rujú a dopĺňajú sa. Oblasť morálky pokrýva základné zásady, úlohy či spoločen-

ské normy, ktoré by mali byť na pracovisku dodržované (a nielen na pracovi-

sku). Oblasť erudície upozorňuje na špecifické podmienky, tvorbu strategických 

cieľov školy a hlavne na celoživotné vzdelávanie vedúcich pedagogických za-

mestnancov. Oblasť aplikácie sa venuje požiadavkám každodennej praxe 

a uplatňovaniu manažérskej etiky vo všetkých organizáciách, a teda aj v škol-

ských. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3   Tri piliere manažérskej etiky 
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6.1.1  Prieniky manažérskej a učiteľskej etiky 

Otázkami učiteľskej etiky sa zaoberá popredný slovenský vysokoškolský pedagóg 

Martin Žilínek, ktorý vo svojej monografii Étos a utváranie mravnej identity 

osobnosti veľmi výstižne charakterizuje podstatu morálky učiteľského povolania. 

Ak vychádzame z predpokladu, že riaditeľ školy je zároveň učiteľom, môžeme 

sa pýtať, v čom sa manažérska etika odlišuje od učiteľskej? Odpoveď je veľmi 

jednoduchá. Neexistujú principiálne rozdiely v rozhodovaní sa riaditeľa či učite-

ľa, mení sa iba cieľová skupina a s tým spojená voľba komunikačných pro-

striedkov. Uvedené vysvetlenie korešponduje s nasledujúcim vyjadrením: „Uči-

teľskú etiku možno skúmať ako špecifický prejav všeobecného postavenia mo-

rálky v podmienkach učiteľovej profesionálnej činnosti.“ [1].  

Zelina [7] považuje za základné podnety na rozvoj etického hodnotenia žiakov 

najmä otázky identifikácie dobra a zla. Podľa neho ide o posudzovanie morál-

nych aspektov správania, výrokov, postupov. 

Kohberg [11] identifikoval tri úrovne a v rámci nich šesť štádií morálneho rozvoja:  

 Predkonvenčná morálka alebo z pohľadu axiologizácie je to úroveň anó-

mie, t. j. neschopnosť dieťaťa niečo hodnotiť na úrovni dohovorených 

konvencií. Ide o neschopnosť rozhodnúť sa. Táto úroveň je typická pre 

deti do 9 rokov, niektorých adolescentov a dospelých kriminálnikov. Pat-

ria sem štádiá: poslušnosť z dôvodu vyhnutia sa trestu; usilovanie o od-

menu (pochvala, uznanie). 

 Konvenčná morálka, resp. z axiologického hľadiska heteronómia. Hetero-

nómne hodnotenie je určované zvonka autoritou. Človek preberá hodno-

tenie od iných ľudí z kultúry, tradícií, návykov. Druhá úroveň je typická 

pre adolescentov a dospelých. Patria sem štádiá: orientácia na sociálne 

uznanie; orientácia na zákon a poriadok. 

 Postkonvenčná morálka je najvyššia úroveň – autonómia. Zelina [12] cha-

rakterizuje autonómiu ako autonómne hodnotenie, samostatné hodnotenie 

založené na báze zvnútornenia (interiorizácie) vonkajších podnetov 

a vlastných vnútorných skúseností, hodnotení a súdov. Je to tretia úroveň, 

ktorú dosahuje menšina dospelých, a to zväčša až po dvadsiatom roku ži-

vota. Príznačné sú pre ňu tieto štádiá: orientácia na legálnu sociálnu doho-

du (rešpektovanie individuálnych práv); orientácia na univerzálne etické 

princípy (kritérium hodnotenia je svedomie, ktoré sa opiera o vlastný 

hodnotový systém) [11]. 

Rozvoj hodnotiaceho myslenia a morálny rozvoj graduje postupne. Každý učiteľ 

by mal vedieť, že ide o proces axiologizácie od anómie, cez heteronómiu až 

k autonómii. Nikto nemôže preskočiť žiadnu fázu ani štádium rozvoja. Rýchlosť 

rozvoja je však individuálna, ako aj najvyšší dosiahnutý stupeň rozvoja. Zname-

ná to, že niekto nemusí do konca života dosiahnuť tretiu úroveň, čiže úroveň 

autonómie, ale ani úroveň heteronómie. Hodnotenie je schopnosť intelektuálne 
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veľmi náročná. Umožňuje človeku na základe subjektívneho prístupu rozlišovať 

v okolitom svete dôležité javy od nedôležitých, dobré od zlých.  

Obsah učiteľskej etiky nespočíva len v samotnom dodržiavaní etického kódexu. 

Cieľom je priviesť žiakov k vlastnému uvažovaniu o etických a morálnych otáz-

kach výchovy a vzdelávania [13]. 

„Učiteľská etika sa zaoberá skúmaním etických a morálnych aspektov práce 

učiteľa vo výchovnom a vzdelávacom procese, charakterizuje jeho pozíciu vo 

vzdelávacom systéme spolu s jeho mravnými presvedčeniami, kde morálne 

a etické je spojené s profesionálnym.“ [14]. 

Pozornosť venuje hlavne:  

 etickým, morálnym vlastnostiam pedagóga, zaoberá sa jeho schopnosťami 

eticky uvažovať, správať sa a rozhodovať, 

 schopnosti pedagóga predvídať dôsledky konania vo vzťahu ku všetkým 

dotknutým subjektom, 

 schopnosti prijať za svoje konania a rozhodnutia morálnu zodpovednosť. 

Predmet skúmania učiteľskej etiky tvoria: 

 Vlastnosti pedagóga. Pedagogicko-psychologické, charakterové a osob-

nostné, ktoré zohrávajú v pedagogickej činnosti dôležitú úlohu najmä (vo 

vzťahu k žiakom, študentom, kolegom, rodičom) a pod.  

 Analýza etických problémov učiteľského pôsobenia. Učiteľská etika po-

skytuje návody a hľadá riešenia na konkrétne morálne problémy, s ktorý-

mi sa môže pedagóg stretnúť vo svojej každodennej profesijnej činnosti. 

 Etické kódexy učiteľa, učiteľského povolania. Učiteľská etika je druh pro-

fesijnej etiky, ktorá sa zaoberá etickými a morálnymi otázkami profesie 

a na druhej strane jej súčasťou je aj riešenie praktických problémov a hľa-

danie odpovedí v učiteľskom povolaní. 

Súhlasíme s Gluchmanovou [14] v tom, že jedným z hlavných predpokladov na 

úspešné riešenie etických a morálnych problémov učiteľského povolania u nás aj 

vo svete, je požiadavka venovať primeranú pozornosť problémovým oblastiam 

učiteľskej profesie. 

6.1.2  Etický profil riaditeľa školy  

Pod pojmom etický profil manažéra rozumieme etickú charakteristiku jeho 

osobnosti ako profesionálneho vedúceho zamestnanca. Predstavuje určitý ideál, 

víziu alebo škálu, ktorá by mala slúžiť ako celkový rámec pri sebapoznávaní 

a sebakontrole osobnosti manažéra. Poradie jednotlivých charakteristík, ako aj 

ich zaradenie do niektorej oblasti etického profilu nehrá podstatnú úlohu v posu-

dzovaní etického profilu manažéra.  
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Podľa Černej [9] obsahuje etický profil manažéra tri dimenzie princípov: 

Princípy správania sa k sebe samému: sebapoznanie, sebaúcta, sebadôvera 

a sebavedomie, sebaovládanie, sebakritika. 

Princípy správania sa k iným ľuďom: tolerancia, spravodlivosť, férovosť; 

čestnosť, empatia, diskrétnosť; dôveryhodnosť, priateľskosť, nesprávať sa pový-

šenecky, byť ústretový voči požiadavkám a výhradám iných. 

Základným princípom v komunikácii je tolerancia, ktorá reprezentuje spolužitie 

ľudí bez násilia a rešpektujúc ich rozdielnosti. Vychádza z priznania úcty k dru-

hému človeku ako slobodnej bytosti, ktorej patria určité základné práva. Zákla-

dom komunikácie s inými v manažérskej práci by malo byť uznanie ľudskej 

dôstojnosti každého človeka, rešpektovanie jeho základných ľudských práv 

a empatia.  

Eticko-profesijné princípy sa zameriavajú na nasledujúce aspekty: [15]: chrá-

niť česť a dôstojnosť svojej práce, zodpovednosť, rozvaha, rozhodnosť, flexibili-

ta, schopnosť motivovať a podporovať tvorivosť zamestnancov; dodržiavať sľu-

by, presnosť a dochvíľnosť, nezaujatosť, cieľavedomosť, byť osobným príkla-

dom, vytvárať pomoc spolupatričnosti, vytrvalosť, dôslednosť a tvorivosť. 

Čierna [6] tvrdí, že len ten človek môže úspešne riadiť a viesť ľudí, ktorý má 

prirodzenú autoritu a úctu. Tá sa nedá získať násilím alebo falošnou demokra-

ciou, nedá sa ani kúpiť. Získa ju len ten riaditeľ školy, ktorý sa korektne správa 

k svojim spolupracovníkom, je príkladom pre všetkých a vykonáva svoju prácu 

poctivo a čestne. Vymenované vlastnosti sa dajú naučiť, dajú sa v určitej miere 

zvládnuť. Jediná vlastnosť, ktorá sa nedá naučiť, je tvorivosť, ale tú možno na-

hradiť schopnosťou obklopiť sa tvorivými ľuďmi [6]. 

Iný pohľad má na etické princípy Olejárová [16], ktorá ich formuluje takto: 

 Správaj sa a konaj vo vzťahu k sebe i k ostatným s úctou. 

 Správaj sa ku všetkým čestne a korektne. 

 Snaž sa konať tak, aby si prispel k tzv. „dobrej veci“. 

 Predstav si seba samého ako obeť etického konfliktu. 

 Nevyhnutná je otvorenosť v komunikácii a vytvorenie atmosféry dôvery. 

V inom vyjadrení [15], by mal každý riaditeľ školy dodržiavať tzv. etické mini-

mum: 

 Mal by byť morálne zodpovedný vo vzťahu k všetkým zainteresovaným 

osobám.  

 Mal by rozpoznať dobro od zla, morálne od nemorálneho.  

 Mal by konať čestne. 

 Nemal by škodiť iným ľuďom. 

 Nemal by zneužívať ľudí, ako nástroj na dosiahnutie svojich cieľov.  

 Mal by zostať sám sebou a neštylizovať sa do pózy niekoho iného.  

 Mal by byť zodpovedný voči životnému prostrediu. 
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Podľa Černej [9] môžeme rozlíšiť šesť úrovní morálky manažéra, ktoré by mali 

byť príznačné pre všetkých vedúcich zamestnancov škôl. 

 Prvá úroveň. Základná slušnosť a dodržiavanie zákonov – riaditeľ by 

nemal klamať ani škodiť iným. Mal by si jednoznačne plniť povinnosti 

a sľuby, ktoré dal svojim spolupracovníkom. 

 Druhá úroveň. Zvládnutie konfliktov medzi osobnými a služobnými zá-

ujmami. Ide o zvládnutie situácií, keď by osobný zisk nemal byť na úkor 

školy. 

 Tretia úroveň. Ochota slúžiť ľuďom a férovosť – úsilie riaditeľa slúžiť 

organizácii a jej zamestnancom rovnako ako verejnosti. Arogancia, pový-

šenectvo a korupcia sa považujú jednoznačne za amorálne. 

 Štvrtá úroveň. Demokratická zodpovednosť – zosúladenie vlastného ko-

nania so záujmami iných. 

 Piata úroveň. Manažér školy by mal vedieť určiť, ktoré rozhodnutia 

a akcie sú eticky správne a ktoré nie. Mal by sa aktívne podieľať na od-

straňovaní diskriminácie a nemorálnych praktík spolupracovníkov. 

 Šiesta úroveň. Umenie kompromisu a sociálna integrácia – byť schopný 

prijímať kompromisy a spolupracovať.  

Podľa Remišovej [4] manažérska etika plní funkciu integrácie ekonomického 

zacielenia na zisk a etického zamerania na univerzálne princípy, akými sú ľud-

ská dôstojnosť, spravodlivosť, tolerancia a základné ľudské práva. Rozdeľuje ju 

na dve úrovne:  

1. individuálnu etiku, 

2. etiku na inštitucionalizovanej úrovni. 

Individuálna etika sa týka manažéra ako jednotlivca, ktorý koná ako morálny 

subjekt. Remišová [4] tvrdí, že manažér vystupuje vždy ako jedinečná osobnosť, 

u ktorej sa predpokladá morálna integrita, sociálna zrelosť, vôľa prijať za svoje 

konanie zodpovednosť a schopnosť uvažovať o dôsledkoch svojho konania. 

Manažér je vždy vo svojom konaní vystavený možnosti voľby a tým aj zodpo-

vednosti za svoje konanie.  

Môže však nastať aj tzv. morálny konflikt, keď dochádza k rozporu medzi osob-

nými morálnymi princípmi riaditeľa a morálnymi princípmi, ktorými sa riadi 

škola [6].  

Individuálne rozhodovanie manažérov je teda ovplyvnené: vedomostnou úrov-

ňou a vzdelaním riaditeľa školy, systémom jeho subjektívnych hodnôt a jeho 

postojmi a motívmi. Každý vedúci zamestnanec musí byť schopný etického 

cítenia a súčasne byť racionálny, aby mohol posudzovať dôsledky svojho kona-

nia a rozhodovania s ohľadom na všetkých zainteresovaných [6]. 

Druhou úrovňou manažérskej etiky je etika na inštitucionalizovanej úrovni. Re-

mišová [4] ju charakterizuje takto: „Na tejto úrovni pôsobí manažérska etika ako 
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inštitúcia, ktorá predstavuje všeobecné (skupinové) pravidlá zúčastnených strán. 

V tejto podobe predstavuje manažérska etika reguláciu správania podľa skupi-

nových etických noriem.“ V zjednodušenom vyjadrení ide o skupinovú etiku, 

ktorá sa inštitucionalizovala. 

Steinmann a Löhr [17] definujú štyri základné typy manažérov podľa toho, ako 

sa správajú na prieniku individuálnej morálky a manažérskej etiky.  

 Prvý typ nazývajú „nehorľavé svedomie“. V prípade tohto typu manažéra 

absentuje prienik medzi individuálnou morálkou a manažérskou etikou. 

Často sa tento manažér správa neeticky. Dá sa povedať, že je ľahostajný 

k akýmkoľvek etickým hodnotám. 

 Druhý typ môžeme označiť frázou „ja nič, ja muzikant“. Tento typ mana-

žéra sa pridržiava legitímnych podmienok, ale neuvažuje nad dôsledkami 

svojich rozhodnutí. Z toho vyplýva, že prienik medzi individuálnou a ma-

nažérskou etikou je dosť výrazný.  

 Tretí typ. V tomto prípade už existuje istý prienik medzi individuálnou 

a manažérskou etikou. V praxi sa však tento typ riaditeľa správa pragma-

ticky. To znamená, že sa správa eticky len vtedy, keď je to pre neho vý-

hodné, respektíve to za výhodné považuje. Môžeme ho označiť frázou 

„bližšia košeľa ako kabát“.  

 Štvrtý typ môžeme vyjadriť slovami: „človek na správnom mieste“. V li-

teratúre sa tiež nazýva etickým typom manažéra. Prijal manažérsku etiku 

za svoju a tá nie je v rozpore s jeho vlastnou morálku. Etiku aplikuje do 

svojho správania. Znamená to, že prienik medzi individuálnou etikou 

a manažérskou etikou je výrazný. 

Etického manažéra by sme mohli považovať za ideálneho, nie vždy je to však tak. 

Takýto typ manažéra by musel pracovať v organizácii, ktorá by rešpektovala 

a riadila sa etickými normami. Inak by sa manažér stretával s neetickými požia-

davkami nadriadených a tým by dochádzalo k rozporu s jeho individuálnou etikou. 

6.1.3  Etika na inštitucionálnej úrovni  

V dnešnom povedomí manažérov zohráva etika okrajové miesto. Pri vzdelávaní 

manažérov sa akcentuje rozvoj ich vedomostí, schopností a zručností, ale na 

dodržiavanie etických princípov v ich práci sa kladie minimálny dôraz. Podľa 

realizovaných prieskumov [6] považujú niektorí manažéri etiku za niečo zbytoč-

né, čo je im na príťaž. Pravda však je, že práve vedenie školy by malo určovať 

a implementovať morálne zásady do praxe. Tento proces nazývame inštituciona-

lizáciou etiky.  

Škola, ktorá sa rozhodne uplatňovať etické princípy, by mala mať vypracovaný 

etický program, v ktorom sú uvedené všetky predstavy o uplatňovaní etiky 

u zamestnancov, založené na explicitných a implicitných komponentoch. Medzi 
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explicitné zložky patria: etický kódex, etické linky, etické komisie, etický audit 

a pod. Pre implicitné zložky v školskom prostredí sú príznačné: korporatívna 

a školská kultúra, zmeny v školskej kultúre, stimulačné a motivačné systémy, 

hodnotenie pracovných výkonov a správania a pod. 

Pri implementácii etického programu je potrebné rešpektovať nasledujúce po-

žiadavky: 

 Jasné stanovenie cieľov. 

 Manažment musí byť presvedčený o správnosti a nevyhnutnosti cieľov. 

 Stanovenie spôsobu dosiahnutia tohto cieľa. 

 Etický program sa musí stať súčasťou a nie okrajovou záležitosťou riade-

nia školy. 

 Realizácia etického auditu. 

 Definovanie foriem kontroly účinnosti etického programu. 

Ulrich a kol. [18] a Čierna [6] sa zhodli na nasledujúcich základných formách: 

etický kódex, organizačné štruktúry na podporu etického programu, etický 

a sociálny audit, výcvik zamestnancov k etickému konaniu, etické vzory a ďalšie.  

Z uvedených foriem vyberáme a charakterizujeme nasledujúce: 

Etický kódex je najrozšírenejšou formou inštitucionalizácie etiky v organizácii. 

Je to dokument, v ktorom sú uvedené záväzné požiadavky na správanie zamest-

nancov organizácie. 

Etický leitmotív predstavuje tzv. prípadovú štúdiu reálneho problému, ktorý sa 

stal v organizácii. Zväčša sa uvádzajú problémy, ktoré spôsobujú najväčšie ško-

dy. Štúdia potom poskytuje podrobnú analýzu problému a jeho riešenie. 

Zamestnanec zodpovedný za dodržiavanie etiky/riaditeľ pre etiku. Pri realizácii 

etického programu organizácie je potrebné určiť osobu, ktorá bude kontaktnou 

osobou a sprostredkovateľom pri riešení otázok súvisiacich s etikou. 

Ombudsman pre etiku je novou formou inštitucionalizácie etiky. Je to osoba, 

ktorú vymenúva najvyšší exekutívny orgán organizácie. Musí byť nezávislá. 

Zamestnanci sa na ňu môžu obrátiť v prípade riešenia etických problémov, ale aj 

oznamovať porušovanie etického kódexu. 

Komisia pre etiku. Ide o kolektívny orgán, ktorý vymenoval najvyšší orgán or-

ganizácie. Jeho úlohou je kontrolovať dodržiavanie etického kódexu, riešiť etic-

ké konflikty, ale aj aktualizovať a korigovať etický kódex. 

Etické okrúhle stoly. Túto formu môžu využiť organizácie, ktoré buď doposiaľ 

nepoužívali inú z foriem, alebo potrebujú riešiť náhle vzniknutý problém. Ok-

rúhle stoly by mali prebiehať v demokratickej a tolerantnej atmosfére.  

Seminár o etike. Ide o etické vzdelávanie a trénovanie manažérov a zamestnan-

cov organizácie. Organizácia môže tieto semináre včleniť do vzdelávania svojich 

zamestnancov.  
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Etický workshop. Na ňom sa formou vzdelávania navrhujú jednotlivé témy, kto-

ré sú neskôr predmetom riešenia.  

Etické diskusné fórum rovnako ako workshop prebieha formou diskusie. Disku-

sie prebiehajú interne aj externe. Odporúča sa fóra organizovať pravidelne 

a zverejňovať ich výsledky. 

Etické horúce linky nazývané aj hotline. Môžu byť interné a externé. Zamest-

nanci sa prostredníctvom telefonickej linky obrátia na etickú komisiu, etického 

riaditeľa alebo ombudsmana (v závislosti od toho, ktorá forma sa v organizácii 

realizuje) a riešia vzniknuté etické dilemy a problémy.  

Etický audit patrí k významným formám. Realizuje sa prostredníctvom špeciálne 

vypracovaných testov alebo formou dotazníkov či osobných rozhovorov so za-

mestnancami organizácie. 

Osobný rozhovor. V ňom má zamestnanec priestor na vyjadrenie vlastného mo-

rálneho postoja. Využíva sa technika výmeny rolí medzi manažérom a zamest-

nancom. Vedú sa tu rozhovory o konfliktoch, ktoré vznikajú v organizácii. Táto 

forma však kladie vysoké nároky na manažéra a spôsobuje veľké emocionálne 

vypätie.  

V mnohých amerických organizáciách vytvárajú pre svojich manažérov trénin-

gové programy, v rámci ktorých sa oboznamujú s etickými normami firmy a ich 

rešpektovaním v praxi. Dôležitou súčasťou týchto tréningov je aj využitie prípa-

dových štúdií, v rámci ktorých aktéri riešia reálnu situáciu z praxe [19]. 

Tento model tréningového programu by sa dal uplatniť aj v rámci vzdelávania 

riaditeľov škôl. Máme na mysli funkčné vzdelávanie, ktoré musí absolvovať 

každý vedúci pedagogický zamestnanec.  

6.1.4  Právne a etické normy 

Normu môžeme charakterizovať ako záväzné pravidlo, smernicu, ale aj súbor 

ustálených, postupov, spôsobov spravovaných a vyjadrených záväzným predpi-

som [20]. V našej spoločnosti sa riadime dvoma typmi noriem. Sú to právne 

normy a etické alebo morálne normy. Obidve predstavujú regulátory ľudského 

správania. Wolf [21] tvrdí, že dodržiavanie etických noriem umožňuje ľuďom 

žiť v spoločnosti. Etika určuje, ktorým smerom by sa malo ľudské správanie 

vyvíjať. V terminologickom a výkladovom slovníku [20] je etická norma cha-

rakterizovaná ako: „Spoločensky uznávaná záväzná požiadavka na usmernenie 

správania sa ľudí (všeobecnými predpismi, spoločenskými pravidlami, príkazmi, 

zákazmi).“ Právna norma je definovaná [20] ako „všeobecne záväzný právny 

predpis vyjadrujúci záujem spoločnosti“. Medzi právne normy patria ústava, 

zákony, nariadenia vlády, vyhlášky a smernice ústredných orgánov (samospráv-
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nych krajov, obcí) a ďalšie. V prípade plnenia uvedených funkcií je potrebné si 

uvedomiť rozdiely medzi nimi [19]:  

 Právo sa zaoberá predovšetkým spoločenskými vzťahmi ľudí, zatiaľ čo 

etika akcentuje medziľudské vzťahy z pohľadu dobra a zla, čestnosti a ne-

čestnosti, spravodlivosti a nespravodlivosti. 

 Právne normy sú kodifikované, teda predstavujú minimum morálky. Etic-

ké normy nie sú kodifikované, preto dokážu pružnejšie reagovať na nové 

situácie a potreby. 

 Právne normy sú vynútiteľné zákonom a inštitúciami, etické normy sú vy-

nútiteľné verejnou mienkou.  

Vo vzťahu medzi právnymi a etickými normami však napriek rozdielnostiam 

platí, že „právne normy nesmú odporovať etickým, ale musia prebiehať súbežne 

a navzájom sa dopĺňať.“ [19]. 

Riaditeľ školy ako manažér vo svojej práci dennodenne využíva manažérsku 

etiku, a teda sa riadi etickými a morálnymi normami. Na základe toho, ako ich 

dodržiava a podporuje ich dodržiavanie aj u svojich spolupracovníkov, sa o ško-

le vytvára verejná mienka. Preto súhlasíme s tvrdením Svitačovej [22], že zo-

hľadňovanie morálnych požiadaviek a integrácie etiky do manažérskych činností 

je predpokladom zlepšovania morálneho profilu manažérov a odstraňovania 

niektorých nečestných spôsobov v manažérskej praxi. Aby organizačné normy 

splnili svoj účel, je potrebné vedieť, čo je ich cieľom. V praxi sa stretávame so 

skutočnosťou, že niektorí riaditelia nevedia vysvetliť prínos jednotlivých vnú-

torných organizačných noriem. V záujme ich kvalitného vypracovania uvádza 

Pisoňová [23] niektoré zásady ich tvorby: 

 Vnútornú normu školy môže vydávať len orgán k tomu príslušný (spra-

vidla riaditeľ školy), ktorý za ňu nesie zodpovednosť. 

 Vydanie vnútornej normy školy musí byť odôvodnené.  

 Adresátom vnútornej normy školy musí byť zrejmé, prečo sa vydáva.  

 Jej existencia by mala mať pre nich viac výhod ako nevýhod.  

 Cieľ sledovaný vydaním vnútornej normy školy musí byť reálny, dosiah-

nuteľný a vnútorná norma školy musí byť akceptovateľná.  

 Žiadna vnútorná norma školy nesmie odporovať všeobecne záväzným 

právnym predpisom zákonným (ústave, ústavným zákonom, zákonom 

a zákonným opatreniam) a podzákonným (vládnym nariadeniam, vyhláš-

kam jednotlivých ministerstiev, vyhláškam nižších štátnych orgánov, or-

gánom územnej samosprávy). 

 Vydaná vnútorná norma školy musí obsahovo dopĺňať a nadväzovať na 

iné vydané vnútorné normy školy a nemá byť s nimi v rozpore.  

 Z vnútornej normy školy musí byť jasná osobná pôsobnosť (koho zaväzu-

je), miestna pôsobnosť (konkretizácia teritória školy), časová pôsobnosť 

(odkedy príp. dokedy je účinná) a vecná pôsobnosť (čo sa implementuje 

a čoho sa týka).  
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 Vnútorná norma školy musí byť jasná, zrozumiteľná, kontrolovateľná, 

stručná a pritom úplná.  

 Dôsledným vysvetlením vnútornej normy školy je potrebné zabrániť jej 

nesprávnemu pochopeniu. 

 Čím zásadnejší a zložitejší problém vnútorná norma školy rieši, tým na-

liehavejšie tu vystupuje do popredia potreba vytvoriť ju tímovo. 

V školskej praxi musí riaditeľ školy často riešiť etické problémy, ktoré Agafo-

nová [24] rozdelila do troch oblastí:  

 Riešenie personálnych záležitostí, riadenie ľudských zdrojov. Patrí sem 

sledovanie výkonnosti zamestnancov, ale aj prijímanie a prepúšťanie za-

mestnancov a pod. Ďalej projekcia a administratíva v oblasti personálnej 

politiky, ako je aj politika vo vzťahu k hendikepovaným a invalidným 

zamestnancom a systém odmeňovania a riadenie pracovných vzťahov. 

 Riadenie v oblasti externých záujmových skupín. Ide hlavne o zodpoveda-

nie otázky: V čom spočíva zodpovednosť našej školy voči spoločnosti? 

 Riešenie situácií, v ktorých sa dostávajú do nesúladu lojalita voči škole 

a osobné hodnoty riaditeľa ako manažéra. Ide o problémy, v ktorých sa 

manažér dostáva do situácie, keď obetuje svoje hodnoty pre dobro spoloč-

nosti.  

6.1.5  Etické kódexy 

Definícií etického kódexu je niekoľko, pričom každá z ich predstavuje niektorú 

funkciu kódexu. Všeobecne sa etický kódex definuje ako: „Súbor etických 

a morálnych požiadaviek koordinujúcich správanie tých, pre ktorých bol urče-

ný.“ [16]. 

Gluchmanová [13] tvrdí, že je veľmi dôležité mať etický kódex zadefinovaný 

v každej profesii. Určujú sa v ňom princípy a hodnoty, stanovia hranice pre pri-

jateľné etické a profesijné správanie. Poskytuje dôležitý rámec referencie pre 

správanie, ktorý môžeme v školskej organizácii použiť ako základ pre rozhodo-

vanie učiteľov a vedenia školy.  

Etický kódex patrí k najznámejším a najrozšírenejším formám inštitucionalizácie 

etiky organizácie. Ide o písaný súhrn morálnych požiadaviek, ktoré majú podobu 

morálnych ideálov, princípov, noriem. Nimi by sa mal riadiť každý zamestnanec 

organizácie. Reguluje správanie sa všetkých zamestnancov v súlade s požadova-

ným morálnym štandardom vo vzťahu k spolupracovníkom, ale aj k zákazníkom 

(zákonným zástupom žiakov), obchodným partnerom a pod. [15]. 

Etický kódex školy je významným regulátorom riadenia kvality školy. Pomáha 

manažmentu a učiteľskému kolektívu definovať hodnotovú orientáciu školy, 

ktorá sa stáva základnou etickou normou i hodnotiacim kritériom riadiacej 
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a pedagogickej činnosti. Predstavuje ideál, žiaduci stav etických priorít a vzťa-

hov medzi ľuďmi v škole i vzťahov školy voči okoliu. Etický kódex je odrazom 

humanistickej kultúry školy prejavujúcej sa najmä v charaktere zodpovednosti 

a vzťahov vedenia, učiteľov, žiakov a ich zákonných zástupcov [25]. 

Mal by byť predovšetkým jednoznačný, zrozumiteľný, realistický a vymáhateľný 

(mal by obsahovať sankcie, ktoré vyplývajú z nedodržania kódexu). Ak spojíme 

uvedené zásady výstavby etického kódexu s praktickými dôvodmi jeho zavede-

nia do života organizácie, dopracujeme sa k základnej funkcii, ktorú by mal 

kódex plniť.  

Agafonová [24] uvádza konkrétne skúsenosti, aké majú z aplikácie etických 

kódexov rôzne organizácie. Najčastejšie uvádzajú, že sa zvýšila pracovná discip-

lína, zlepšili sa medziľudské vzťahy na pracovisku, zvýšila sa kvalita produkcie, 

služieb, zlepšila sa komunikácia medzi manažmentom a ostatnými zamestnanca-

mi. Žiadna organizácia neuviedla, že by sa vzťahy na pracovisku zhoršili. 

Autorka tiež skúmala, z akých princípov vychádzali etické kódexy skúmaných 

organizácií. Zistila, že ich prioritou boli: princíp čestnosti, princíp férovosti, 

princíp spravodlivosti, princíp zodpovednosti, princíp rešpektovania základných 

ľudských práv, princíp neškodiť iným. 

Otázkou, prečo by sa mali organizácie venovať etickému kódexu, sa zaoberali 

Kerres a Seeberger [3]. Tvrdia, že rešpektovaním etického kódexu je možné 

zabezpečiť, aby každodenné aktivity organizácie a konanie všetkých jej zamest-

nancov zodpovedalo stanoveným etickým zásadám. Ide o súbor konkrétnych 

etických pravidiel, ktoré vychádzajú z hodnôt a princípov organizácie a vyme-

dzujú štandard profesionálneho konania. Ustanovenie etického kódexu slúži na 

presadzovanie etického správania a rozhodovania a pomáha tak zlepšovať cel-

kové prostredie organizácie. Prihlásením sa k etickému kódexu alebo podpisom 

sa jednotlivec alebo inštitúcia zaväzuje dodržiavať konkrétne pravidlá a postupy. 

Aj keď kódex nemá status právnej normy, jeho porušenie môže viesť k určitému 

postihu (napr. u zamestnanca môže mať vplyv na osobné hodnotenie, negatívnu 

publicitu, vylúčenie z profesijnej asociácie a pod.). 

Hlavou úlohou etického kódexu podľa Majtána [5] je regulácia správania jednot-

livca alebo skupiny v súlade s určitými normami. Okrem toho pomáha riešiť 

konfliktné situácie a ostatné medziľudské konflikty na pracovisku, ale aj umož-

ňuje jednotlivcovi porovnávať vlastné konanie s etickými normami.  

Etický kódex stanovuje limity a hranice konania riaditeľa školy, ale aj všetkých 

zamestnancov školy. Pod vplyvom morálnych zásad jednotlivec prehodnocuje 

svoje spávanie a konanie a uvedomuje si významu svojho povolania. 

Kódex pedagogického zamestnanca by nemal určovať len povinnosti, ale aj prá-

va pedagogických zamestnancov z dôvodu mnohých požiadaviek a úloh, ktoré 

sú kladené na túto profesiu. Kvalitný etický kódex by mal definovať okrem iné-
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ho aj žiaduce správanie vo vzťahoch [16]: učiteľ – žiak, učiteľ – učiteľ (kolego-

via), učiteľ – nadriadený, učiteľ – administratívni zamestnanci školy, interný 

učiteľ – externí učitelia, učiteľ – zákonní zástupcovia žiakov, učiteľ – verejnosť 

a pod. 

Po obsahovej stránke by nemali v etickom kódexe chýbať [16]:  

 Preambula – zdôrazňuje, prečo je etický kódex v profesii potrebný. 

 Očakávané štandardy správania a konania. 

 Kľúčové hodnoty profesie, všeobecné a zároveň špecifické hodnoty profe-

sie. 

 Hodnoty a princípy týkajúce sa funkcie a poslania školy. 

 Povinnosti a práva učiteľov. 

 Možné konfliktné situácie a ich riešenia typické pre oblasť školy. 

 Spôsob kontroly a sankcie za porušenie kódexu, resp. za porušenie princí-

pov uvedených v etickom kódexe. 

 Uvedenie mena osoby zodpovednej za tvorbu kódexu a kontaktnej osoby, 

určenie funkcie zodpovedného zamestnanca za etiku, resp. uvedenie kon-

taktu, kde možno podať sťažnosť na podozrenie z priestupku voči pravid-

lám v etickom kódexe. 

 Určenie spôsobu kontroly a dodržiavania pravidiel etického kódexu. 

 Uvedenie dátumu vyhotovenia kódexu a podpis osoby zodpovednej za je-

ho vytvorenie. 

Po vytvorení kódexu je potrebné: premyslieť a zadefinovať spôsob jeho zavede-

nia (implementácie do praxe), určiť osoby zodpovedné za jeho implementáciu, 

s kódexom sa po jeho schválení musia oboznámiť všetci zamestnanci školy 

a musí sa zverejniť na dostupnom mieste. 

V súvislosti s tvorbou etických kódexov je potrebné uviesť, že existujú aj ich 

odporcovia. Volníková [26], Danišková [27] a Barancová [28] zosumarizovali 

výhody a nevýhody etických kódexov. Medzi najčastejšie pozitíva ich imple-

mentácie do praxe považujú: 

 Usmerňujú a poskytujú možný návod a príklad, ako sa správať. 

 Poskytujú návod, ako riešiť konfliktné situácie. 

 Definujú akceptovateľné a neakceptovateľné konanie, objasňujú politiku 

inštitúcie. 

 Pozitívne ovplyvňujú povedomie zamestnancov, že niekam patria, že za 

nimi inštitúcia stojí, podporujú ich identifikáciu s firmou. Etické kódexy 

nabádajú zamestnancov k zamysleniu sa nad ich úlohou a povinnosťami 

voči inštitúcii, kolegom, nadriadeným. Na druhej strane účelom kódexu je 

aj to, aby sa v rámci jednej veľkej spoločnosti všetci cítili bezpečne. 

 V procese zavádzania inovácií pomáhajú riešiť sporné otázky. 

 Zabraňujú manažérom zneužívať ich postavenie voči ostatným zamest-

nancom. 
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 Existencia kódexu má potenciál posilniť spoločenské postavenie zamest-

nanca organizácie. 

 Sú považované za morálny „kompas“, pomocou ktorého sa subjekt môže 

orientovať v etických a morálnych dilemách. 

 Sú sformulované nielen pre vedomie etického rozmeru profesie, ale aj pre 

jeho skvalitnenie. 

 Môžu byť ochranou pre zamestnancov v prípade, že na nich kladie spo-

ločnosť neprimerané požiadavky. 

 Môžu vysielať pozitívny signál smerom k verejnosti a tým získať jej dôveru. 

 Riešia dilemy a morálne problémy, ktoré sa vyskytujú v práci manažérov. 

 Čelia neetickým požiadavkám zo strany nadriadených, podriadených a ve-

rejnosti. 

 Zjednodušujú vnútropodnikovú komunikáciu. 

 Zlepšujú celkovú klímu na pracovisku a tým podporujú otvorenú komuni-

káciu. 

Medzi negatíva etických kódexov sú zaradené nasledujúce dôvody: 

 Keď je kódex príliš všeobecný, nemusí zohľadňovať skutočné problémy 

organizácie v praxi. 

 Keď je kódex, naopak, veľmi rozsiahly, môže dochádzať k jeho rôznym in-

terpretáciám, mnohoznačnosti, t. j. zamestnanci sa v ňom nevedia orientovať. 

 Nevhodné formulácie v etických kódexoch môžu spôsobiť, že zamestna-

nec neporozumie cieľom kódexu, nevidí v ňom účelnosť a tým hrozí ne-

bezpečenstvo, že kódex nebude dodržiavať. 

 Kódexy môžu pôsobiť ako obranný mechanizmus a zakrývať vlastné po-

chybenie a zodpovednosť. 

 Obavy z ohrozenia osobnej slobody a profesionálnej autonómie. 

 Obavy z toho, že etické správanie sa dá ťažko predpisovať a že porušenie 

morálnych pravidiel nie je vždy objektívne merateľné. 

6.2  Sebariadenie v kontexte riadenia školskej organizácie 

V tejto podkapitole uvedieme niekoľko názorov známych odborníkov na proces 

sebariadenia. Armstrong a Stephens [29] tvrdia nasledujúce: „Najlepším spôso-

bom, ako ísť dopredu, je spoliehať sa sám na seba, pritom hľadať akúkoľvek 

podporu a z nej ťažiť.“ 

Z uvedeného citátu vyplýva, že k samostatnému rozvoju dochádza prostredníc-

tvom riadeného alebo samostatne orientovaného učenia a vzdelávania [30].  

Uvedené tvrdenie dopĺňame konštatovaním: „Pedagogická sebareflexia je kom-

petencia, ktorá sa prejavuje schopnosťou učiteľa [riaditeľa] uvedomovať si svo-

je konanie, myslenie, názory, postoje – ide o istý druh vnútorného dialógu. Seba-

reflexia je konfrontáciou reálneho a ideálneho sebaobrazu.“  
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Z iného uhla sa na pojem sebariadenie pozerá Hupková [31]: „Možno povedať, 

že jadrom profesijných kompetencií sú odborné vedomosti, spôsobilosti, skúse-

nosti a schopnosti, ale i osobnostné vlastnosti a postoje. Je zrejmé, že kompeten-

cie vyjadrujú rôzne činnosti jednotlivca vedúce k optimalizovaniu svojej činnosti.“ 

Na základe uvedeného dodávame, že sebareflexívna kompetencia je jedna z kľú-

čových sociálnych spôsobilostí človeka, ktorá je pre riaditeľa školy a ďalších 

vedúcich zamestnancov veľmi dôležitá. 

Riaditeľ školy si zrejme uvedomuje, čo sa vzhľadom na svoje skúsenosti potre-

buje naučiť, a pritom analyzuje svoje schopnosti potrebné na dosiahnutie tohto 

cieľa. Hubková [32] v tejto súvislosti uvádza: „Sebareflexiu rovnako tak v minu-

losti, ako aj dnes považujeme za centrálnu psychickú charakteristiku človeka, 

ktorá je determinovaná dispozične, interpersonálne, kultúrne a historicky.“ 

Tento proces významnou mierou ovplyvňuje vnútorná motivácia v snahe chcieť 

sa zdokonaľovať, resp. „byť lepším manažérom“.  

Vymedziť pojem sebariadenie nie je jednoduché. Touto problematikou sa za-

oberá množstvo autorov, ktorí k nemu majú rôzne vysvetlenia. Na základe štúdia 

viacerých zdrojov uvedieme sumarizáciu významu tohto slova v troch základ-

ných charakteristikách: 

 Sebariadenie (selfmanagement), ako to vyplýva zo slovenského a anglic-

kého významu, je určitý proces (postup) človeka, ktorým riadi samého se-

ba. Sebariadenie v širšom význame slova sprevádza človeka počas celého 

života, ovplyvňuje jeho správanie, všetko, čo mu „prikáže rozum“ urobiť, 

všetko, čo sa deje z jeho vlastnej vôle. V užšom význame pojem sebaria-

denie znamená cieľavedomé usmerňovanie vlastného konania vo vzťahu 

k uznávaným hodnotám, k túžbam a ambíciám konkrétneho človeka, 

k postojom voči iným ľuďom a k sebe samému.  

 Sebariadenie je komplex moderných, racionálnych, individuálnych metód 

a techník, ktorými človek cieľavedome reguluje svoje správanie, svoju 

činnosť v práci a v celom svojom živote vôbec [33]. 

 Sebariadenie možno definovať ako proces, v ktorom si jednotlivec využitím 

svojich vlastností, vedomostí a zručností stanovuje ciele, organizuje svoje 

aktivity k ich dosiahnutiu a kontroluje úspešnosť svojho konania [34]. 

V odbornej literatúre majú funkcie sebariadenia skôr psychologické ako sociolo-

gické významové pomenovanie. Časová postupnosť funkcií sebariadenia je chá-

paná takto [7]: 

 sebauvedomenie (sebaakceptovanie), 

 sebauplatňovanie, ktoré integruje funkcie: sebaplánovanie, sebaorgani-

zovanie a sebakontrolovanie, 

 sebarozvoj (sebavzdelávanie). 

Sebaakceptovanie spočíva v odpovediach na nasledujúce otázky: Aký/á som? 

Aké mám vlastnosti a dispozície? Čo viem? Aké mám vedomosti a poznatky? 
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Čo dokážem? Aké mám zručnosti a schopnosti? Čo chcem? Čo ma zaujíma? 

a pod. 

Uvedomenie si svojho vlastného „ja“ je základným predpokladom účinného 

sebauplatnenia a sebarozvoja. Pre túto funkciu sú príznačné aktivity zamerané 

na určovanie pracovných cieľov, resp. cieľov osobnej kariéry a osobného života 

(sebaplánovanie), na realizáciu stanovených cieľov a ich prípadnú korekciu (se-

baorganizovanie) a posudzovanie ich náročnosti a reálnosti (sebakontrolovanie). 

S uvedenou problematikou sa spája požiadavka správnej voľby povolania, ktorá 

je určujúcou pre definovanie a následnú realizáciu životných cieľov, čo má, sa-

mozrejme, priamy vplyv na kvalitu života človeka.  

Obsahom funkcie sebarozvoj je vzdelávanie (výchova, štúdium a výcvik) a eli-

minácia negatívnych vlastností (sebavýchova), rozvoj odborných a všeobecných 

poznatkov (samoštúdium) a rozvoj potrebných zručností, resp. odstraňovanie ne-

žiaducich návykov (sebatréning).  

Uvedenou problematikou sa zaoberá aj Pedler [35], ktorý v tejto súvislosti odpo-

rúča proces sebahodnotenia rozdeliť do štyroch fáz: 

1. Sebahodnotenie založené na vlastnej analýze práce a životnej situácii je-

dinca. 

2. Diagnóza odvodená z analýzy potrieb vzdelávania a jej priorít. 

3. Plánovanie činnosti s cieľom rozpoznať ciele, priaznivé a nepriaznivé okol-

nosti, potrebné zdroje (vrátane ľudí) a stanoviť časový rozvrh. 

4. Sledovanie a skúmanie a cieľom posúdiť pokrok v plnení plánov činnosti. 

6.2.1  Koncentrácia na vlastnú prácu, vyrušovanie  
a autovyrušovanie 

Každá riadiaca činnosť sa spája s rizikom výskytu nepredpokladaných situácií 

a problémov, pričom riaditelia škôl nie sú výnimkou. Prax poukazuje na častý 

výskyt rušivých momentov, ktoré neumožňujú včasné a kvalitné plnenie úloh. 

V skutočnosti však môže ísť o problém nesprávnej organizácie vlastnej práce, 

ktorú De Woot [36] skúmal u amerických vrcholových manažérov. Zistil, že 

v priemere jeden člen vedenia je vo svojej kancelárii vyrušovaný každých osem 

minút, pričom každé vyrušenie trvá tri minúty. Keď sa k tomu pripočíta čas po-

trebný na znovukoncentráciu, až 40 % času pripadá na neplánovanú prácu.  

Vyrušovanie je negatívnym elementom plánovania času. Nejde len o samotný 

čas stratený prerušením práce, ale predovšetkým o snahu vynaloženú na návrat 

k pôvodnej úlohe a na sústredenie sa na ňu. Niekedy sú príčinou vyrušenia vážne 

pracovné okolnosti, inokedy ide skôr o dôvody spoločenské, obzvlášť pokiaľ sa 

riaditeľ chce odpútať od úloh, ktoré sa mu nechce riešiť. Príčinou vyrušenia teda 

môže byť aj on sám. Tento postup so sebou prináša riziko narušenia hladkého 

chodu práce, pretože proces opätovného sústredenia sa bude značne sťažený. 
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V tomto prípade sú na mieste odpovede na otázky, ktoré sme parafrázovali 

a aplikovali na podmienky riaditeľa školy nasledovne [37]:  
 Vyberá si úlohy podľa zvoleného systému alebo podľa náhodného impulzu? 
 Pokiaľ je uprednostňovaný impulz, čím je podmienený? 
 Majú stresové obdobia v práci nejaký vývoj v čase – tendenciu k zlepše-

niu? A pod. 

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť aj na dezorganizovanosť v práci spolu-
pracovníkov, ktorá prispieva k narušeniu vlastného rozvrhu riaditeľa školy. Stojí 
za to teda venovať istú pozornosť aj lepšej organizácii práce pedagogického 
kolektívu a ostatných zamestnancov školy.  

Mnoho vedúcich zamestnancov vykonáva svoju prácu až po oficiálnom ukončení 

pracovného času. Cez deň nemajú čas, pretože im komplikuje prácu mnoho ruši-

vých momentov: spolupracovníci, súčasní a potenciálni zákonní zástupcovia žiakov, 

neohlásené návštevy, konflikty, telefonáty, neplánované stretnutia, porady a pod. 

Stále otvorené dvere do riaditeľne síce zamestnanci ocenia, ale riaditeľ v úsilí 

pomôcť iným robí zle sám sebe. Keď je niekto zo svojej práce sústavne vyrušova-

ný, prejaví sa to známym efektom pílového rezu, ktorý vyjadruje obrázok 4 [38]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4   Efekt pílového rezu 

Ak je vedúci zamestnanec čo i len na chvíľu vytrhnutý zo svojej práce, pre ďal-

šiu koncentráciu na prácu potrebuje určitý, nie zanedbateľný čas. Podľa Seiwerta 

[39] môžu takéto výkonové straty predstavovať až 28 % z produktívneho času. 

Z uvedeného dôvodu je potrebné pri plánovaní času zohľadniť aj malé alebo 

neustále rušenia.  

Na obrázku 5 [38] je znázornený priebeh typického dňa v kancelárii.  

Na základe tejto skutočnosti bolo predmetom výskumu Pisoňovej [40], prezen-

tovaného v monografii Osobnostný rozvoj riaditeľa školy – východiská a deter-

minanty, zisťovanie časových úsekov, počas ktorých sú riaditelia škôl najčastej-

šie rušení. Získané dáta značne korešpondovali s obrázkom 5. 



102 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 5   Denná krivka vyrušovania 

Na základe uvedených informácií je potrebné, aby riaditeľ školy pracoval v sú-

lade s krivkou rušenia. V praxi to znamená, že svoje dôležité úlohy si naplánuje 

na obdobie s malým rušením.  

S efektom pílového rezu úzko súvisí strata koncentrácie na prácu. Vzniká vte-

dy, ak riaditeľ pracuje príliš dlho a s veľkou intenzitou. Vtedy dochádza k naru-

šeniu optimálnej fyziologickej krivky únavnosti, čo vedie k neefektívnemu vy-

konávaniu činností. V priemere by človek nemal bez prestávky pracovať dlhšie 

ako jednu hodinu. Po tomto čase sa totiž začne prejavovať strata koncentrácie.  

L. J. Seiwert [41] vo svojej knihe Master Your Own Time uvádza výsledky le-

kárskej štúdie produktivity v priebehu 60-minútovej periodicity. Výsledok je 

vyjadrený na obrázku 6. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6   Graf produktivity 
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Psychologické výskumy pracovnej výkonnosti sa zamerali na zistenie jej závis-

losti od času a od prevažujúcej náročnosti práce. Na základe toho bol vytvorený 

model kolísania výkonnosti počas pracovného času: 

1. Etapa zapracovania sa spája so začiatkom pracovného času a jeho obsahom. 

Ide o postupné zacvičenie a zrytmizovanie pracovnej činnosti, pričom vý-

konnosť zamestnanca pozvoľne stúpa. 

2. Etapa privykania je výsledkom zautomatizovania a zvládnutia pracovných 

operácií a je pre ňu charakteristický progresívny vzostup výkonnosti zamest-

nanca. Viaže sa na dve až tri hodiny počas pracovného času. 

3. Etapa rutiny je spojená s miernym poklesom výkonnosti a postupným nástu-

pom únavy, ktorá môže byť zrýchlená rôznymi psychicko-fyziologickými 

faktormi. Pokles výkonnosti kulminuje približne po dvoch hodinách (počas 

dopoludnia je to okolo obeda). 

4. Etapa reaktivizácie je typická pre fázu pracovného času po hlavnej (obednej) 

prestávke. 

5. Etapa poklesu celkovej pripravenosti podávať požadovaný výkon je spojená 

so záverom pracovného času, pričom pokles výkonnosti zamestnanca je 

ovplyvnený zmenami v motivácii a jeho celkovou únavou [42].  

Je potrebné zdôrazniť, že pri duševnej práci má výkonová krivka pomerne hori-

zontálny priebeh a posledná etapa sa neprejavuje únavou v klasickom poňatí, ale 

podľa výsledkov uskutočnených výskumov formou tzv. mentálnych blo- 

kád.  

Denná (24-hodinová) štatistická krivka by sa mohla konkretizovať podľa tzv. 

„ranných typov“ alebo „večerných typov“, čo však v praxi neznamená rozdiel 

v ich pracovnej výkonnosti. 

Aj keď platí, že absolútna výška a hĺbka výkonu je individuálna, po obede 

u každého človeka nasleduje všeobecne známy útlm. V praxi sa často proti úna-

ve bojuje silnou kávou, čo však problém nerieši. Psychológovia tvrdia, že krátky 

spánok po obede (optimálne 15 minút), prechádzka alebo krátke relaxačné cvi-

čenie významne ovplyvní výkonnosť človeka.  

V školskej praxi možno praktizovať krátke relaxačné cvičenia, ktorých účinok si 

pochvaľujú mnohí riaditelia škôl. Dôležité je poznať osobnú výkonnostnú krivku 

a podľa nej si organizovať pracovný čas.  

Výskumami sa zistilo, že ranný typ sa vie koncentrovať na prácu krátko po pre-

budení. Znamená to, že výkonnostné špičky zodpovedajú približne krivke na 

obrázku 7 [55]. V tomto prípade by riaditeľ školy mal čo najviac využiť skoré 

ranné hodiny, t. j. od štvrtej, resp. piatej hodiny rannej až do dopoludnia na rie-

šenie najnáročnejších a najdôležitejších úloh, ktoré vyžadujú plnú koncentráciu 

a výkonnosť.  

Naopak, ak riaditeľ pociťuje najvyššiu výkonnosť večer, mal by si rozvrhnúť 

svoj čas tak, aby využil práve túto časť dňa na plnenie náročných úloh, na ktoré 
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sa musí plne koncentrovať (napr. tvorba strategického plánu školy, prognózova-

nie personálnej matice školy a pod.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7   Výkonnostná krivka ranného typu 

Večerný typ je najproduktívnejší medzi dvadsiatou a dvadsiatou treťou hodinou, 

jeho výkonnostnú krivku vyjadruje obrázok 8 [44].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8   Výkonnostná krivka večerného typu 

Analýzy mnohých denných kriviek – biorytmov boli zavŕšené vypracovaním 

všeobecného modelu výkonovej krivky. Vyznačuje sa zvyšujúcou výkonnosťou 
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od šiestej hodiny rannej, ktorá kulminuje okolo deviatej hodiny dopoludnia. 

Potom postupne klesá až do pätnástej hodiny, od ktorej nastupuje pozvoľný vzo-

stup výkonnosti vrcholiaci okolo dvadsiatej hodiny večer. Po tejto hodine vý-

konnosť človeka výrazne klesá, pričom najnižšia je okolo tretej hodiny rannej. 

Tá zároveň predstavuje nástup aktivizácie organizmu. 

Na základe uvedených údajov možno riaditeľom škôl odporučiť, aby zistili 

a prípadne graficky vyhodnotili svoju výkonnostnú krivku a krivku vyrušovania 

počas jedného typického dňa. Výsledná snímka môže výrazne prispieť k lepšej 

organizácii pracovného dňa a k efektívnemu plneniu pracovných úloh. 

Podľa De Woota [36] jediným spôsobom ako zabrániť vyrušovaniu je vykonať 

nasledujúce opatrenia: identifikovať a eliminovať svoje autovyrušovanie, bojovať 

proti vyrušovaniu neočakávaných návštev, podstatne redukovať čas strávený 

diskusiami so svojimi spolupracovníkmi, dopriať si čas na lepšie zorganizovanie 

a naplánovanie práce, ako aj na vyriešenie všetkých naliehavých záležitostí. 

Bělohlávek [44] uvádza rady, ako uvedené odporúčania realizovať v praxi. Vy-

chádza pritom z predpokladu, že vyrušovaným je vedúci zamestnanec.  

 Zaznamenávanie všetkých vyrušení. Na elimináciu autovyrušovania je 

vhodné, aby si riaditeľ školy viedol počas jedného dňa zoznam všetkých 

vyrušení s uvedením dĺžky trvania, typu, dôvodu a užitočnosti. Záznam je 

potrebné následne analyzovať a zamerať sa na elimináciu najväčších „zlo-

dejov času“. 

 Opatrenia na elimináciu neohlásených návštev a stretnutí. Tento nedosta-

tok sa v školskej praxi vyskytuje pomerne často napriek tomu, že v zmys-

le platnej legislatívy má mať riaditeľ školy, jeho zástupcovia, prípadne 

vedúci oddelení určené a zverejnené tzv. konzultačné hodiny. Pri strikt-

nom rešpektovaní tohto pravidla by nemalo dochádzať k vyrušovaniu.  

 Identifikácia zneužívania ostatnými. V súvislosti so zneužívaním uvádza-

me príklady zo školskej riadiacej praxe: „Pán/i riaditeľ/ka, Ty si jediný/á, 

kto mi môže pomôcť...“, „Ty si jediný/á dostatočne kvalifikovaný/á...“ 

a pod. V takýchto situáciách by mal riaditeľ školy: 

 Trvať na tom, aby spolupracovníci vyriešili problém skôr, ako ho oslovia. 

V naliehavom prípade im oznámi v rámci časovej rezervy termín stretnutia.  

 Nepodvoliť sa tlaku zo strany spolupracovníkov, aby riaditeľ vykonal nie-

ktoré úkony sám. Namiesto toho je potrebné kolegom poskytnúť viac ná-

vodov, inštrukcií a návrhov na riešenie problému. 

 Na dohodnutom stretnutí by riaditeľ školy nemal rozhodovať za svojich 

spolupracovníkov, ale ponúknuť im priestor na samostatné rozhodovanie.  

 Každý riaditeľ školy by si mal osvojiť techniku odmietnutia (povedať 

„nie“) v intenciách požiadaviek kongruentnej správy, ktorú vo svojich 

prácach uvádza C. R. Rogers (1998, 1999).  
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6.2.2  Vplyv kongruencie na organizáciu práce riaditeľa školy  

Prevažná časť vlastnej organizácie práce riaditeľa školy spočíva v kontrole pra-

covného zaťaženia. Ak na všetky požiadavky, s ktorými sa riaditeľ školy stretne, 

odpovie „áno“, je to signál príznačný pre permanentné preťažovanie a stres. 

Navyše sa môže stať, že neustále riešenie menej dôležitých úloh mu zabráni 

plniť úlohy kľúčového významu.  

Častými príčinami prejavu súhlasu riaditeľa školy proti vlastnej vôli a presved-

čeniu sú nasledujúce dôvody: verí tomu, že odmietnuť je sebecké, ostatní od 

neho očakávajú, že bude súhlasiť, obavy, že osoba, ktorú riaditeľ odmietne, sa 

bude cítiť nepríjemne, myslí si, že je nezdvorilé odmietnuť, cíti sa previnilo, 

myslí si, že by nebol obľúbený a pod. 

Na základe odporúčania Uhliga [45] sme formulovali tri tvrdenia, ktoré by mohli 

riaditeľovi školy pomôcť vyjadriť zamietavé stanovisko:  

 čas riaditeľa je rovnako cenný, ako čas kohokoľvek iného, 

 riaditeľ školy má právo požiadavku odmietnuť a niesť zodpovednosť za 

prípadné následky, 

 je potrebné si uvedomiť, že pri vyjadrení odmietavého stanoviska nejde 

o odmietnutie človeka, ale jeho požiadavky.  

Spôsob odmietnutia závisí od typu temperamentu a ostatných osobnostných čŕt 

toho-ktorého riaditeľa školy. Z uvedeného dôvodu Caunt [46] určil nasledujúce 

tri spôsoby odmietnutia: 

 Agresívny prístup. Človek sa nahlas sťažuje že je preťažený. Obviňuje 

osobu, ktorá predkladá žiadosť, rozčuľuje sa alebo plače.  

 Bojazlivý prístup. Človek na žiadosť reaguje „rozprávaním podod nos“ 

so snahou rozhodnutie oddialiť. Ponecháva žiadateľa v neistote bez ohľa-

du na to, či odpoveď znie „áno“, alebo „nie“. Plytvá energiou tým, že nad 

žiadosťou váha, aj keď ju nakoniec zo zaťatými zubami vybaví kladne.  

 Asertívny prístup. Človek dá najavo potešenie, že sa na neho žiadateľ 

obracia, ale jasne a zdvorilo vysvetlí, prečo nemôže žiadosti vyhovieť. 

Navrhne iné možné postupy a vyjadrí podporu, ktorú bude môcť poskyt-

núť osobe, ktorá sa úlohy nakoniec ujme.  

Nie je potrebné zdôrazňovať, že snahou každého riaditeľa školy by malo byť čo 

najviac sa priblížiť tretiemu prístupu. Žiadajúca osoba jasne pochopí odpoveď 

a jej dôvody, napriek tomu neodchádza zo stretnutia nahnevaná.  

Najlepším spôsobom ako predísť uvedeným problémom je rešpektovanie záko-

nitostí dynamických procesov v pracovnej skupine. Túto problematiku skúmal 

americký psychológ K. Lewin, [47], ktorý podstatu skupinovej dynamiky defi-

noval takto: „Ide o procesy vzniku, formovania a transformácie pracovnej sku-

piny, ktoré prebiehajú v skupine v určitej časovej jednotke. Znamenajú pohyb 

skupiny od jedného vývojového štádia k druhému. V rámci tohto pohybu sa me-
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nia vzťahy medzi členmi pracovnej skupiny, pozície a roly niektorých členov 

pracovnej skupiny.“ 

V súvislosti s formuláciou skupinových pravidiel majú veľký význam špecifické 

psychologické mechanizmy, resp. fenomény skupinovej dynamiky, ktorými sú: 

fenomén skupinového tlaku a fenomén skupinovej súdržnosti. 

Fenomén skupinového tlaku zamestnanca sa v sociálnej psychológii nazýva 

ako fenomén konformizmu. Ide v ňom o schopnosť zamestnanca podriadiť sa 

skupine, správať sa a konať podľa noriem, princípov a hodnôt skupiny a akcep-

tovať skupinové ciele. Fenomén konformizmu vzniká a prejavuje sa vtedy, keď 

sa fixuje existencia konfliktu medzi mienkou zamestnanca a vnútornými pravid-

lami a mienkou pracovnej skupiny. 

Vychádzajúc z tvrdenia Szarkovej [42] sa domnievame, že riaditeľ školy by mal 

pri iniciovaní zavedenia pravidiel rešpektovať psychologické hľadisko rozlišujú-

ce vonkajšiu konformitu od vnútornej konformity. Vonkajšia konformita zname-

ná, že zamestnanec sa stotožnil so skupinovými názormi a normami len navo-

nok, v skutočnosti si zachoval svoju mienku. Vnútorná konformita je výsledkom 

prekonania konfliktu so skupinou v jej prospech. U zamestnanca dochádza ku 

skutočnému stotožneniu sa s mienkou väčšiny, k zabudovaniu skupinových no-

riem a hodnôt do svojho hodnotového systému. 

Fenomén skupinovej súdržnosti spočíva vo vzťahoch medzi členmi skupiny, 

ktoré majú emocionálny základ. Skupinovú súdržnosť možno vyjadriť pojmom 

konsenzus. „Konsenzus predpokladá vznik zhodných orientácií u členov skupiny 

vo vzťahu k určitým pre skupinu významným hodnotám.“ [48]. V inom vyjadrení 

to znamená, že na základe konsenzu vzniká v pracovnej skupine psychologická 

zhoda a súhra kolektívu. 

V aplikácii na školskú riadiacu prax možno sociálne skupinové normy konkreti-

zovať takto: 

 Určenie pravidiel a zásad, ktoré sa vzťahujú na všetkých zamestnancov 

školy. Napríklad včasný príchod do práce, včasný príchod do triedy pred 

vyučovaním, nevyrušovať počas vyučovania, závažné výchovné problémy 

so žiakmi riešiť spoločne a pod. 

 Presný opis toho, čo má kto robiť, tzv. preskriptívnych noriem, ale aj opis 

toho, čo nie je prípustné, tzv. poskriptívnych noriem. 

V školskej praxi plnia túto funkciu vnútorné normy školy. Podrobne ich rozpra-

covala Pisoňová [23] v publikácii Kompetenčný profil manažéra výchovno-

vzdelávacej inštitúcie. 

Skupinové pravidlá realizované aj prostredníctvom vnútorných noriem školy 

vytvárajú podmienky na budovanie jej vhodnej klímy. Ich cieľom je eliminovať 

porušovanie pravidiel, ale najmä vytváranie podmienok na to, aby riaditeľ školy 
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nemusel vyjadrovať zamietavé stanovisko k neoprávneným požiadavkám svojich 

spolupracovníkov. 

V prípade, ak riaditeľ školy aj napriek uvedeným opatreniam bude musieť pove-

dať „nie“, je žiaduce, aby dodržal niekoľko zásad. V časovom manažmente ide 

o požiadavku vyjadriť zamietavé stanovisko prostredníctvom tzv. kongruentnej 

správy, ktorá sa dá naučiť a trénovať. Úspešnosť jej osvojenia je do značnej 

miery závislá od schopnosti riaditeľa školy facilitovať osobnú zmenu prostred-

níctvom tzv. mäkkých zručností (soft skills), ktoré po prvýkrát definoval C. R. 

Rogers, zakladateľ humanistickej psychológie a indirektívnej psychoterapie. Ich 

princíp pútavou formou vyjadril v mnohých svojich knihách napr. O osobnej 

moci [49] a Způsob bytí [50] a v ďalších. V slovenských vedeckých a akademic-

kých kruhoch pôsobí ako pokračovateľka prístupu zameraného (centrovaného) 

na človeka (PCA) Eva Sollárová. K tejto tematike napísala knihu Aplikácie prí-

stupu zameraného na človeka (PCA) vo vzťahoch [51] a preložila monografiu 

Roberta J. Sternberga, nasledovníka C. R. Rogersa, s názvom Prečo robia múdri 

ľudia hlúposti? 

Kongruencia umožňuje riaditeľovi školy byť jedinečnou, autentickou osobnos-

ťou, ktorá dobre pozná svoje silné a slabé stránky a na základe toho dokáže po-

merne presne určiť svoje možnosti a ciele. Vedúci zamestnanec týchto kvalít je 

spôsobilý vyslať smerom k svojmu okoliu už spomínanú kongruentnú správu, 

ktorej charakter eliminuje pri vyjadrení odmietavého stanoviska pravdepodob-

nosť defenzívnej reakcie iného človeka alebo ľudí. Podmienkou dosiahnutia 

uvedeného efektu je, aby riaditeľ školy posúdil požiadavku, tzn. položil si tieto 

otázky: Je požiadavka z môjho pohľadu akceptovateľná, reálna, sledovateľná 

a špecifická? V tejto súvislosti odporúčame použiť pravidlo SMART, ktorého 

charakteristiku uvádzame v podkapitole o strategickom rozhodovaní a plánova-

ní. Je to moja priorita? Chcem to urobiť? Aké by boli následky jej odmietnutia? 

Som schopný/á prijať (akceptovať) tieto následky? a pod. 

Kongruenciu možno v tomto zmysle považovať za životnú filozofiu, ktorá 

umožňuje riaditeľovi školy odstrániť časový stres a budovať efektívne vzťahy so 

svojimi spolupracovníkmi aj v prípade, ak jeho názory sú v rozpore s ich pred-

stavami. 

Pisoňová [40] vytvorila modifikáciu základných požiadaviek na kongruentné 

vyjadrenie, resp. techniku odmietnutia podľa Sollárovej [51] takto:  

1. Vyjadrovať svoje stanovisko v prvej osobe jednotného čísla, neskrývať sa 

za niekoho iného – stáť si za svojím rozhodnutím. 

2. Svoje stanovisko vyjadrovať prostredníctvom vlastných pocitov (napr. 

necítim sa dobre v tejto situácii..., mám záujem o vyriešenie tohto problé-

mu..., dotklo sa ma vaše vyjadrenie... a pod.). 

3. Partnera neosočovať, neurážať a neponižovať (napr. čo si o sebe myslíte, 

vy sa nebudete „voziť“ na mojej dcére, ja vám ukážem... a pod.). 
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4. Neustále držať v rukách „kormidlo“, t. j. nenechať sa zatlačiť do úzadia. 

5. Používať vecnú argumentáciu založenú na faktoch a podložených tvrde-

niach. 

Príjemným dôsledkom zvládnutia techniky odmietnutia je, že riaditeľ školy už 

nebude musieť klamať, vyhovárať sa a cítiť sa previnilo. Práve naopak, týmto 

spôsobom docieli vecnejšiu komunikácia so svojimi zamestnancami, bude reš-

pektovaný pre svoju úprimnosť a transparentnosť, bude mať viac času na svoje 

priority a väčšiu kontrolu nad svojím životom. 

6.2.3 Metódy a techniky sebariadenia 

V časovom manažmente sa uplatňujú mnohé techniky a postupy, ktoré súvisia 

najmä s organizáciou vlastnej práce. Vychádzajú zo štyroch generácií manaž-

mentu času, ktoré Povrazník [33] charakterizoval takto: 

Prvá generácia je charakteristická používaním jednoduchých poznámkových 

blokov, ktoré si manažér nosí so sebou na rokovania a do ktorých si píše zoznam 

úloh, ktoré má v budúcnosti vykonať. Výhodou tejto techniky riadenia času je 

schopnosť prispôsobiť sa modifikácii úloh, resp. novým, dôležitejším úlohám. 

Za nevýhody považujeme neexistujúcu skutočnú štruktúru času, nemožnosť za-

znamenávania detailov, sľubov, prehliadnutie úloh najvyššej priority a pod. 

Druhá generácia je založená na plánovaní pomocou kalendárov a na príprave 

záznamov z pracovných rokovaní. Manažér si v tejto etape plánuje stretnutia, 

zaznamenáva svoje povinnosti, určuje termíny, eviduje miesto stretnutí a pod. 

Tieto záznamy možno robiť aj vo forme digitálneho záznamu (v osobnom počí-

tači). Cieľom tejto techniky je zvýšiť výkonnosť, definovať osobnú zodpoved-

nosť, určovať budúce činnosti a pod. 

Výhodou tejto generácie je možnosť uskutočňovať podrobnejšie záznamy vráta-

ne určovania cieľov. Za nevýhody možno považovať preferenciu časového prog-

ramu pred ľuďmi a uprednostňovanie plnenie požiadaviek iných. 

Tretia generácia má ťažisko v plánovaní, rešpektovaní priorít a v kontrole. Viac 

času sa venuje vyjasňovaniu priorít, pričom manažér vychádza z dlhodobých, 

strednodobých a krátkodobých cieľov. Riaditeľ školy si určuje ciele a priority na 

každý deň. Táto generácia je známa veľkým množstvom rôznych plánovacích 

kalendárov a zložitejších záznamníkov, či už v klasickej printovej podobe, alebo 

elektronických s detailnejšou funkcionalitou. Ich výhodou je najmä možnosť 

transformácie hodnôt na ciele a zvyšovanie osobnej produktivity práce riaditeľa 

školy. Nevýhodou je možné riziko zamerania sa výlučne na údaje zaznamenané 

v plánovacom kalendári a prehliadnutie potrieb zamestnancov školy, či menia-

cich sa podmienok.  
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Štvrtá generácia je súhrnom predností predchádzajúcich troch generácií a eli-

mináciou ich slabých stránok. Covey [52] rozdelil výhody a nevýhody techník 

štvrtej generácie do štyroch kvadrantov, ktoré nazval: 

 Prvý kvadrant naliehavosti a stresu. 

 Druhý kvadrant self a time managementu. 

 Tretí kvadrant dôležitosti pre iných, nie však pre nás. 

 Štvrtý kvadrant prebytku, relaxácie a oddychu. 

Vychádzajúc z uvedených poznatkov, v školskej riadiacej praxi možno efektívne 

využiť nasledujúce metódy a techniky časového manažmentu: Paretovo pravid-

lo, Pohľad z helikoptéry, Eisenhowerov princíp, techniky na obmedzenie vyru-

šovania, určovanie priorít podľa analýzy ABC, Sloniu techniku, delegovanie 

úloh, organizáciu práce pomocou tlačených a softvérových záznamníkov, tech-

niku efektívneho telefonovania, techniku odmietnutia, termínovanie úloh a rie-

šenie krízových situácií, techniky optimálneho sebariadenia, techniku efektívne-

ho čítania, metodiku vhodného usporiadania pracovného prostredia a ďalšie. 

Uvedomujeme si, že uvedené odporúčania môžu významnou mierou pomôcť 

k zefektívneniu práce a času riaditeľa školy a tým k vytvoreniu vhodnej pracov-

nej klímy. Zameriame sa však na charakteristiku iba tých metód a techník časo-

vého manažmentu, ktoré považujeme v práci riaditeľa školy za určujúce. V tejto 

súvislosti odporúčame študentom a ostatným čitateľom do pozornosti publikáciu 

Pisoňovej [53] s názvom Teória a prax efektívneho sebariadenia s podtitulom 

Tvorba osobných cieľov a organizácia času, ktorá sa uvedenej problematike 

venuje podrobnejšie. 

6.2.3.1  Paretovo pravidlo  

Mnohí vedúci zamestnanci venujú priveľa času riešeniu nepodstatných problé-

mov a úloh, pričom by sa mali skôr zamerať na menej aktivít vyššej význam-

nosti.  

Na základe platnosti Paretovho pravidla vzniklo niekoľko príkladov z praxe, 

ktoré stoja za zmienku. Napríklad Povrazník [33] a Šuleř [38] tvrdia: „Byť chu-

dobný znamená dosahovať minimálne výsledky vynakladaním maximálneho 

úsilia.“ „Byť bohatý znamená dosahovať maximálne výsledky vynakladaním 

minimálneho úsilia.“ Dudinská, Budaj a Vitko [54] chápu Paretovo pravidlo 

takto: „Dobré určenie priorít úloh, vychádzajúce zo správnych cieľov, prináša 

väčšie efekty v podobe sústredenia sa v jednej chvíli na jeden (prioritný) cieľ 

a minimalizáciu plytvania časom.“ 

Z uvedených vyjadrení vyplýva pre riaditeľov škôl, ale nielen pre nich, nasledu-

júce odporúčanie: „Nepracujte tvrdšie, pracujte rozumnejšie!“ 

Paretovo pravidlo (obr. 9), resp. pravidlo 80 : 20 prvýkrát charakterizoval talian-

sky ekonóm Wilfredo Pareto v devätnástom storočí. 



111 

111 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9   Paretovo pravidlo [38] 

Štatistickým výskumom zistil, že 20 % obyvateľstva vlastnilo 80 % majetku. 

Platnosť tohto pravidla označovaného tiež ako Paretov princíp bol potvrdený aj 

v mnohých iných oblastiach života. Často už 20 % strategicky správne využitého 

času a energie prináša 80 % výsledkov. V aplikácii na školskú riadiacu prax 

môžeme použiť nasledujúce príklady:  

 20 % času stráveného na porade ovplyvní 80 % uznesení, 

 20 % zákonných zástupcov žiaka je autorom 80 % sťažností, 

 20 % zamestnancov školy vykonáva 80 % práce, 

 20 % vhodne stanovených strategických cieľov školy umožňuje zabezpe-

čiť 80 % úspechov školy.  

Analýzou uvedených príkladov možno dospieť k názoru, že Paretovo pravidlo je 

založené na nasledujúcej definícii efektívnosti: Efekt ľubovoľnej činnosti je po-

dielom vstupov a výstupov. 

V tejto súvislosti naozaj platí, že menej je niekedy viac. Uplatňovanie Paretovho 

pravidla si vyžaduje schopnosť disponovať značným množstvom skúseností 

z oblasti školského manažmentu a tiež poznať techniky časového manažmentu. 

Tie umožňujú riaditeľovi školy vhodný výber prostriedkov na dosiahnutie cieľa. 

6.2.3.2  Eisenhowerov princíp 

Táto technika dostala názov podľa bývalého amerického generála, neskôr prezi-

denta Dwighta Eisenhowera. Jej podstatou je tvrdenie, že dôležitosť má vždy pred-

nosť pred naliehavosťou. Niekedy je označovaná aj ako analýza ABCD. Na zákla-

de tohto vysvetlenia vypracoval D. Eisenhower nasledujúcu kategorizáciu úloh:  

 Úlohy (dôležité a súrne). Sem patria všetky úlohy, ktoré sú dôležité pre 

budúcnosť organizácie a ktoré sú termínované. Úlohám, ktoré sú dôležité 

a naliehavé súčasne, by mala byť venovaná zvýšená pozornosť. Nie sú 

však vždy ľahko identifikovateľné, pretože predstava slova „dôležité“ 
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môže byť diskutabilná. „Dôležité“ predstavuje v tomto kontexte realizáciu 

cieľov školy, ktoré vychádzajú z jej stratégie, a teda sú pre školu určujúce. 

 Úlohy (dôležité, ale nie súrne). Sú to všetky úlohy, ktoré sú síce dôležité, 

ale nie sú limitované časom. Úlohy v tomto sektore všeobecne predstavu-

jú najväčšie problémy pre tých riaditeľov, ktorí majú ťažkosti s osobnou 

organizáciou. Súvisia s dlhodobými cieľmi alebo hlavnými predpokladmi 

kvalitného života. Často sú ignorované alebo odkladané a namiesto nich 

sú riešené iné menej dôležité, alebo nezaujímavé úlohy. Ak úlohám kate-

górie B nevenuje riaditeľ školy dostatočnú pozornosť, ihneď sa presunú 

do extrémnej kategórie A. V prípade neurčenia termínu zostávajú nedo-

končené a neustále odkladané, čo môže spôsobiť vážne problémy.  

 Úlohy (nie dôležité, ale súrne). V tomto prípade ide o úlohy určené na 

delegovanie. Patria sem všetky rutinné činnosti ako kopírovanie podkla-

dov, vybavenie štandardnej korešpondencie, ale aj organizovanie škol-

ských výletov a exkurzií, koordinácia vzdelávacích aktivít pedagógov, ve-

denie záujmových krúžkov a pod. Je dôležité, aby riaditeľ školy neupred-

nostňoval úlohy tohto typu na úkor úloh typu B. V tomto prípade často 

zlyhávajú submisívni vedúci zamestnanci, ktorí nemajú dostatok skúse-

ností s odhaľovaním tzv. umelo vytvorených alebo bezvýznamných prob-

lémov. 

 Úlohy (nie dôležité a nie súrne). Týmto úlohám by sa nemala venovať 

žiadna pozornosť. Na ich riešenie by nemal riaditeľ školy plytvať časom 

ani energiou, pretože položky v tejto kategórii často slúžia ako samovoľne 

vzniknuté zdroje rozptýlenia. Je dôležité tieto signály rozpoznať a zame-

rať sa na riešenie problémov v iných sektoroch. 

 

A – úlohy súrne a dôležité 

 

REAKTÍVNE ÚLOHY 

B – úlohy nie súrne, ale dôležité 

 

PROAKTÍVNE ÚLOHY 

C – úlohy súrne a nie dôležité 

 

PRIORITY NIEKOHO INÉHO 

D – úlohy nie súrne ani nie dôležité 

 

ZABIJÁCI ČASU 

 

 

 

Obr. 10   Eisenhowerov princíp 

Konkretizáciou uvedenej charakteristiky je nasledujúca matica: 

Úlohy priority A – veľmi naliehavé a dôležité. Tieto úlohy musí riaditeľ školy 

vybaviť osobne a ihneď. 
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Úlohy priority B – dôležité, ale menej naliehavé. Tieto úlohy môžu počkať. 

Úlohy priority C – veľmi naliehavé, ale menej dôležité. Tieto úlohy by mali byť 

delegované. 

Úlohy priority D – málo dôležité a málo naliehavé. Pre tieto úlohy mal Dwight 

Eisenhower jediné miesto určenia – odpadkový kôš. 

Grafické vyjadrenie Eisenhowerovho princípu je zobrazené na obrázku 10 [38]. 

Samotné rozdelenie úloh podľa priority ešte nie je zárukou úspechu. Je dôležité, 

aby v implementačnom procese Eisenhowerovho princípu riaditeľ školy rešpek-

toval nasledujúce zásady: 

1. Na jeden deň si plánovať menej ako 10 pracovných úloh. 

2. Je potrebné si plánovať denne približne tri hodiny na jednu až dve najvyššie 

priority A. 

3. Približne jednu hodinu denne je vhodné plánovať na realizáciu dvoch až 

troch priorít B. 

4. Na priority C je potrebné v rámci dňa plánovať približne štyridsaťpäť minút. 

5. Dôležité je plánovať si iba šesťdesiat percent dĺžky pracovného času. 

6. Naplánované úlohy je potrebné riešiť postupne. 

7. Náročné úlohy je vhodné rozdeliť na čiastkové ciele. 

8. Pri plánovaní je potrebný presný odhad času na plnenie jednotlivých úloh. 

9. Pravidelná revidácia plánu umožní riaditeľovi elimináciu chybných rozhod-

nutí. 

K efektívnemu plánovaniu neodmysliteľne patrí každodenné plánovanie. Z uve-

deného dôvodu Knoblauch a Woltje [55] odporúčajú zostaviť každý večer denný 

plán pre nasledujúci deň a na začiatku týždňa alebo na konci predchádzajúceho 

týždňa plán týždenný.  

Na tvorbu denného plánu je potrebné si nájsť osem až desať minút. Aby sa za-

bezpečil dobrý, produktívny štart, je vhodné začať pracovať skoro ráno. To platí 

predovšetkým pre ranné typy. Začať treba ihneď s dôležitou prácou a nie kávou, 

rozprávaním s kolegami a čítaním novín.  

Pri dennom plánovaní sa odporúča pracovať s nasledujúcim zoznamom činností 

(úloh, resp. aktivít):  

1. Najlepšie je nový deň plánovať večer predtým. Do zoznamu činností sa 

v pracovnom kalendári napíšu všetky aktivity, ktoré sa musia nasledujúci deň 

vybaviť.  

2. Po opätovnom prekontrolovaní zoznamu sa pridelia jednotlivým aktivitám 

priority.  

3. Aj pre nenáročné úlohy je potrebné vytvoriť doplnkový zoznam.  

4. Všetky úlohy, ktoré sú večer ešte nedoriešené, alebo sa objavili počas dňa, by 
sa mali preniesť do zvláštneho zoznamu činností.  

V zmysle tohto algoritmu uvádzame v tabuľke 2 [38] príklad zoznamu úloh ria-

diteľa školy na ďalší pracovný deň.  
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Tab. 2   Zoznam úloh riaditeľa školy  

Úloha Priorita Plnenie 

Príprava prezentácie na poradu B splnené 

Zaslanie informačného e-mailu o pripravovanej porade A splnené 

Vytvorenie plánu kariérneho rastu pedagógov  C splnené 

Analýza ponúk vzdelávacích inštitúcií  C nesplnené 

Príprava objednávok na zakúpenie odbornej literatúry  D nesplnené 

Konzultácia so školským psychológom týkajúca sa žiaka XY A splnené 

 

Týždenné plánovanie sa využíva na dosiahnutie rovnováhy a lepšie integrovanie 

úloh B do bežného dňa. Toto plánovanie poskytuje dostatok voľného priestoru 

na rozčlenenie a viac miesta pre rezervný čas, taktiež flexibilitu, aby vznikol 

priestor na riešenie neočakávaných udalostí. Cieľom je tiež zabezpečiť prehľad-

nosť a zrozumiteľnosť plánu. Ešte výstižnejšie vyjadruje potrebu efektívneho 

plánovania nasledujúci citát: „Denné, týždenné a mesačné pracovanie s priori-

tami prináša racionalitu do práce manažéra a pomáha upresňovať postupnosť 

riešenia úloh tak, aby sa zbytočne neplytvalo časom na menej naliehavé a menej 

dôležité úlohy na úkor úloh naliehavých a dôležitých.“ [55]. 

Plán týždňa riaditeľa školy vychádza z plánu práce školy (tzv. ročného plánu) 

a plánu vnútroškolskej kontroly. Predbežne sú s ním oboznámení všetci zamest-

nanci z dôvodov, aby si mohli pripraviť podklady na naplánovanie práce; aby si 

každé ráno po príchode do práce pripomenuli plánované úlohy na daný deň, 

prípadne na celý týždeň; aby neunikli dôležité informácie (termíny, podmienky 

plnenia a pod.).  

Sumár jednotlivých plánov môže pomôcť pri záverečnej analýze práce školy za 

uplynulý školský rok. Plán týždňa tiež nazývame kontinuálnym, resp. vykonáva-

cím plánom, pričom jeho súčasťou by mal byť aj plán vnútroškolskej kontroly. 

Vedenie školy ho zvyčajne pripravuje vždy na začiatku školského roka na jednot-

livé mesiace, t. j. od septembra do konca školských prázdnin. Plán vnútroškolskej 

kontroly na každý mesiac obsahuje zameranie vnútroškolskej kontroly a zame-

ranie hospitačnej činnosti. V zameraní hospitačnej činnosti sa uvádzajú ciele kon-

troly, úlohy pre riaditeľa školy, úlohy pre zástupcu riaditeľa školy a úlohy ostat-

ných vedúcich zamestnancov, ako je napr. vedúci školského klubu detí. Ak sa plán 

vnútroškolskej kontroly vypracuje dôsledne, stane sa vynikajúcou pomôckou pri 

tvorbe týždenných plánov. Mal by obsahovať: termín, zameranie vnútroškolskej 

kontroly, zameranie hospitačnej činnosti, tabuľku podujatí s termínmi, zodpoved-

nými zamestnancami a s miestom konania týchto podujatí, plánované úlohy na 

nasledujúci týždeň, upozornenia pre zamestnancov, dátum a podpis.  

Na pravidelné určovanie termínov a úloh sa odporúča vytvorenie kontrolných 

zoznamov (tzv. checklistov) – týždenných, mesačných alebo ročných. Do nich 

sa zaznamenávajú všetky rutinné úlohy. Je potrebné zdôrazniť, že dôsledná prá-
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ca s kontrolným zoznamom umožňuje enormnú časovú úsporu. Výhody práce 

s kontrolnými zoznamami sú nasledujúce:  

 práca s kontrolnými zoznamami šetrí čas,  

 kontrolné zoznamy redukujú riziko chýb, pretože pri opakovaných postu-

poch alebo rovnakých situáciách môže riaditeľ školy využiť predchádzajúci 

postup,  

 kontrolný zoznam umožňuje riaditeľovi školy svoj postup neustále vylep-

šovať a zefektívňovať a šetrí sa čas zbytočným vysvetľovaním.  

Kontrolný zoznam sa spravidla zostavuje v poradí dôležitosti a naliehavosti. 

Jednotlivé inštrukcie musia byť čo najkonkrétnejšie a najpresnejšie, aby nedošlo 

k nesprávnemu pochopeniu úlohy.  

6.2.3.3  Slonia technika 

Slonia technika sa uplatňuje vtedy, ak riaditeľ musí riešiť náročnú úlohu, naprí-

klad vytvoriť strategický plán školy, vyriešiť rozsiahly projekt a pod. Častou 

chybou býva odkladanie týchto úloh na neskôr, keď už zvyčajne nie je možné 

rozdeliť úlohy na parciálne ciele. V dôsledku toho dochádza k unáhleným roz-

hodnutiam riaditeľa školy, čo v praxi predstavuje riziko napr. neobjektívnej ana-

lýzy súčasného stavu, nesprávne definovaného druhu stratégie, na čo nadväzuje 

chybný implementačný proces. V dôsledku týchto nesprávnych rozhodnutí nie je 

možné dosiahnuť stanovený cieľ. V konečnom dôsledku spomínané negatíva 

ovplyvňujú postoje zamestnancov školy k samotnému riaditeľovi, čo má za ná-

sledok stratu dôvery a lojality. 

Systém riešenia úlohy teda spočíva v jej rozdelení na malé časti, ktoré budú 

realizované každý deň alebo týždeň (slona nie je možné „skonzumovať“ naraz, 

ale len v malých pravidelných porciách).  

6.2.4  Technika efektívneho telefonovania 

Čo je cieľom telefonátov? Aké výhody ponúka profesionálne telefonovanie? To 

sú otázky, ktoré neodmysliteľne patria k organizácii času každého riaditeľa ško-

ly. Výhodou správneho telefonovania je, že umožňuje riaditeľovi školy získať 

dôveru a vytvoriť dobré vzťahy so súčasnými a potenciálnymi zákazníkmi školy, 

tiež umožňuje šetriť čas a tým aj finančné prostriedky. Kombináciu e-mailu, 

faxu a písomnej korešpondencie s telefonátmi často nahrádzajú osobné kontakty. 

Telefón, resp. telefonát umožňuje riaditeľovi efektívnu spoluprácu, ktorá nasle-

duje po osobných stretnutiach s externými spolupracovníkmi školy, sponzormi, 

predstaviteľmi nadriadených inštitúcií, či pri kontaktoch so zákazníkmi školy. 

Krátke telefonáty sú spravidla efektívnejšie. Pomocníkom pri kontrole dĺžky 

hovoru je zobrazenie času na displeji telefónneho prístroja, čo možno naprogra-
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movať. Bežný telefonický rozhovor by mal trvať maximálne 4 ÷ 6 minút, pričom 

najčastejšími príčinami neprimerane dlhých a neefektívnych hovorov sú: neexis-

tencia vlastného cieľa, chýbajúca štruktúra hovoru, nesystematický postup, zby-

točné opakovanie sa, nedorozumenie a absencia stručného zhrnutia výsledkov 

[56]. 

Mnohí vedúci zamestnanci majú problém ukončiť telefonát, čím strácajú čas na 

plnenie ďalších dôležitých úloh. Z uvedeného dôvodu odporúčame dodržať na-

sledujúce pravidlá: 

 Používať krátke vyjadrenia, resp. uprednostňovať jednoduché vety pred 

zloženými súvetiami. 

 Koncentrovať sa na podstatu hovoru a predovšetkým na ciele. 

 V prípade, že riaditeľ nemá k dispozícii dostatok vecných argumentov na 

vyriešenie problému, mal by si dohodnúť spätné zavolanie použitím na-

sledujúcich fráz: „Ujasním si to a zavolám vám o tridsať minút naspäť.“ 

„Na akom telefonickom čísle vás môžem zastihnúť?“ a pod. 

Predchádzajúce informácie dopĺňame o fázy úspešného telefonovania, ktoré 

obsahujú návod priebehu a štruktúry telefonátu. Považujeme ich za dobrých 

pomocníkov, lebo na niektoré fázy sa v praxi často zabúda. Dôsledkom sú ne-

spokojní telefonickí partneri, nedorozumenia, zbytočne dlhé telefonáty, vyššie 

náklady a v extrémnych prípadoch ukončenie partnerských vzťahov.  

Mnohí účastníci telefonických hovorov si neuvedomujú dôležitosť piatich fáz 

profesionálneho telefonovania, ktorými sú [57]:  

1. Priateľský začiatok rozhovoru. 
2. Profesionálna analýza problému.  

3. Potvrdenie informácií (parafrázovanie).  

4. Riešenie. 
5. Ukončenie hovoru. 

Podrobnosti o jednotlivých fázach nájdete v publikácii Pisoňovej [40].  

6.2.5  Požiadavky na riaditeľa školy v procese delegovania úloh 

Efektívna organizácia práce riaditeľa školy je závislá najmä od schopnosti riadiť 

samého seba. V prípade splnenia tejto požiadavky môžeme predpokladať po-

dobný efekt v procese usmerňovania ostatných zamestnancov školy. 

„Pokiaľ riaditeľ necháva v optimálnej miere vstupovať zamestnancov školy do 

riadenia organizácie, musí im poskytnúť dostatok informácií. Tiež musí počítať 

s časovou náročnosťou takéhoto prístupu k ľuďom.“ [58]. 

Pre riaditeľa školy bude uvedené tvrdenie predstavovať základnú požiadavku 

„byť schopný/á“ pracovať v kooperujúcom kolektíve ako právoplatný člen sku-
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piny na určitej pozícii. Tento postoj umožňuje riaditeľovi školy delegovať pra-

covné úlohy ostatným členom tímu, respektíve pedagogického zboru v zmysle 

nasledujúcej definície.  

„Delegovanie predstavuje poverenie výkonom alebo prenesenie významného 

rozsahu právomoci a zodpovednosti na inú osobu.“ [59].  

Niektoré činnosti môžu byť delegované formálne, napr. písomným poverením, 

iné určené ad hoc príkazom a pod. 

Delegovanie je proces, ktorý môže mať niekoľko podôb (obr. 11).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11   Miera delegovania [29] 

Správne zvládnutý proces delegovania má pre riaditeľa školy nasledujúce dva 

významy: 

 Odbremeňuje ho od plnenia úloh, ktoré pre neho predstavujú „stratu ča-

su“. V prípade ich delegovania spolupracovníkom získava časový priestor 

na realizáciu koncepčných a strategických zámerov školy, ktoré sú vý-

hradne v jeho kompetencii.  

 Ďalším pozitívnym efektom je výrazná eliminácia vyrušovania zamest-

nancami školy. 

Uvedený prínos by si mali uvedomiť riaditelia škôl najmä pri implementácii 

Eisenhowerovho princípu vysvetleného v kapitole 6.2.3.2. Na doplnenie uvá-

dzame, že pri delegovaní je nevyhnutné zvažovať vhodnosť delegovaných úloh 

rozlišovaním medzi úlohami, ktoré sú predmetom riadiacej alebo vecnej zod-

povednosti.  

Nauer [67] tvrdí, že najviac chýb pri delegovaní úloh spočíva v nerešpektovaní 

nasledujúceho pravidla: „Riadiaca zodpovednosť je neprenosná, zatiaľ čo vecná 

prenosná je.“ Toto pravidlo vyjadril takto: 
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úlohy → kompetencie → riadiaca zodpovednosť = NEPRENOSNÁ 

úlohy → kompetencie → vecná zodpovednosť = PRENOSNÁ 

V aplikácii na školskú riadiacu prax to znamená, že riaditeľ školy nemôže dele-

govať svojmu spolupracovníkovi úlohu, ktorá je v jeho výhradnej kompetencii. 

Často sa však stáva, že nepopulárne a rizikové úlohy sa alibisticky „posúvajú 

nižšie“. S tým súvisí aj nasledujúci citát: „Úloha, poslanie a povinnosť niečo 

vykonať stavia vedúcich pred problém vyriešiť problém. Súvisí s tým aj spôsob 

definovania úlohy a vymedzenie rozsahu a obsahu úlohy. Preto je potrebné defi-

novať charakter úlohy (rozsah a stupeň rutinnosti), časový priestor, zložitosť 

úlohy a priestor na omyl.“ [54]. 

Ďalšou chybou je necitlivé zasahovanie do procesu riešenia delegovanej úlohy 

jej presunutím do kompetencie riaditeľa krátko pred dokončením, alebo po vy-

konaní nepopulárnych opatrení zamestnancom. Je potrebné si tiež uvedomiť, že 

riaditeľ školy zodpovedá za chyby svojich spolupracovníkov iba v prípade, ak 

im nejednoznačne, nepresne a nedostatočne vysvetlil cieľ a prínos delegovanej 

úlohy a keď nemá spätnú väzbu o priebehu plnenia úlohy.  

Efektívne delegovanie je podmienené dodržiavaním zásad správneho postupu 

pri delegovaní pracovných úloh. Ide o uplatnenie nasledujúcich krokov [40]: 
1. Identifikácia a analýza pracovných úloh vhodných na delegovanie. 

2. Požiadavky na definovanie inštrukcií potrebných na plnenie úlohy. 

3. Určenie zamestnanca schopného úlohu splniť. 

4. Získavanie spätnej väzby o splnení lebo nesplnení úlohy. 

6.3 MANAŽÉRSKA FUNKCIA ROZHODOVANIE  

Rozhodovanie považujú Majtán a kol. [5] za jadro manažmentu. Každý riaditeľ 

školy sa totiž v rámci výkonu svojej funkcie musí rozhodovať medzi viacerými 

možnosťami, pričom rozhodovacie situácie sú príznačné pre všetky manažérskej 

funkcie. Uvedený názor podporuje McFarland [61], ktorý definuje rozhodovanie 

takto: „Definícia rozhodovania ako selekcie variantov je zjednodušená. V sku-

točnosti proces rozhodovania je omnoho zložitejší. Stotožnenie rozhodovania so 

selekciou variantov vedie k falošnému konceptu rozhodovania, ktorý ignoruje 

proces ako celok a nezohľadňuje predchádzajúce a nasledujúce činnosti.“ Uve-

dené tvrdenie vyjadruje rozhodovanie predovšetkým ako rozhodovací proces 

predstavujúci postupnosť v presne určených krokov, resp. činnostiach, ktoré 

vedú od formulovania rozhodovacieho problému k určeniu cieľa, ktorý sa má 

rozhodnutím dosiahnuť, k výberu najvhodnejšieho variantu riešenia a prijatiu 

rozhodnutia. Podstatou rozhodovania je teda riešenie rozhodovacích situácií 

(problémov) výberom najefektívnejšieho riešenia [64]. 
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Na to, aby rozhodovací proces viedol k trvalému vyriešeniu problému, je po-

trebné splniť niekoľko požiadaviek. Mareš [62] ich zadefinoval takto: 

 Kvalita informácií je podmienená ich objektívnosťou, spoľahlivosťou, 

včasnosťou, nepreceňovaním a nepodceňovaním. 

 Kvalifikácia manažéra by mu mala zabezpečiť vedomosti o príprave, pro-

cese, etapách a metódach rozhodovania. 

Praktické skúsenosti nasvedčujú tomu, že sile a využiteľnosti informácií pri roz-

hodovaní sa nevenuje dostatočná pozornosť. Na to, aby sa riaditeľ školy pri rie-

šení problémov vedel orientovať v spleti rôznych informačných zdrojov Žáčko-

vá [63] uvádza ich charakteristiku: 

 Oznámenie je najvšeobecnejší pojem vyjadrujúci skutočnosť vzájomného 

pôsobenia a vzniku zmeny výsledku, ktoré rozhodovateľ musí posúdiť 

z aspektu ich nositeľa, zrozumiteľnosti a využiteľnosti. 

 Údaje, dáta sú oznámenia, ktorým rozhodovateľ v prípade nepochopenia 

súvislostí nemôže rozumieť. Dokáže však rozlíšiť ich syntaktický aspekt, 

ich nositeľov (napr. abecedné a číselné znaky, grafy, tabuľky). Oznáme-

niami typu dát a údajov sú aj rôzne nadpisy, pomenovania a vyjadrenia. 

 Správy sú oznámenia so syntetickou a sémantickou dimenziou, ktorými 

rozhodovateľ vníma význam a zmysel správ. V praxi sa využívajú pri 

rozhodovaní len sporadicky. 

 Znalosti sú oznámenia so syntaktickou a sémantickou dimenziou, ktorým 

príjemca zvyčajne rozumie, vníma ich význam a zmysel a predpokladá ich 

využitie. Má snahu si ich zapamätať alebo uložiť na vonkajšie pamäťové 

médiá. 

 Informácie sú oznámenia so syntaktickou, sémantickou a pragmatickou 

dimenziou jednoznačne a okamžite posúdenou rozhodovateľom. Informá-

cie sú teda také oznámenia, ktoré rozhodovateľ vie interpretovať, považu-

je ich za pravdivé a kompletné v potrebnej miere a vie ich využiť. 

 Poznatky sú oznámenia so všetkými uvedenými dimenziami, t. j. syntak-

tickou, sémantickou a pragmatickou. Ich platnosť je všeobecná bez ohľa-

du na skutočnosť, či im je rozhodovateľ schopný porozumieť a využiť ich. 

Sú to teórie, zákonitosti a aj také zákony, ktoré momentálne platia. Ich va-

lidita je podmienená podmienkami konkrétneho času a priestoru.  

Kvalitu rozhodovania významne ovplyvňuje zrozumiteľnosť, úplnosť a pravdi-

vosť informačných pojmov. Výskumy ukazujú, že zrozumiteľnosť pri ústne pre-

nášaných informáciách nie je vyššia ako 60 %. Najnovšie štúdie o paradigme 

myslenia však poukazujú na to, že efektívni ľudia by mali vedieť pracovať aj 

s neúplnými informáciami, lebo ako tvrdí Bělohlávek [64]: ,,Nie je možné vždy 

získať všetky fakty a overiť si jednoznačnosť získaných informácií, pretože 

v komplexnom chápaní neexistuje absolútna istota.“ 

Z uvedeného dôvodu Majtán a kol. [5] odporúčajú neúplnosť a nejednoznačnosť 

informácií kompenzovať: 
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 zameraním sa na odhalenie príčiny skutočného problému, 

 zahrnúť do riešenia problému široké spektrum spolupracovníkov a nezau-

jatých pozorovateľov, 

 vyhľadávať dlhodobé riešenia, 

 aplikovať systémový rámec medziľudských vzťahov, aby sa zabezpečil 

vstup navrhovaného riešenia do života. 

Interpretovaný názor by mali riaditelia škôl pri riešení problémov brať do úvahy. 

Stáva sa totiž, že mnohé nesprávne rozhodnutia sú časom považované za správ-

ne a jednoznačné.  

K nevedomému zneužívaniu informácie najčastejšie dochádza pri predčasnom 

neuváženom informovaní, informovaní „per huba“ a pri nevedomom falšovaní 

informácií. K vedomému zneužívaniu najčastejšie patrí zámerné falšovanie in-

formácií, spôsob informovania vyvolávajúci paniku a zámerné predčasné infor-

movanie. Najčastejšie sa v praxi vyskytuje pri presadzovaní rizikových riešení 

a v prospech jednotlivcov či záujmových skupín. 

Okrem subjektívnych majú informácie aj objektívne vlastnosti, ktorými sú 

aktuálnosť, včasnosť, pohotovosť (časová vlastnosť), frekvencia (časová vlast-

nosť) a miesto potreby (priestorová vlastnosť). Všetky uvedené objektívne vlast-

nosti je nutné využiť napríklad pri organizovaní pracovných porád.  

Analýze informácií sme sa zámerne venovali podrobnejšie, pretože prax upozor-

ňuje na časté chyby pri ich použití v prípade riešenia pracovných problémov. 

6.3.1  Rozhodovacie akty riaditeľa školy 

Za základ prijímania rozhodnutí považujeme metódy rozhodovania. Správny 

výber metód totiž výrazne ovplyvňuje dosiahnuté výsledky. Sedlák [65] chápe 

pod pojmom metódy rozhodovania: „...súhrn pravidiel a postupov, ktorých reš-

pektovaním môže subjekt rozhodovania dospieť k voľbe (výberu) najlepšieho 

variantu rozhodnutia.“ 

Ich úlohou je umožniť prijatie čo najlepšieho rozhodnutia. V literatúre sa uvádza 

niekoľko delení rozhodovacích metód. Najčastejšie sa delia do týchto troch sku-

pín: empirické, matematicko-štatistické a ostatné, ktorých základom sú heuris-

tické metódy.  

Na účely tejto publikácie sa sústredíme iba na prvú skupinu metód, z ktorej vy-

beráme empiricko-intuitívne rozhodovanie a empiricko-analytické rozhodova-

nie.  

V procese rozhodovania riaditeľom školy je potrebné počítať s uplatňovaním 

intuície najmä pri riešení jednoduchších problémov. Empiricko-intuitívne roz-

hodovanie sa opiera o skúsenosť a intuíciu riaditeľa školy. Nadobúda sa pro-
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stredníctvom „skúšok a omylov“, čo je nákladné a zdĺhavé. Intuícia je subjektív-

ne poznanie „vnuknutie“, t. j. neanalytická integrácia vnemov uložených v cen-

trálnej nervovej sústave. Empiricko-intuitívne rozhodovanie patrí medzi najčas-

tejší spôsob rozhodovania. Jeho kvalita závisí od kvalifikácie a okamžitej dispo-

zície riaditeľa. Uvedený spôsob rozhodovania je vhodný pre skúsených vedúcich 

zamestnancov s viacročnou manažérskou praxou. V praxi sa využíva najmä pri 

riešení bežných, rutinných úloh. 

Empiricko-analytické rozhodovanie sa opiera nielen o skúsenosť a intuíciu, 

ale aj o informácie o probléme, ktorými by mal riaditeľ disponovať. Dôležitá je 

pritom analýza získaných informácií sústreďovaním, utrieďovaním a zhodnote-

ním faktov o skúmanom jave.  

Súhlasíme s názorom, že uplatňovať by sa mali všetky druhy empirického roz-

hodovania, a to v závislosti od dôležitosti a zložitosti riešeného problému. Čím 

je problém zložitejší, tým je väčšia potreba k nemu pristupovať komplexnejšie 

[65] a [71].  

6.3.2  Druhy a fázy rozhodovania 

Podľa závažnosti (významu) rozhodovacích procesov delí Sedlák [65] rozhodo-

vanie a rozhodnutia na: strategické (koncepčné), taktické a operatívne. 

Strategické rozhodovanie sa vyznačuje tým, že má predovšetkým upraviť von-

kajšie vzťahy školy k jej okoliu na dlhšie obdobie. Takéto rozhodovanie je ve-

cou spoločného postupu vedenia školy so zriaďovateľom. Je to rozhodovanie 

v podmienkach čiastočnej neistoty a sprevádza ho riziko možného neúspechu. 

Taktické rozhodovanie sa zaoberá účinnosťou prostriedkov v danej etape úsilia 

školy o dosiahnutie určeného cieľa. Skutočnosť, že pri taktickom rozhodovaní 

ide zvyčajne o riešenie súčasnej situácie alebo situácie v blízkej budúcnosti, 

obmedzuje mieru neistoty, znižuje riziko prijímaných rozhodnutí a vytvára mož-

nosť prenesenia právomocí pri rozhodovaní na nižšie stupne riadenia. Zväčša sú 

to rozhodnutia opakované, rutinné, s kratším časovým intervalom. 

Operatívne rozhodovanie sú bežné, každodenné rozhodnutia s krátkodobým 

dosahom a orientované na plnenie taktických rozhodnutí. Tok operatívneho roz-

hodovania je nepretržitý. Operatívne problémy vznikajú spontánne a na rozdiel 

od strategických si vyžadujú viac energie. 

Manažér, v našom prípade riaditeľ školy, uskutočňuje rozhodovacie akty v na-

sledujúcich rolách [44]: 

 Manažér ako pozorovateľ rozhoduje o zmenách projektov a o ďalších 

aktivitách školy. V pozícii pozorovateľa rozhoduje o implementácii vhod-

ných metód a prostriedkov. Využíva príležitosti a podniká kroky vedúce 
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k zlepšeniu súčasnej reality. Dôležité je, ako dôsledne zvažuje riziká svo-

jich činností a do akej miery vie posúdiť budúci stav. 

 Manažér ako distribútor zdrojov rozhoduje o hospodárení so zdrojmi, 

ktorými sú: peniaze, ľudia, čas a pod. To je pomerne ľahká úloha v období 

hojnosti, väčšina škôl však pracuje v podmienkach ich nedostatku. Riadi-

teľ zodpovedá za to, aby alokácia (rozdelenie) zdrojov zodpovedala prio-

ritám školy. Usiluje sa o ich maximálne využitie na základe informácií, 

ktoré získal ako pozorovateľ, pričom uplatňuje svoj nadhľad v diskusiách 

so svojimi kolegami. 

 Manažér ako vyjednávač rozhoduje v rôznych typoch rokovaní, ktoré sa 

líšia aj spôsobom komunikácie (so zamestnancami školy, či s rodičmi, 

alebo s nadriadeným a pod.). 

 Manažér ako riešiteľ rušivých udalostí musí reagovať na neočakávané 

skutočnosti, ktoré ohrozujú dosahovanie cieľov. Ich riešenie zvyčajne ne-

prebieha hladko, a preto musí neustále prekonávať nové bariéry, čeliť ne-

žiaducim tlakom a kritickým situáciám. Aj v týchto prípadoch riaditeľ 

rozhoduje o stabilite školy, odstraňuje rozpory medzi zainteresovanými 

osobami alebo medzi cieľmi. 

Podľa Obdržálka [66] by sa v každom rozhodovaní malo postupovať podľa na-

sledujúcich fáz:  

 Vznik a rozpoznanie rozhodovacej situácie, ujasnenie si, čo je v našej kom-

petencii rozhodnúť a čo je v kompetencii nadriadených alebo podriadených. 

 Analýza a formulácia rozhodovacieho problému. Určenie cieľa rozhodnutia. 

 Stanovenie rozhodovacích kritérií (pedagogická efektívnosť, ekonomická 

účinnosť a pod.). 

 Ujasnenie si možných variantov riešenia a dôsledkov uplatnenia jednotli-

vých variantov rozhodnutia. 

 Výber variantu rozhodnutia.  

Zelina [7] odporúča riešiť problémy prostredníctvom heuristického návodu DI-

TOR. Jeho názov je odvodený od začiatočných písmen základných krokov heu-

ristického návodu, a to takto: 

Prvý krok riešenia – Definuj problém. Ide o výber, vhodnú formuláciu problé-

mu a rozdelenie hlavného problému na podproblémy. 

Druhý krok – Informuj o probléme. Ide o zistenie, ako sa daný problém doteraz 

riešil, o zozbieranie poznatkov potrebných na jeho vyriešenie. Potom je potrebné 

konzultovať problém s odborníkmi. 

Tretí krok – Tvor riešenia, nápady, hypotézy. Ide o produkciu čo najzrozumi-

teľnejších a najoriginálnejších nápadov na riešenie problému. Uvoľňuje sa fantá-

zia, kombinujú nápady a riešenia. Odporúča sa použitie brainstormingu. Napo-

kon sa dopracúvajú návrhy a riešenia a hľadá sa analógia. 
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Štvrtý krok – Ohodnoť nápady a riešenia. Posudzuje sa ich novosť, užitočnosť, 

reálnosť, možnosť uskutočniť ich podľa rozličných kritérií.  

Piaty krok – Realizuj vybrané riešenia v praxi. Na mieste je úvaha, ako by bolo 

možné v budúcnosti využiť skúsenosti z riešenia tohto problému. 

Grafické znázornenie jednotlivých krokov riešenia problému ukazuje obrázok 12. 
 

 

 

Obr. 12   Kroky riešenia problému [72] 

 Heuristický návod DITOR korešponduje s návodom na riešenie problé-

mov, ktorého autorom je Eger [67]. Navrhovaný postup obsahuje tieto tri 

fázy: 

 Porozumenie problému – definujeme problém (opis, prejavy, fakty...) 

a zistíme si dôležité skutočnosti (informácie + interpretácie). 

 Riešenie problému – kontrola hlavných predpokladov, napr. kladenie 

otázok, určovanie hlavných prekážok, formulácia možných riešení a po-

stupov, určovanie kritérií posudzovania navrhovaných riešení, výber op-

timálneho riešenia a príprava plánu realizácie. 

 Vyhodnotenie – kontrola pred finálnymi rozhodnutiami, napr. skúmanie, 

či je plán realistický, monitorovanie riešení – pokračovanie alebo prijíma-

nie zmien, využitie skúseností pre ďalšiu prácu.  

V praxi sa stretávame s chybami, ktorých sa riešitelia dopúšťajú v jednotlivých 

fázach riešenia problémov. Z uvedeného dôvodu uvádzame najčastejšie chyby 

pri rozhodovaní, ktoré Zelina [7] formuloval takto:  

 subjektivizmus, nedostatok objektívnych informácií, 

 strach z nového, zotrvanie pri starých spôsoboch riešenia, 

 odkladanie riešení, 

 nerozhodnosť, 

 vyčkávanie na rozhodnutia iných, 

 „sedenie na dvoch stoličkách“ – riaditeľ chce byť so všetkými zadobre, 

 vracanie sa do minulosti, pripomínanie „starých“ vecí, 
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 zatajovanie, zadržiavanie informácií, 

 nepripustenie iného názoru, návrhu okrem svojho vlastného – egoizmus 

v rozhodovaní a ďalšie. 

Vedúci zamestnanci sú počas svojho pôsobenia permanentne vystavovaní roz-

hodovacím aktom. Často je nevyhnutné okamžité rozhodnutie, pričom správny 

verdikt si niekedy vyžaduje istý čas. Výsledkom unáhleného rozhodovania je 

nevyhnutnosť následnej korekcie, čo spôsobuje pokles dôveryhodnosti riaditeľa 

v očiach jeho spolupracovníkov. Riaditeľ by mal takéto konanie chápať ako 

malú prehru a poučiť sa z nej.  

6.4  PLÁNOVANIE PODĽA CIEĽOV 

Plánovanie je činnosť, ktorá sa stretáva v školách (a nielen tam) buď priamo 

s odporom, alebo sa plánovanie uskutočňuje formálne zo zotrvačnosti. Prípady 

cieľavedomého plánovania (Management by Objectives) ako jednej z najdôleži-

tejších funkcií manažmentu školstva a školy sú pomerne zriedkavé. Na dôvody 

vzniku bariér v plánovaní poukazuje prieskum uskutočnený v 350 amerických 

a európskych organizáciách. Zistilo sa, že zlyhanie plánovania bolo výsledkom 

jedného z nasledujúcich faktorov [74]: 

 Plány neboli integrované do celkového systému riadenia. 

 Plánovanie bolo uskutočňované náhodne. Chýbali systematické postupy 

pri formulovaní a implementácii plánov. 

 Do tvorby plánov neboli zainteresovaní všetci zamestnanci, ktorí mali byť 

plánmi ovplyvňovaní. 

 Plány sa pokúšali riešiť všetko naraz. 

 Manažment síce plánoval svoju prácu, ale neriadil sa podľa toho. 

 Nedostatok potrebných informácií. 

 Veľký dôraz sa kládol na jednu oblasť na úkor iných a pod. 

Za hlavnú príčinu neefektívneho plánovania považujú Benčo a kol. [69] teóriu 

voči plánovaniu v štýle 70. rokov.  

Namieste je tak otázka: Je alebo nie je škola súčasťou trhového mechanizmu? Je 

alebo nie je možné v škole uplatniť prvky manažmentu s cieľom efektívne využí-

vať finančné prostriedky? Odpoveďou je, že v trhovej ekonomike sa musí každá 

výchovno-vzdelávacia inštitúcia, v našom prípade aj škola, či školské zariadenie, 

správať trhovo. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť tendenciu dlhodobého 

trendu znižovania pôrodnosti a zvyšujúci sa tlak na kvalitu poskytovaných vzdelá-

vacích služieb. Jediným zo spôsobov, ako v tejto zložitej situácii riadiť školu 

úspešne, je uvedomiť si fenomén, akým je dopyt a ponuka a z toho vyplývajúcu 

konkurenciu medzi školami, ktorá neustále narastá. V tejto súvislosti aj v súčas-

nosti platí výrok, ktorého autorom je známy toskánsky astrológ, filozof a fyzik 
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Galileo Galilei: „Kto neplánuje, plánuje svoj úpadok.“ Iba ten, kto sa s ním sto-

tožnil, pochopil jeho význam. Podľa Bělohlávka [64] proces plánovania spočíva: 

 Vo zvyšovaní efektivity. Plánovanie je jedným z východísk úspešnej čin-

nosti školy. Táto činnosť je o to efektívnejšia, o čo lepšie a zrozumiteľnej-

šie sú stanovené ciele, zvolené optimálne varianty spôsobu ich dosahova-

nia, zabezpečené zodpovedajúce zdroje, zadané úlohy, definované merad-

lá kontroly a kritériá hodnotenia.  

 V znižovaní rizík. Dobré plánovanie je cestou znižovania rizík z neznámej 

budúcnosti. V priebehu plánovania sa smer budúceho správania školy 

spresňuje, čo jej umožňuje pružne reagovať na nepredvídané zmeny v jej 

vnútornom a vonkajšom prostredí. Plánovanie umožňuje objektívnejšie 

určiť riziká plánovanej činnosti a pripraviť sa na ich elimináciu, resp. ob-

medzenie ich negatívnych dôsledkov.  

 V úspešnom organizovaní zmien. Plánovanie spravidla zahrňuje žiaduce 

zmeny v organizácii. Ich úspešné dosiahnutie nie je možné bez plánovitého 

postupu. Čím lepšiu predstavu o účinkoch budúcej organizačnej zmeny bu-

de riaditeľ školy mať, tým lepšie sa bude môcť vyrovnať s ich dôsledkami. 

 V integrácii úsilia. Dobré plánovanie môže mať za následok dosahovanie 

lepšieho efektu vďaka účinnému spolupodieľaniu sa všetkých zamestnan-

cov školy na dosahovaní cieľa.  

 V rozvoji riaditeľa (manažéra). Plánovanie motivuje riaditeľa školy k to-

mu, aby svoje súčasné rozhodnutia smeroval k budúcim výsledkom. Musí 

preto systematicky uvažovať o súčasnosti a budúcnosti, analyzovať vývoj 

vo vzťahu k vonkajšiemu a vnútornému prostrediu, hrať významnú rolu v 

ovplyvňovaní budúceho vývoja, hľadať a riešiť problémy. To všetko má 

pozitívny vplyv na jeho kvalitatívnu úroveň a zároveň na školu, ktorú riadi.  

 Vo vývoji štandardov výkonnosti. Pomocou plánovania cieľov vznikajú 

objektívne štandardy výkonnosti vedúcich zamestnancov a ostatných za-

mestnancov školy, čo predurčuje istú výkonnostnú úroveň danej školy. 

Uvedené tvrdenia dopĺňajú normy radu ISO 9000, ktoré kladú dôraz na 

kvalitu uvedených štandardov, teda na vytvorenie cieľov kvality.  

Ďalšou podmienkou úspešného plánovania je vedomosť o druhoch plánov najmä 

podľa dĺžky plánovacieho obdobia.  

Výskumy, ktoré uskutočnila Pisoňová v rokoch 2009, 2011 a 2012, potvrdzujú 

názor niektorých pedagogických zamestnancov, že plány práce školy (tzv. ročné 

plány) sú nesprávne považované za dlhodobé, strategické plány.  

Pokúsime sa preto vysvetliť podstatu jednotlivých druhov plánov podľa dĺžky 

plánovaného obdobia.  

Tvorbe plánov predchádza uvedomenie si, že plánovanie je proces. Na začiatku 

je pochopenie východísk plánovania, ktoré následne ovplyvňujú ciele riadenej 

organizácie. Až po ich vypracovaní možno pristúpiť k tvorbe plánov a ich im-



126 

126 

plementácii. Je teda isté, že kvalitný plán nemožno vypracovať za niekoľko ho-

dín. Vyžaduje si dôkladnú prípravu.  

Jedným z východísk klasifikácie plánovania a plánov je časové hľadisko. 

V roku 1987 Montana a Charnov [70] uviedli tri úrovne a druhy plánovania 

a plánov, ktoré sa v praxi realizujú najčastejšie. Sú to: strategické plánovanie 

a plány, strednodobé plánovanie a plány, vykonávacie plánovanie a plány (ope-

rational planning). 

Strategické plánovanie a plány sú východiskom plánovania každej výchovno-

vzdelávacej inštitúcie. Spočívajú v procese plánovania a tvorbe plánov na 5 až 10 

rokov. Položky tohto plánu sú čiastočne konkretizované. Sledujú celkovú orientá-

ciu školy na určitý cieľ, ako aj na možnosť sústavnej aktualizácie súčasného stavu 

školy. Základnou podmienkou je odhadnúť budúce externé prostredie, ako aj in-

terné podmienky. Plány sú málo štruktúrované. Výstup plánovania má charakter 

veľmi všeobecnej výpovede. Plánovanie určuje základný zámer školy, t. j. na čo sa 

bude jej ďalšia činnosť zameriavať. Strategické plánovanie si vyžaduje súčinnosť 

manažmentu školy s jej poradnými orgánmi a so zriaďovateľom. Dôvodom je 

garancia štátnej školskej politiky na úseku škôl. Možnosť realizácie strategického 

plánu školy je tiež podmienená finančnými a personálnymi zdrojmi.  

Strednodobé plánovanie a plány majú kratší časový horizont ako strategické 

a sú menej zložité. Realizujú sa na časové obdobie od 1 roka až do 3 rokov. Vý-

stupom uvedeného plánovania je zvyčajne písomný návod v podobe projektov 

a grantov. Je potrebné si uvedomiť, že strednodobé plány vychádzajú zo strate-

gických cieľov a musia s nimi korešpondovať. Východiskom na ich tvorbu môžu 

byť aj odpovede na tieto otázky: 

 Aké služby škola plánuje poskytovať v budúcnosti? 

 Akú reakciu za ponúkané služby očakáva? 

 Do akej miery korešpondujú ponúkané služby s požiadavkami obyvateľ-

stva? 

 Ako dokáže manažment školy využiť jej pracovný potenciál v realizačnej 

fáze? 

 Ako sú zabezpečené materiálne, finančné a logistické zdroje? 

 Aké sú podmienky na preskúmavanie plánu? 

Krátkodobé plánovanie a plány (operatívne plánovanie a plány) sa realizujú 

v časovom horizonte týždeň, mesiac, polrok, či rok. Tieto plány sú adresné, 

veľmi konkrétne s poznámkami o hodnotení úloh, s kritériami plnenia a spô-

sobmi kontroly. Pravidelne sa kontrolujú a hodnotia. Jedným z takýchto druhov 

plánov sú plány práce školy či školského zariadenia na príslušný školský rok. 

Takýto plán je plne podriadený strategickému a strednodobému plánu a jeho 

náplňou je určovanie konkrétnych spôsobov plnenia strategických cieľov. Plán 

práce je závislý od konkrétnych interných a externých podmienok, v ktorých sa 

škola nachádza. Jeho úlohou je reflexia strategických zámerov a cieľov v kon-
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krétnom čase. Je súborom pedagogických, ekonomických, dokumentačných 

a iných aktivít, vyplývajúcich zo zámerov organizácie.  

Ani jedna z týchto verzií plánov by nemala byť uzavretá v čase. Jednoročný plán 

by sa mal prehodnocovať sústavne a niekoľkoročný spravidla každý rok. 

Úspešná školská organizácia by teda mala realizovať súčasne viac druhov plá-

nov. Tieto by sa mali navzájom prelínať a dopĺňať, nemali by existovať izolova-

ne, ale spoločne určovať hlavnú stratégiu školy. Túto požiadavku vyjadruje vý-

rok: „Plánovanie je projektovanie budúcnosti resp. budúceho stavu.“ [71]. 

6.4.1  Algoritmus tvorby strategického programu školy 

Pojem stratégia pochádza z gréckeho slova strategos, ktorý znamená „všeobec-

ný“. Existuje niekoľko vysvetlení tohto pojmu. Podľa Koonza a Weihricha [72] 

sa stratégia týka určenia poslania, dlhodobých cieľov organizácie, určenia za-

merania činnosti a alokácie zdrojov potrebných pre dosiahnutie stanovených 

cieľov. Ciele sú teda časťou formulácie stratégie. Stratégia sa prakticky realizuje 

prostredníctvom taktiky, ktorá je nositeľom inštrukcií a odporúčaní potrebných 

v manažérskych rozhodnutiach. Rozdiel medzi týmito pojmami vysvetlili Benčo 

a kol. [69] takto: „Stratégia znamená uskutočňovanie životne dôležitých rozhod-

nutí, v prípade taktiky je to bezprostredné reagovanie na vzniknuté problémy 

v priestore vymedzenom stratégiou.“ 
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Obr. 13  Nástroje riaditeľa školy v procese optimalizácie 

 výstupov edukácie 

Legenda: 

S – subjekt riadenia: riaditeľ školy, resp. vedenie školy. NS – nástroje subjek-

tu: nástroje riaditeľa školy v riadiacom procese (rozhodovanie, plánovanie, orga-

nizovanie, vedenie ľudí, hodnotenie, kontrola). O – objekt riadenia: pedagogickí 

a prevádzkoví zamestnanci školy. E – edukačný proces: výchovno-vzdelávací 

proces. V – výstupy edukačného procesu: hodnotový systém žiaka + dosiahnuté 

vzdelanie. U – uplatnenie edukantov na trhu práce: úspešnosť žiakov v štúdiu 

na vyššom stupni škôl, v prípade absolventov stredných odborných škôl, vyso-

kých škôl a univerzít uplatnenie na trhu práce.  
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Skôr ako pristúpime k charakteristike jednotlivých krokov tvorby strategického 

plánu školy, je potrebné vedieť, akými nástrojmi môže riaditeľ školy pri jeho 

tvorbe disponovať. 

Vo vzájomnej súvzťažnosti ich uvádza Pisoňová [23] v modeli na obrázku 13.  

Modelom na obrázku 13 vyjadruje autorka zložitosť vzájomných vzťahov medzi 

jednotlivými kategóriami, pričom zdôrazňuje dôležitosť nástrojov riaditeľa ško-

ly. V posudzovaní kvality edukačného procesu sa totiž často zabúda na fakt, že 

jeho úroveň významným spôsobom ovplyvňujú aj ekonomické, personálne a iné 

aspekty. Ekonomické riadenie je zodpovedné napr. za materiálno-technické vy-

bavenie školy kvalitnou didaktickou technikou a úroveň personálneho riadenia 

predurčuje výber kvalitných pedagógov, pracovnú klímu a pod.  

Po uvedomení si zložitosti procesu riadenia školy je možné pristúpiť k tvorbe 

strategického plánu školy, ktorý spočíva v určitej postupnosti krokov. Každý 

z nich je veľmi dôležitý a nemožno ho z tvorby stratégie vynechať. Postup tvor-

by stratégie školy zobrazuje obrázok 14 [23] s názvom Algoritmus strategického 

programu školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14   Algoritmus strategického programu školy 
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1. Poslanie školy 

Pri tvorbe kvalitnej stratégie školy je potrebné brať do úvahy analýzu celospolo-

čenského prostredia. Ide o formulovanie normatívov, ktoré sú súčasťou tzv. 

veľkej legislatívy. Patrí sem Ústava SR, zákony, nariadenia vlády, vyhlášky, 

smernice, pokyny a pod. Vyjadrujú a chránia hodnoty, ktoré sú pozitívne vníma-

né spoločnosťou ako celkom.  

 „Význam tejto fázy narastá so zmenou charakteru prostredia, a preto čím sú 

zmeny prostredia nepredvídateľnejšie a čím viac rastie neurčitosť jeho vývoja, 

tým viac rastie potreba pohľadu na vzdelávaciu inštitúciu ako na otvorený sys-

tém, ktorý pružne reaguje na vplyvy, v ktorých sa škola nachádza.“ [75].  

Tvorca koncepcie by teda mal poznať politické, legislatívne, ekonomické, vedec-

ko-technické a sociálno-kultúrne vplyvy, ktoré sú z hľadiska strategického ma-

nažmentu súčasťou makroprostredia školy. Konečným efektom uvedených 

vplyvov by podľa Pisoňovej [41] mal byť človek schopný prežiť šťastný a zmys-

luplný život pri rešpektovaní hodnôt spoločnosti.  

2. Formulácia strategických cieľov 

Poslanie školy je východiskom ďalších krokov, pretože od neho závisia všetky 

strategické rozhodnutia. Na základe správnej identifikácie poslania školy sa 

určujú hranice, ktoré predstavujú podľa Sedláka [65] strategické ciele školy, 

ktoré sme aplikovali na školskú riadiacu prax takto:  

 Definovanie služby, ktorú škola bude poskytovať svojim zákazníkom. 

V prípade definovania služby ide o presnú formuláciu druhu poskytovanej 

vzdelávacej služby, ktorá sa líši v závislosti od druhu a typu školy. 

 Definovanie hlavného cieľa školy. Strategické ciele delí Bělohlávek [64] 

na externé a interné. Externé ciele sú zamerané na okolité prostredie školy 

(potenciálni zákonní zástupcovia žiakov napr. rodičia, ostatné výchovno-

vzdelávacie inštitúcie, podnikateľské subjekty a ďalší. Interné ciele 

ovplyvňujú vnutroškolské aktivity v oblasti ich zamerania, spôsobu roz-

hodovania, motivovania a kritérií výkonov. 

 Definovanie filozofie školy. Sedlák [65] chápe filozofiu organizácie ako 

súhrn hodnôt, ašpirácií a priorít. Vyjadruje možnosti, akými prostried-

kami chce škola poskytovať svoje služby. Filozofia školy predstavuje istú 

spoločenskú zodpovednosť, ktorá býva vyjadrená autentickým filozofic-

kým krédom.  

3. Analýza interného a externého prostredia školy 

Na to, aby boli strategické ciele realizovateľné, je potrebné uskutočniť dôkladnú 

analýzu vonkajšieho a vnútorného prostredia školy, pričom kvalitatívny prí-

stup k jej hodnoteniu je čoraz naliehavejší. Dokazuje to aj praktické využívanie 

SWOT analýzy, ktorá je považovaná za jednu z najznámejších analytických 
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metód. Uplatňuje sa pri určovaní silných stránok (Strengths), slabých stránok 

(Weaknesses), príležitostí (Opportunities) a hrozieb (Threats) organizácie. V ta-

buľke 3 pre ilustráciu uvádzame zápis činiteľov SWOT analýzy fiktívnej zák-

ladnej školy. 

Silné a slabé stránky organizácie charakterizujú jej interné prostredie, príleži-

tosti a hrozby externé prostredie. 

Pri zisťovaní silných a slabých stránok školy sú na mieste nasledujúce otázky: 

 Ako hodnotíme finančné, ľudské, technické a ďalšie zdroje, ktorými naša 

škola disponuje? 

 Ako hodnotíme personálneho obsadenia našej školy? 

 Aké sú kvality riaditeľa školy a jeho zástupcov? 

 Ktorú vnutroškolskú oblasť môžeme považovať za obzvlášť silnú? 

 Aký je vzťah vedenia školy k zriaďovateľovi? 

 Aké je materiálno-technické vybavenie školy?  

Možnosti a príležitosti pomáhajú identifikovať nasledovné otázky:  

 Do akej miery sa máme obávať našich súčasných a potenciálnych konku-

rentov? 

 Ako môže ohroziť vznik novej školy v našej blízkosti našu existenciu? 

 Čo pripravujú v záujme zvyšovania kvality vlastnej organizácie okolité školy? 

 Aké sú perspektívy budúceho „odberu“ (napr. v prípade základných škôl 

stredné školy a pod.)? 

 Aký je demografický vývoj v lokalite našej školy?  

 Ako môže ovplyvniť kvalitu výstupov našej školy zmena školskej legislatívy?  

Tab. 3   SWOT analýza fiktívnej základnej školy  

Silné stránky Oblasti vyžadujúce zlepšenie (slabiny) 

1. Kvalifikovaní pedagógovia 

2. Veľká ponuka mimoškolských aktivít 

3. Krytá plaváreň a sauna 

4. Bezbariérový vstup 

5. Realizácia projektov 

1. Slabá spolupráca so zákonnými zástup-

cami žiakov 

2. Slabá spolupráca s materskou školou 

3. Slabá komunikácia so zriaďovateľom 

 

Príležitosti Hrozby 

1. Vytvorenie špeciálnej triedy pre telesne 

postihnutých žiakov 

2. Vytvorenie redakcie vlastného školské-

ho časopisu 

1. Demografický pokles populácie v re-

gióne 

2. Pokles reálnej hodnoty štátnej podpory 

pre školstvo 

 

Úlohou SWOT analýzy je iba pomenovanie a podrobné opísanie zistených sku-

točností. Vypracovanie návrhov riešenia spravidla realizujú tímy odborníkov 

špecializovaných na určené oblasti.  
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Pri práci s analýzou je zvlášť dôležité presne a obozretne určiť možnosti, pretože 

úspešná činnosť školy nezaručuje ochranu pred hrozbami, ale iba dôkladné vyu-

žívanie príležitostí. Na tento účel slúži prognózovanie. Ide o predvídanie budú-

ceho vývoja rozhodujúcich externých faktorov, akými sú už spomínané hrozby 

a príležitosti. Pri predpovedi vývoja určitého javu je dôležitá odpoveď na tieto 

dve otázky: 

 Aká je pravdepodobnosť výskytu hrozieb a príležitostí v budúcnosti? 

 Aký vplyv budú mať potenciálne hrozby a príležitosti na našu školu? 

Na predpoveď dlhodobého smerovania vývoja a vplyvu jednotlivých kritických 

faktorov prostredia sa používajú kvantitatívne a kvalitatívne metódy prognózova-

nia, t. j. expertné metódy. Najznámejšia z nich je delfská metóda a už spomínaná 

metóda brainstormingu. Pri hľadaní budúcich príležitostí a hrozieb by sa mal ria-

diteľ a jeho pracovný tím zamerať na identifikáciu tých vplyvov z externého pro-

stredia, ktoré predstavujú pre školu ohrozenie. Dôležité je nájsť vhodný spôsob na 

získanie významných informácií. Nasleduje zhodnotenie už známych prístupov, 

výber a ich použitie. Po ukončení monitoringu je potrebné získané skutočnosti 

zapracovať do strategického programu školy. Prognózovanie nemožno považovať 

za jednorazovú záležitosť. Aby v budúcnosti nedošlo k „nepríjemným prekvape-

niam“ je potrebné mať nepretržite „oči na stopkách“ a s meniacou sa situáciou 

v externom prostredí precizovať strategický plán. Z uvedeného vyplýva, že skú-

manie externého prostredia je pre budúcnosť príslušnej školy veľmi dôležité 

a v praxi zaužívané „uzatváranie sa do vlastnej ulity“ nemá opodstatnenie. 

Na to, aby bola analýza objektívna, je potrebné rešpektovať požiadavky systému 

RADAR, ktorý je podrobne charakterizovaný v kapitole 10.3.  

Systém RADAR ich charakterizuje takto: 

 Uplatňovanie princípu pravdy. Analýza musí byť úprimná, musia byť od-

stránené bariéry strachu, zámery musia byť podporené faktmi, nepripúšťa 

sa pracovať s dohadmi a domnienkami. 

 Uplatňovanie princípu komplexnosti. Jednotlivé zistenia sa musia analy-

zovať v súvislostiach, nesmú sa vytrhávať z kontextu, zistenia sa nesmú 

deformovať, t. j. neprikrášľovať ani nedramatizovať. 

 Uplatňovanie tímovej práce. Analýza sa musí vykonávať v tíme, pričom 

sa vylučuje subjektívny pohľad jednotlivca, každý člen musí pracovať 

spoločne osvojenou jednotnou metodikou. 

 Uplatňovanie podpory vedenia. Analýza sa môže vykonávať len na zákla-

de záujmu, podpory a aktívnej účasti vedenia školy, cieľom nesmie byť čo 

najlepšie hodnotenie, ale objektívne stanovenie silných a slabých stránok 

organizácie. 

 Uplatňovanie vonkajšieho pohľadu. Všetky činnosti a procesy je potrebné 

analyzovať z pohľadu „druhej strany“ (zákonných zástupcov žiakov, uči-

teľov, konkurentov, partnerov a pod). Pri používaní informácií zvonka sa 

nesmú vyberať len pozitívne, ale zohľadňovať aj kritické postrehy. 
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4. Definovanie vhodnej stratégie školy 

Po uskutočnení analýzy externého a interného prostredia navrhuje Sedlák [6] 

stratégiu, podľa ktorej sa bude škola v nasledujúcom období riadiť. Podľa orien-

tácie rozdeľuje stratégiu na: rastovú, stabilizačnú, útlmovú a kombinovanú. 

Rastová stratégia predstavuje progresívny typ stratégie. Škola, pre ktorú je 

príznačná, rozširuje ponuku vzdelávacích služieb, expanduje do ďalších regió-

nov, prípadne štátov. Disponuje totiž prevahou silných stránok, ktoré vytvárajú 

podmienky na nárast príležitostí do budúcnosti.  

Útlmová stratégia (stratégia obmedzenia) sa vyznačuje poklesom výkonnosti, 

kvality poskytovaných služieb, nevhodným materiálnym zabezpečením, nekvali-

fikovaným personálom a pod. Pre školu, ktorá realizuje útlmovú stratégiu, je 

príznačná prevaha slabých stránok nad silnými, čo predpokladá do budúcnosti 

viac ohrození ako príležitostí. 

Stabilizačná stratégia predpokladá udržanie terajšieho poslania a plnenia cie-

ľov bez významnejších zmien. 

Kombinovaná stratégia sa v školskej riadiacej praxi takmer neuplatňuje. Týka 

sa totiž najmä podnikateľských subjektov s viacerými podnikateľskými aktivi-

tami a skupinami zákazníkov.  

5. Implementačná fáza 

Po definovaní vhodnej stratégie nasleduje proces jej implementácie do praxe, 

a to za podmienky rešpektovania presne zadefinovaných cieľov. V tejto súvis-

losti upozorňujeme na pravidlo SMART, ktoré v anglickom preklade znamená 

„šikovný“. Predstavuje požiadavku, aby každý bol špecifikovaný, merateľný, 

akceptovateľný, realizovateľný a sledovateľný v čase. 

SPECIFIC – špecifický (cieľ má byť vyšpecifikovaný, malo by byť jasné, čoho 

sa týka a aké výsledky sa od neho očakávajú). 

MEASURABLE – merateľný (musia byť zrozumiteľne definované kritériá hod-

notenia jeho dosiahnuteľnosti). 

AGREED – akceptovateľný (všetci zainteresovaní do plnenia cieľa s ním musia 

byť stotožnení). 

REALISTIC – reálny, realizovateľný (ciele musia byť realistické a dosiahnuteľ-

né s použitím disponibilných zdrojov). 

TRACKABLE (TIMED) – sledovateľný v čase (ciele musia byť termínované). 

S úspešnou implementáciou stratégie nevyhnutne súvisí určitý stupeň zmeny 

v organizácii, hlavne z pohľadu rozloženia a využitia zdrojov (finančných, mate-

riálnych, logistických a pod.). Ich dôkladné plánovanie je preto veľmi dôležité. 
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Každá zmena stratégie vyvoláva odpor. Pre riaditeľa je dôležité príčinám odporu 

rozumieť a naučiť sa ich prekonávať. Pri zavádzaní zmien sa spravidla stretáva 

s tichým odmietaním. Po určitom období sa môže prejaviť aj otvorený odpor. 

Zvyčajne až potom sa začnú zamestnanci školy zamýšľať nad tým, ako by sa 

avizované zmeny mali realizovať. Táto fáza sa volá skúmanie. V poslednej fáze 

dochádza k prijatiu, čiže k stotožneniu sa so zmenou. Príčiny odporu ku zmene 

Aldag a Stearns [73] charakterizujú takto: 

 Vlastné záujmy. Keďže zamestnanci školy majú svoje vlastné záujmy, 

prestíž, istotu, alebo zabezpečený pracovný postup, odpor sa prejavuje, 

pokiaľ zmena ohrozuje tieto záujmy. 

 Neistota. Zmenu často sprevádza neistota. Zamestnanci ju preto odmietajú 

len z toho dôvodu, lebo sa obávajú vplyvu zmeny na ich prácu. 

 Nedostatok porozumenia a dôvery. Zmeny často nie sú vysvetlené tým, 

ktorých sa týkajú. Príčinou môže byť neschopnosť vedenia školy efektív-

ne komunikovať alebo obava z nesprávneho pochopenia príčiny zmeny 

zamestnancami. Výsledkom bude nedôvera voči tomu, čomu nerozumejú. 

 Rozdielne pochopenie. Rozdielne názory na potrebu zmeny a na to, čo 

zmena prinesie, tiež môžu byť príčinou odporu k nej. Jednotlivci a skupi-

ny majú tendenciu vnímať situácie a udalosti rôzne. Vyplýva to z rozdiel-

nych predchádzajúcich skúseností a úrovne vzdelania. 

 Nedostatok tolerancie. Niektorí ľudia nie sú ochotní rešpektovať zmenu 

i napriek pochopeniu, že ich neohrozí. Doterajší spôsob sa im páči a nie sú 

ochotní nič meniť. 

Pokiaľ riaditeľ pozná príčiny odporu ku zmene u svojich kolegov, mal by si 

zvoliť vhodnú techniku na ich odstránenie. Veber a kol. [59] ponúkajú nasledu-

júce stratégie na prekonávanie odporu voči zmenám: 

 Osveta a komunikácia. Vysvetlenie potreby a logiky zmeny je osvedčenou 

technikou redukcie odporu k zmenám. 

 Participácia a zapojenie. Odpor ku zmenám je možné eliminovať zapoje-

ním zamestnancov do ich prípravy a implementácie. Odstraňuje to neisto-

tu a nedorozumenia. 

 Manipulácia a kooptácia. Niekedy je podľa autorov vhodné použiť skrytú 

manipuláciu s jednotlivcami alebo skupinami selekciou informácií. Ďal-

šou možnosťou je dosadenie potenciálnych odporcov na významné miesta 

v procese zmeny. 

 Explicitné a implicitné donútenie. Ak sa zmena dosahuje vyhrážaním (na-

príklad prostredníctvom finančnej alebo pozičnej straty), spravidla sa do-

siahne ešte väčší odpor. Vhodná je len vtedy, ak sa zmena musí uskutoč-

niť rýchle a nie je možné použiť inú techniku. 

Hoci vypracovanie a výber stratégie na úrovni školy je dôležitou časťou strate-

gického manažmentu, nemožno tým zaručiť jej úspešnosť. Tento proces musí 

pokračovať prostredníctvom akčnej fázy. Na dôležitosť správnej implementácie 
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stratégie poukázali už v roku 1989 Wheele a Hunger [74], keď napísali, že 

vhodne formulovaná stratégia môže pri zlej implementácii spôsobiť veľké prob-

lémy. Výborná implementácia nevhodnej stratégie môže, naopak, znamenať pre 

školu záchranu alebo pád. Dôležitými nástrojmi implementácie je podľa Pearce-

ho a Robinsona [75] určenie ročných cieľov, vypracovanie funkčných stratégií 

a vykonávanie politík slúžiacich na usmernenie rozhodnutia. V rámci procesu 

implementácie je teda potrebné dlhodobé ciele pretvárať na kratšie časové úse-

ky. Funkčné stratégie transformujú hlavnú stratégiu na úrovni školy do akčných 

plánov. Sú to krátkodobé plány jednotlivých kľúčových oblastí, pričom každý 

obsahuje detailnú výpoveď o prostriedkoch, ktoré sa použijú na dosiahnutie 

stanovených cieľov. Nemôže ísť o izolovaný prístup bez ohľadu na integritu 

z hľadiska potrieb organizácie. V praxi nie je jednoduché zvoliť vhodnú taktiku 

realizácie jednotlivých akčných plánov. Vyžaduje si to dôkladnú znalosť prob-

lematiky a komunikatívnu zručnosť, čo sa nie vždy darí.  

6. Kontrola plnenia strategických cieľov školy 

Poslaním kontroly je včas zistiť odchýlky v realizácii strategických zámerov, 

ktoré môžu byť pozitívne alebo negatívne. Je preto potrebný ich rozbor, násled-

né prijatie záverov a prípadná korekcia. Hodnotiť je však možné na základe 

uskutočnenej kontroly, ktorej úlohou je najmä zisťovanie skutočnej realizácie 

strategických zámerov školy a jej konečného výsledku. Dôležité je tiež porovná-

vanie skutočnej realizácie stratégie s tou, ktorá bola naplánovaná, zisťovanie 

prípadných odchýlok od určeného vývoja, ako aj ich príčin. Vyvodzovanie záve-

rov pre ďalšie rozhodovanie s cieľom odstrániť nežiaduce odchýlky a ich príčiny 

alebo zmeniť pôvodné rozhodnutie, ak sa v priebehu kontroly ukáže ako ne-

správne, je možné len na základe efektívneho kontrolného procesu. Strategická 

kontrola by sa mala zaoberať smerovaním vývoja školy, hodnotením jej straté-

gie, kvalitou hodnotenia na úrovni vedenia školy, vzťahmi medzi jednotlivými 

organizačnými jednotkami, prípadne jednotlivými zamestnancami školy, 

vzťahmi k vonkajšiemu prostrediu a pod. Účelom je zistiť, či sa v priebehu čin-

nosti vykonávajú aktivity, ktoré sú v súlade so strategickými zámermi. Uskutoč-

ňuje ju spravidla riaditeľ školy alebo ním poverené osoby metódou pozorovania 

alebo kontrolných stretnutí. Cieľom porovnávania je zistiť rozdiely medzi aktu-

álnym výkonom a požadovaným strategickým výkonom a posúdiť, či je zistená 

odchýlka akceptovateľná. Nápravu odchýlok delíme na okamžitú a zásadnú. 

Okamžité nápravné opatrenia sú prijímané preto, aby ovplyvnili súčasný výkon 

(napr. nadčasová práca). Zásadné nápravné opatrenia ovplyvňujú budúci výkon. 

Zahrňujú analýzu príčin odchýlky, aby sa zamedzilo jej výskytu v budúcnosti. 

Ďalšou funkciou strategickej kontroly je poskytovať vedeniu školy spätnú väzbu 

o činnosti funkčných stratégií. 

Aby bola strategická kontrola efektívna, musí byť starostlivo rozplánovaná do 

niekoľkých následných krokov, pričom by sa mala zameriavať skôr na budúci 

stav. Súčasný stav je preto potrebné hodnotiť v uvedených intenciách. Strategic-
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ká kontrola sa zameriava na kontrolu strategických rozhodnutí a monitoruje 

zmeny prostredia v čase ich prijímania.  
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7  PROCES ORGANIZOVANIA A ORGANIZAČNÉ 

ŠTRUKTÚRY ŠKOLSKEJ ORGANIZÁCIE 

Kľúčové slová: organizovanie, organizácia, organizátor, funkcie organizovania, orga-
nizačné princípy, organizačná štruktúra (OŠ), organizačná diferenciácia, organizačná 
integrácia, členenie organizačných štruktúr, organizovanie procesov v škole, proces or-
ganizovania, delegovanie právomoci, deľba práce, typy OŠ – široká, vysoká, maticová, 
stupeň formalizácie, stupeň centralizácie, stupeň zložitosti, riaditeľ školy – organizátor. 

7.1  PODSTATA A VÝZNAM ORGANIZOVANIA 

Organizovanie ako manažérska funkcia plní svoje poslanie v integrácii s ostat-

nými manažérskymi funkciami, ktoré definujú ciele a plány na ich dosiahnutie. 

Úlohou manažmentu je organizovať ľudí a využívať ďalšie zdroje na dosiahnutie 

cieľa organizácie. Je preto potrebné navrhnúť a vypracovať takú organizačnú 

štruktúru, ktorá to umožní splniť [5]. 

„Organizovanie môžeme teda chápať ako proces usporiadania úloh, zdrojov 

a vzťahov medzi nimi (pozri obr. 15). Je to proces špecifikácie a koordinácie 

činností a vzťahov v systéme s cieľom efektívnej transformácie zdrojov na vytý-

čené ciele (za účelom cieľového správania).“ [8] 
 

 

 

 

Obr. 15  Organizovanie ako zosúladenie zdrojov, úloh  

 a cieľov [8]  

Pod pojmom organizácia môžeme rozumieť viac významov. Napríklad: 

 organizácia ako inštitúcia (podnik, škola, školské zariadenie); ide o úče-

lové usporiadanie jednotlivcov do spoločenského zoskupenia vyznačujúce 

sa znakmi platnými pre každú zložitejšiu organizáciu; 

 organizácia ako vnútorné usporiadanie inštitúcie (organizačná štruktúra); 

racionálne usporiadanie procesov v inštitúcii, napríklad organizácia práce, 

organizácia vyučovania, organizácia aktivít vo voľnom čase a pod. [3]. 

CIELE ZDROJE 

 

ÚLOHY 

 

ÚLOHY 
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Organizácia systému riadenia školy charakterizuje štruktúru jej všetkých súčas-

tí. Predstavuje tiež tvorbu väzieb (ich statické usporiadanie) a funkcií (ich dyna-

mické usporiadanie) medzi jednotlivými prvkami riadiaceho systému, ktorými 

v škole môžu byť: pedagogická rada, predmetové komisie, metodické združenia, 

rada školy, rodičovská a žiacka rada. Úlohou procesu organizovania je: 

1. Vytvoriť organizačnú štruktúru na zabezpečenie cieľavedomej a vzájomne 

koordinovanej činnosti všetkých riadiacich i riadených subjektov organizácie. 

2. Vytvárať podmienky na optimálnu deľbu práce všetkých zamestnancov 

a zamestnaneckých skupín. 

3. Vytvárať vhodnú klímu a pracovné vzťahy medzi zamestnancami a k orga-

nizácii [3]. 

Akákoľvek organizácia, v našom prípade škola či školské zariadenie, má svoje 

vlastné usporiadanie a štruktúru. Často sa stáva, že škola ako organizácia býva hod-

notená len z pohľadu jej vybavenosti, architektonického členenia či výzdoby [11]. 

To, či je škola úspešná alebo nie, závisí od úrovne organizovanosti v nej, pričom 

stupeň organizovanosti môže byť veľmi rozdielny. Univerzálne platí, že organi-

zovanie ako manažérska funkcia plní svoju úlohu v integrácii s ostatnými funk-

ciami. K ich plneniu sa riaditeľ dostáva vtedy, ak sú stanovené ciele a spôsoby 

dosahovanie strategického programu školy [11]. 

Myšlienkou organizovania je zamerať a zjednodušiť rôznorodé úsilia všetkých 

zamestnancov na spoločný cieľ. Podľa Sedláka si riadiaci zamestnanec musí 

ujasniť obsah organizovania, ktorý tvorí viacero na seba nadväzujúcich čiastko-

vých procesov: 

 pridelenie príslušných činností jednotlivým zamestnancom školy, či už 

ako jednotlivcom alebo skupine, čo závisí od zvolenej organizačnej štruk-

túry. 

 stanovenie právomoci a zodpovednosti jednotlivých útvarov z hľadiska 

nadriadenosti a podriadenosti, 

 zabezpečenie horizontálnej a vertikálnej koordinácie činností a útvarov 

smerujúcej k realizácii plánovaných cieľov v organizačnej štruktúre. [14]. 

Z toho vyplýva, že proces organizovania sa uskutočňuje prostredníctvom orga-

nizačnej štruktúry, v ktorej existujú množina prvkov, resp. štrukturálnych jedno-

tiek, a vzťahy medzi nimi. V podmienkach školy sú štrukturálnymi jednotkami 

jej zamestnanci fungujúci v organizačnej štruktúre ako členovia jednotlivých 

útvarov a tímov [11]. 

Zelina a Zelinová uvádzajú, že pod tvorivým riadením školy chápeme také pred-

vídanie, plánovanie, organizovanie činností, motivovanie a vedenie ľudí, kontro-

lu a hodnotenie, ktoré vedú k novým a efektívnym výsledkom v rozvoji osob-

nosti žiakov, učiteľov a školy. Takéto tvrdenie sa nachádza aj v modeloch mno-

hých významných teoretikov manažmentu, ktoré je možné znázorniť aj graficky, 

ako je to na obrázku 16 [13]. 
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Obr. 16  Model funkcií manažmentu s dôrazom na organi-

zovanie 

Ide o činnosti, ktoré by mal každý riaditeľ školy nevyhnutne vykonávať vo svo-

jej práci. Hoci nie je jednoduché, ba ani dosť dobre možné, aby boli všetky 

funkcie v rovnováhe, musia medzi nimi existovať určité vzájomné väzby. Uka-

zujú nám, že ich relatívnym vyvážením vzniká v riadení systém. Prvým predpo-

kladom úspešnosti riaditeľa je aplikovanie takéhoto systému.  

Organizovanie ako sústava činností a procesov zahŕňa: 

 určenie činností potrebných na zabezpečenie fungovania organizácie s cie-

ľom splniť ciele, 

 priradenie príslušných činností vykonávateľom. 

Organizovanie je funkciou manažmentu, prostredníctvom ktorej sa v súlade so 

zdrojmi, silami a prostriedkami koordinuje činnosť ľudí pri plnení vytýčených 

cieľov a stanovených úloh. Organizovanie, ktoré prináša do systému rovnováhu 

a stabilitu, má kladné aj záporné stránky. Dobre organizovaný systém vytvára 

podmienky na plynulé plnenie úloh a dosahovanie vytýčených cieľov.  

Organizáciu a organizovanie možno chápať ako proces tvorby a usporiadania 

prvkov určitého objektu a vzťahov medzi nimi v priestore a čase s cieľom do-

siahnuť maximálny efekt pri plnení úloh. Vymedzenie právomoci a zodpoved-

nosti ľudí zúčastnených na organizačných procesoch pomáha zaistiť poriadok, 

disciplínu a ekonomický spôsob uskutočňovania všetkých činností. Organizova-

nie možno opísať pomocou piatich znakov a charakteristík, ktorými sú : 

 Ciele – organizovanie je cieľavedomá činnosť, ktorá podporuje plnenie 

úloh, všetky činnosti organizovania je potrebné orientovať na dosiahnutie 

konkrétneho cieľa. 
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 Špecializácia – človek sa vo svojej činnosti čoraz viac špecializuje v nad-

väznosti na rozširovanie vedomostí a zdokonaľovanie technológií. Úlohou 

organizácie je dosadiť každého zamestnanca na optimálne miesto v sys-

téme, aby bolo možné dosiahnuť maximálny efekt. 

 Koordinácia – čím je náročnejšia vykonávaná činnosť, tým viac je potreb-

né vydávaním príkazov zosúlaďovať jednotlivé čiastkové aktivity do celku. 

 Právomoc – vyjadruje právo robiť rozhodnutia a vydávať príkazy bez 

nutnosti dostať na to súhlas (kompetencie, pôsobnosť). 

 Zodpovednosť – nadväzuje na právomoc. Existuje presne vymedzený 

vzťah medzi udelenou právomocou a príslušnou zodpovednosťou [15]. 

Pri organizovaní musíme brať do úvahy niekoľko základných faktov: 

 organizačná štruktúra musí odrážať ciele a plány, 

 organizačná štruktúra musí odrážať disponibilnú právomoc manažmentu, 

 organizačná štruktúra i plán musí odrážať svoje prostredie, 

 pri zoskupovaní činností a pri vytváraní vzťahov nadriadenosti a podria-

denosti je nutné brať do úvahy možnosti a zvyky jednotlivých členov or-

ganizačnej štruktúry.  

Weihrich a Koonz [4] opisujú princípy, ktoré sa vzťahujú k organizovaniu, čo 

proces organizovanie iba dokresľuje, vrátane toho, ako by organizačná štruktúra 

mala vyzerať. Organizačné princípy sú: 

 Účel organizovania predstavuje vytváranie zmysluplných cieľov. 

 Princíp jednoty cieľov znamená, že efektívne organizovanie umožňuje 

jednotlivcovi dosahovať ciele. 

 Princíp organizačnej efektívnosti znamená, že organizačná štruktúra je 

najefektívnejšia v momente dosiahnutia minimálnych nákladov a nežiadu-

cich dôsledkov. 

 Význam organizovania spočíva v deľbe práce. 

 Princíp rozpätia manažmentu znamená, že v každej manažérskej pozícii 

existuje obmedzenie počtu osôb, ktoré možno efektívne riadiť. 

 Právomoc robí organizačnú štruktúru funkčnou, pomáha manažérovi 

v tom, aby mohol voľne konať a vytvárať prostredie pre jednotlivé aktivity. 

 Princíp jednoznačného priradenia znamená, že čím je v organizácii jas-

nejšia línia právomocí vedúca od vrcholovej pozície manažmentu k pod-

riadenej pozícii, tým je jasnejšia zodpovednosť za rozhodovanie a tým je 

komunikácia vo firme efektívnejšia.  

 Princíp delegovania podľa očakávaných výsledkov predstavuje právo-

moc delegovanú jednotlivým kolegom s cieľom dosiahnuť očakávané vý-

sledky. 

 Princíp absolútnej zodpovednosti znamená, že podriadení sú zodpoved-

ní za svoju prácu svojmu nadriadenému, ktorý je plne zodpovedný za ich 

činnosti. 
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 Princíp rovnosti právomoci a zodpovednosti znamená, že zodpovednosť 

za činnosť by nemala byť väčšia ani menšia ako delegovaná právomoc. 

 Princíp jednoty vedenia predstavuje požiadavku, aby riadenie jednotliv-

ca podľa jedného nadriadeného zabraňovalo vzniku problémov a aby sa 

zároveň zväčšoval pocit zodpovednosti za dosahované výsledky. 

 Princíp úrovne právomocí znamená udržovanie delegácie v tých inten-

ciách, aby jednotliví spolupracovníci v rámci právomoci uskutočňovali 

všetky príslušné rozhodnutia, a nie aby ich postúpili na vyššie organizačné 

úrovne. 

 Zoskupovanie činností znamená vytváranie organizačných jednotiek. 

 Princíp funkcionálnej definície znamená jasne definovať očakávané vý-

sledky, činnosti, delegované právomoci pre jednotlivé pozície či jednotky. 

Jasné vzťahy a informačné väzby pomáhajú jednotlivcom zodpovednejšie 

prispievať k dosiahnutiu cieľov organizácie. 

 Proces organizovania, delegovanie právomoci a vytváranie organizač-

ných jednotiek sú základnými východiskami procesu organizovania. 

 Princíp vyváženosti znamená, že pre efektívne dosahovanie cieľov musí 

byť aplikovanie princípov a techník vyvážené. 

 Princíp pružnosti predstavuje vyšší počet opatrení pre zvýšenie pružnosti 

organizačnej štruktúry. Pomáha tak k lepšiemu dosahovaniu cieľov v pre-

menlivom vnútornom aj vonkajšom prostredí. 

 Princíp uľahčenia vedenia predstavuje požiadavku správnej alokácie 

právomocí s cieľom uľahčiť činnosti vedúceho zamestnanca [4]. 

Určité požiadavky sú kladené na proces organizovania a tomu zodpovedajúcu 

tvorbu štruktúr. Môžeme ich zhrnúť do dodnes platného názoru amerického 

odborníka Ernesta Daleho, ktorý poznáme pod akronymom OSCAR [5]. Ide 

o skratku reťazca požiadaviek, ktoré majú byť procesom organizovania zabezpe-

čované. Sú to: 

 Ciele (Objectives) – nutnosť zaistenia cieľov školskej organizácie ako 

celku i cieľov jednotlivých špecializovaných jednotiek. 

 Špecializácia (Specialization) – znamená ekonomicky účelné a účinné 

združenie rovnakých či podobných činností do jednotlivých čiastkových 

štrukturálnych jednotiek. 

 Koordinácia (Coordination) – nutnosť vzájomného zladenia činností jed-

notlivých čiastkových štrukturálnych jednotiek. 

 Právomoc (Authority) – rozhodovací priestor čiastkových špecializova-

ných jednotiek. 

 Zodpovednosť (Responsibility) – povinnosti čiastkových špecializova-

ných štrukturálnych jednotiek [18]. 

Reťazec požiadaviek OSCAR hovorí, že zaistenie realizácie manažérskej funkcie 

plánovania je poslaním organizovania a jeho foriem. Sú na to využívané procesy 

racionálnej deľby a uskutočňovania potrebných činností (špecializácií), ktoré vy-
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žadujú koordináciu. Pri tvorbe a fungovaní organizácie sa zvažujú i ďalšie požia-

davky, ktoré sú závislé od špecifických situácií. Ide o rešpektovanie „zásady jedi-

ného zodpovedného vedúceho“, primeranú pružnosť, hospodárnosť fungovania, 

inovačnú úroveň, vhodnú mieru centralizácie právomoci a zodpovednosti pre urči-

té činnosti, ľahkú kontrolovateľnosť a stabilitu voči personálnym zmenám. Každý 

z týchto procesov vyjadrených skratkou OSCAR a každá zo zmienených požiada-

viek vyžaduje stanovenie primeranej miery ich realizácie.  

Nemecký sociológ Max Weber vypracoval už pred takmer sto rokmi základy 

„ideálneho typu“ organizácie. Jeho model akcentoval nasledujúce vlastnosti, 

ktoré mali platiť pre každú zložitejšiu organizáciu: 

1. Jej činnosť je potrebné rozčleňovať na elementárne, jednoduchšie operácie 

a na tomto základe určiť úlohy a povinnosti každého článku organizácie. 

2. Buduje sa na princípoch hierarchie, t. j. nižšie postavený zamestnanec alebo 

útvar sa 

3. podriaďuje vyššiemu vedúcemu. Aby tento mohol niesť zodpovednosť za 

svoju prácu, musí mať autoritu, možnosť vydávať príkazy, ktorým sa ostatní 

podriaďujú. Vzniká hierarchia autorít, ktorá tvorí jadro štruktúry organizácie. 

Na tomto základe sa v nej budujú vzťahy 

4. Činnosť organizácie sa usmerňuje pomocou sústavy noriem, pravidiel, orga-

nizačného  

5. poriadku, štatútu, čím sa zabezpečuje štandardnosť uskutočňovania úloh. 

6. Vedúci riadi svojich spolupracovníkov v duchu neosobného postoja, nestran-

ne, bez zaujatosti. 

7. V zhode s racionálnymi pravidlami vylučuje osobné vplyvy a emócie vnútri 

organizácie. 

8. Zamestnanie v organizácii má byť v súlade s kvalifikáciou a požiadavkami na 

konkrétnu pracovnú pozíciu, má sa rozvíjať duch spolupráce medzi zamest-

nancami a vytvárať u nich vysoký stupeň lojálnosti k organizácii.  

Dodržiavanie týchto prístupov vytvára predpoklad na dosahovanie najvyššieho 

stupňa efektívnosti a na vytváranie systému, ktorý presnosťou, stálosťou, pev-

nosťou disciplíny a spoľahlivosťou prevyšuje ktorýkoľvek iný systém [3]. 

7.2  ORGANIZAČNÉ ŠTRUKTÚRY, DRUHY ORGANIZAČNÝCH 
ŠTRUKTÚR A ICH SÚVISLOSTI V APLIKÁCII NA ŠKOLU 

Organizačná štruktúra je množina prvkov organizácie a vzťahov medzi nimi. 

Organizačná štruktúra riadiaceho systému tvorí základňu procesu riadenia – 

umocňuje ho, zlepšuje a zjednodušuje. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutným 

predpokladom jeho implementácie do školskej riadiacej praxe. Organizačná 

štruktúra prekonáva rozličné kvantitatívne a kvalitatívne zmeny, a preto ju treba 

chápať ako stále sa meniacu a existujúcu v ustavičnom pohybe.  
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Pri tvorbe organizačnej štruktúry ide o riešenie dvoch súvisiacich otázok: orga-

nizačnej diferenciácie činností a organizačnej integrácie činností [8]. 

 Organizačná diferenciácia činností – škola alebo školské zariadenie sa 

rozčleňuje na jednotlivé pracoviská, ktoré sa stávajú zodpovednými za 

vykonanie zverených činností. Vytvárajú sa podsystémy: kvalitatívne (pre 

aké úlohy je útvar konštituovaný) a kvantitatívne (pre aký rozsah úloh). 

Poznáme dva druhy organizačných diferenciácií: vertikálne a horizontálne 

diferenciácie činností. 
 Organizačná integrácia činností – možno ju definovať ako proces zabez-

pečujúci jednotu úsilia jednotlivých podsystémov školskej inštitúcie pri 
plnení jej cieľov. Podľa subjektov poznáme organizačnú integráciu jed-
notlivých činností a útvarov: integráciu vedúcimi, samointegráciu, integ-
ráciu pomocou tímov. Povinnosťou vedúcich je usmerňovať činnosť im 
podriadených útvarov a zamestnancov. Nástroje na zabezpečenie organi-
začnej integrácie sú: hierarchickosť a formalizácia organizačnej štruktúry, 
systém určovania a zabezpečovania plánovaných cieľov.  

Hlavnými stránkami organizačnej štruktúry sú: konfigurácia (tvar), spôsob čle-

nenia, deľba rozhodovacej právomoci, druhy útvarov a usporiadanie, formalizá-

cia organizačnej štruktúry [8]. 

Z organizačnej diferenciácie a integrácie činností vyplývajú hlavné charakteris-

tiky organizačnej štruktúry, ktoré určujú jej obsah a formu. Jednou z vlastností 

organizačnej štruktúry je jej tvar a členitosť, ktoré sú výsledkom vertikálneho 

a horizontálneho členenia. Pri tvorbe organizačnej štruktúry by sme mali mať 

vždy na zreteli, že jej poslaním je vytvoriť vhodné a najúčinnejšie podmienky na 

efektívne riadenie školy [11]. 

Spôsoby členenia organizačných štruktúr sa líšia podľa rôznych autorov a formu-

lácií. Pretože je členenie odlišné aj podľa druhu a usporiadania organizácie, pokú-

sime sa opísať rôzne členenia organizačných štruktúr v aplikácii na školstvo. 

Organizačná štruktúra, ktorá je do značnej miery analógiou kostry živého orga-

nizmu, dáva ľuďom v organizácii možnosť, aby organizovane vykonávali svoje 

práce. Organizačná štruktúra umožňuje odlišovať pozície manažérov a ostatných 

zamestnancov, formulovať pravidlá, postupy a delegovať právomoci. V tomto 

zmysle organizačná štruktúra umožňuje redukovať neurčitosť správania jednot-

livých zamestnancov. Pri organizačnej štruktúre je dôležitý spôsob rozčlenenia 

organizácie na nižšie organizačné celky (útvary), t. j. otázka voľby princípov 

(hľadísk), podľa ktorých sa vytvárajú jej jednotlivé organizačné jednotky (útva-

ry). Na základe toho sa formuje ich špecializácia a pôsobnosť. Existujú viaceré 

možnosti a rozličné spôsoby riešenia organizačného členenia [5]. 

Efektívne organizovanie je jedným z predpokladov efektívneho využívania zdro-

jov školskej organizácie. Pod organizačnou štruktúrou rozumieme hierarchické 

usporiadanie ľudí a tímov. Podľa teórie manažmentu existujú dva typy organi-

začných štruktúr [3]: 
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 Mechanistické organizačné štruktúry – ich typickými črtami sú: vysoká 

miera horizontálnej diferenciácie, nepružné hierarchické vzťahy, jedno-

značne definované a špecifikované úlohy, vysoká miera formalizácie, cen-

tralizácia rozhodovacej právomoci. Do tejto skupiny sa zaraďujú: 

 funkcionálna organizačná štruktúra (obr. 17) – jednotlivé útvary sa 

vytvárajú na základe príbuzných činností. 

 divizionálna organizačná štruktúra – umožňuje utvárať súbor auto-

nómnych útvarov, jednotlivé útvary sú zainteresované na dosahova-

ných výsledkoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17   Funkcionálna organizačná štruktúra 

 Organické organizačné štruktúry – ich typickými črtami je nízka miera 

horizontálnej diferenciácie, úzka spolupráca medzi útvarmi, nízka miera 

formalizácie, neformálna komunikácia, decentralizácia rozhodovacej prá-

vomoci. Do tejto skupiny sa zaraďujú: 

 jednoduchá organizačná štruktúra – nízka miera komplexnosti a for-

malizácie, vysoká miera centralizácie; často sa využíva v malých pod-

nikoch a v školstve, 

 maticová organizačná štruktúra – spájajú sa v nej prednosti funkcio-

nálnej a divizionálnej organizačnej štruktúry (tab. 4); každý zamestna-

nec má dvoch nadriadených.  

Pre školu s jednoduchou organizačnou štruktúrou je typické, že každý učiteľ si 

zabezpečuje všetko sám. Vyučuje svoj predmet, rieši výchovno-vzdelávacie 

problémy žiakov, môže sa venovať aj riadiacej činnosti v prípade málotriednej 

školy. Čím je škola rozsahom väčšia, tým sa aj činnosti učiteľov viac diferencu-

jú. Procesy v škole je potrebné koordinovať, aby sa dosiahla optimálna integrá-

cia výchovných, vzdelávacích a riadiacich mechanizmov. Tóth uvádza 5 mode-

lov organizačných štruktúr v škole: 

 segmentálny model organizačnej štruktúry, 

 hierarchický model organizačnej štruktúry, 
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 kolegiálny model organizačnej štruktúry, 

 maticový model organizačnej štruktúry, 

 modulárny model organizačnej štruktúry [3]. 

Tab. 4    Príklad maticovej organizačnej štruktúry na fakulte vysokej školy alebo univer-

zity [3] 

Dekan fakulty 

Katedry 

Školský 

manažment 
Pedagogika 

Sociálna 

práca 

Anglický jazyk 

a literatúra 

Bakalársky program     

Magisterský program     

Doktorandský program     

Veda – výskum     

 

Na obrázku 18 je naznačený model organizačnej štruktúry základnej školy 

s materskou školou, ktorej súčasťou je školská jedáleň a školský klub detí [3]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18  Príklad organizačnej štruktúry základnej školy 

s materskou školou [3] 
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Z organizačnej štruktúry teda plynú princípy fungovania organizácie, pracovná 

náplň jednotlivých častí organizácie a jednotlivcov. Táto organizačná štruktúra 

zaisťuje koordináciu činností v rámci organizácie, pomáha pružne reagovať na 

zmeny vo vnútornom i vonkajšom prostredí a mala by tiež podporovať uspoko-

jovanie potrieb a dosahovania cieľov svojich členov. Podľa odbornej definície 

Vodáčka a Vodáčkovej je organizačná štruktúra forma združovania činností 

i ľudí z dôvodu zabezpečenia úloh organizovania [18]. 

Rámec organizačnej štruktúry má byť podľa Tarčáka taký široký, aby pokryl 

všetky činnosti, ktoré chce škola realizovať. Najskôr je potrebné pri tvorbe orga-

nizačnej štruktúry premyslieť a posúdiť všetky činnosti, ktoré bude škola vyko-

návať, rozčleniť a diferencovať tie činnosti, ktoré sú rôznorodé, integrovať čin-

nosti rovnakého charakteru, vytvoriť poslaniu školy zodpovedajúcu úroveň ria-

denia a stanoviť právomoci a zodpovednosti na jednotlivých úrovniach riadenia. 

Pracovné miesta sú v organizačnej štruktúre definované opisom práce, ktorý 

určuje postavenie zamestnanca v systéme nadriadenosti a podriadenosti [11]. 

Organizačné štruktúry majú hierarchicky zatriedené pracoviská či útvary. Keďže 

sa podobajú pyramídam, nazývajú sa pyramídové organizačné štruktúry. Na 

ich vrchole je riaditeľ školy a postupne na nižších stupňoch riadenia jeho zástup-

covia, potom vedúci jednotlivých útvarov a členovia týchto tímov. Pyramídové 

organizačné štruktúry zvyčajne nemajú pravidelný tvar. Často sa smerom nadol 

rozširujú nerovnomerne, čo závisí od špecifickosti organizácie [11]. 

Pyramídová organizačná štruktúra je vhodná pre rastové prostredie. Pri raste 

organizácie sa doplní potrebný počet zamestnancov na najnižšej úrovni hierar-

chie a potrebný počet vedúcich zamestnancov na vyšších úrovniach. Pozitívami 

pyramídovej organizačnej štruktúry sú jej vhodnosť pre kontrolu a plánovanie 

a pomerne krátky čas potrebný na zapracovanie zamestnanca, pretože väčšina 

pracovných úloh nie je komplikovaná. Nevýhodou tejto formy organizačnej 

štruktúry je rastúci počet zamestnancov na strednej úrovni a rastúca vzdialenosť 

medzi vedúcimi zamestnancami na vyšších úrovniach a spotrebiteľmi vzdeláva-

cích služieb [19]. 

Podľa počtu stupňov (úrovní) riadenia, ako aj počtu útvarov a zamestnancov na 

jednotlivých stupňoch riadenia existujú dva základné typy organizačných štruk-

túr: široká (plochá) organizačná štruktúra a vysoká organizačná štruktúra [11]. 

Široká organizačná štruktúra (obr. 19) má malú vertikálnu členitosť, na jednot-

livých stupňoch riadenia je veľa útvarov a zamestnancov podriadených jednému 

vedúcemu. V praxi by mala platiť zásada, že ak sa počet zamestnancov školy 

zníži, má sa znížiť aj počet stupňov riadenia alebo počet členov útvarov [11]. 

Vysoká organizačná štruktúra (obr. 20) sa vyznačuje veľkým počtom stupňov 

riadenia, malým počtom útvarov a zamestnancov na jednotlivých stupňoch. Vý-

hody tohto členenia spočívajú v dôslednejšom a podrobnejšom vedení vedúcim 

a lepšej koordinácii činností. Nedostatkom je, že sa znižuje efektívnosť riadiacej 
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práce a zvyšujú sa náklady na riadenie. Predlžuje a komplikuje sa cesta príkazov 

a informácií zhora nadol a informácií zdola nahor. Tento fakt môže potom vyvo-

lať množstvo nedorozumení. Vytráca sa osobný kontakt medzi zamestnancami 

a prevláda medzi nimi nepriama, neosobná komunikácia [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19   Široká organizačná štruktúra [11] 

Každý vedúci pedagogický zamestnanec by mal poznať aspoň základné modely 

organizačného členenia. V podmienkach školy je predpoklad uplatnenia funk-

cionálnej a objektovej organizačnej štruktúry.  

Funkcionálna organizačná štruktúra vyjadruje rozčlenenie školy na útvary, 

v ktorých sa zoskupujú rovnaké alebo príbuzné funkcie. Výhodou tohto usporia-

dania je zabezpečenie dôslednej deľby práce podľa činností, umožnenie jednot-

ného riadenia príslušnej činnosti, obmedzenie duplicity. Najdôležitejšou výho-

dou je vysoká statická efektívnosť. Vyplýva z vykonávania veľkého rozsahu 

činností pri znížených nákladoch a je umocnená odborníkmi, vykonávajúcimi 

tieto činnosti. Nevýhodou uvedených podmienok je predlžovanie komunikač-

ných ciest medzi jednotlivými útvarmi a nepružné reagovanie na zmeny vonkaj-

šieho prostredia. V školách s funkcionálnym usporiadaním je tendencia k jedno-

strannému riešeniu problémov a uplatňovaniu centralistického rozhodovania. 

Takúto organizačnú štruktúru odporúčame uplatniť v školách s malým počtom 

zamestnancov a s relatívne stabilnou stratégiou školy [11]. 
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Obr. 20   Vysoká organizačná štruktúra [11] 

Objektové organizačné štruktúry pramenia z vytvorenia relatívne samostatných 

objektov (obr. 21), ktoré môžu byť rozdelené podľa druhu činnosti alebo podľa 

geografického umiestnenia. Ich výhodou je to, že sú uzavreté a navzájom od 

seba nezávisia, preto sa nevyžaduje ich rozsiahla koordinácia. Nevýhodou je 

však to, že na vedúcich jednotlivých objektov sú kladené z hľadiska komplex-

nosti riadenia vyššie nároky. Zvyšuje sa rozsah administratívnej práce a tiež sa 

zvyšujú náklady na riadiaci aparát [11]. 

Objektmi A, B a C môžu byť napríklad: materská škola, základná škola a stredná 

škola. V legislatíve sa označujú ako spojené školské výchovno-vzdelávacie or-

ganizácie. 
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Obr. 21   Objektová organizačná štruktúra 

Pri skúmaní fungovania akejkoľvek školy zisťujeme rozdiely medzi tým, ako 

určité procesy v skutočnosti prebiehajú, a tým, ako by mali prebiehať podľa 

stanovených zásad. Na to je však potrebné pochopiť význam formálnej a nefor-

málnej organizácie. Súbor predpisov, podľa ktorých sa určitá organizácia riadi 

a ktoré sa musia dodržiavať, ako aj všetky vzťahy a činnosti konané podľa tých-

to predpisov alebo v súlade s nimi, sú formálnou stránkou organizácie. For-

málna stránka organizácie tvorí všeobecný základ potrebný na to, aby organizá-

cia mohla byť pevnou sústavou s vhodným vnútorným poriadkom, ktorému sa 

všetky zložky sústavy musia podriadiť. Tým sa vymedzuje pole pôsobnosti jed-

notlivých článkov organizácie a súčasne koordinuje ich činnosť, čím sa určujú 

spôsoby práce i komunikácie v celej organizácii. 

Okrem formálnej stránky sa vedome ponechávajú v organizáciách možnosti 

k vzniku neformálnych vzťahov a činností. Vznikajú na základe vôle ľudí 

v organizácii. Ide o vzťahy, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú organizá-

ciu aj jej výsledky. Neformálne prvky sú natoľko významné, že určujú, či sa na 

rovnakom formálnom základe vytvorí úspešná alebo neúspešná organizácia. 

Pokiaľ ide o stupeň formalizácie, poznáme školy s úplnou, resp. takmer úplnou 

formalizáciou jej jednotlivých stránok, čiže cieľov, štruktúry aj procesov. Takáto 

škola pôsobí stroho, javí sa ako nepružná. Veľké množstvo predpisov ju obme-

dzuje a znižuje iniciatívu zamestnancov. Podceňovanie neformálnych štruktúr 

obmedzuje spokojnosť a motiváciu zamestnancov školy a môže mať nepriaznivé 

následky nielen pre riaditeľa, ale môže negatívne vplývať aj na výsledky práce 

a imidž školy. Vydávanie nadmerného množstva organizačných noriem má za 

následok vznik preformalizovanej školy, ktorá sa tým stáva nepružnou a ťažko-

Objekt B Objekt A Objekt C 

Najvyšší líniový 

vedúci 

Objektovo  

orientované  

objekty 
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pádnou. Prejavuje sa to najmä pri riešení neočakávaných problémov a v zníženej 

flexibilite zamestnancov [11]. 

Na druhej strane môže ísť o stav, keď škola nie je vôbec formalizovaná. Väčši-

nou je založená na nestabilných vzťahoch, ktoré majú premenlivý charakter. 

V praxi býva často označovaná ako „škola stojaca na hlinených nohách“ [11]. 

7.3  URČUJÚCE SÚVISLOSTI ORGANIZAČNÝCH ŠTRUKTÚR 

S každým typom organizačnej štruktúry sú spojené určité vlastnosti, určité špeci-

fiká, ktoré sú príznačné pre každú štruktúru, ale ktorými sa môžu jednotlivé 

štruktúry dosť podstatne líšiť. Ide najmä o ich nasledujúce aspekty [8]: 

 Moc, právomoc – vybavenosť kompetenciou, t. j. odbornou spôsobilosťou 

a možnosťou rozhodovať; vybavenosť nástrojmi na uplatňovanie moci 

a presne vymedzenou zodpovednosťou, pričom východiskom by malo byť 

rešpektovanie jednoty právomoci a zodpovednosti. 

 Rozsah riadenia (riadiace rozpätie) – počet zamestnancov alebo organi-

začných prvkov priamo podriadených (vedúcemu, riaditeľovi). 

 Hierarchia – usporiadanie riadiacich úrovní do stupňov: 

– vysoké organizácie – viac riadiacich stupňov, 

– ploché organizácie – malý počet riadiacich úrovní. 

 Centralizácia a decentralizácia – postup, ako udržať kontrolu nad roz-

hodnutiami. Každý z nich má určité výhody i nevýhody. 

 Špecializácia – je daná potrebou špecifikácie danej úlohy. Tlak na nárast 

špecialistov v poslednom čase rastie. Súvisí to s procesmi zmien v organi-

záciách. Požiadavky na špecialistov zvýrazňujú význam rozvoja vzdela-

nia, nových poznatkov a zručností a najmä schopností a ochoty meniť 

svoju kvalifikáciu. 

 Definovanie práce (náplň činnosti, opis pracovného miesta, profesio-

gram) musí byť dostatočne presné a zodpovedať potrebám organizácie. 

Súčasne by malo byť dostatočne pružné pre prípad možnej zmeny alebo 

pre prípad zastupovania (najmä v menších organizáciách). 

 Podriadenosť jednému vedúcemu je rešpektovaním klasického princípu 

jednoty prikazovania, špecificky sa prejavuje v moderných štruktúrach. 

 Komunikácia umožňuje porozumenie medzi prvkami štruktúry, fungova-

nie rôznych, najmä formálnych komunikačných sietí, aby bolo možné or-

ganizáciu efektívne riadiť [8]. 

Nedostatky v organizačnom usporiadaní sa prejavujú hlavne v zbytočnom či 

nedostatočnom využití pracovného miesta, zložitom vnútornom členení, ktoré 

bráni spolupráci a plynulému toku procesov v organizácii. Ďalšími nedostatkami 

sú nejasne stanovené či vzájomne sa prekrývajúce právomoci a zodpovednosti, 

príliš dlhé riadiace línie, nadmerná špecializácia pracovných miest a organizač-
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ných jednotiek, nerovnomerné rozdelenie organizácie do jednotlivých úsekov, 

nedostatočné rozhodovacie kompetencie, ktoré nezodpovedajú ani úrovni, ani 

významu pracovných miest. Pri tvorbe vnútorného usporiadania organizácie 

školy musia byť dodržané tri základné zásady:  

 stanovenie činností a ich skupín, ktoré organizácie musia k dosiahnutiu 

cieľov vykonávať, 

 rozdelenie týchto činností do menších súborov tak, aby každý z nich mo-

hol vykonávať jeden zamestnanec alebo skupina zamestnancov, 

 rozhodnutie, v akých organizačných útvaroch (v rámci organizačnej štruk-

túry) budú jednotlivé činnosti a ich súbory vykonávané a začlenené 

a z ktorej hierarchickej úrovne budú tieto úrovne organizácie riadené [17].  

Na charakterizovanie a analyzovanie špecifík organizačných štruktúr možno 

použiť tri organizačné dimenzie [5]: 

 Stupeň formalizácie vysvetľuje, do akej miery sú špecifikované, písomne 

vypracované a vynucované očakávané prostriedky a výsledky práce. Or-

ganizačnú štruktúru považujeme za vysoko formalizovanú, ak zahŕňa pra-

vidlá a postupy určujúce, čo má každý jednotlivec robiť. 

 Stupeň centralizácie sa týka spôsobov delegovania právomoci na rozho-

dovanie a vykonávanie prác v rámci organizácie. Stupeň centralizácie 

ovplyvňuje to, aké majú rozhodnutia pre organizáciu význam. Právomoci 

vykonávať rutinné rozhodnutia bývajú delegované (decentralizované) na 

nižšej úrovni riadenia, a naopak, právomoci pre strategické rozhodnutia 

bývajú centralizované na úrovni vrcholného manažmentu. 

 Stupeň zložitosti je výsledkom deľby práce a vytvárania oddelení. Prak-

ticky povedané, stupeň zložitosti závisí od počtu špecifikovaných prác 

a od počtu organizačných jednotiek, resp. oddelení. Základná myšlienka 

spočíva v tom, že náročnosť manažérskej práce stúpa s počtom rozličných 

druhov prác a s počtom organizačných jednotiek. Je nesporné, že pomerne 

ľahko sa riadi škola, ktorá pozostáva z malého počtu organizačných jed-

notiek [5]. 

Tradičná koncepcia organizácie má určité výhody, avšak v súčasnom turbulent-

nom období je postupne nahrádzaná pružnou koncepciou. Tradičná koncepcia 

neuspokojuje dostatočne členov organizácie (predovšetkým zamestnancov) 

a vytvára motivačné bariéry na ceste k efektívnej a iniciatívnej práci. Napriek 

tomu existujú odvetvia, v ktorých nie je jednoduché nahradiť pyramídovú orga-

nizačnú štruktúru pružnou [19]. 

Naopak, v prípade inovačných procesov alebo v nepredvídateľných situáciách 

práve pružné štruktúry zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. Preto pri organizovaní a ria-

dení jednotlivých úloh v rámci určitej organizácie je potrebné brať do úvahy fakt, 

či ide o operácie rutinného alebo inovačného, niečím špecifického charakteru.  

Organizačná štruktúra by mala umožniť výchovno-vzdelávacej inštitúcii pružne 

reagovať na požiadavky zákazníkov, t. j. zákonných zástupcov detí a žiakov, a to 



154 

154 

tak z hľadiska kvality požadovaných nových vlastností vzdelávacích služieb, ako 

aj z hľadiska rýchlosti reakcie na tieto požiadavky. To však vyžaduje určitý stu-

peň decentralizácie, odbúravanie byrokracie, využívanie projektových tímov 

a pod. Vhodná organizačná štruktúra a taktiež potrebné zmeny organizačných 

štruktúr vytvárajú podmienky pre rozvoj tvorivosti a iniciatívy zamestnancov 

a dokážu reagovať na impulzy prichádzajúce od konkurenčných organizácií [19]. 

7.4  RIADITEĽ ŠKOLY A JEHO ÚLOHA V PROCESE  
ORGANIZOVANIA 

Riadenie a organizovanie je umením, v ktorom má riaditeľ školy hlavnú úlohu. 

Vzhľadom na to, že to nie je „hra jedného herca“, nemôže pracovať bez ostat-

ných.  

Je veľmi dôležité, aby sa riaditeľ školy dokázal učiť z chýb, dokonca aby na nich 

dokázal budovať kultúru školy, ak chyby poskytujú spätnú väzbu a ukazujú, čo 

treba robiť ďalej. Každý riaditeľ, učiteľ, ktorý v organizovaní akejkoľvek čin-

nosti neopakuje tú istú chybu, nestagnuje, ale rastie [13]. 

Riaditeľ školy ako vedúci zamestnanec je povinný plánovito riadiť, organizovať 

a kontrolovať prácu zamestnancov školy. Zodpovedá za dodržiavanie všeobecne 

záväzných predpisov, učebných plánov a učebných osnov, za odbornú a pedago-

gickú úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy a za efektívne využívanie pro-

striedkov určených na zabezpečenie činnosti školy, zodpovedá za riadne hospo-

dárenie s majetkom v užívaní, v správe alebo vlastníctve školy. Plní úlohy ulo-

žené zriaďovateľom a nadriadenými inštitúciami.  

Riaditeľ školy pri usmerňovaní školy vydáva: organizačný poriadok školy, pra-

covný poriadok školy, vnútorný poriadok školy, organizačné, finančno-správne, 

vnútroškolské smernice a kontroluje ich uplatňovanie. 

Riaditeľ školy by mal v plnom rozsahu využívať svoje organizačné schopnosti 

pri zabezpečovaní týchto úloh: 

 dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú 

riadi, 

 vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a vý-

chovného programu, 

 vypracovanie a dodržiavanie plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogic-

kých zamestnancov, 

 dodržiavanie všeobecne záväzných právnych noriem a predpisov, ktoré 

súvisia s predmetom činnosti školy alebo školského zariadenia, 

 každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov a úro-

veň výchovno-vzdelávacej práce školy alebo školského zariadenia, 

 tvorba rozpočtu a efektívneho využívania finančných prostriedkov urče-

ných na zabezpečenie činnosti školy alebo školského zariadenia; 
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 riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy alebo 

školského zariadenia [12]. 

K plneniu manažérskych funkcií sa riaditeľ dostáva vtedy, ak sú stanovené ciele 

a spôsoby plnenia programu školy. Riaditeľ školy vytvára v tomto procese určitý 

poriadok a účelne pozoruje priebeh prác pri plnení a zabezpečovaní cieľov. Teda 

ako organizátor spája časti do účelného celku v záujme splnenia cieľov a úloh 

školy.  

Praktické skúsenosti a parciálne výskumy ukazujú, že veľa riaditeľov nie je 

ochotných preniesť časť významnej zodpovednosti na svojich kolegov. Ide o ne-

správnu stratégiu organizovania, riaditeľ teda nie je schopný kooperovať a tým 

dosahovať želateľný výsledok [12]. 

Riaditeľ školy môže na zabezpečenie koordinácie činnosti v jednotlivých otáz-

kach pôsobnosti školy zriadiť poradné orgány, vydať pre ne organizačné pokyny 

a navrhnúť spôsob vymenovania ich členov. 

Útvar riaditeľa školy organizuje a zabezpečuje výkon riadiacej, rozhodovacej, 

kontrolnej, právnej, personálnej a hospodárskej činnosti. Zahŕňa činnosti, ktoré 

sú priamo podriadené riaditeľovi školy a ktoré mu pomáhajú vykonávať jemu 

zverené činnosti. Riaditeľ riadi a organizuje školu v celom rozsahu jej činností 

a vytvára podmienky na prácu všetkých zamestnancov a žiakov.  

Efektívna organizácia práce riaditeľa školy je závislá najmä od schopnosti riadiť 

seba samého. V prípade splnenia tejto požiadavky môžeme predpokladať po-

dobný efekt v procese usmerňovania ostatných zamestnancov školy [12]. 

Je nespochybniteľné, že medzi determinujúce faktory vplývajúce na kvalitu or-

ganizácie práce a času riaditeľa školy patria jeho osobnostné predpoklady, po-

znatky a zručnosti v oblasti časového manažmentu. Týmito kompetenciami by 

mal disponovať riaditeľ školy už pred výkonom funkcie a rozvíjať ich v rámci 

ďalších foriem vzdelávania v čase pôsobenia v nej. 
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8  ŠKOLSKÝ MARKETING  

Klíčová slova: marketing, škola, koncepce marketingu školy, strategický plán, segmen-
tace trhu, marketingový mix školy, kultura a image školy, marketingový výzkum. 

Před dvaceti lety byl u nás marketing škol a dalších vzdělávacích zařízení úplně 

v plenkách. V počátku byl dokonce řadou pedagogů odmítán s tím, že do škol-

ství „zanáší“ trh, později trpěl tím, že byly používané jen jeho jednotlivé prvky 

bez holistického přístupu [14] k němu a bez snahy o jeho využití pro komuniko-

vání poslání a vizí našich škol, pro strategické plánování, ale i utváření zdravé 

a silné kultury škol, pozitivní image a budování potřebných vztahů s veřejností 

[5]. Teprve později jsme pochopili možnost jeho využití pro rozšíření potřebné 

komunikace škol s veřejností při zaměření na prezentaci hodnot a služeb, jež 

vzdělávací organizace poskytují. Ano, poznali jsme i jeho příklady aplikace 

v někdy i velmi tvrdém boji vzdělávacích subjektů o žáky a studenty při snaze 

o udržení se na trhu vzdělávání, který, byť částečně regulovaný, zde skutečně je. 

Dnes je naší úlohou objasnění výhod komplexního používání marketingových 

přístupů pro podporu vzdělávacích služeb a jejich kvality, jež naše školy nabíze-

jí, ale také musíme upozornit na jeho vývoj a potřebu využití nových technologií 

v komunikaci s veřejností v současném světě, kde nás informační a komunikační 

technologie obklopují na každém kroku. 

Poznámka: mluvíme o marketingu vzdělávacích organizací, ale zástupně v textu 

budeme užívat pojem „škola“. 

8.1  KONCEPCE MARKETINGU ŠKOLY 

Naše školy jsou součástí prostředí, ve kterém žijeme. Koncepce rozvoje společ-

nosti se v oblasti vzdělávání odvíjejí nejenom od historických hodnot, jež jsou 

spojené se vzděláním a věděním, ale jsou ovlivněné i globalizací našeho světa, 

koncepcemi Evropské unie, ale i národními strategiemi v oblasti vzdělávání 

a nakonec i lokálními – regionálními zájmy.  

Obecně můžeme souhlasit se Světlíkem [16, s. 26], který uvádí, že u marketingu 

školy je potřebné rozlišovat krátkodobé a dlouhodobé potřeby a zájmy společ-

nosti a krátkodobé i dlouhodobé potřeby a přání zákazníků školy. Školy by podle 

něj měly ve svých marketingových aktivitách brát v úvahu vyvažování tří důleži-

tých faktorů: uspokojování potřeb zákazníků,přání zákazníků a veřejný zájem. 
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Dnes v souvislosti s definováním marketingu kromě potřeb a přání zákazníků 

podtrhujeme jeho významu pro utváření a poskytováni hodnoty. Kotler, Keller 

[12] k tomu uvádějí následující vymezení: „Marketing je uměním a vědou o tom, 

jak vybírat cílové trhy a jak si prostřednictvím vytváření, komunikování a dodá-

vání mimořádné hodnoty získat a udržet zákazníky a rozvíjet s nimi vztahy.“ 

Aprávě pro oblast vzdělávání musíme podtrhnout jeho důraz na kvalitu slu-

žeb a jejich hodnotu. (viz i požadavek na leadership [2] v oblasti školství). 

Ostatně dle Světlíka [16] potom „marketingová koncepce vychází z předpokla-

du, že škola, která chce v tržním prostředí přežít a rozvíjet se, by se měla zaměřit 

na žáka/studenta jako na svého klienta a vzájemný vztah chápat jako směnu 

hodnot mezi ní a studentem“.  

Toto vyloženě tržní pojetí je, dle našeho názoru, nutné korigovat. Ano, jsme 

v současné době svědky tvrdého boje škol a zejména soukromých vysokých škol 

o studenty nebo škol v regionech o přežití při optimalizaci sítě, ke které dochází 

zejména v důsledku demografických vlivů a ekonomických tlaků na zefektivnění 

sítě škol. Ale na straně druhé si musíme uvědomit i úlohu vzdělání v socializaci 

a kultivaci lidí a povinnost státu zabezpečit přístup ke vzdělání všem tam, kde je 

to dané legislativou, jež se odvíjí od Listiny základních práv a svobod. Proto 

zdůrazňujeme, že se jedná o regulovaný trh a o službu, jež musí také přísluš-

ným vhodným způsobem společnost zabezpečit. Nemůžeme vzdělávání ne-

chat jen „volnému trhu“. S tímto faktem přistupujeme i k marketingové koncepci 

škol. 

V jejím středu stojí uspokojování potřeb „zákazníků“ škol (viz obr. 22).  

Zde si hned položme otázku, kdo všechno je zákazníkem škol? (žáci, studenti, 

rodiče, učitelé, ostatní zaměstnanci škol, vyšší školy, podniky a další organizace, 

také region prezentovaný správou a samosprávou, ale i celá společnost, co Ev-

ropská unie a další?). 

Světlík [16] staví nejbližší zákazníky do dalšího kruhu kolem středu modelu 

a hned na něj navazuje kruhem, který obsahuje základní marketingový mix 

s produktem, cenou, distribucí a komunikací. (protože jsme v marketingu služeb, 

tak by bylo možné i tento kruh rozšířit o další marketingová „P“). 

V navazujícím kruhu je potom uvedeno zacílení, diferenciace, komunikační 

strategie a budování značky školy, jež spolu s image školy považujeme za výz-

namná témata marketingu školy. 

V nejširším vnějším kruhu jsou potom uvedeny složky prostředí od mezopros-

tředí k makroprostředí. Přitom do mezoprostředí zahrneme jak dodavatele (pro 

ZŠ je to u žáků MŠ a rodiny), tak i odběratele (pro ZŠ jsou to u žáků střední 

školy), ale i konkurenci (další ZŠ se svými vzdělávacími programy v obci). Do 

mezoprostředí patří složky tzv. PEST analýzy, tj. politické, ekonomické, sociální 

a technologické prostředí (přidávají se i další, např. ekologické aj.). 
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Obr. 22   Schéma koncepce marketingu školy 

Tím je skutečně jen stručně objasněn přístup ke koncepci marketingu školy, 

který od svého středu = uspokojování potřeb prostřednictvím poskytovaných 

hodnot, přes orientaci na zákazníky školy a udržování komunikace a vztahu 

s nimi vede k vlastní marketingové strategii, jež se opírá o práci s tzv. marketin-

govým mixem a bere v úvahu i působení vnějšího prostředí školy. 

Bohužel aktuální výzkum Vomáčkové a Cihláře [21] ukazuje, že učitelé dnes 

velmi negativně vnímají společenský rámec vně školy. 

Marketingové koncepce procházely vývojem. Je zajímavé sledovat, jak mini-

málně prvky některých původních koncepcí stále nacházíme i na současném 

vzdělávacím trhu:  

 Výrobní koncepce – zákazníci (spotřebitelé) budou mít v oblibě ty pro-

dukty, které jsou široce dostupné za nízkou cenu. 

 Výrobková koncepce – vychází z přesvědčení, že zákazníci si oblíbí pře-

devším ty produkty, které nabízejí vyšší kvalitu. (obvykle je to spojeno s 

vyšší cenou) 

 Prodejní koncepce – staví na předpokladu, že bez až agresivní prodejní 

a propagační činnosti si zákazníci málo koupí. 

 Marketingová koncepce – klíč k dosažení cílů organizace spočívá v tom, 

že bude uspokojovat potřeby zákazníků, a to na požadované úrovni účin-

něji a efektivněji než konkurence. 

Doplňte si sami příklady ze školské praxe, které se dají vhodně přiřadit k jednot-

livým koncepcím. Zaměřte se například na projevy propagační činnosti, které se 

týkají školských subjektů a jejich vzdělávacích programů – služeb, ale i na přík-

lady reklamy, které se týkají vybavení pro školy, učebnic, dalších pomůcek atd. 

Dnes se snažíme marketingovou koncepci vytvářet na základě tzv. integrované 

marketingové perspektivy, která v holistickém pojetí marketingu [13] staví na 

následujících propojených částech: 
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 Vztahový marketing – je zaměřen na budování vzájemně výhodných 

dlouhodobých vztahů se zákazníky a partnery školy. 

 Integrovaný marketing – je orientován na marketingové programy, jeho 

hlavní zaměření je na vytváření hodnot pro zákazníky, práci s marketingo-

vým mixem a vytváření koordinovaných marketingových aktivit školy. 

 Interní marketing – ten je zaměřen dovnitř školy na učitele a zaměstnan-

ce, ale je propojen i s jejich osobní komunikací se zákazníky a propago-

váním školy atd. 

 Společensky zodpovědný marketing – v oblasti školství souvisí zejména 

s hlavním posláním škol, s kultivací mladých lidí, s předáváním kulturního 

dědictví, ale i s výchovou člověka platného pro naši společnost atd. 

8.2  STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE ŠKOLY Z HLEDISKA 
MARKETINGU 

Strategické plánování rozvoje školy se stalo důležitou a aktuální problematikou 

v souvislosti se zvyšující se autonomií škol. Strategický plán rozvoje školy byl 

nutnou podmínkou tzv. kurikurální reformy a tedy vytváření školního vzděláva-

cího programu, jako základního dokumentu pro vzdělávací službu, jež škola 

především poskytuje. 

Strategický plán rozvoje školy by měl být jedním z nejdůležitějších dokumen-

tů školy. Rozhodně by se neměl stát formální záležitostí, ale díky týmové spolu-

práci při jeho vytváření by měl být důležitým nástrojem při řízení rozvoje školy. 

Řízení kvality ve škole si potom lze jen stěží představit bez vytváření a inovace 

strategického plánu rozvoje školy. 

Dále si v této podkapitole si jen stručně představíme možný přístup ke strategickému 

plánování ve škole. Schéma možného postupu koresponduje s prezentovaným algo-

ritmem strategického plánování v kapitole Strategické plánovanie v škole. 

Proč potřebujeme strategický plán rozvoje školy? 

Každá cílevědomá lidská činnost vyžaduje plánování, protože tak dochází 

k eliminaci či minimalizaci neefektivních postupů a cesta k cíli se plánováním 

harmonizuje a racionalizuje. To znamená, že strategický plán tímto přispívá 

k rozvoji školy.  

Z pohledu vedení školy, ale i jejího zřizovatele především dochází k lepšímu 

využití lidských, materiálních a finančních zdrojů, ale také času a informací. 

Plán pomáhá lépe reagovat na výzvy budoucnosti v zájmu rozvoje a vzdělávání 

žáků a studentů a též rozvoje učitelů a školy jako celku.  

Strategický plán funguje jako kompas v zaměření činnosti, staví na vizi, misi, 

prioritách a hlavních cílech školy. (V tomto směru je také dokladem profesio-

nálního řízení školy [6], [17], [19].) 
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Vytváří potřebné zaměření na budoucnost, které nedovoluje „pouhé utopení se“ 

v každodenních činnostech a starostech. Navíc jeho společné vytváření a zainte-

resování všech zúčastněných ve škole podporuje synergický efekt v další práci 

a přispívá k pozitivnímu klimatu i vytváření potřebné kultury školy [5].  

Plánování umožňuje zlepšit komunikaci uvnitř školy a vyhnout se tak rizikům 

a konfliktům ve sboru i mezi vedením a dalšími zaměstnanci. 

Rozvojový plán také umožňuje jeho externí využití ve spolupráci s dalšími ex-

terními partnery školy. Plán rozvoje je vlastně plánováním změn, a proto je on 

sám, ale hlavně i proces jeho utváření, důležitou součástí pozitivního zaměření 

na potřebné změny a inovace. 

Plán je marketingovým nástrojem a proto se také dle typu školy a jejích dalších 

podmínek zaměřuje i na zhodnocení pozice školy v regionu (na vzdělávacím trhu), 

reaguje na měnící se podmínky vnějšího prostředí (viz zejména legislativní, de-

mografické, ekonomické a technologické vlivy). Koordinuje také rozvoj školy se 

vzdělávací strategií společnosti, ale i s požadavky zřizovatele čí vlastníka školy. 

Plán umožňuje monitoring i evaluaci školy a je významným nástrojem i pro 

zlepšování kvality jejích vzdělávacích služeb. 

Strategické plánování je logický proces, který vychází z analýzy. Hledáme při 

něm pozitivní budoucnost naší školy a optimální cestu, po které můžeme ke 

zvolené budoucnosti jít. 

Odpovídáme v něm na základní marketingové otázky: 

 Kam směřujeme? 

 Kde jsme nyní? 

 Jak se tam dostaneme? 

 A jak poznáme, že jsme se tam dostali? 

Strategické plánování se nejčastěji provádí pro horizont 3 – 5 let (výhledově až 

na 10 let). 

Smyslem rozvojového nebo strategického plánu školy je vytvoření přehledu 

a priorit aktivit školy v kontextu národní vzdělávací politiky a lokální politiky za 

účelem poskytnutí realistické strategie pro efektivní řízení školy.  

Strategický plán školy se rozpracovává v ročních plánech a případně v akčních 

plánech či plánech jednotlivých projektů školy apod. 

Za „základní stavební kameny“ strategického rozvojového plánu školy po-

važujeme její vizi, poslání a vytvoření auditu školy. Potom je možné plán zpra-

covat se zaměřením na klíčové a podpůrné oblasti a uzavřít jej monitoringem 

a evaluací školy.  

Mezi klíčové oblasti řadíme:  

 Kurikulum a jeho rozvoj (školní vzdělávací program jako hlavní vzdělá-

vací služba školy). 
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 Rozvoj dalších vzdělávacích služeb. 

 Lidské zdroje (rozvoj pedagogických i ostatních zaměstnanců školy). 

 Péče o žáky a studenty. 

Mezi podpůrné oblasti řadíme: materiální zdroje, marketing školy, strukturu 

managementu a jeho přístupy, finanční zdroje školy. 

Výstupy z evaluce jsou potom podnětem pro aktualizaci strategického plánu 

zejména při konkretizaci hlavních úkolů a činností do ročních plánů školy. 

8.3  SEGMENTACE TRHU ŠKOLY 

Úvodem k této podkapitole musíme uvést, že opět v praxi rozeznáváme „dva 

odlišné světy“ z pohledu zaměření vzdělávacího subjektu na trh, či jeho spádo-

vou oblast. Na jedné straně máme vysoké školy, jež jsou jednak některé souk-

romé bez významné finanční podpory státu a které se snaží (i včetně veřejných 

vysokých škol) prosadit i na globálním trhu studentů. Na straně druhé máme 

školy v okrajových regionech, které plní své základní poslání v zajištění základ-

ního vzdělání atd., nemají v obci konkurenci a ani šanci ovlivňovat složení žáků 

– klientů ve spádové oblasti. 

Pro vymezení marketingové strategie je nutné správně si vymezit cílový trh.  

Obecně můžeme konstatovat, že se organizace rozhodují mezi hromadným mar-

ketingem, kdy nabízejí všem zákazníkům stejné zboží, nebo diferenciovaným 

marketingem, kdy zboží a služby přizpůsobují přáním a potřebám zvolených 

skupin zákazníků. Platí to i pro vzdělávání. 

Pomocí segmentace se zkoumá trh, na němž se organizace aktuálně nachází, 

a zvažují se trhy, na které by mohla v budoucnu proniknout. Zvažte dva základní 

pojmy: 

Targeting  

Po identifikaci tržních segmentů se organizace musí rozhodnout, které jsou pro 

ni natolik atraktivní, aby do nich investovala. Tento proces nazýváme targeting, 

neboli zacílení.  

Škola musí zvážit, jaká hlediska pro ni jsou podstatná. Obvykle se využívají 

demografická, geografická (spádová oblast, možný dojezd žáků), sociálně-

ekonomická (finanční dostupnost), psychologická (oblíbenost – neoblíbenost 

studijního programu, apely na pracovní uplatnění absolventů aj.). 

Zvažování tržního zacílení nám může pomoci v lepším uspokojování potřeb 

cílové skupiny vzdělávací službou, kterou poskytujeme. Můžeme také efektivněji 

alokovat omezené zdroje, a to i na marketing a nakonec získat i konkurenční vý-

hodu tam, kde se školy pohybují v méně regulovaném až plně tržním prostředí. 
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Positioning  

Po vybrání a definování segmentu trhu, tedy po nalezení našeho cílového trhu, 

můžeme definovat postavení produktu = vzdělávací služby. Vymezení produktu 

na trhu, neboli positioning zjišťuje jaké místo u zákazníků produkt zaujímá 

a také jak se vymezuje vůči konkurentům, dodavatelům, spolupracujícím firmám 

i ostatním subjektům na trhu.  

Znamená to, jak jsme umístněni v myslích našich zákazníků – studentů, jejich 

rodičů atd. Tady platí také pravidlo, že nestačí mít jen dobré výsledky školy ve 

vzdělávací a jiné činnosti, je nutné je také „prodat“, tj. komunikovat je pozitivně 

zejména zvolené cílové skupině! 

Uvedené úzce souvisí s image školy a s vytvářením značky v souvislosti s naší vzdě-

lávací službou, tj. školním vzdělávacím programem, oborem studia, kurzem a pod. 

Příklady strategií školy 

V publikaci Jakubíkové [9] i Světlíka [15] se v marketingu školy při volbě stra-

tegie zdůrazňuje tržní orientace. I když souhlasíme s využitím a aplikováním 

marketingu, upozorňujeme na to, že "tvrdá" tržní orientace v našem školství je 

diskutabilní a trh vzdělávacích služeb je a bude ovlivňován obcemi, kraji, státem 

atd. a to i u soukromých škol. Stejně tak se tato ostrá orientace na trh neobjevuje 

v některých zahraničních publikacích, což koresponduje s naším názorem. 

Shodneme se s uvedenými autory na tom, že obecně lze tyto strategie formulovat 

následovně: 

 Strategie pronikání – je orientovaná na získávání většího počtu studentů 

pro existující studijní programy. 

 Strategie rozvoje vzdělávacího programu – škola vytváří nové studijní 

programy nebo jejich zaměření a ty v důsledku změn v prostředí nabízí 

svým potenciálním zákazníkům. Je to obvyklé zejména pro střední a vy-

soké školy. 

 Strategie rozvoje trhu – existující studijní programy jsou nabízeny no-

vým zákazníkům (uvedenou strategii někdy nepřímo podpořila optimali-

zace sítě škol v regionech). 

 Strategie diverzifikace – tvorba nových programů a zaměření na nové trhy. 

Tato strategie je spojovaná s příležitostmi, které se školám otevírají při seg-

mentaci (některé střední školy nabízejí programy či kurzy pro imigranty nebo 

vězně, doplňkové kurzy jsou orientované na seniory, matky s malými dětmi 

atd.) 

8.4  MARKETINGOVÝ MIX ŠKOLY 

Marketingový mix představuje soubor nástrojů, jejichž pomocí utváříme vlast-

nosti vzdělávacích služeb, které nabízíme zákazníkům. Za klasické prvky marke-
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tingového mixu jsou považovány čtyři „P“: Product, Price, Place, Promotion. 

Pro marketing služeb je základní mix rozšiřován např. o důležitý prvek People, 

ale dle pojetí různých autorů existují i další rozšiřující „P“. 

Pro marketéry je také důležité se na základní marketingové „P“ dívat z pohledu 

zákazníka (tzv. „C“). 

 Produkt (Product) se nám mění v řešení pro zákazníka, respektive zva-

žujeme, jakou hodnotu zákazník hledá a jak uspokojí jeho potřeby (Cus-

tomer Solution). 

 Cena (Price) se nám mění v celkové náklady pro zákazníka (Customer 

Cost). Nejenom penězi platí zákazník. Zvažte kolik času jej stojí...? Jaké 

další obtíže musí překonat? 

 Místo a distribuce (Place) se mění na pohodlí z pohledu zákazníka 

(Convenience). Co je pro něj pohodlnější? Jak asi oceňují studenti váš e-

learning či konzultační středisko v regionu? Jak je možné zlepšit dostup-

nost naší služby? 

 Marketingová komunikace (Promotion) se mění v požadavek obous-

měrné a efektivní komunikace zákazníka s poskytovatelem vzdělávací 

služby (Communication). Jak mohou komunikovat studenti či rodiče žáků 

s vaší školou? 

Pro lepší objasnění si můžeme základní vztahy ukázat v upraveném schématu 

(obr. 23) dle Kotler, Keller [13] pro školu: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23   Vztah 4 P a 4 C v marketingu školy 
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Produkt 

„Produkt je souhrn objektů či procesů, které přinášejí zákazníkům určitou hodno-

tu, zboží a služby jsou dílčí kategorie, které představují dva typy produktu.“ [18]  

V nové publikaci Kotler, Keller [18] objasňují, že „marketéři dnes pracují s de-

seti základními typy objektů: zbožím, službami, událostmi, zážitky, osobami, 

místy, vlastnickými právy, organizacemi, informacemi a myšlenkami“. Všechny 

uvedené objekty se týkají i oblasti vzdělávání. Zvažme: učebnice, vzdělávací 

programy a kurzy, výročí školy, den otevřených dveří, exkurze, diskuse s výz-

namnou osobou, návštěva památného místa, spolupracujícího podniku, autorská 

práva k vzdělávacím objektům, škola je členem…, poskytujeme aktuální infor-

mace o…, prosazujeme myšlenky inkluze či zdravé školy aj.  

Obecně můžeme uvést, že produkt má své jádro (např. je tvořeno profilem 

absolventa vzdělávacího programu), potom vlastní skutečný produkt (vzdělá-

vací program, kurikulum kurzu v širším pojetí) a nakonec rozšířený produkt 

(doplňkové služby, ale i benefit získaný pozitivním klimatem podporujícím vše-

chny aktivní studenty).  

Protože naším hlavním produktem je vzdělávací služba, musíme z pohledu mar-

ketingu zvažovat i tzv. specifika služeb: 

 Nehmotnost – služby se nemohou vážit, měřit, nelze se jich dotýkat 
a zákazník si je nemůže předem vyzkoušet. Při zhmotnění služeb je dů-
ležitá marketingová komunikace, ve které se snažíme zdůraznit přednos-
ti a výhody, které nákupem vzdělávací služby může klient získat. V mar-
ketingu zde také využíváme tzv. nepřímé indicie kvality (lokalizace ško-
ly, vzhled a vnitřní úprava budovy apod., image...). Zhmotnění vzdělá-
vací služby je realizováno např. i studijními materiály školy, informač-
ním letákem apod. Možnost vyzkoušení je někdy realizována dnem 
otevřených dveří. 

 Pomíjivost – služba je neskladovatelná, pokud se žák - student určité 
výuky nezúčastní, nelze tu samou obdržet znovu. Pomíjivost služby mů-
žeme částečně odstranit použitím techniky, např. záznamem přednášky, 
vytvořením pomůcky pro domácí či individuální studium prostřednic-
tvím např. e-learn-ingu. Do této oblasti ovšem patří i problém synchro-
nizace služeb, tzn. vyrovnání sezónnosti v poptávce a nabídce (důležité 
zejména pro soukromé školy či vzdělávací centra). Zde potom využívá-
me různé nástroje marketingového mixu. 

 Neoddělitelnost – zde od osoby poskytovatele, učitele. Služby jsou po-
skytované přímo nebo zprostředkovaně lidmi. Ti mají určitou pracovní 
kapacitu, kvalifikaci, osobní vlastnosti atd. Z tohoto hlediska je logicky 
kvalita služeb proměnlivá a úkolem je zde zajištění její kvality. 

 Heterogenita – malá míra standardizace. Řešení souvisí s předešlým, 
ale ve školách nyní se standardy jako je rámcový vzdělávací program, 
akreditační dokumenty, ale také s realizací vnitřních předpisů, vztahují-
cích se ke vzdělávacímu procesu, s rozvojem učitelů atd.  
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 Vlastnictví – službu nelze vlastnit, žák – student, zákazník k ní má pou-
ze přístup. Marketing zde musí obecně zdůrazňovat výhody plynoucí 
z nevlastnění produktu, ovšem u škol je to poměrně evidentní záležitost. 

Produkty, a stejně tak i vzdělávací programy, mají své životní cykly. Produkty 

v oblasti vzdělávání je také možné členit do různých kategorií. 

 Základní produkty v oblasti vzdělávání (studijní programy, kurzy, ško-
lení...). 

 Produkty spojené s osobností (přednáška experta, učebnice autorů, set-
kání s absolventy...). 

 Myšlenkové produkty (strategie rozvoje vzdělávací soustavy, vzdělávací 
informace v médiích, vzdělávací objekt...). 

 Produkty z oblasti podmínek vzdělávání (legislativní opatření, doprava na 
exkurzi, výlet, vložné na konferenci s materiály, tisk..., software pro...). 

 Klasické materiální produkty (vybavení tříd, učební pomůcky...). 

Naznačené členění je možné doplnit a některé dílčí položky logicky zasahují i do 

více kategorií. Smyslem bylo ukázat, že se „nejedná jen o vlastní vzdělávací 

proces“. 

Jako poslední stručnou poznámku k produktu uvedeme, že i pro školy je stále 

důležitější představovat svůj produkt (školní vzdělávací program / obor stu-

dia) jako značku. Tu představují názvy, termíny, znaky, symboly, designy nebo 

libovolné kombinace těchto prvků, určené k identifikaci produktu určité školy 

a jeho odlišení od produktu konkurence (upraveno dle Kotler, Keller (2013). 

Úlohou celého marketingu je péče o její hodnotu. 

Cena 

Cena je důležitým prvkem marketingového mixu a dotváří charakter produktu. 

Je také jediným prvkem mixu, který tvoří příjmy organizace. Samozřejmě je 

zřejmé, že je zde velký rozdíl u služeb, které jako veřejné vzdělání zabezpečuje 

společnost a u služeb, které jsou organizované jako podnikání za účelem zisku. 

K tomu je potřebné dodat, že i veřejnou službu platíme. Platíme ji ze svých daní, 

a proto by měla podléhat náležité kontrole na straně jedné a na straně druhé jsou 

zde ovšem zájmy společnosti, kde je naopak potřebné si uvědomit, že kvalitní 

vzdělání jakou součást potřebného rozvoje lidských zdrojů, není levné a vyžadu-

je investovat značné prostředky. 

Pozor na to, že z marketingového hlediska nejsou cenou jen „přímé náklady“. 

Z pohledu zákazníka je potřebné zvažovat celkové náklady, včetně doplňko-

vých služeb, ale i ztráty času a obětování jiných příležitostí (např. v trávení vol-

ného času) atd. 

U privátních vzdělávacích organizací se potom cena tvoří podobně jako v oblasti 

podnikání. Vychází se z marketingové politiky firmy. Přihlíží se k produktu či 

balíčku služeb (také k jeho kvalitě a výjimečnosti), k distribuci, k marketingové 



167 

167 

komunikaci včetně image programu nebo školy, k lidem, a to jak ke kvalitě např. 

přednášejícího experta, tak ke kvalitě zákazníků. Vliv může mít i požadavek na 

komplexnost, ale i certifikaci služeb atd. 

Stanovení ceny může vycházet z klasických přístupů a jejich kombinace: nákla-

dová cena, porovnávání se s konkurencí, orientace na zákazníka (jakou hodnotu 

pro něho nabízený produkt představuje, a to i ve vztahu k nabídce na trhu?). 

Hodnocení vzdělávací služby je potom porovnáváním kvality vzdělávacího vý-

stupu a výše celkové ceny. 

Místo – distribuce 

Klasická marketingová poučka uvádí: Správný produkt, ve správné kvalitě, za 

správnou cenu, ve správné době a na správném místě. 

U vzdělávací služby se jedná o rozhodnutí, komu, kdy, kde a jakým způsobem 

službu dodáme. Přitom povaha distribučních cest se bude odvíjet od toho, o jaký 

vzdělávací produkt se jedná. Mateřská školka bude nabízet svoji službu skutečně 

jen pro své nejbližší okolí. Jinak tomu bude již u středních škol v regionu a o to 

více u specifických středních škol, které jsou někdy i výjimečné (např. výroba 

hudebních nástrojů). U vysokých škol a v celoživotním vzdělávání v různých 

dálkových, kombinovaných a distančních formách studia je často distribuce 

mixem prezenční výuky, tutoriálů, e-learningu či korespondenčních kurzů, sous-

tředění, exkurzí atd. 

Na distribuci vzdělávací služby má vliv: 

 Umístění vzdělávacího subjektu, ale i objektu vzdělávání. 

 Dostupnost vzdělávacího subjektu (zvažte: umístění může být dobré, ale 

dostupnost z hlediska změn v dopravě je špatná, + máte dobrý bezbariéro-

vý přístup? atd.). 

 Vybavenost školy (odborné učebny a zařízení, knihovna či informační 

centrum, vybavení pro e-learning aj.). 

 Rozvrh (velmi významné pro další a celoživotní vzdělávání, ale i u pre-

zenčního studia v návaznosti na dopravu dojíždějících studentů a učitelů 

atd.). 

 Prostředí (i u škol má vliv ekologie či bezpečnost prostředí aj.). 

 Způsob distribuce (od klasické výuky ve škole v obci až po distribuci kur-

zů např. Open University). 

Významnou roli v distribuci hrají i různí zprostředkovatelé či subdodavatelé. 

Marketingová komunikace 

Úkolem marketingové komunikace školy je komunikování se zákazníky školy 

v nejširším slova smyslu, s dalšími vzdělávacími subjekty a s celým okolím školy. 



168 

168 

Podstatou je schopnost školy sdělovat svou vizi a své poslání a prezentovat svou 

nabídku služeb a tím vytvářet a podporovat svou pozici a svoji image. Stejně 

významná jako komunikace s okolím (s vnější veřejností) je i cílená vnitřní ko-

munikace (s vnitřní veřejností). 

Mezi základní nástroje komunikačního mixu řadíme: reklamu, podporu prodeje, 

osobní prodej, Public Relations a přímý marketing. 

Pro organizaci marketingové komunikace školy nám může dobře sloužit tzv. 

zobrazení typů marketingu v oblasti služeb, viz obrázek 24. Dříve byla marke-

tingová komunikace často redukována jen na základní komunikaci – propagaci 

školy směrem ven. To ovšem není správné. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr. 24   Typy marketingu v oblasti služeb 

Marketingová komunikace má 3 obecné cíle: informovat, přesvědčovat a při-

pomínat. Směrem dovnitř školy (interní marketing) můžeme cíle upravit na: 

informovat, motivovat, a vytvářet podmínky (zejména pro vzdělávací proces). 

V marketingu vztahů se klade důraz na rozvoj vztahů se zákazníky a Payne 

[18] zde rozlišuje dvě etapy: 

 Nejdříve se snažíme působit na potenciálního zákazníka a snažíme se 

z něj udělat (získat ho) zákazníka – klienta organizace. 

 Důležitá je druhá etapa rozvoje vztahů, kde se organizace snaží ze zákaz-

níka vytvářet klienta, ještě výše podpůrce své činnosti a nejvýše svého 

obhájce. 

Zvažte, kolik různých „zákazníků“ škola má, a co by bylo potřebné dělat, aby se 

z nich stávali podporovatelé její vize a obhájci mise školy? 
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Základní vymezení nástrojů komunikačního mixu 

Reklama. Dle Kotlera, Kellera [13] je reklama jakákoliv placená forma neosob-

ní prezentace a propagace idejí, zboží nebo služeb. Podobně Světlík [15] uvádí, 

že se jedná o placenou formu neosobní, masové komunikace uskutečňovanou 

prostřednictvím tiskových médií a zdůrazňuje, že jejím cílem je informování 

širokého okruhu zákazníků se záměrem ovlivnit jejich kupní chování. Uvedené 

samozřejmě platí i pro oblast vzdělávání. Střední, vysoké školy a další organiza-

ce působící na vzdělávacím trhu běžně využívají různá média a nosiče rekla-

mních sdělení. Specifické postavení získávají prezentace škol a vzdělávacích 

produktů na internetu, kdy se ne vždy jedná přímo o reklamu a tedy o placenou 

neosobní prezentaci. 

Podpora prodeje. Dle Kotlera, Kellera [13] se jedná o rozmanité krátkodobé 

podněty vybízející k vyzkoušení nebo nákupu určitého výrobku nebo služby. 

Podpora prodeje působí spíše krátkodobě a ve školství ji známe z aktivit, jako 

jsou dny otevřených dveří nebo prezentace na veletrzích vzdělávání, kde je ov-

šem propojena i s Public Relations a často i s osobní komunikací zájemců o stu-

dium se zástupci školy. 

Osobní prodej. Obvykle se definuje jako osobní interakce zástupce školy se 

zákazníky. Zde se projevuje další specifikum marketingu v oblasti školství, pro-

tože ta nejdůležitější interakce se odehrává ve vzdělávacím procesu nebo při 

setkání rodičů s učitelem či ředitelem školy atd. Pedagogický akcent osobního 

prodeje v oblasti školství jej odlišuje od podnikatelské sféry, kde převládá zamě-

ření na prodej produktu nebo služby. 

Pedagogové si stále ještě málo připouštějí, že jsou v komunikaci se žáky či stu-

denty a rodiči či absolventy i aktéry přímého prodeje a velmi důležitého interní-

ho i externího marketingu! 

Public Relations. Vztahy s veřejností jsou velmi významnou součástí komuni-

kačního mixu škol. Dle Světlíka (2009) se jedná o takovou formu komunikace, 

jejímž hlavním cílem je vytváření pozitivního zobrazení školy a jejího vzděláva-

cího programu u relevantní veřejnosti (srovnej s image organizace). Můžeme 

sem řadit různé akce a propagační aktivity sloužící k budování a udržení image 

školy. Akce – eventy se snaží vyvolat zážitky, jež příznivě působí nejenom ra-

cionálně, ale i emocionálně na cílovou skupinu a přispívají k budování pozitiv-

ních vztahů cílové skupiny ke škole, jejímu programu atd. (srovnej s positionin-

gem). 

Světlík [16] tak upozorňuje na to, že u Public Relations existuje jen malá mož-

nost kontroly obsahu sdělení včetně toho, kdy a jak mu bude veřejnost vystavena 

(dnes zejména vliv sociálních médií). Je to ale na druhé straně forma komunika-

ce, jež může mít své výhody ve vyšší důvěryhodnosti pro příjemce sdělení 

a případně i v délce sdělení (příklad: jak využíváte novinky na vašich www 

stránkách?). 
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Přímý marketing. V marketingu sem řadíme používání pošty, telefonu nebo 

internetu (zejména e-mail) k přímé komunikaci nebo k vyvolání odezvy či dialo-

gu se zvolenými zákazníky či potenciálními zákazníky. Také v oblasti školství je 

této formy využíváno. Někdy bohužel ne moc efektivně. Zvažte, jak vypadají 

pozvánky školy na schůzku rodičů nebo, nese e-mail školy na schválenou adresu 

cílového příjemce i stručnou marketingovou informaci? 

People – lidé ve škole. Většinu vzdělávacích organizací představují především 

lidé. Lidé jako nejcennější a nejdůležitější zdroj organizace. Toto doplňující „P“ 

je pro vzdělávání specificky důležité! 

Důležitost lidí – zaměstnanců spočívá v tom, že se podílejí na tvorbě služeb 

a jejich kvalitě, jsou v bezprostředním kontaktu se zákazníky (viz i specifika 

služeb). 

Cílem marketingového komunikačního mixu může být: seznámení cílové 

skupiny se vzdělávacím programem školy a s jejími doplňkovými službami, 

přesvědčení zájemců k přihlášení se ke studiu, získání věrných zákazníků (stu-

dentů, absolventů, účastníků kurzů…), zvýšení frekvence a objemu nákupu (spí-

še u celoživotního vzdělávání), lepší povědomí veřejnosti a cílových skupin 

o škole, interakce se zákazníky školy v nejširším smyslu atd. K dosažení cílů 

komunikace je vhodné kombinovat prvky komunikačního mixu a přihlížet ke 

specifikům nabízené vzdělávací služby a k procesu nákupu (termíny přijímacího 

řízení apod.). 

Prezentace školy na internetu 

Musíme zdůraznit rostoucí vliv nových médií a je potřebné všímat si jejich mož-

ností a využívat je v integrovaných kampaních pro účinnou marketingovou ko-

munikaci školy. 

Marketing na internetu nebo též internetový marketing je nový pojem a také 

nová disciplína marketingu, která je spojena s rozvojem internetu a ICT celkově. 

Někteří odborníci již dokonce tvrdí, že „internetový marketing je již dnes výz-

namnější než klasický marketing tam, kde lidé využívají vyspělé technologie“ 

[11]. Jeho další růst dokladuje i rostoucí objem prostředků realizovaný v rekla-

mě v této oblasti a naopak klesající v klasických médiích jako je tisk nebo rádio. 

Výhodou pro oblast školství je to, že základní prezentace je již pro školy obvyk-

lá, dostupnost internetu v domácnostech je vysoká a ICT dovednosti mladší 

a střední generace jsou dobré (a dokonce se zvyšují významně i u seniorů). 

V naší specifické publikaci [4] jsme si položili následující otázky: 

 Může si dnes vzdělávací organizace dovolit ignorovat internet jako komu-

nikační kanál pro prezentaci svého poslání, své vize a svých služeb?  

 Může dnes nevyužívat internetu a jeho služeb pro komunikaci s veřejností 

a spolehnout se jen na „starší a tradiční přístupy“?  
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WWW stránky organizace můžeme chápat jako základní podmínku pro uplatňo-

vání marketingu na internetu pro konkrétní organizaci. Velmi zjednodušeně 

uvedeme, že základem této prezentace je několik vzájemně provázaných webo-

vých stránek. Prezentace školy na internetu potom musí vycházet ze strategie 

marketingové komunikace školy. Tvorba internetové prezentace by neměla 

vzniknout jen na základě nahodilého impulzivního rozhodnutí, ale na základě 

uvážlivého promyšlení. V zásadě lze postup shrnout do třech základních kroků: 

 Pečlivě analyzovat a definovat své cíle. 

 Určit cílové skupiny uživatelů. 

 Využít porovnání se s konkurencí. 

Marketing na internetu musí vycházet z celkové marketingové strategie a stano-

vených cílů. Těmi cíli v oblasti školství určitě bude posílení image organizace, 

splnění informačních povinností, získání žáků – studentů, podpora vzdělávacího 

procesu atd. 

Právě vzhledem k oblíbenosti komunikace na internetu u mladé generace je 

zřejmé, že marketingová komunikace prostřednictvím internetu má obrovský 

význam a internet je pro ni komunikačním kanálem č. 1. Nezapomeňme v této 

souvislosti zejména na obrovský vliv tzv. sociálních médií.  

8.5  KULTURA A IMAGE ŠKOLY 

Z marketingového hlediska používáme v ČR definici Jakubíkové (in [5]): „Kul-

tura škol je vnitřním fenoménem, který je primárně vytvářen a využíván v oblasti 

řízení a vztahu k vlastním zaměstnancům školy. Jedná se o souhrn představ, 

přístupů a hodnot ve škole všeobecně sdílených a relativně dlouhodobě udržova-

ných.“ 

„Projevuje se ve specifických formách komunikace, realizace jednotlivých per-

sonálních činností, způsobech rozhodování ředitelů škol a jejich zástupců, cel-

kovém sociálním klimatu, a především ve společném přibližně shodném náhledu 

učitelů a dalších zaměstnanců školy na dění uvnitř školy, v jejich obdobné inter-

pretaci a hodnocení, i ve vzhledu budov, učeben, šaten, dvorů, hřišť, školních 

jídelen atd., což znamená, že se projevuje materiálně i nemateriálně, uvnitř i vně 

školy.“ [10] Je nehmatatelná, ale ne nepoznatelná. Vzniká, rozvíjí se, případně 

se mění či zaniká v určitém zcela konkrétním čase a místě [1]. Kultura školy má 

přímý i nepřímý vliv na celkové výsledky školy. 

Prvky kultury školy 

Jádrem, pilířem i duší kultury školy jsou hodnoty a normy. Hodnoty nabízejí 

směr, kterým by se měli všichni zaměstnanci každý den ubírat, návrh jejich cho-

vání. Normy jsou obecně požadavky na chování nebo vlastnosti věci, člověka, 
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situace apod., které jsou psané nebo nepsané a formálně nebo neformálně vyža-

dované. 

Velmi významné jsou také vztahy, zde tím myslíme především sociální vztahy 

na pracovišti. 

Dalšími prvky kultury školy jsou symboly, hrdinové, rituály, mýty, kulturní síť 

a komunikace. 

Specificky důležití jsou hrdinové, jsou to osoby, kterými by chtěl být každý. 

Mají osobitý charakter a styl. Dělají věci tak, jak by je chtěl dělat každý, kdyby 

se nebál, byl aktivnější atd. Hrdinové jsou správní zaměstnanci školy (také vyni-

kající žáci či studenti, absolventi). 

Jestliže schází symboly, schází i rituály, důležité hodnoty ztrácejí vliv. 

Dalším prvkem je tzv. kulturní síť, jež je spojena se silnou kulturou. Je nefor-

mální, má svá pravidla, která nejsou psaná, jsou ale dodržovaná, a je nutné je 

respektovat pro přežití. Tato síť má primární důležitost v komunikačním procesu 

uvnitř celé školy. 

Systém kultury školy je možné popsat tak, že vedle základních nehmatatelných 

prvků (hodnoty, normy, vztahy) je možné ji identifikovat podle: 

 Verbálních symbolů (definované cíle, kurikulum, řeč aktérů ve škole, me-

tafory, příběhy, hrdinové školy). 

 Symbolů chování (rituály, ceremoniály, proces výuky, funkční procedury, 

pravidla a organizační řád školy, interakce s nejbližším okolím školy). 

 Vizuálních symbolů (vybavení a pořádek, artefakty, logo a propagační 

předměty). 

Kultura školy může být silná nebo slabá 

Silná kultura je tvořena systémem neformálních pravidel, která vyjadřují to, jak 

se lidé většinou chovají. Silná kultura dává lidem lepší pocit o účelnosti toho, co 

dělají. Usnadňuje jasný pohled na školu, vytváří podmínky pro dobrou komuni-

kaci uvnitř i vně školy, umožňuje rychlé rozhodování, snižuje nároky na kontro-

lu, zvyšuje motivaci a loajalitu všech zaměstnanců i žáků, snižuje fluktuaci, 

zajišťuje stabilitu sociálního systému atd. Je především nositelem základních 

cílů školy a celkové filosofie řízení, činí školu přehlednou a snadno pochopitel-

nou [10].  

Naopak, příliš silná a případně i nezdravá kultura může být velkou brzdou po-

třebných změn v organizaci, inovací atd. 

Determinanty kultury školy 

Mezi vnější determinanty patří: charakter kultur vyšších řádů, geografická dislo-

kace, ekonomický systém, sociální systém, politické preference, legislativa, eko-

logie, úroveň vědy a výzkumu, rychlost zpětné vazby, tržní pozice. 
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Mezi vnitřní determinanty patří: historie školy, její velikost, právní forma, řídící 

styl, zaměstnanci, míra setrvačnosti vžité kultury. 

Analýza a řízení změn kultury školy nejsou jednoduchou záležitostí [20], [6], 

[15]. Právě pro marketing školy a realizaci strategie školy je velmi významné 

zvažovat, jaká je kultura školy a zda podporuje potřebné plánované změny. 

V opačném případě se může totiž stát, že vžitá a konzervativní kultura školy 

zablokuje například realizaci inovace vzdělávacího procesu. Příklady konfliktů 

kultury školy se strategií se v praxi poměrně často vyskytly při realizaci tzv. 

kurikurální reformy. Konflikty různých kultur škol se zase objevovaly při slučo-

vání dvou odlišných subjektů při optimalizaci sítě škol v regionech. 

Řízení změn kultury školy je náročnou záležitostí a větší změna kultury organi-

zace obvykle realizuje v horizontu 3 – 5 let. 

Image školy 

Mezi nejdůležitější úkoly Public Relations pro školy patří šíření dobrého jména, 

budování příznivé image a dlouhodobých vztahů s širokou veřejností. 

Image je výsledkem prezentace respektive vnímání prezentace školy veřejností. 

Image představuje určitou zkratku hodnocení školy a skládá se z objektivních 

i subjektivních, správných, ale i nesprávných představ, postojů a zkušeností jed-

notlivce a skupiny lidí o určité škole nebo vzdělávacím programu. Prochází vý-

vojem, je měřitelná a přes určitou stabilitu je i ovlivnitelná v rámci dlouhodobé 

koncepce. 

Zejména v souvislosti se školstvím je potřebné zdůraznit, že důvěryhodnost je 

podstatnou součástí image.  

Pro vzdělávací instituci se stává životně důležité sledování toho, jak se na ni 

veřejnost dívá, jaké má o ní představy a jaké očekávání spojuje s realizací jejího 

vzdělávacího programu a dalšími službami, které nabízí. 

Příznivá image vzdělávací instituce má velký význam a je v této souvislosti nut-

né si uvědomit, že image vzdělávacích institucí bývá relativně stabilní a nelze ji 

rychle měnit změnou strategie vztahů s veřejností. Přitom management škol 

musí počítat s tím, že lidé reagují na image školy a nemusí mít vždy reálnou 

představu o současné realitě v konkrétní škole. Je úlohou managementu právě 

prostřednictvím marketingové komunikace a zejména pomocí Public Relations 

pečovat o image školy. 

8.6  MARKETINGOVÝ VÝZKUM A ŠKOLA 

Úlohou marketingového výzkumu je poznávání a naslouchání zákazníkům 

školy. Zde tím myslíme především zákazníkům školy, kteří jsou v „klientském 
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vztahu“, tzn. žáci, studenti, rodiče, učitelé nebo v „odběratelském vztahu“, tj. 

pro ZŠ to jsou střední školy, pro SŠ a VŠ to jsou například zaměstnavatelé atd. 

Foret a Stávková [7, s. 13] uvádějí: „Naše poznávání zákazníků by se v každém 

případě mělo opírat o objektivizované a systematické postupy, jak je přinesl 

a rozvinul současný marketingový výzkum“. Zejména uvnitř školy bude marke-

tingový výzkum spojen s pedagogickým výzkumem [8] a jeho aplikací. 

Z hlediska obecné metodologie výzkumu rozlišujeme výzkum následovně: 

 Popisný či deskriptivní výzkum. Jeho výstupy popisují jevy, se kterými se 

v souvislosti s řízením marketingu ve škole setkáváme, a obvykle zachy-

cuje, jak v určitém okamžiku vypadá sledované téma. Je běžně používaný 

pro audit školy či výroční zprávu školy. 

 Diagnostický neboli kauzální výzkum. Ten již nejenom popisuje, ale i hle-

dá příčiny jevů, souvislosti, vztahy příčiny a následku atd. Hledá odpovědi 

na otázku proč je daný jev takový. Evidentně je patrné, že v oblasti škol-

ství je často spojen s pedagogickým výzkumem. 

 Prognostický výzkum, jehož úlohou je postihnout vývojové trendy a před-

povědět budoucí stav. Odpovídá na dotaz, kam směřuje vývoj jevu či 

problému apod. Jeho přiměřenou aplikaci využijeme opět při strategickém 

plánování rozvoje školy, ale též při řešení pedagogických jevů, rozvoji ku-

rikula atd. 

Výzkum samozřejmě dělíme i podle povahy dat, se kterými pracujeme na kvali-

tativní a kvantitativní. Často dnes používáme i tzv. smíšený design, kdy napřík-

lad nejdříve uděláme kvantitativní průzkum a potom kvalitativními metodami se 

snažíme do hloubky pochopit problém či jev. Jindy naopak novou problematiku 

popíšeme nejdříve kvalitativním přístupem a vytvořenou hypotézu se snažíme 

dokázat následným kvantitativním výzkumem. 

V prostředí školy budeme spíše realizovat drobné průzkumy a dílčí studie. Nic-

méně právě v marketingovém plánování můžeme i účinně využívat tzv. sekun-

dární data z již realizovaných marketingových či pedagogických výzkumů. 
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9  VEDENÍ LIDÍ VE ŠKOLSKÉ ORGANIZACI 

Klíčová slova: lídr, manažer, styly vedení, motivace, stimulace, motivační teorie, moti-
vační program školy, konflikt, problém, druhy konfliktů, řešení konfliktů, komunikace, 
zpětná vazba, druhy komunikace, komunikační typy. 

9.1  STYLY VEDENÍ 

Termín vedení (anglicky leadership – výraz často používaný i v češtině) se obje-

vuje až v druhé polovině 20. století – před tím bylo vedení lidí součástí mana-

gementu. Důvodem osamostatnění vedení je především důraz této činnosti na 

spolupráci vedoucího zaměstnance s podřízenými, která se v současné době do-

stává do popředí. „Podstatou leadershipu je tedy také změna ve způsobech práce 

s lidmi. Už to nejsou podřízení, ale spolupracovníci, aktivní, motivovaní 

a schopní (kompetentní) spolutvůrci cílů…“ [19]. Tím se vedení odlišuje od 

řízení, kladoucího důraz spíše na příkazy a hierarchii nadřízenosti a podřízenosti. 

„Leadership je srdeční záležitost, spojená s osobností a vizí. Leadership je umě-

ní. Management je mozkem spjatým s přesnými statistickými propočty a meto-

dickými pokyny. Management je věda. Manažeři jsou důležití… Lídři jsou nepo-

stradatelní…“ [2]. Osobnostní rovinu lídra zdůrazňuje i Adair, který kromě zna-

lostí a dovedností klade důraz i na charakter lídra: „Můžete být jmenován mana-

žerem, ale nestanete se lídrem, dokud vaše osobnost, charakter, znalosti a do-

vednosti při plnění úkolů nejsou uznány ostatními“ [2]. Ten, kdo vede, je ozna-

čován jako leader (běžně se používá i počeštělé lídr), a člověk, který řídí, se 

nazývá manažer. Kým je tedy ředitel školy? Je manažerem nebo lídrem?  

Ředitel školy je funkce (pracovní pozice) a v této funkci je možné vykonávat 

více rolí. Role je chápána [14] jako množství úloh vykonávaných v rámci funk-

ce. U vedoucího zaměstnance se jedná o tři základní role: roli lídra, roli mana-

žera a navíc ještě specifickou roli podle Plamínka [14] a tou je role vykonavate-

le. V rámci role lídra ředitel školy určuje (ve spolupráci s ostatními kolegy) vizi 

organizace, motivuje své podřízené k naplnění této vize a průběžnou komunikací 

s nimi získává zpětnou vazbu o své činnosti. Někteří autoři v rámci lídrovské 

role mluví o výchově následovníků, kdy ředitel sám svým příkladem a nikoliv 

příkazy vyvolává u podřízených žádoucí činnost. Jedná se o to „… být modelem 

žádoucích vlastností a současně stimulovat a podporovat takové chování u dru-

hých“ [16]. Jako manažer ředitel školy vykonává základní manažerské funkce, 

podle [21] se jedná o tzv. sekvenční a paralelní funkce. Sekvenční manažerské 

funkce (plánování, organizování, výběr zaměstnanců, vedení lidí a kontrola) jsou 
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samostatné, zatímco paralelní funkce mohou prostupovat (analýza, rozhodování, 

implementace) dříve uvedenými sekvenčními funkcemi, protože se vždy vztahu-

jí k určité konkrétní činnosti. V této odkazované literatuře ještě patří vedení lidí 

mezi manažerské funkce. Tureckiová [20] zaujímá opačný pohled – leadership 

chápe jako něco, co předchází managementu (nejprve je nutná vize, teprve pak 

lze realizovat další procesy) a co zároveň management obsahuje (bez naplnění 

manažerských funkcí nelze vizi realizovat). Z hlediska postavení ředitele školy 

je zřejmé, že jeho činnost bude pokrývat obě role. Zastoupení jednotlivých rolí 

záleží na jeho znalostech a dovednostech, ochotě a možnosti delegovat některé 

činnosti na podřízené, na velikosti školy i jejím umístění. Poslední rolí ředitele 

školy je role vykonavatele – vykonavatelé „… dosahují výsledků bezprostředně 

svou prací…“ [14]. Ředitel školy jako vykonavatel koná přímou vyučovací po-

vinnost a tím bezprostředně dosahuje výsledku – naplnění školního vzdělávacího 

programu.  

Ředitel školy vedoucí své kolegy k naplnění cíle školy uplatňuje různé styly 

vedení. Styl vedení „…predstavuje jeho celkový spôsob jednania s ľuďmi a ich 

ovplyvňovanie.“ [12]. Styly vedení procházely postupným vývojem – od důrazu 

na charakteristické rysy vedoucího zaměstnance přes možné zapojení spolupra-

covníků do vedení a situačního přístupu až k novému vedení.  

Teorie rysů vycházela z přesvědčení, že dobrým vedoucím se člověk rodí. Proto 

základem veškerého vedení byl správný personální výběr. Preferovaly se takové 

vlastnosti, jako čest, integrita, charisma, sebedůvěra… Dnes převažují názory 

[19], že některé vlastnosti jsou vrozené, ale musí být dále rozvíjeny, popř. mo-

hou být plně vypěstovány. Ve čtyřicátých letech ustupuje teorie rysů do pozadí 

a objevuje se nový přístup k vedení podle toho, jak je vedoucí ochoten zapojit 

zaměstnance do řízení a také podle svého zaměření. Z hlediska účasti zaměs-

tnanců na řízení hraje hlavní roli ochota vedoucího zaměstnance nechat své pod-

řízené participovat na řízení. Dílčí styly popisuje tabulka 5 [20]. 

Tab. 5 Styly vedení podle účasti zaměstnanců na vedení 
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Jednotlivé dílčí styly jsou prostřednictvím linky: Přikaž → vysvětli → konzultuj 

→ sdílej → deleguj, jsou odrazem postupného zapojování podřízených do řízení. 

Pokud ředitel uplatňuje autoritativní styl, jeho vedení stojí na příkazech a na 

plnění úkolů mu záleží více než na lidech. Ředitel sám rozhoduje o všem, mnohé 

činnosti i sám vykonává, což odůvodňuje svou konečnou odpovědností za chod 

školy. Tento styl potlačuje účast zaměstnanců ve vedení i jejich rozvoj a je odů-

vodnitelný pouze v krizových situacích nebo v případě naléhavé změny, která je 

podřízenými odmítána. Autoritativní styl využívali někteří ředitelé v začátcích 

tvorby školních vzdělávacích programů, v případech, kdy učitelé neviděli, nebo 

nechtěli vidět přednosti tvorby vlastních vzdělávacích dokumentů. Výhodou 

autoritativního stylu vedení je jasné definování požadavků a rychlost. V mezní 

situaci může autoritativní styl přerůst ve styl autoritářský (někdy nazývaný 

vykořisťovatelský), při kterém jednání vedoucího zaměstnance naplňuje termín 

bossingu. Přechod od direktivních stylů vedení (autoritářského a autoritativního) 

k účasti zaměstnanců na vedení představuje konzultativní styl, kdy sice ředitel 

rozhoduje sám, ale svá rozhodnutí konzultuje s kolegy, i když se jimi ne vždy 

řídí. Příkladem tohoto stylu je například udělování důtek ředitele školy – ředitel 

využívá pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, ale o udělení rozhoduje 

sám. Vyšší stupeň účasti představuje styl participativní, kdy je přijato nejlepší 

řešení bez ohledu na to, kým bylo navrženo. Tento styl již vyžaduje ochotu ředi-

tele přijmout jiný názor, neznamená však ještě předání pravomocí. Příkladem 

může být např. organizace některých akcí, kdy ředitel souhlasí s jiným návrhem, 

ponechává si však řízení a konečnou kontrolu. Konzultativní a participativní styl 

někteří autoři zahrnují do stylu demokratického, který podle posledních výzku-

mů na školách převládá. Ředitel (nechám si poradit, dokáži povzbudit, jsem 

uznalý, mám zájem o lidi) při něm konzultuje svá rozhodnutí a přejímá návrhy 

ostatních, čímž podporuje angažovanost a iniciativu podřízených, ale zároveň je 

i motivuje. Možnou nevýhodou je pomalost procesů a ztráta efektivního nasmě-

rování. Ve školách, kdy existuje vyšší stupeň důvěry mezi ředitelem a jednotli-

vými učiteli, je demokratický styl v určitých oblastech nahrazován stylem dele-

gativním, který představuje nejvyšší stupeň účasti zaměstnanců na vedení a při 

kterém im ředitel předává odpovědnosti a pravomoci. V literatuře se za delega-

tivním stylem někdy objevuje styl liberální, který znamená „volnou ruku“ pro 

podřízené bez předání konkrétní odpovědnosti. Tento styl je ve školách používán 

výjimečně právě kvůli konečné odpovědnosti ředitele školy.  

Další dimenzí z hlediska stylů vedení je zaměřenost řídící práce vedoucího za-

městnance – vedení je zaměřené na lidi nebo na úkoly (v některých pracích se 

objevuje ještě třetí styl, zaměření na moc, kdy manažer využívá své postavení). 

Tento styl charakterizuje manažerská mřížka (tab. 6) [18], na jejíž vodorovné 

ose je vyznačen zájem vedoucího zaměstnance o úkoly, tj. o dosažení co nejlep-

ších výsledků, a na svislé zájem o lidi, tj. snaha o uspokojování potřeb zaměst-

nanců. 
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Tab. 6 Manažerská mřížka 

Z
áj
em

 o
 l
id
i V
el
k
ý

 

9 1.9.        9.9. 

8          

7          

6          

5     5.5     

4          
M
al
ý

 
3          

2          

1 1.1.        9.1. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Malý Velký 

Zájem o úlohy 

 

Jednotlivé oblasti v manažerské mřížce jsou charakterizovány následovně: 

1.1. (volný průběh) 

Ředitel je pasivním článkem organizace, nemá zájem ani o úkoly, ani o lidi. 

Soustředí se sám na sebe a své postavení využívá pro vlastní prospěch. Nejsou 

rozdělené konkrétní úkoly, ani přidělené odpovědnosti.  

9.1. (autoritativní přístup) 

Ředitel považuje podřízené pouze za vykonavatele svých příkazů. Cíle si stanoví 

sám, bez účasti ostatních, dosahuje jich na základě příkazů a důsledně je kontro-

luje. Důležitý je výkon, nikoliv lidé. 

1.9. (vedení zájmového klubu) 

Oblast na rozdíl od předchozí oblasti 9.1 je sice příznivou pro mezilidské vztahy, 

ale úkoly a následně cíle ustupují do pozadí. Lídr je ohleduplný a pozorný 

k potřebám lidí, pracovní tempo a výsledky nejsou důležité. 

5.5.  (rutinní vedení) 

Tato „zlatá střední cesta“ znamená splnit úkoly, ale s nikým nejít do konfliktu. 

Rutinní vedení znamená splnit úkol a zajistit přitom vztahy, které nenarušují 

pracovní morálku. 

9.9. (týmový přístup) 

Nejvyšší zájem o lidi i o úkoly – ideální styl vedení pro efektivní školu. Předsta-

vuje dosahování cílů za rozhodovací účasti spolupracovníků. Nutná je vysoká 

angažovanost zaměstnanců i vysoká úroveň ředitelových manažerských doved-

ností. 

V manažerské mřížce nelze znázornit ještě další dva uváděné styly vedení: pa-

ternalista a oportunista. Vedoucí – paternalista střídá zájem o lidi a o úkoly 
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a přistupuje k zaměstnancům jako rodič k dětem jsou-li poslušní, stará se o jejich 

potřeby, nepodřizují-li se jeho autoritě, tvrdě je postihuje. Oportunista pak pou-

žívá všechny styly, ale neprincipiálním způsobem, jen pro svůj vlastní prospěch. 

Nedokonalostí dříve uvedených stylů vedení byla skutečnost, že nezvažovaly 

konkrétní situaci. Proto se objevuje další dimenze, a tou je situace. V situačním 

stylu vedení se uplatňují tři proměnné: vedoucí zaměstnanec, podřízení a situa-

ce. „Neexistuje žádný styl vedení, který by byl vždy nejlepší. Styl závisí částečně 

na situaci, na jedincích se kterými pracujeme a na vaší osobnosti“ [2]. Podle 

zralosti podřízených vedoucí zaměstnanec jedná více nebo méně direktivně 

a více nebo méně podporuje své podřízené – možné styly popisuje tabulka 7 [18]. 

Tab. 7 Styly vedení vycházející z chování lídra 

Podpůrné 

chování 

vysoké Participativní styl 

– vzájemná výměna názo-

rů mezi lídrem a spolu-

pracovníky 

– lídr usnadňuje proces 

rozhodování 

– důraz na další rozvoj 

zaměstnanců 

Konzultativní styl 

– pracovníci si osvojili po-

třebné znalosti 

– lídr vysvětluje svá rozhod-

nutí 

– umožňuje zaměstnancům 

zpětnou vazbu 

nízké Delegativní styl 

– lídr předává své odpo-

vědnost a pravomoci 

– aktivita na pracovnících 

Direktivní styl 

– nízká pracovní zralost pod-

řízených 

– zadání konkrétních úkolů 

– následná kontrola 
 nízké vysoké 

 Direktivní chování 

 

V rámci situačního stylu vedení je ještě nutné zdůraznit, že: „ … by bylo chybou 

domnívat se, ža všichni pracovníci „dozrají“ až k participativnímu či delegativ-

nímu stylu řízení (vedení. Jsou dokonce i profese nebo činnosti, kde to není po-

třebné, a tudíž ani efektivní.“ [19].  

V poslední době se do stylů vedení promítá stále více proměnných a v teoriích 

managementu a leadershipu se objevují transformační a transakční styly avizují-

cí nové vedení. Transakční styl představuje vzájemnou výměnu, čili transakci, 

tj. zaměstnanec poskytuje své znalosti, dovednosti a zkušenosti a zaměstnavatel 

ho za to odměňuje. Tento styl (někdy označovaný jako „mužský“ nebo „hard“ 

styl) staví na nařízeních a kontrole, odměně a trestu. Transformační („ženský“ 

nebo „soft“) styl je charakterizován participací a motivací zaměstnanců a je čas-

to spojován s emoční inteligencí. Transformační vůdce se vyznačuje vysokým 

charismem a jeho vedení bývá často označováno jako inspirativní. Pojmenování 

obou stylů vychází z odlišného pohledu (i když mu nelze přiřazovat stoprocentní 
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platnost) mužů a žen. Muže více zajímá výsledek, dosažení cíle, postavení, moc, 

soutěž i boj s konkurencí. Ženy se více soustřeďují na mezilidské vztahy, komu-

nikaci, spolupráci a účast. 

Jednotlivé styly vedení sice sledují různé dimenze (role vedoucího zaměstnance, 

účast zaměstnanců na řízení, zaměřenost vedoucího zaměstnance nebo zohled-

nění situace), ale lze najít odpovídající si charakteristiky, jak ukazuje tabulka 8. 

Tab. 8 Komparace stylů vedení 

Vedení z hledi-

ska rolí 

Účast pracovníků 

na vedení 

Zaměřenost 

vedoucího  

zaměstnance 

Situační vedení 

manažer 
autoritativní styl 

vedení 

zaměření na 

úkoly 
direktivní  

lídr 
demokratický styl 

vedení 
zaměření na lidi 

participativní 

delegativní  

konzultativní  

 
liberální styl vedení 

  

 

Ředitel školy musí využívat pro efektivní vedení lidí rozhodně celou škálu stylů 

řízení – záleží ovšem na jejich správné volbě, aby takové ovlivňování podříze-

ných vedlo k naplnění cíle školy. 

9.2  UPLATŇOVÁNÍ MOTIVACE 

Termín motivace je často skloňován ve všech pádech, ale jeho vymezení se 

často omezuje pouze na finance. Přitom motivačních strategií se nabízí celá řada 

a jen na řediteli školy, jak je využije. Samotná motivace je: „…vnitřním proce-

sem, který vyjadřuje touhu a vůli (ochotu) člověka vyvinout určité úsilí vedoucí 

k dosažení subjektivně významného cíle nebo výsledku.“ [3]. Tento proces je 

charakterizován třemi dimenzemi [3]: 

 Dimenze směru – činnost se zaměřuje určitým směrem.  

 Dimenze intenzity – úsilí jedince o dosažení určitého cíle. 

 Dimenze stálosti (vytrvalosti) – pokračování v činnosti stejným směrem 

a se stejnou intenzitou i v situaci, kdy se setká s různými nezdary. 

V rámci pracovního procesu se uplatňuje pracovní motivace, která představuje 

„… vyjádření přístupu jednotlivce k práci, jeho ochoty pracovat, vycházející 

z nějakých vnitřních pohnutek.“ [19]. V rámci této motivace se uplatňují jak 

motivy přímé, kdy samotná práce je pro zaměstnance zdrojem uspokojení, tak 
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motivy nepřímé, které představuje především plat. Motivace představuje vnitřní 

psychickou sílu a je záležitostí každého jedince. Pokud ředitel školy působí na 

své podřízené a přesvědčuje je o potřebě určité činnosti, jedná se o stimulaci. 

„Stimulací rozumíme vnější působení na psychiku člověka, v jehož důsledku 

dochází k určitým změnám jeho činnosti prostřednictvím změny psychických 

procesů, především pak prostřednictvím změny jeho motivace.“ [3, s. 364]. Ide-

ální situaci představuje skutečnost, kdy stimulační působení ředitele školy je 

v souladu s motivačním profilem člověka. Základní podmínkou úspěšné stimu-

lace je tedy znalost zaměstnanců. Pokud je stimulace v hlubokém rozporu s oso-

bou zaměstnance a vyhovuje pouze cílům působícího jedince, jedná se o mani-

pulaci. Velmi často je termín stimulace zaměňován (a to i v odborné literatuře) 

s termínem motivace. A vzhledem i k tomu, že stimulační působení ředitele ško-

ly s cílem dosáhnout naplnění školního vzdělávacího programu je v souladu 

s pracovní motivací jeho podřízených, bude v dalším textu uváděn pouze termín 

motivace. Poměr motivace a stimulace a zároveň sjednocení obou termínů vy-

jádřil Adair: „Padesát procent motivace vychází z osoby samotné a dalších pade-

sát procent z prostředí, obzvláště z vedení, se kterým se v tomto prostředí setká-

vá.“ [1]. 

Pro volbu efektivních motivačních strategií je potřebné vycházet ze zavedených 

motivačních teorií. Hierarchii lidských potřeb vymezuje Maslowova pyramida 

potřeb (obr. 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25   Maslowova pyramida potřeb 

 
Sebe- 

aktualizace 

Potřeby 

uznání 

 

Sociální  

potřeby 

 

Potřeby  

bezpečí 

 

Fyziologické  

potřeby 



183 

183 

Maslowova pyramida popisuje postupně jednotlivé motivační potřeby. Pokud je 

daná potřeba uspokojena, zaměstnanec se snaží o naplnění další, vyšší potřeby, 

protože uspokojená potřeba ho přestává motivovat. Některá patra mohou být 

v rámci pracovní motivace přeskočena – např. introvertní učitel IKT nebude 

toužit po začlenění do kolektivu učitelů, ale bude ho určitě motivovat uznání od 

okolí a vlastní seberealizace. 

Maslowova pyramida potřeb měla vliv na vznik dalších teorií, kromě jiného 

i Herzbergovy teorie dvou faktorů – jedná se o motivující a hygienické fakto-

ry. Motivující faktory vedou k dlouhodobějšímu uspokojení a jsou zaměřené na 

práci samotnou. Jedná se o svěření odpovědnosti za určitý úkol, projevení uznání 

ze strany vedoucího zaměstnance nebo možnost profesního růstu. Hygienické 

(někdy nazývané udržovací) faktory nemají přímý vliv na motivaci a vztahují se 

spíše k organizaci pracovního prostředí, administrativu a celkové podmínky ve 

škole. Ale i když nejsou motivační, při jejich absenci nebo nižší kvalitě samo-

zřejmě dochází k nespokojenosti zaměstnanců.  

Maslowova i Herzbergova teorie jsou zaměřené na jednotlivce a sledují uspoko-

jení jeho jednotlivých potřeb. Oproti tomu McGregorova teorie X a Y se zabý-

vá zaměstnanci obecně a rozděluje je do dvou skupin: první skupina zaměstnan-

ců (označených X) pracuje nerada a práce pro ně představuje nutný zdroj obživy. 

Druhá skupina zaměstnanců (Y) naopak nachází v práci uspokojení a považuje ji 

za nedílnou součást života. Zatímco pracovníci X vyžadují autoritativní vedení, 

pracovníci Y jsou vděčni za samostatnost v rozhodování a tím mají nárok na 

demokratické vedení. 

Teorie očekávání Victora Vrooma je zaměřená na samotný pracovní proces 

a popisuje nutné podmínky pro to, aby se pracovníci chovali požadovaným způ-

sobem. Pracovníci musí sdílet cíl, věřit v jeho dosažení a být ujištěni o tom, že 

po dosažení cíle je čeká odměna.  

Další teorií zaměřenou na pracovní proces je Adamsova teorie spravedlivé 

odměny. Tato teorie poukazuje na skutečnost, že každý zaměstnanec srovnává 

své úsilí s úsilím ostatních a v těchto dimenzích posuzuje svou odměnu. Odměna 

tak může být spravedlivá (za stejné pracovní úsilí dostávají všichni stejnou od-

měnu), nespravedlivá (zaměstnanec obdrží menší odměnu než ostatní) nebo více 

než spravedlivá (zaměstnanec obdrží za stejnou práci vyšší odměnu než ostatní). 

Není bez zajímavosti, že jak odměna nespravedlivá tak odměna více než spra-

vedlivá vedou k demotivaci.  

Kromě uvedených motivačních teorií lze pro tvorbu správné motivační strategie 

využít výsledků výzkumných šetření. Časopis Moderní řízení [7] zveřejnil po-

ložky, které zaměstnance nejvíce motivují a které jsou naopak demotivační. 

Mezi motivující položky patří: plat a benefity, náplň práce, dlouhodobá perspek-

tiva, pracovní doba, možnost spolupodílet se na řízení a rozhodování, týmový 

duch a otevřená komunikace. Demotivující položky jsou nedodržení dohod, 
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neúspěchy firmy jako celku, žádný platový a kariérní růst, příliš autoritativní 

řízení a nevymezené kompetence a nemožnost zapojit se do týmu, popř. přílišná 

soutěživost mezi týmy.  

Na základě znalosti teorie a s uplatněním výzkumných šetření je možné přistou-

pit k vytvoření motivační strategie ředitele školy konkretizované v motivačním 

programu školy. Motivační program školy je obvykle rozdělen do dvou částí, 

a to na část finanční motivace a část motivace nefinanční. Kritéria finanční mo-

tivace vyplývají z vnitřního platového předpisu a týkají se jak celoročních čin-

ností, tak jednorázových akcí. Odměna za průběžné činnosti se promítá do osob-

ního příplatku a může být udělena např. za vedení školní knihovny nebo kabi-

netní sbírky, za uvádění začínajícího učitele nebo za garanci začleňování cizinců 

do výchovně vzdělávacího procesu. Mezi oceňované jednorázové činnosti patří 

příprava a realizace akcí školy, vedení krátkodobých projektů nebo výjezdy se 

žáky. Veškerá finanční ocenění musí naplňovat Adamsovu teorii spravedlivé 

odměny. Nefinanční motivace bývá často účinnější než motivace finanční. Zá-

kladem nefinanční motivace je zaméstnancovo ztotožnění se s profesí a její při-

jetí jako nedílné součásti života. Ředitel školy pro toto přijetí ale musí vytvářet 

podmínky, přidělovat práci zdůrazňující prvky samostatnosti a tvořivého myšle-

ní,zaměstnance v jeho činnosti povzbuzovat a podporovat a vytvářet mu pod-

mínky pro jeho další rozvoj. Pokud se jedná o konkrétní položky nefinanční 

motivace, patří sem rozvržení pracovní doby (uspořádání přímé pedagogické 

činnosti podle požadavků zaměstnance), možnost a financování dalšího vzdělá-

vání. Vrcholem nefinanční motivace je veřejné uznání práce zaměstnance a na-

bídka vyššího funkčního zařazení (zástupce ředitele). Motivační program školy 

ale nenaplní svůj účel, pokud ho ředitel školy neprodiskutuje s kolegy. Kromě 

obecného seznámení je nedílnou součástí motivační strategie ředitele školy roz-

hovor se zaměstnanci na začátku školního roku, kde dochází k nastínění jejich 

cílů a očekávání ředitele. Tyto cíle a očekávání jsou během roku průběžně sle-

dovány v rámci ředitelova hodnocení a učitelova sebehodnocení a v závěru roku 

vyhodnoceny. Poté, podle naplnění kritérií motivačního programu, dochází k od-

měňování zaměstnance a stanovení jeho dalších rozvojových cílů. Tím motivač-

ní strategie naplní i výchovně vzdělávací funkci školy, která se odvíjí od moti-

vovaného pedagogického zaměstnance. 

9.3  DRUHY KONFLIKTŮ A ZPŮSOBY JEJICH ŘEŠENÍ 

Slovo konflikt je latinského původu (confliktus = srážka) a znamená: „… střet-

nutí dvou nebo více zcela nebo do určité míry navzájem se vylučujících či proti-

chůdných snah, sil a tendencí.“ [9]. Konflikty jsou běžnou součástí života každé 

organizace, a tedy i školy – a s touto skutečností je třeba počítat a využívat ji pro 

rozvoj. „Konflikty nemohou být nikdy zcela eliminovány a ani by to nebylo žá-

doucí – organizace by se tak vystavovala riziku stagnace a ztráty schopnosti 
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reagovat na změnu.“ [3]. Záleží ovšem na tom, zda konflikty ředitel školy chápe 

jako přítěž a ohrožení své pozice nebo jako výzvu je vyřešit a poučit se z nich. 

Konflikt je charakteristický přítomností emocí, které se obvykle projevují nelo-

gickou, citově zabarvenou argumentací, zkresleným popisem událostí, popř. 

nerespektováním autority. Pokud se emoce odstraní, konflikt se změní v prob-

lém, který vzhledem ke klidnější atmosféře je jednodušeji řešitelný. O tom, jak 

bude s konflikty nakládáno, určuje především ředitel školy, proto je důležité, aby 

znal teorii konfliktů, od jejich vzniku, přes vývoj, způsob řešení i prevenci. 

„Problém nevězí v tom, že konflikty mezi námi jsou, ale v tom, jak tyto konflikty 

řešíme, v tom, co děláme, aby k nim nedocházelo, případně i v tom, co děláme 

pro to, aby tam, kde k nim dochází, nebyly tak děsivé.“ [9]. 

Konflikty se mohou dělit podle počtu zúčastněných osob nebo podle dominance 

určité psychologické charakteristiky. Podle počtu osob konflikty dělíme na [9]: 

intrapersonální, interpersonální, skupinové, meziskupinové a ostatní (např. kon-

flikt jedince se skupinou). 

Intrapersonální konflikty probíhají uvnitř nitra jedince a jsou pro ředitele školy 

velmi obtížně rozpoznatelné. Často je jejich příčinou duševní onemocnění, které 

vyžaduje péči specialisty. Interpersonální konflikty vznikají mezi dvěma za-

městnanci a představují nejčastější druh konfliktů. Mohou se rozvíjet mimo 

ustanovené pracovní skupiny nebo týmy, ale také uvnitř těchto seskupení – ta-

kové skupinové konflikty je nutné řešit s ohledem na celou pracovní skupinu 

nebo tým. Často se také objevují meziskupinové konflikty, na základních ško-

lách jsou to například konflikty mezi 1. a 2. stupněm, 1. stupněm a školní druži-

nou (školským klubom detí v SR) nebo mezi pedagogickými a provozními za-

městnanci. Možný je i konflikt jedince se skupinou, obvykle se jedná o někoho 

z vedení školy a jeho rozpor s určitou skupinou zaměstnanců, kteří nechtějí vy-

hovět požadavkům vedení.  

Další možné dělení konfliktů podle dominance určité psychologické charakteris-

tiky [9]: konflikty představ, konflikty názorů, konflikty postojů a konflikty zájmů. 

Konflikty představ vznikají na základě smyslového vnímání, které je zkresleno 

očekáváním, předsudky nebo fantazií. Pokud se představa spojí s hodnotícím 

soudem, vzniká konflikt názorů, pokud se ještě spojí s osobním citovým vzta-

hem, dostáváme se ke konfliktu postojů. Poslední kategorii pak představují 

konflikty zájmů, které jsou obtížně řešitelné z důvodu odlišných potřeb účast-

níků konfliktu. Ředitel školy musí u tohoto druhu konfliktu rozeznat, které zá-

jmy jsou pro účastníky sporu klíčové a tedy rozhodující, které jsou podružné 

a také ty, které soupeřící strany vytváří za účelem získání lepší vyjednávací po-

zice.  

Každý konflikt se určitým způsobem vyvíjí [15]. Před vznikem konfliktu existu-

je v organizaci rovnovážný stav, uvnitř kterého se začínají objevovat varovné 

signály. I když účastníci konfliktu v této fázi jakýkoliv rozpor odmítají připustit, 
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emočně inteligentní ředitel nesmí tyto drobné signály ignorovat. Postupně se 

rozvíjejí odlišnosti charakterizované obecným odsuzováním druhé strany vedo-

ucí až k polarizaci, která znamená definitivní potvrzení nesouhlasných stanovi-

sek. Následná separace směřuje k odmítání sdílení společného prostoru a vede 

až k destrukci. Destrukce je ve znamení poškození druhé strany i za cenu ublí-

žení sebe sama. Konečná fáze vývoje konfliktu se nazývá vyčerpání, ve které 

konflikt vygradoval v definitivní ukončení vztahů. Možností je i přechod kon-

fliktu do latentní podoby, která ovšem hrozí jeho opětovným vznikem. Z hledi-

ska úspěšného řešení konfliktu je vhodné jeho zachycení nejpozději ve fázi od-

lišností, případně ještě v období polarizace.  

Konkrétní řešení konfliktu je rozděleno do několika kroků [18]. Prvním krokem 

je konkrétní definování konfliktu, tady přesné vymezení toho, čeho se konflikt 

týká a koho se dotýká. Následuje podrobnější analýza a probrání možných va-

riant řešení. Následuje vyhodnocení variant řešení, výběr konkrétní strategie 

a vlastní realizace zvoleného řešení. Poté je nutné vyhodnocení, poučení se 

z případných chyb a vytvoření preventivních opatření. 

Volba konkrétní strategie řešení záleží na tom, jak jsou obě strany ochotné na 

řešení konfliktu spolupracovat a zároveň také na tom, jak chtějí prosazovat své 

vlastní zájmy. Kombinaci těchto možností ukazuje tabulka 9 [15].  

Tab. 9 Strategie řešení konfliktů 
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ÚNIKOVÝ STYL  
PŘIZPŮSOBIVÝ 

STYL 

Nízká míra spolupráce Vysoká míra spolupráce 

  SPOLUPRÁCE OBOU STRAN 

 

Únikový styl představuje řešení, kdy se konflikt ignoruje a neřeší se. Tato stra-

tegie není vhodná pro definitivní řešení, protože konflikt většinou přejde do 

skryté podoby a po čase se znovu objeví. Ale i tuto strategii (může se popsat 

souslovím „nic nedělat“) lze využít, a to v počátcích řešení konfliktu, kdy je 

potřeba získat čas na zjištění podrobnějších informací nebo ochladnutí emocí. 

Pokud je spolupráce obou stran nízká a snaží se prosadit své vlastní zájmy, vzni-

ká konfrontační styl řešení, který představuje agresivní strategii bez ohledu na 
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ostatní. Konfrontační styl řešení je omluvitelný pouze v situaci, kdy je to jediná 

správná cesta, jak konflikt vyřešit. Paralelou tohoto řešení je autoritativní vedení 

ředitele školy v případě potřeby zajištění bezpečnosti nebo legislativních norem. 

Vysoká míra spolupráce, ale nízké sebeprosazení vyjadřuje přizpůsobivý styl. 

Tento styl představuje nebezpečí v důsledku ztráty vlastního názoru a označení 

za slabou autoritu. Ředitel školy může přizpůsobivý styl využít v případě, že 

jeho zájmy v tomto konfliktu nejsou až tak důležité, zatímco pro druhou stranu 

představují stěžejní záležitost. Kompromisní styl je ideální pro zdánlivé zacho-

vání klidu na pracovišti. Znamená částečné uspokojení obou stran, jeho nebez-

pečí ale spočívá v pozdějším vyvolání pochybností o způsobu řešení. Je dobře 

využitelný, pokud jednání uvázlo na „mrtvém bodě“ a potřebujeme prostor pro 

budoucí definitivní řešení. Nejideálnější strategii řešení konfliktů představuje 

kooperativní styl, který představuje uspokojení obou stran a tím východisko pro 

prevenci dalších konfliktů a dlouhodobou spolupráci.  

Kromě vhodné volby strategie řešení konfliktů je nutné brát v úvahu i spokoje-

nost obou stran. Plamínek [15] k tomuto účelu používá pyramidu struktury 

spokojenosti (obr. 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr. 26   Pyramida struktury spokojenosti 

Nejnižší úrovní spokojenosti je věcná spokojenost, která je spojená s výsledkem 

řešení konfliktu. Vyšším stupněm je pak spokojenost procesní, kdy jsou obě 

strany spokojené s průběhem řešení, tedy např. komunikací, volbou argumentů 

apod. A nejvyšší stupeň představuje osobní spokojenost každého jednotlivého 

účastníka konfliktu, tedy se svým celkovým jednáním a vystupováním.  
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I když bylo na začátku kapitoly řečeno, že konflikty jsou běžnou součástí života 

organizace, je možné jim alespoň částečně předcházet. Mezi základní preventiv-

ní prvky patří stanovení pevných pravidel, efektivní komunikace a emoční inte-

ligence. Běžná pravidla ve školách představují konkrétní pracovní náplně, školní 

řád, vnitřní směrnice školy, strategické dokumenty, školní vzdělávací program 

i další materiály vymezující činnost zaměstnanců. Důležité je, aby tyto materiály 

nejen existovaly, ale aby s nimi byli pracovníci také prokazatelně seznámeni. 

Další preventivní prvek, komunikace, spočívá především v dostatečné a přesné 

informovanosti s využitím zpětné vazby. Důsledně využívaná zpětná vazba za-

mezuje vzniku nesprávného pochopení záležitostí a společně s přesně nastave-

nými pravidly odstraňuje nejasnosti. Třetím, neméně důležitým, ale obtížně 

uchopitelným prvkem, je emoční inteligence ředitele školy i podřízených zaměs-

tnanců. Prostřednictvím rozvinuté empatie lze zachytit konflikt v počátečních 

fázích vývoje, kdy je řešení konfliktu snadnější a jeho dopady nejsou tak zá-

važné. 

9.4  MANAŽERSKÁ KOMUNIKACE 

Komunikace ve školách slouží ke sdělování zpráv nebo vzájemné výměně in-

formací. Komunikátor (mluvčí) předává určité sdělení a komunikant (příjem-

ce) tuto informaci přijímá. Důležitou roli v komunikaci hraje zpětná vazba, 

která slouží nejen k tomu, zda byla informace správně pochopena, ale může se 

stát i podnětem pro rozšíření sdělované skutečnosti. Komunikaci rozdělujeme 

podle několika hledisek. Nejčastější rozdělení je na komunikaci verbální a ne-

verbální. Verbální komunikace, tedy komunikace prostřednictvím slov, může 

být ústní nebo písemná. Výhodou písemné komunikace je její prokazatelnost, ale 

zaostává u ní zpětná vazba, která je v případě ústní komunikace okamžitě mož-

ná. Neverbální komunikace dokresluje verbální komunikaci a bývá často spo-

jena s emocemi, protože vyjadřuje postoj mluvčího nebo příjemce. Do neverbál-

ní komunikace patří tělní pohyby (mimika, gestika, pantomimika), dále proxe-

mika (tělesná vzdálenost v prostoru), haptika (tělesné dotyky), ale také oční kon-

takt a tepelné nebo čichové podněty. Ředitel školy musí sledovat nejen obsah 

verbální komunikace, ale také komunikaci neverbální, která o svém nositeli podá 

často přesnější informaci. Další možné rozdělení komunikace je na komunikaci 

přímou (kontakt komunikátora s komunikantem) nebo zprostředkovanou (pros-

třednictvím třetí osoby, která může předávanou informaci zkreslit), formální 

a neformální nebo interpersonální a skupinovou (ředitel komunikuje s jednotliv-

cem nebo se skupinou).  

Typologií lidí z hlediska komunikace se zabýval Šuleř [18] a podle zastoupení 

racionality a emocionality a převahy naslouchání nebo sdělování vytvořil čtyři 

komunikační typy (tab. 10). 
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Tab. 10 Komunikační typy 
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Přátelský typ Expresivní typ 

 

Analytický typ se vyznačuje pomalejším, ale logickým jednáním zaměřeným na 

třídění sdělovaných skutečností. Z hlediska komunikace s analytickým typem je 

pro ředitele školy nutná pečlivá příprava opírající se o logické argumenty. Opa-

kem naslouchajícího analytického typu je sdělující a ambiciózní řídící typ 

s rychlým úsudkem. Jeho snaha mít vše pod kontrolou vede někdy až k agresivi-

tě. Stejně jako u analytického typu je pro jednání s ním důležitá příprava (vyža-

duje to racionalita obou typů), ale u řídícího typu je nutné nechat prostor pro 

rozhodování a zdůrazňovat výsledky jednání. Další dva komunikační typy, přá-

telský a expresivní, se vyznačují citlivostí a vysokou emocionální hladinou – 

přátelský typ se směřováním k ostatním, expresivní naopak zahleděný do sebe. 

Přátelský typ se svou snahou vycházet ostatním vstříc se může projevovat jako 

nerozhodný člověk. Ředitel školy bude v komunikaci s tímto typem úspěšný, 

pokud ho nebude nutit do rychlého rozhodování, ale také nebude jeho názory 

přehlížet. Expresivní typ se vyznačuje touhou po společenském úspěchu, které-

ho poměrně snadno dosahuje svým optimistickým naladěním. Vlivem své ener-

gičnosti může vyvozovat unáhlené závěry. Vhodnou komunikační strategii 

s tímto typem představuje vytvoření prostoru pro jeho názory, ale nesmí se mu 

nikdy přenechat vedení komunikace. Poznání komunikačních typů je důležité 

nejen pro výběr vhodné komunikační strategie, ale také pro zjištění možností 

vzájemné spolupráce. Dobře spolu budou vycházet typy analytický a řídící, ana-

lytický a přátelský a přátelský a expresivní. Naopak špatná spolupráce s největší 

pravděpodobností vznikne u typů analytického a expresivního, řídícího a expre-

sivního a řídícího a přátelského. Kritéria volby svého zástupce tak může ředitel 

školy upřesnit podle vlastního komunikačního profilu a možného spolupracují-

cího typu.  

Ředitel školy v rámci své komunikace sděluje informace jak uvnitř školy (vnitřní 
komunikace) tak i mimo školu (vnější komunikace). Vnitřní komunikace se 
dotýká zaměstnanců a žáků školy, vnější pak rodičů, široké veřejnosti, zřizovate-
le a různých kontrolních orgánů. Nejčastější vnitřní komunikací ředitele školy 
jsou rozhovory a vedení porad. U každého rozhovoru je nutné zachovat určité 
organizační podmínky, které začínají výběrem vhodné místnosti, příhodným 
rozsazením a dobře zvoleným časem. Samozřejmostí je také zajištění klidného 
prostředí bez rušivých vlivů. Vlastní rozhovor má tři fáze: přípravu rozhovoru, 
vlastní rozhovor a vyhodnocení rozhovoru. Příprava rozhovoru začíná u uvědo-
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mění si cíle rozhovoru, vymezení jeho struktury a shromáždění potřebných in-
formací. Pokud se bude jednat např. o přijímací pohovor, je zřejmý jeho cíl 
(získání nového zaměstnance), struktura (systém otázek) ale je nutné i shromáž-
dění informací (životopisy uchazečů, reference). Vlastní rozhovor pak začíná 
přivítáním a předáním slova zaměstnancovi. Tento krok umožňující uchazeči 
vyjádřit svoje názory (např. motivaci pro výkon dané pracovní pozice, důvody 
ucházení se o práci na dané škole, ochotu pro výkon nadstandardních aktivit) je 
pro ředitele nezbytný pro upřesnění informací a případnou změnu strategie roz-
hovoru. Následuje sdělení ředitele školy, vzájemné vyjasnění stanovisek a závěr. 
V případě hodnotícího pohovoru je nutné oddělit momentální výkon zaměs-
tnance od jeho osobnosti, negativní záležitosti sdělovat taktně a hledat jejich 
příčiny. Na základě zjištěných příčin je možné vymezit změnu, se kterou musí 
souhlasit obě strany. Vyhodnocení rozhovoru provádí ředitel školy po jeho 
skončení, a to především jako sebereflexi vlastních manažerských dovedností. 
Právě u hodnotícího pohovoru se nejčastěji u vedoucích zaměstnanců vyskytují 
chyby: středová tendence k hodnocení nebo naopak přílišná shovívavost či přís-
nost, hodnocení podle vlastních měřítek bez ohledu na kritéria, špatně zvolená 
strategie rozhovoru, ale také osobní sympatie či antipatie. U autoritativního ředi-
tele školy se může vyskytnout i potřeba dominance. Chyby se mohou samozřej-
mě objevit i na straně přijímaného nebo hodnoceného zaměstnance. Obvykle se 
jedná o nepřipravenost, nedostatek informací nebo malou otevřenost zpětné vaz-
bě. V případě hodnotícího pohovoru může ředitele školy zaskočit i zaměstnan-
covo neovládání emocí nebo jeho snaha zapůsobit na city. Neodmyslitelným 
dalším druhem vnitřní komunikace ve škole jsou porady. Obdobně jako rozho-
vor má i porada tři části: příprava porady, vlastní porada a vyhodnocení porady. 
Při přípravě porady je stanoven, obdobně jako u rozhovoru, cíl, ze kterého musí 
vyplynout její oprávněná nutnost. Některé porady jsou totiž svolávány zbytečně, 
informace na nich sdělované mohly být předány prostřednictvím jiných komuni-
kačních kanálů. Chybný je i druhý extrém – absence porad. Ředitel školy v rám-
ci demokratického řízení musí znát názory těch, na které dopadají jeho rozhod-
nutí – ať už se jedná o pedagogické nebo nepedagogické zaměstnance. V rámci 
přípravy je dále stanoven seznam účastníků (nemusí to vždy být celý pedagogic-
ký sbor) včetně zapisovatele a program porady, který je vhodné zveřejnit pře-
dem, aby si k němu účastníci porady mohli připravit podklady. Následuje vlastní 
porada, která se drží předem připraveného programu a v jejímž závěru jsou sta-
novené konkrétní závěry – pokud se jedná o úkoly, musí k nim být přiřazen od-
povídající zaměstnanec a stanoven termín splnění. Během porady se dodržují 
zásady jejího správného vedení: včasný začátek a ukončení, průběžné shrnování 
i závěrečné shrnutí, umožnění vystoupení všem účastníkům s příspěvky týkají-
cími se dané problematiky. Po skončení porady následuje vyvěšení zápisu 
z porady (připravený program je doplněn zapisovatelem během porady), se kte-
rým se prokazatelným způsobem seznámí všichni účastníci. Po určité době ředi-
tel školy nebo pověřený zaměstnanec zkontrolují splnění závěrů. Druhou oblastí 
komunikace ředitele školy je komunikace vnější, jejímž prioritním úsekem je 
komunikace s rodiči. Tato komunikace vyplývá nejen z práva rodičů na infor-
movanost o vzdělávání a výchově jejich dítěte, ale také z jejich přirozeného záj-
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mu znát prostředí, ve kterém dítě tráví velké množství času. Základem komuni-
kace s rodiči je informovanost o možnostech školy, o organizaci školního roku, 
pořádaných akcích a samozřejmě o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu. 
K tomuto účelu slouží webové stránky škol, nástěnky na budově školy, různé, ať 
už elektronické nebo tištěné zpravodaje pro rodiče a samozřejmě také žákovská 
knížka. Kromě tištěných médií lze komunikaci uskutečňovat i na různých setká-
ních s rodiči (na třídních schůzkách či konzultacích), kde se kromě masovější 
formy komunikace ke všem rodičům může odehrávat i intimnější interpersonální 
forma. V takovém případě musí ředitel školy klást důraz především na vytvoření 
vztahu důvěry a zachovávat určité zásady: empatii a respekt směrem k rodiči, 
kongruenci (shoda mezi slovy a jednáním) a konzistentnost (zásadovost a stabili-
tu názorů). Vnější komunikace ředitele školy je dále směřována k široké veřej-
nosti, a to především z důvodu propagace školy a tím získání nových žáků a pří-
padně i sponzorů. Komunikace se zřizovatelem je většinou informativní (ze stra-
ny ředitele i ze strany zřizovatele) a děje se tak často prostřednictvím různých 
dokumentů. V případě stanovení budoucích cílů školy se však tato komunikace 
informativní změní na konzultativní vzhledem k tomu, že zřizovatel financuje 
provoz školy a má právo znát budoucí záměry ředitele školy. Poslední oblastí 
vnější komunikace ředitele školy je komunikace s kontrolními orgány – ředitel 
školy v takových případech vytváří prostor pro jejich činnost, v případě potřeby 
je detailněji informuje a výsledky kontrol pak oznamuje podřízeným, případně 
i zřizovateli. 

Efektivní komunikace ředitele školy přispívá k dobrému jménu školy a proto jí 

musí ředitel školy věnovat náležitou pozornost a využívat celou škálu komuni-

kačních prostředků. 
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10  ROLE A FUNKCE EVALUAČNÍCH  
A AUTOEVALUAČNÍCH PROCESŮ V ŘÍZENÍ 

ŠKOLY  

Klíčová slova: kvalita, řízení školy, externí evaluace, interní evaluace, autoevaluace, 
kritéria, ukazatele, nástroje, metody efektivní autoevaluace. 

10.1  SMYSL A VÝZNAM EVALUAČNÍCH A AUTOEVALUAČNÍCH 
PROCESŮ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ  

V průběhu druhé poloviny 20. století dochází z důvodů technologických, sociál-
ně ekonomických a často jen z důvodů politicko ideologických k postupnému 
odstraňování elitářské podoby středoškolského vzdělávání. Na ně navazuje po-
čátkem 21. století ze stejných důvodů i masifikace vysokoškolského vzdělávání. 
Do obsahu zejména povinného vzdělávání pronikají nové sociálně a ekonomicky 
orientované vyučovací témata a předměty. Ustrnulá organizace školství s málo 
se měnící pregraduální přípravou učitelů je stále méně schopná vyhovět měnící-
mu se očekávání a objednávce veřejnosti (zastoupené stále silněji zaměstnavateli 
absolventů) ve smyslu přechodu cílů vzdělávání od zprostředkování zkušeností 
z minulosti přes poskytování orientace v současnosti až k požadavku přípravy 
absolventů na vzdálenou budoucnost, kterou ale nikdo nedokáže formulovat, 
a školství tak podléhá silné laické i odborné kritice [1].  

Východiskem z této situace se zdá být uvolnění řady kompetencí centralistické-
ho řízení ve prospěch regionální decentralizace podle principu subsidiarity, které 
se v praxi projevuje rozšiřováním opatrné autonomie institucí (právní subjektivi-
ta, kurikulární plány apod.) a celkovou liberalizací uvnitř vzdělávacího systému 
pod vlivem teorie o podpoře kvality, jejíž kritéria a ukazatele poskytují zejména 
znalosti z tržně orientované hospodářské sféry, postupně modifikované pro po-
třeby netržně orientované vzdělávací sféry. Čím více autonomie školství získává, 
tím se zvyšuje i požadavek převzetí odpovědnosti za podobu výsledků a procesů, 
které byly k jejich dosažení vedením škol vybrány. Postupně se tak vyrovnává 
poměr mezi mírou vnějšího hodnocení efektivity (kontrolní role) a rozsahem 
vnitřního systému vlastního hodnocení kvality samotnými aktéry. Tím je dána 
důležitost znalostí a dovedností pro manažery škol v oblasti zejména využívání 
autoevaluačních technologií [2].  

Diskuse o pojetí a obsahu pojmu kvality sice stále probíhá, ale stále více se 
v praxi prosazuje chápání kvality sektoru služeb (kam je školství a vzdělávání 
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obecně řazeno) ve smyslu uspokojování potřeb a požadavků (očekávání) zainte-
resovaných osob (klientů, zákazníků).  

Kontrola veřejného ekonomického zajištění vzdělávacích systémů podporou 

definované kvality se v rozvinutém světě systémově objevila počátkem 70. let 

20. století jako přímá reakce na ropnou krizi. Vznikla celá řada mezinárodních 

agentur a komisí, které hledaly a pokoušely se vyvíjet modely vhodné pro oblast 

neziskových sektorů, vycházejících ale většinou z modelů fungujících v oblasti 

hospodářství a obchodu. Postupně se tak i do nově se demokraticky vyvíjejících 

zemí střední a východní Evropy s autonomizačními trendy v oblasti vzdělávání 

dostávají vedle tradičně centralisticky existující a transformující se školní in-

spekce modely hodnocení kvality vycházející z metodiky ISO 9000, jako např. 

TQM, EFQM, CAF, Investors in People a další. Do dnešní doby byla vyvinuta 

pestrá škála standardizovaných normotvorných nástrojů na hodnocení kvality 

komplexně nebo jen pro jednotlivé oblasti a části systémů, vycházejících z dlou-

holetých zkušeností zejména USA, Japonska, Velké Británie, později i Němec-

ka. Tak se i v oblasti veřejného školství (v soukromém školství systémy hodno-

cení kvality fungují již déle na základě povahy ziskové instituce) objevují upra-

vené modely hodnocení kvality auditového charakteru, akreditačního a certifi-

kačního charakteru, srovnávacího charakteru (benchmarking a benchlearning) či 

autoevaluačního charakteru (EFQM, CAF). 

Vývojová recepce na Slovensku po roce 1989 vykazuje velmi podobné rysy jako 

v ostatních transformujících se zemích Rychlá decentralizace správy a řízení 

školství a posilování autonomie škol a školských zařízení v oblasti veřejného 

školství měla za následek zvýšený zájem o uplatnění evaluačních a autoevaluač-

ních nástrojů, které by umožnily nejen tehdy zákonem monopolní školní inspek-

ci získávat efektivní data o stavu školství a škol. Různé formy a nástroje hodno-

cení byly promýšleny pro využití u hodnocení institucí a lidí z hlediska funkce 

poznávací, posuzovací, motivační kontrolní, výchovné, informační i sociální. 

Zásadní změnu přinesl Zákon o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Sb., který 

umožnil školám v rámci tvorby vlastních vzdělávacích programů promýšlet 

i vlastní systém kontroly a hodnocení. Protože ale neexistuje jednotná oficiální 

metodika postupu pro vlastní hodnocení škol, rozvíjí se i s podporou zahranič-

ních projektů systém poradenských a podpůrných institucí a organizací. Výz-

namnou změnou prochází také školní inspekce, využívající stejně jako školy 

data ze statistických šetření Národního ústavu certifikovaných meraní vzdeláva-

nia (NÚCEM) [3]. Nezávislost rozvoje (auto)evaluační kultury umožňuje for-

mální volnost v rozhodování, protože tyto procesy nejsou ze zákona povinné, 

což na druhé straně může evaluační kulturu v její geografické rozšířenosti ome-

zovat. Pregraduální příprava učitelů i postgraduální příprava ředitelů škol všech 

úrovní by měla jako povinnou složku obsahovat kurz hodnocení a posuzování 

kvality procesů i výstupů, které škola nabízí a uskutečňuje. Ovšem žádný kurz 

neumožní získat praktické zkušenosti s využitím (auto)evaluačních nástrojů. Je 

tedy na každém členu vedení školy, aby nejen podporoval využití zpětnovazeb-
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ních nástrojů pro vlastní hodnocení školy, ale sám se zdokonaloval v interpretaci 

zjištěných informací a dat pro zlepšení kvality školy. 

10.2  SMYSL VZTAHŮ MEZI EXTERNÍ A INTERNÍ EVALUACÍ  
ŠKOLY 

Smysl a principy autonomizace školství tkví v přijetí podílu odpovědnosti za 

formulaci cílů a nastavení procesů uvnitř školy vedením školy, které může řadu 

pravomocí delegovat na další zaměstnance. Přijetím spoluodpovědnosti prokazu-

jí aktéři zralost pro svobodné chování a transparentní profesionální jednání. Jeho 

podmínkou je permanentní komunikace vedení školy nejen s vnějšími aktéry 

(zřizovatel, kontrolní orgány, partneři školy), ale zejména se všemi zaměstnanci 

a žáka uvnitř škole na základě vzájemné otevřenosti a důvěry. To jsou základní 

předpoklady pro úspěšné zavedení a využití (auto)evaluačních technik.  

Principy externích evaluačních procesů ve školství. Ve většině civilizovaných 
zemí je smyslem externí evaluace školy monitorování vývoje činnosti školy 
v rámci zákonných podmínek a efektivního využívání svěřených veřejných pros-
tředků. Jde tedy o naplňování principu kontrolního, případně podpůrného, které 
jsou dány zákonem. Výsledky externích evaluačních procesů slouží nejen ke 
zlepšení vzdělávací politiky uvnitř dané země, ale pro porovnání s vývojem 
v dalších zemích podle předem stanovených kritérií a ukazatelů. Nejužívanější-
mi nástroji pro externí evaluaci uvnitř zemí jsou školní inspekce vybavené růz-
nými kompetencemi, které zaručují odpovědnost škol vůči veřejnosti. [1] Pro 
mezinárodní porovnání existují periodicky využívané evaluační šetření ze strany 
OECD (např. testování PISA) nebo IEA (testování TIMSS nebo RLS), kterých 
se zúčastňují i vybrané školy a žáci na Slovensku. Samotné výsledky externích 
evaluačních šetření ale nezaručují zlepšování kvality jednotlivých škol. Proto se 
v posledním dvacetiletí prosazuje i evaluace interní, která má poskytovat důleži-
té zdroje informací pro aktéry školních procesů a realizátory externí evaluaci. 
Tím je také odstraňován značný tlak na zlepšení školy zvnějšku, např. zveřejňo-
váním tzv. ligových tabulek škol, ovšem většinou na základě různorodých dat 
s odlišnou vypovídací hodnotou o jednotlivých školách. Smyslem by mělo být 
funkční propojení externí a interní evaluace školy.  

Principy interních evaluačních procesů ve škole mají jinou podobu než principy 

výše uvedené externí evaluace. Základním principem interní evaluace školy je 

udržování a zlepšování kvality školy. Teprve poté následuje smysl principu pro-

kazování kvality. Interní evaluaci lze tak chápat jako motor pro zlepšování čin-

nosti školy, jehož výkonnost závisí na nastavení autoevaluačních technik vede-

ním školy ve spolupráci s ostatními zaměstnanci. Blíže o těchto procesech po-

jednáme v následující kapitole. 

Z hlediska nároků na činnost školy v současné době jsou oba typy evaluací nutné 

a potřebné. Cílem snah by měla být jejich souladnost, harmonie a neměly by si 
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protiřečit. V současné době existují v podstatě tři modely poměru externí a inter-

ní evaluace: 

a) paralelní model obou vzájemně nezávislých typů evaluace (Portugalsko, 

Španělsko, Itálie), 

b) model doplňujících se obou typů evaluací (Maďarsko) podle principu, že 

externí evaluace začíná tam, kde končí evaluace interní, 

c) model na sobě závislých a spolupracujících obou typů evaluací ve smyslu 

vzájemného využívání zjištěných dat a výsledů. Tento model se ukazuje být 

asi nejefektivnější, protože umožňuje zvyšovat reliabilitu (přesnost a spoleh-

livost) a validitu (zaměřenost) evaluačních procesů. Tak je využit synergický 

potenciál obou typů valuací využitelný pro rozvoj školy [4].  

10.3  CHARAKTERISTIKA AUTOEVALUAČNÍHO PROCESU ŠKOLY 

Moderní řízení školy se stejně jako i v jiných institucích a organizacích vykazu-

jících byť minimální úroveň právní subjektivity bez systému vnitřního (vlastní-

ho) hodnocení probíhajících procesů i konečných výstupů neobejdou? Alibistic-

ké čekání na pokyny a metodiky „shora“ (centra) může vést nejen ke ztrátě dra-

hocenného času pro vlastní rozvoj školy, ale i ke ztrátě kontroly nad skutečným 

řízením a správou školy. Proto se v této kapitole věnujeme třem nezbytným pro-

jevům aktivity vedení školy v oblasti nastavování systému vlastního hodnocení 

kvality školy.  

1. Charakter a tvorba rámce pro vlastní hodnocení školy 

Z výše uvedeného textu jasně vyplývá, že vedení školy v podmínkách decentra-

lizovaného řízení školství disponuje řadou rozhodovacích kompetencí a také 

několika povinnostmi, z kterých vedle co nejkvalitnějšího personálního obsazení 

školy dominuje i povinnost tzv. akontability, tedy transparentního skládání účtů 

z vlastních manažerských rozhodnutí veřejnosti. Důležitou metodou pro získá-

vání pravdivých údajů o plnění cílů a volbě správnosti procesů k nim směřují-

cích jsou evaluační metody a z nich metoda vlastního hodnocení školy. Dnes 

existuje několik samostatných autoevaluačních metod, které se dají částečně 

i vhodně kombinovat podle priorit a zájmu vedení školy. Rámec pro uskutečňo-

vání efektivní autoevaluace školy by měl podporovat hodnocení jednou či něko-

lika osobami z vedení nebo členy širšího týmu, měl by být využitelný jako pod-

půrný zdroj informací pro externí hodnocení školy a při periodickém využívání 

by měl umožnit sledovat pokrok školy ve zvolených oblastech hodnocení včetně 

porovnání s jinými, podobně zamřenými školami formou benchmarkingu.  

2. Vliv vedení školy na utváření evaluačních procesů ve škole 

Vedení školy má rozhodující a určující vliv tím, že formuluje vize školy a cíle, 

pomocí kterých bude možné vizi naplňovat. Aby bylo možné toto seriózně for-
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mulovat, je nutné znát podmínky a okolnosti, ve kterých budou cíle a smysl vize 

naplňovány. To je možné poznat např. všeobecně známým nástroj SWOT, který 

umožňuje získat přehled o slabých a silných stánkách, rizicích a příležitostech 

školy [5]. Teprve poté je možné formulovat vlastní rámec vlastního hodnocení 

školy v podobě průvodce a poznámkového bloku, do kterého lze zapisovat po-

třebné údaje o naplňování jednotlivých zvolených nebo vybraných oblastí vlast-

ního hodnocení zaměstnanci a vedením školy. Jedním z velmi návodných rám-

cových nástrojů může být např. zahraničím inspirovaný a pro potřeby škol upra-

vený „CAF“, v českém překladu Společný hodnotící rámec [5].  

Pomocí výše uvedených nástrojů lze formulovat vlastní kritéria a jejich hodnotí-

cí ukazatele. K nim potom vybíráme vhodné nástroje, které nám umožní získat 

požadované informace o škole a v ní probíhajících procesech.  

Rámce pro vlastní hodnocení školy se skládá z následujících částí (kroků): 

Formulace vize a její zdůvodnění – teoretická východiska plánu autoevaluace. 

Ideálně ve sdílené spolupráci se všemi zaměstnanci a partnery, kteří znají situaci 

v školách, které mají autoevaluační procesy již v běžné praxi činnosti školy.  

Popis vlastního procesu hodnocení zvolených oblastí a podoblastí. Jedná se 

o zdůvodnění výběru kritérií a jejich ukazatelů včetně volby hodnotících nástro-

jů a přidělení odpovědnosti za realizaci. Pro tyto procesy musí být v plánu dosta-

tek času, včetně zaškolení členů týmu.  

Analýza zjištěných dat. Nejlépe předem určenou skupinou zaměstnanců, kteří 

zvládají zásady analytického vyhodnocování dat, v němž nejde jen o popis, ale 

zejména interpretaci zjištěných skutečností. To může vytvářet jednotlivec nebo 

širší tým. 

Formulace návrhů na zlepšení a jejich realizace. Jedná se o vlastní naplnění 

evaluačních procesů, které vedou k realizaci návrhů na zlepšení ve zvolených 

oblastech. Zde by měly ke slovu přijít všichni zaměstnanci a proces zlepšování 

by měl být dobře prodiskutován na základě zpětných vazeb všech zainteresova-

ných. Motivační pro aktéry procesů je, když začnete zlepšovat tam, kde máte 

záruku, že se zlepšení povede.  

Zpráva o vlastním hodnocení školy. Jedná se o vnitřní zprávu, jejíž obsah není 

určen veřejnosti, ale je formulována pro potřeby zlepšení školy. Zpráva by ne-

měla obsahovat žádná přikrášlování nebo falešné údaje o činnosti školy. Struktu-

ra zprávy závisí na vedení školy, ale existují i jistá doporučení pro obsah zprávy. 

Rozhodně by neměla vedle popisu cílů a smyslu existence školy chybět i sou-

hrnná hodnocená pro zlepšování školy ve zvolených oblastech. Rozsah zprávy 

by neměl být nijak veliký, doporučeno je tak okolo 15 stran textu bez příloh, 

třeba v následujících osmi kapitolách: 

1. Úvodní informace o škole. 

2. Podmínky ke vzdělávání. 
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3. Vedení a řízení školy. 
4. Obsah a průběh vzdělávání. 
5. Podpora školy žákům. 

6. Výsledky vzdělávání žáků. 
7. Silné a slabé stránky činnosti školy. 
8. Návrhy na zlepšení.  

Rizika použití autoevaluačních nástrojů. Největším rizikem je již špatné nača-

sování autoevaluačních procesů ve smyslu nedostatku času pro jednotlivé kroky. 

Dále jde např. o nedostatečnou informovanost týmu o jednotlivých oblastech 

a procesech. I negativně naladění zaměstnanci by měli být využiti, třeba jen jako 

pozorovatelé nebo členové kritického týmu. S takovými lidmi je nutné pozitivně 

komunikovat. Volba velkého počtu kritérií, které zahltí tým množstvím dat, 

v němž se členové týmu rychle „utopí“ a ztratí zájem o zvládnutí vlastního hod-

nocení.. Dalším rizikem je např. nedostatek vůle a zájmu o realizaci navržených 

a dohodnutých zlepšení. Zvnějšku školy je velkým rizikem např. legislativní 

a materiální nejistota a časté proměny podmínek pro činnost školy.  

Bližší informace lze získat v publikaci vydané v rámci projektu Cesta ke kvalitě [6].  

10.3.1  Charakteristika vybraných metod a nástrojů evaluace 
školy  

Hodnocení priorit školy – dobrá škola 

Jedná se o metodu, která má velmi mnoho podob (podle typu a druhu školy), 

původem je z Německa, kde již od 70. let 20. století byly hledány znaky dobré 

školy. Metoda slouží k vymezení prioritních oblastí v činnosti a působení školy, 

nastavuje diskusi o hlavních a vedlejších cílech školy, podporuje vzájemnou 

spolupráci aktérů a přispívá k uvědomování si spoluodpovědnosti všech za cel-

kový stav školy. Hodnoty projektované do cílů a vize školy by měly obsahovat 

hodnoty sdílené všemi učiteli a zaměstnanci školy a měly by být orientovány 

především na výchovné a vzdělávací procesy, které jsou pro charakter školy 

určující.  

V první řadě se doporučuje zvolit moderátora skupinových aktivit, kterým může 

být vlastní zaměstnanec nebo i externí spolupracovník. Jeho cílem je nejen přip-

ravit diskusní aktivity, formulovat vstupní otevřené výroky a otázky, ale i elimi-

novat případné konflikty. 

Zaměstnanci školy pracují ve skupinkách a poskytují vlastní názory a představy 

k jednotlivým výrokům nebo skupinám výroků a otázek. Tato přímá diskusní 

„brainstormingová“ metoda je obvykle doplněna dotazníkem pro zaměstnance 

školy i další aktéry (rodiče, starší žáci, experti, zástupci zřizovatele apod.). Vy-

hodnocení statistického materiálu má podobu kontingenčních a frekvenčních 
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tabulek a cílem je získání poměrně vysoké shody na podpoře cílů a vize školy. 

Poté následuje obvykle převzetí spoluodpovědnosti za určité procesy ve škole 

skupinou zaměstnanců (sdílená odpovědnost) a vytvoření systému vnitřního 

hodnocení efektivity stanovených postupů a kvality výstupů [7].  

Kritický přítel 

Jedná se o psychologicky poměrně náročnou metodu, která vyžaduje vstřícný 

přístup jak ze strany externího „přítele školy“, tak zejména ze strany vedení ško-

ly. Za kritického přítele škola vybírá zkušeného důvěryhodného odborníka vše-

obecně akceptovaného s výrazným nadhledem a schopnostmi provokovat svými 

dotazy a jednáním k rozvíření diskuse nad evidentními i latentními problémy, 

které ve škole zvnějšku vidí. Výhodou kritického přítele je jeho přímá neanga-

žovanost ve škole, vnímání věcí s kritickým odstupem a nadhledem. Jeho smys-

lem je pomoci škole zlepšit nebo překonat problémy, které brzdí nebo znemož-

ňují rozvoj školy. Aktivně naslouchá všem aktérům procesů uvnitř školy a ana-

lyzuje je s cílem poskytnout inspirace pro řešení zjištěných problémů.  

Mezi základní požadavky ze strany školy na profil kritického přítele patří např. 

otevřenost, vnímavost, porozumění, schopnost poradit, vstřícnost a komunika-

tivnost. 

Kritického přítele školy je možné využívat v řadě funkcí ve prospěch školy.  

Jako člověk zvenčí kriticky vnímá rutinní procesy, nabízí protiargumenty, nasta-

vuje zrcadlo zvyklostem školy, vnímá souvislosti problémů a analyzuje školu 

z pohledu externisty.  

Jako vědecký poradce školy poskytuje dobré rady v oblasti silných a slabých 

stránek, nabízí metodiky pro vlastní hodnocení, podporuje a inspiruje procesy 

pro zlepšování školy. 

Jako organizátor připravuje schůzky, porady, semináře, strukturuje procesy, 

zaujímá stanoviska k výsledkům diskusí a pomáhá řídit pracovní týmy. 

Jako motivátor a inspirátor poskytuje sebejistotu diskutujícím, aktivně naslo-

uchá, vysvětluje smysl projektu a procesů, drží efektivní linie diskusí mezi 

aktéry a podněcuje k odvaze zamýšlet se nad efektivitou zvyklostí a rutinních 

kroků. 

Jako moderátor zvládá pozitivně emoční projevy vlastní i jiných, udržuje har-

monii mezi osobními a profesními požadavky, podněcuje k novým podobám 

mezilidských vztahů a navrhuje možné další partnery pro zlepšování školy. 

Vedení školy musí počítat s tím, že metoda kritického přítele přinese řadu no-

vých pohledů, otázek a problémů, se kterými se dosud setkávalo jen zřídka. Kri-

tický přítel by měl být člověk, kterého dobře znáte a který zná vaši školu, aby 

mohl váš tým dobře koučovat [8].  
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Peer review  

Jedná se o evaluační metodu, která systémově nabízí na bázi vzájemných náv-

štěv získat více informací a poznatků o předem zvolených oblastech života školy 

a jejich počtu. Tyto poznatky získané od vrstevníků nebo stejně profesně zamě-

řených návštěvníků lze využívat ke zlepšení vlastní činnosti.  

Nutným předpokladem úspěšného zvládnutí metody peer review je setkání všech 

zúčastněných školních týmů (externích hodnotitelů), během kterého bude do-

mluvena nejen organizace návštěv, ale i jejich obsah a průběh včetně rolí všech 

zúčastněných. Podmínkou dobré spolupráce je dodržení důvěrnosti a mlčenlivos-

ti o všech zjištěných datech mimo rámec zúčastněných osob. Návštěva hodnotí-

cího týmu by měla být vícedenní. 

První den návštěvy se hodnotící tým seznamuje se zaměstnanci školy, jejími 

prostory a dokumentací.  

Druhý den je věnován porovnávání vlastního hodnocení školy s názory lidí 

z týmu, kteří pozorují, vedou rozhovory a analyzují další dokumenty, aby na 

konci dne podali první zpětnou vazbu ústně nebo i písemně v podobě SWOT 

analýzy, kterou může škola využít k proměně vlastního rozvojového plánu. 

Z návštěvy s metodou peer review se vlastně učí všichni, včetně samotné návště-

vy, jejíž členové využívají získané poznatky a zkušenosti pro svoji školu [4, 5].  

RADAR 

Jedná se o grafickou metodu efektivního zobrazování zkoumaného jevu či prob-

lému, který je ovlivňován řadou proměnných a toto jednoduché schéma umožňu-

je rychlou a přehlednou vizualizaci stavu sledovaného jevu či problému. Rada-

rová vizualizace má podobu pavučiny, ve které středový bod (osa y) protínají 

linie (osa x) znázorňující jednotlivé hodnocené kategorie (ukazatele), na které 

jsou zakreslovány zjištěné bodové hodnoty sledovaných jevů.  

Radarová metoda vizualizace umožňuje zjistit slabé a silné stránky nebo jinými 

slovy odlišnosti mezi očekávanými výsledky (např. spokojenost zákazníka) 

a skutečností a kde bychom měli zlepšit vlastní činnost a kde jsme nad očekáva-

nými výsledky.  

Sestavování radarového diagramu spočívá v šesti doporučených krocích: 

1. Vymezení nejdůležitějších hodnocených kategorií (max. 8 kritérií a ukazatelů). 

2. Sestavení týmu zaměstnanců znajících situaci ve sledovaných kategoriích. 

3. Vymezení hodnoty různých aspektů produktů poskytovaných sledovanou 

organizací diskusí v týmu a na základě statistických ukazatelů. 

4. Vytvoření radarového grafu tím, že bude zakreslena kružnice s poloměrem 

podle dohodnuté hodnotící škály. 

5. Vymezte střed kruhu a zakreslete tolik linií, kolik je dohodnutých kategorií, 

které jsou zapsány na konec linií a zakreslete průměrnou nebo očekávanou 

hodnotu kategorie.  
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6. Na každou z linií zaneste příslušnou pozici zjištěné hodnoty a spojte tyto 

body na všech liniích. Diference pak ukazují míru souladu či nesouladu 

s očekáváním. 

Podle míry odchylek potom vedení školy určuje priority dalšího postupu. Vzhle-

dem k funkci vizualizace nedoporučujeme vytváření trojdimenzionálních složi-

tých grafů (vedle výšky a délky ještě hloubka), které omezují okamžitou přeh-

lednost a mohou zakrývat podstatné informace uvnitř znázorněných dat. Jako 

příklad uvádímesedum aspekty klimatu třídy, které umožňuje systém RADAR 

vizualizovat [9]: 

 spolupráce se spolužáky, 

 vnímaná opora u učitele, 

 rovný přístup učitele k žákům, 

 přenos naučeného mezi školou a rodinou, 

 preference soutěžení ze strany žáků, 

 dění o přestávkách. 

Dotazník interakce učitele a žáka 

Interakce učitelů a žáků jsou jedním z nejdůležitějších a také nejtransparentněj-

ších kritérií kvality školy. Při dobře zvoleném nástroji (většinou dotazník kom-
binovaný s pozorováním a volnými či řízenými rozhovory) může vedení školy 

získat zajímavé informace o vztahu učitelů a žáků ke škole samotné, klimatu ve 
škole, atmosféře v jednotlivých třídách, „popularitě“ působení jednotlivých uči-
telů, žáků a rozhodnutí vedení a uskutečňovaných procesů v jednotlivých vyu-
čovacích předmětech, ale i podklady pro podobu rodinné výchovy žáků. Dimen-
ze výchovných a vzdělávacích vztahů na straně jedné a řízení školy na straně 
druhé je právě obsahem interakce mezi dospělými a dětmi. Školní prostředí je 

svým charakterem a cíli převážně výkonové, ale vzájemné vztahy (interakce) 
jsou ovlivňovány i mírou (výkonem) vzájemného porozumění, tolerance, respek-
tu a empatie. Výkonem zde nemyslíme pouhé výsledky žáků a učitelů, zjistitelné 
sumativními evaluačními nástroji (klasifikace, bodování, třídění apod.), ale 
i výkonem průběhu nastavených didaktických a dalších procesů, pro které jsou 
vhodné evaluační nástroje formativního charakteru. Jejich předností, ale zároveň 

i rizikem je nižší vypovídací hodnota exaktního charakteru, ale vyšší hodnota 
charakteru pocitového. Jak známo pocity ovlivňují vzájemné vztahy více než 
exaktní rozumové poznatky. Podle zjištěných výsledků z interakčních dotazníků, 
zaměřených např. na charakter klimatu uvnitř školy, jsou pro vedení školy a jeho 
následná rozhodnutí důležité charakteristiky typu řízení: 

 silné řízení výchovných a vzdělávacích procesů s důslednou kontrolou 
plnění rozhodnutí učitelů, 

 střední řízení s vyvážeností požadavků a volnosti volby k jejich naplňo-
vání, 

 slabé řízení s minimálními požadavky učitelů bez náležité kontroly pl-
nění, přičemž žáci mají značnou svobodu pro volbu a plnění úkolů, 
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 rozporné řízení s nedůsledností v požadavcích, podmínkách, kontrole 

i následné volnosti výběru pro žáky. 

Asi dnes nejpropracovanějším nástrojem, který pracuje s individuálními výpo-

věďmi samotných žáků, jak reflektují působení učitele a školy na sebe samé, je 

šedesátipoložkový dotazník pro žáky I. Gillernové a L. Krejčové, který vznikl 

a byl ověřen v rámci projektu Cesta ke kvalitě a je volně využitelný na webo-

vých stránkách projektu [10].  

Dotazník postojů žáků k procesům a jevům ve škole 

I tento dotazník vznikl v rámci projektu Cesta ke kvalitě a je volně přístupný 
a použitelný na stránkách projektu [11]. Smyslem tohoto dotazníku je získat 
informace o postojích žáků ke škole, ke vzdělávání obecně a k hlavním vyučo-
vacím předmětům (a zprostředkovaně tedy i k učitelům). Nástroj je koncipován 
netradičně metodou sémantického diferenciálu a je nenáročný na vyplňování, 
přitom jeho prostřednictvím lze získat velké množství dat a informací. Séman-

tický diferenciál umožňuje měřit skryté konotativní významy pojmů v hlavách 
lidí a poznávat tak naše postoje. Smyslem této metody je hledat skupiny pojmů, 
jejichž umístění na vybraných škálách je co nejpodobnější. Dotazník je využitel-
ný pro žáky druhého stupně základních a všech středních škol, přičemž výsledky 
nehovoří nic o prospěchu žáků, tedy výsledky testu nejsou vůči žákům klasifi-
kační. Nástroj umožňuje i srovnávání postojových výsledků žáků s výsledky 

postojů učitelů dané školy.  

Pro názornost uvádíme příklady sledovaných pojmů, ke kterým se žáci i učitelé 

mohou vyjadřovat svá mínění na sedmibodové hodnotící škále: vzdělávání, ško-

la, český jazyk, matematika, život, láska, pravda, věda, kultura, svět, technika. 

Vyplňování je individuální a není časově omezeno. 

Tento psychometrický dotazník obsahuje v závěru také řadu doplňujících dota-

zů, které umožní blíže charakterizovat respondenty [11]. Zjištěné výsledy lze 

velmi rozmanitě graficky názorně ztvárňovat.  

Dotazník výkonové motivace žáků 

Také tento dotazník byl zkonstruován na bázi předchozích diagnostických zku-

šeností obou autorů B. Hrabala a I. Pavelkové v rámci výše uvedeného projektu 

a lze jej volně využívat [12].  

Dotazník měří školní výkonovou motivací žáků, která je složená z potřeby žáka 

podat úspěšný (očekávaný) výkon a vyhnout se selhání. Poměr mezi těmito 

dvěma pólovými potřebami ovlivňuje potom efekt v učení žáků. Pro učitele je 

výsledek testu signálem k ovlivňování náročnosti úkolů pro jednotlivce i celou 

třídu. Dotazník je využitelný jako diagnostický nástroj pro zjišťování úrovně 

výkonové motivace v jednotlivých třídách školy. Výsledky tohoto nástroje lze 

manažersky využívat vedením školy k vytváření strategie zvyšování potřeb ús-
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pěšnosti žáků na základě poznání trendových indexových řad tříd, ročníků nebo 

podle úspěšnosti jednotlivých učitelů či vyučovacích předmětů. Snižování škol-

ního neúspěchu žáků má pozitivní vliv nejen na prokazatelnost psychické odol-

nosti aktérů vzděláváních procesů uvnitř školy, ale i na prokazatelnost pedago-

gické efektivity školy a vykazuje sekundárně i značné finanční úspory. V pod-

statě jde o eliminaci strachu a úzkosti nejen mezi žáky, ale i mezi učiteli. Nástroj 

umožňuje vytvářet vedením školy i vlastní typologii žáků školy, školních tříd 

nebo ročníků. 

Pro příklad uvádíme dvě dotazníkové položky, které jsou doplněny škálou pro 

zatrhnutí odpovědi podle představ respondenta: 

Při učení se mi daří soustředit: 

a) téměř vždy, 

b) často, 

c) někdy, 

d) většinou ne, 

e) téměř nikdy. 

Ze školních neúspěchů mám obavu: 

a) téměř vždy, 

b) často, 

c) někdy, 

d) většinou ne, 

e) téměř nikdy. 

Dotazník výkonové motivace lze kombinovat s výše uvedenými nástroji, čímž 

lze získávat plastičtější obraz o vnitřním životě školy [12].  

Bilanční rozhovory v ohniskových skupinách 

Tento poměrně jednoduchý evaluační nástroj byl také vyvinut a validizován 

v rámci projektu Cesta ke kvalitě a jeho metodika je volně přístupná na webo-

vých stránkách projektu [11].  

Cílem nástroje s výraznou kvalitativní charakteristikou je získání poměrně ob-

jektivních dat od absolventů školy. Proto je nástroj bilančních rozhovorů určen 

pro skupinové aktivity s žáky posledního ročníku základní nebo střední školy. 

Pro tyto věkové skupiny je příznačná silná kritičnost a emocionálnost obsahu 

odpovědí, s čímž je nutné počítat. Předpokladem objektivity je vytvoření vhodné 

atmosféry, kdy nejsou respondenti do ničeho formálně nuceni, nemusí mít strach 

z následků vlastních odpovědí a není na ně vyvíjen žádný tlak na přikrášlování 

vlastních odpovědí. Použitelnost bilančních výpovědí žáků (budoucích absolven-

tů) tkví v jejich skupinovém charakteru, nikoliv ve vytrhávání individuálních 

odpovědí jako izolovaných argumentů ve prospěch školy.Nemá proto smyslu 

dělat ukvapené závěry o dobrosti nebo špatnosti školy. Jde jen o jeden z mnoha 

využitelných nástrojů, které se navzájem doplňují.  
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Pokud se umíme absolventů školy „bilančně“ ptát, splníme cíl tohoto nástroje. 

Uvádím jako příklad několik otázek, které byly v rámci projektu Cesta ke kvalitě 

v bilančních rozhovorech s absolventy v řadě škol ověřovány: 

1. Popište stručně vlastní pocity z přechodu do druhého stupně základní školy 

nebo ze základní školy na školu střední. 

2. Které tři věci charakterizují podle vás dobrého učitele? 

3. Uveďte několik příkladů, kdy vás výuka bavila a co jste nejvíce využili 

v životní praxi mimo školu.  

4. Uveďte tři vzpomínky, kdy jste se do školy těšili.  

5. Kdy se vám hodily školní znalosti i mimo školu? 

6. Které věci byste ve škole změnili, kdybyste byli ve funkci ředitele školy? 

Absolventi jsou omezovány počtem odpovědí, čímž musí přemýšlet nad důleži-

tostí nejen obsahu odpovědí, ale i jejich pořadím. Při interpretaci lze odpovědi 

škálovat, vytvářet pořadí důležitosti, četnosti apod. 

Problematika (auto)evaluačních aktivit se díky globalizačním a v nich autonomi-

začním procesům stala v posledních desetiletích nedílnou součástí celkového 

řízení školství a jednotlivých škol zvláště. I když je dnes již autoevaluační prob-

lematika nedílnou součástí všech seriózních vzdělávacích kurzů a programů pro 

manažery škola školských zařízení, nestačí jen tyto programy absolvovat, ale na 

jejich základech se nadále vzdělávat, ideálně v praktických dovednostech uplat-

ňováním stále efektivnějších metod a forem autoevaluačních činností, z nichž 

jsme některé příkladově uvedli i v našem textu. Výměna zkušeností mezi jednot-

livými školami, studium metodických nabídek řady institucí a jejich aplikace ve 

vlastní škole s respektem k specifikům vlastní školy patří mezi velmi účinné 

způsoby dalšího vzdělávání. 

Hodnocení a posuzování kvality školy není jednorázovým aktem, ale kontinuální 

činností, jejíž aplikace si vyžaduje cyklické opakování, vždy s uplatněním před-

chozích zkušeností z evaluačních procesů.  

Znalost příčin a důsledků silných a slabých stránek vlastní činnosti je jedinou 

efektivní cestou, jak vlastní práci zlepšovat a zkvalitňovat, což je zase předpok-

ladem k psychickému uspokojení a stabilizací zdravého sebevědomí nejen členů 

vedení školy, ale všech aktérů výchovných a vzdělávacích procesů.  

Pro další prohlubující studium je možné se nechat inspirovat z přiloženého sez-

namu zdrojů. 

Seznam použité literatury  

1[1]  RÝDL, K. Inovace školských systémů. Praha : ISV, 2003. ISBN978-80-

86642-17-8 

1[2]  RÝDL, K., HORSKÁ, V., DVOŘÁKOVÁ, M., ROUPEC, P. Sebehodnoce-

ní školy. Jak hodnotit kvalitu školy. Praha : STROM 1998. ISBN 978-80-

8610604-7  



205 

205 

1[3]  BRUNCLÍKOVÁ, Z. (Auto)evaluace ve vzdělávacím systému Slovenska. 

In: VRABCOVÁ, D., PROCHÁZKOVÁ, L., RÝDL, K. Autoevaluace školy 

v zahraničí. Praha : NUOV, 2012. ISBN 978-80-87654-44-2 

1[4]  VAŠŤATKOVÁ, J. Úvod do autoevaluace školy. Olomouc : Univerzita Pa-

lackého, 2006. ISBN 978-80-244-1422-8 

1[5]  MICHEK, S. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělá-

vání. Praha : NÚOV, 2006. bez ISBN 

1[6]  KEKULE, M. Rámec pro vlastní hodnocení školy. Metodický průvodce. Pra-

ha : NÚOV, 2011. ISBN 978-80-87063-48-4 

1[7]  POL, M., LAZAROVÁ, M. Dobrá škola. Metoda pro stanovení priorit ško-

ly. Praha : NÚOV, 2011. ISBN 978-80-87063-37-8 

1[8]  RÝDL, K. a kol. Kvalita v dalším profesním vzdělávání. Slovník pojmů. Pra-

ha : NÚOV, 2011. (online): http://slovnik.evaluacninastroje.cz 

1[9]  MAREŠ, J., JEŽEK, S. Klima školní třídy. Dotazník pro žáky. Praha : NÚ-

OV, 2012. Bez ISBN 

[10]  GILLERNOVÁ, I., KREJČOVÁ, L. Interakce učitele a žáka. Praha : NÚ-

OV, 2011. ISBN 978-80-87063-41-5 

[11]  http://www.nuov.cz/ae 

[12]  HRABAL, V., PAVELKOVÁ, I. Školní výkonová motivace žáků. Dotazník 

pro žáky. Praha : NUOV, 2011. ISBN 978-80-87063-34-7  



206 

206 

11  INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE 

V PRÁCI RIADITEĽA ŠKOLY 

Kľúčové slová: informačno-komunikačné technológie, riaditeľ školy, aSc rozvrhy, or-
ganizácia práce riaditeľa školy, organizácia vyučovacieho procesu, tvorba projektov, 
tvorba databáz na prehľad a inventarizáciu majetku školy. 

11.1  INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE  
A RIADITEĽ ŠKOLY 

Informačno-komunikačné technológie sú v dnešnej modernej dobe neodmysli-

teľnou súčasťou práce riaditeľov škôl ako nástroj na perfektné a bezchybné fun-

govanie vzdelávacej inštitúcie. Prudký rozvoj počítačov, počítačových sietí, 

komunikačnej techniky a multimédií dáva priestor novým možnostiam ich vyu-

žitia. Efektívne využívanie moderných technických prostriedkov, uplatňovanie 

nových informačných technológií kladie na riadiacich pracovníkov určité nároky 

v oblasti vedomostí a zručností, ale hlavne na zmenu spôsobu myslenia. Nový 

spôsob myslenia je v schopnosti využívať súčasné a nastávajúce možnosti týchto 

moderných technických prostriedkov. V prípade riaditeľov staršej a strednej 

generácie to často znamená opustiť staré myslenie, osvedčené, ale málo efektív-

ne metódy a postupy a nahradiť ich novými technológiami, zvyknúť si na nové 

prostriedky a ich aplikácie. Nástup novej technicko-informačnej spoločnosti 

založenej na získavaní a využívaní najnovších poznatkov a technológií dáva 

priestor na zvyšovanie kvality riadenia škôl a výber kandidátov, ktorí sú zdatní 

v zvládaní a využití informačno-komunikačných technológií. Školy potrebujú 

informačne vzdelaných riaditeľov s kľúčovými kompetenciami zahŕňajúcimi 

celé spektrum nových vedomostí a zručností, neustáleho vzdelávania a zdokona-

ľovania sa v informačno-komunikačných technológiách. 

11.2  INFORMAČNÉ KOMPETENCIE 

Informačné kompetencie [1] sú kompetencie definované ako spôsobilosť člove-

ka preukázať vedomosti, zručnosti, schopnosť v praktickej činnosti. Majú nad-

predmetový charakter a ich realizácia je viazaná skôr na metódy vyučovania ako 

na obsah učiva. Hospodársky vyspelé štáty sveta, do ktorých patrí aj SR, prechá-

dzajú od industriálnej spoločnosti do informačnej, učiacej sa spoločnosti, v kto-



207 

207 

rej hlavným strategickým zdrojom vývoja už nie je finančný kapitál, ale infor-

mácie. Preto schopnosti jedinca, ktoré mu umožňujú zistiť, kedy sú informácie 

potrebné, lokalizovať potrebné informácie, hodnotiť ich a efektívne používať, sa 

zaraďujú medzi kľúčové kompetencie. Získavanie a rozširovanie informácií 

podstatne urýchľujú informačné a komunikačné technológie (najmä osobné po-

čítače, internet, mobilné telefóny atď.), ktoré navyše nebývalou mierou znásobu-

jú produktivitu a efektívnosť práce. Preto ovládanie práce s informačnými a ko-

munikačnými technológiami patrí medzi nevyhnutnú výbavu moderného člove-

ka a patrí tiež medzi kľúčové kompetencie. Kompetencie bezprostredne súvisia-

ce s informáciami sa nazývajú informačné kompetencie. V súvislosti s informač-

nými kompetenciami sa zvyknú používať najmä dva pojmy: informačná gramot-

nosť a počítačová gramotnosť. 

Informačná gramotnosť predstavuje tieto zručnosti: 

 lokalizovať rôzne zdroje (knižné, počítačové atď.), ktoré obsahujú potreb-

né informácie,  

 nájsť v týchto zdrojoch potrebné informácie, 

 vedieť tieto informácie kriticky zhodnotiť (ich užitočnosť, prínos, pravdi-

vosť, spoľahlivosť, aktuálnosť a pod.), 

 použiť získané informácie na riešenie problémov, 

 chápať a rešpektovať ekonomické, právne, sociálne a kultúrne problémy 

spojené s využívaním informácií, 

 efektívne sprostredkovať informácie iným v rôznych podobách (slovne, 

písomne, graficky), a to tak v priamom styku, ako aj prostredníctvom rôz-

nych technológií (vrátane informačných a komunikačných). 

Počítačová gramotnosť predstavuje tieto zručnosti: 

 poznať, rozumieť a vysvetliť základné pojmy z oblasti informačných 

technológií (softvér, hardvér, druhy počítačov, hlavné časti osobného po-

čítača atď.), 

 používať osobný počítač a pracovať so súbormi údajov (zapnúť, reštarto-

vať a vypnúť počítač; voliť a pracovať s ikonami obrazovky počítača, vy-

hľadať požadovaný program v počítači, vymazať nepotrebné údaje, robiť 

kópie, vytlačiť požadované údaje a pod.), 

 pracovať s textovým editorom, 

 tvoriť a pracovať s tabuľkami, grafmi, číselnými údajmi (napr. v programe 

Excel), 

 vytvárať a pracovať s databázami, 

 tvoriť pomocou počítača prezentácie (napr. v programe Power Point), 

 získavať informácie a komunikovať prostredníctvom počítača (pracovať 

s internetom, vytvárať www stránky, ovládať elektronickú poštu). 

Uvedené zručnosti tvoria obsah ECDL (Európskeho vodičského listu pre počí-

tače) [2]. 
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11.3  INFORMAČNÁ GRAMOTNOSŤ 

Podľa Kalaša [3] je možné informačnú gramotnosť chápať ako znalosti, poro-

zumenie a zručnosti potrebné na primerané, bezpečné a efektívne používanie 

informačných a komunikačných technológií. Pojmom informačné a komunikač-

né technológie označujeme súbor nástrojov a techník na spracúvanie a komuni-

kovanie informácií [3]. Existuje viacero definícií termínu informačné technoló-

gie. Podľa Molnára [4] termín informačné technológie v súlade so svetovou 

odbornou literatúrou označuje všetku techniku (výpočtovú, telekomunikačnú, 

prenosovú, a organizačnú), ktorá slúži na spracovanie informácií, a tiež jej prog-

ramové vybavenie a organizačné usporiadanie. Pojem informačné a komunikač-

né technológie a informačné technológie budeme považovať v nasledujúcom 

texte za zameniteľné. Kennewell, Parkinson a Tanner [5] pri svojom výskume 

rozvoja informačnej gramotnosti rozlišujú jej päť komponentov, a to znalosť 

základných zručností, znalosť základných techník, porozumenie kľúčových 

pojmov, znalosť procesov a rozvoj znalostí vyššieho rádu. 

11.3.1  Informačná gramotnosť riaditeľa školy 

Súčasná spoločnosť sa nachádza na vysokom stupni rozvoja vedy a techniky. 

Moderné technológie prenikajú nielen do všetkých štruktúr spoločnosti, ale aj do 

života jednotlivca. Funkcia riaditeľa školy nie je výnimkou. Prax si vyžiadala, 

aby žiaci, absolventi, pedagógovia a aj samotný riaditeľ školy boli pripravení na 

využívanie moderných technológií. Riaditeľ musí byť schopný ďalej sa vzdelá-

vať a získavať nové vedomosti v oblasti informačných technológií. Riaditeľ si 

musí osvojiť veľké množstvo informácií, a preto sa kladú zvýšené požiadavky 

na jeho úroveň a kvalitu technológie vzdelávania. Je treba používať nové metó-

dy, formy a postupy, ktoré umožnia prijímať, spracovávať a poskytovať široké 

spektrum informácií. Do popredia sa preto dostávajú informačno-komunikačné 

technológie, ktoré mu majú uľahčiť prácu.  

Riaditeľ môže využívať v riadiacom procese hlavne tieto aspekty práce s počíta-

čom:  

 jeho komunikačnú funkciu a rýchlu dostupnosť informácií, 

 individualizáciu úloh – každému pedagógovi možno zadať úlohy podľa 

zváženia riaditeľa školy, 

 prezentovanie informácií pre pedagógov – v porovnaní s tradičným po-

skytnutím informácií, 

 vytvárať rozvrhy, 

 viesť databázu majetku školy a inventarizáciu, 

 v prípade inštalácií kamerového systému môže priamo sledovať vyučova-

cí proces. 
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Vhodným využitím počítača v riadiacom procese môže dôjsť ku skvalitneniu 

komunikácie v rámci interného prostredia školy, ale aj externého s ostatnými 

subjektmi, ktoré so školu spolupracujú. Dôležitým aspektom je interakcia medzi 

počítačom a používateľom, ktorá je jednou z dôležitých vlastností multimédií.  

Riaditeľ školy okrem riadiacej činnosti má v pláne aj výučbu určitého počtu 

hodín žiakov. V tomto procese sa využitie počítača dopĺňa o interpretáciu učiva, 

znázornenie nedostupných predmetov a javov. Využitím informačných techno-

lógií a slovným prejavom sa stáva prednáška pútavejšou, zaujímavejšou a žiaci 

si zapamätajú väčšie množstvo učebnej látky, ako len pri slovnom prezentovaní.  

Stoffová a Kis-Tóth [6] sa domnievajú že počítačovú, informačnú gramotnosť 

riaditeľa školy tvoria vedomosti, schopnosti, zručnosti a návyky z obsluhy počí-

tača a jeho periférnych zariadení, z využívania aplikačného softvéru, z využíva-

nia moderných informačných zdrojov a jeho každodennej organizačnej, vedec-

ko-výskumnej a organizačnej práce. 

Čo všetko potrebuje vedieť riaditeľ, aby mohol byť považovaný za počítačovo 

zdatného a gramotného jedinca? V rámci základov informačných technológií by 

mal z technického vybavenia počítača poznať hardvér, naučiť sa pracovať s vý-

stupnými zariadeniami, ako sú myš, tlačiareň, skener. Čo sa týka programového 

vybavenia, je potrebné ovládať operačný systém počítača (Windows, Linux). Pri 

správe súborov je potrebná znalosť práce so súbormi, tvorba adresárov, presúva-

nie, mazanie alebo riadenie tlače. Potrebné je mať nacvičenú sadu MS Office prí-

padne tzv. free software ako LibreOffice. Textový procesor napr. Microsoft Word, 

slúžiaci na spracovanie textu, je dnes už nevyhnutným pomocníkom pri vytváraní, 

ukladaní, zatváraní dokumentu, vkladaní, kopírovaní, mazaní, vyhľadávaní textu 

a prípravou pre tlač. V tabuľkovom procesore Microsoft Excel riaditeľ potrebuje 

vedieť vytvárať, ukladať a zatvárať tabuľky a konštruovať automatické diagramy 

a grafy. Taktiež nemožno zabudnúť na elektronické prezentácie, ktoré môže riadi-

teľ využiť ako ideálneho pomocníka pri prezentáciách na konferenciách, prípadne 

ako súčasť vyučovacieho procesu. Výhoda je názornosť a efektívny spôsob zlep-

šenia diskusnej techniky. V oblasti informácií a komunikácie je potrebné ovládať 

nástroje prehliadačov, web, tlač a uchovanie získaných dokumentov. Za samo-

zrejmosť sa považuje spustenie elektronickej pošty, otvorenie poštovej schránky, 

správy, odpoveď na správu aj s pripojením prílohy. Ak by sme zhrnuli tieto pred-

poklady na úspešne gramotného riaditeľa schopného ovládať počítač, mal by ho 

pri svojej práci vedieť ovládať, vytvoriť súbor či dokument, uložiť ho alebo skopí-

rovať, vyhľadať a presunúť na záznamové médium. 

11.4  MOŽNOSTI VYUŽITIA SOFTVÉRU RIADITEĽOM ŠKOLY 

Každý softvér, ktorý si kúpime, prevezmeme z internetu alebo inak nadobudneme, 

je chránený autorskými právami, a teda je šírený s licenciou, ktorá nám umožňuje 
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tento softvér používať, upravovať, ďalej šíriť a pod. Licencia nám teda určuje 

práva, ale tiež aj povinnosti, ktoré ako používatelia tohto softvéru musíme 

dodržať. Všetky možnosti používania softvéru sú stanovené týmto právnym 

dokumentom, ktorý je súčasťou softvéru. Zmluva nadobúda platnosť súhlasom 

s licenčnými podmienkami a používateľ je zaviazaný ich plniť. Pri porušení týchto 

ustanovení je vlastník alebo výrobca softvéru oprávnený riešiť takúto situáciu aj 

súdnou cestou. 

Existuje niekoľko druhov softvérových licencií, podľa ktorých môžeme softvér 

deliť. V našej práci sme stanovili dva základné druhy licencovania softvéru: 

Proprietárny softvér – softvér, ktorého licencia (EULA – Licenčná zmluva 

koncového používateľa) umožňuje používateľovi iba používanie softvéru. Je 

zakázaná úprava alebo ďalšie šírenie takéhoto softvéru. 

Softvér Open Source – softvér, ktorého licencia umožňuje používateľovi šíriť, 

upravovať jeho zdrojové texty. Najznámejšie licencie používane pre softvér 

Open Source sú General Public License (GPL) [7] a Berkeley Software 

Distribution (BSD). 

11.4.1  Základný softvér 

Textový procesor je softvér, ktorý dokáže spracovať text podľa požiadaviek 

používateľa. V ponuke sú textové procesory jednoduchšie (napr. WordPad), 

ktoré však dokážu zmeniť len veľkosť písma a jeho font, alebo zložitejšie (napr. 

Microsoft Word, Apache OpenOffice Writer), ktoré dokážu vkladať obrázky, 

zvuky, tabuľky, grafy, vývojové diagramy a výsledný text ukladať do rôznych 

formátov ako napríklad odt, doc, txt, rtf, PDF. Často sa pomenovanie „textový 

procesor“ zamieňa za „textový editor“, ktorý ale okrem editovania textu nepos-

kytuje automatizované nástroje na tvorbu textu. Textové procesory sa vyznačujú 

týmito hlavnými vlastnosťami:  

 definujú vlastnosti písma – určujú jeho veľkosť, farbu, druh a rez, 

 presne definujú vzhľad stránky – presné nastavenie rozmerov a rozmies-

tnenia textu, 

 upravujú odseky ako celky – odsadenie, predsadenie, zarovnanie, 

 ukazujú výsledný vzhľad stránky ešte pred jej vytlačením – tzv. technoló-

gia WYSIWYG (čo vidíš, to dostaneš), 

 vkladajú iné objekty – tabuľky, obrázky, zvuk, 

 samotne tvoria tabuľky, 

 používajú jazykové slovníky, 

 kombinujú obrázky a text v jednom dokumente, 

 pracujú podľa šablóny – textový procesor obsahuje predefinované vzhľa-

dy stránok, napr. s vopred nastavenými vlastnosťami písma, odsekov. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Font&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
http://cs.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org_Writer
http://cs.wikipedia.org/wiki/OpenDocument
http://cs.wikipedia.org/wiki/Doc
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Txt&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rtf
http://cs.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
http://cs.wikipedia.org/wiki/Textov%C3%BD_editor
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Tabuľkové procesory (angl. SPREADSHEETS) sú špeciálne aplikačné progra-
my, ktoré sa používajú najmä v obchodnej, štatistickej a účtovnej oblasti. Na 
školách je ich použitie hlavne pri automatizácii administratívnych prác. Podstat-
ne uľahčujú rutinné výpočty a spracovanie tabuliek údajov. Umožňujú automati-
zovane vytvárať tabuľky číselných a textových hodnôt. Špecifikum programu 

spočíva v tom, že najprv vytvoríme „šablónu“ tabuľky, v ktorej označíme súvis-
losť medzi riadkami a stĺpcami, a potom tabuľku napĺňame údajmi. Počítač au-
tomaticky, presne a spoľahlivo doplní ostatné údaje. Patria sem Microsoft Excel, 
Apache OpenOffice Cal. Na školách je najčastejšie využívaný MS Excel. 

Tabuľkové procesory umožňujú: 
 robiť výpočty, ktoré neprebiehajú s konkrétnymi hodnotami, ale s odkaz-

mi na bunky, v ktorých sa nachádzajú čísla, 
 zvýrazniť niektoré údaje orámovaním alebo vyfarbením bunky, 
 upraviť tabuľky, 
 údaje graficky prezentovať, 
 vkladať textové časti, 
 uskutočniť matematickú, štatistickú a ekonomickú analýzu, 
 vytvárať databázy. 

Databázové systémy slúžia na uchovanie databáz, čiže tabuliek údajov o rovna-
kej štruktúre v pamäti počítača. Tieto údaje umožňujú riaditeľovi vkladať, opra-
vovať, zobrazovať, triediť podľa rôznych hľadísk, tlačiť v rôznych podobách, 
spojiť sa s inými databázami. Pracujú s nimi firmy a organizácie, ktoré potrebujú 
usporadúvať veľké množstvo rozličných údajov, podľa ich zamerania. Sú súčas-
ťou tzv. kancelárskych balíkov, ale obvykle sa predávajú samostatne. Najznámejší 
databázový program je napr. Microsoft Access a Apache OpenOffice Base. 

Prezentačné programy sú grafické nástroje na vytváranie prezentácie, teda urči-
tej postupnosti snímok, ktoré predstavujú školu, firmu alebo približujú nejakú 
tému. Bývajú doplnené slovným sprievodom alebo sú stále dookola premietané 
na obrazovke počítača. Taktiež ich môžeme vytlačiť na papier. Základným prin-
cípom je jednoduchosť, účelovosť a vyvarovanie sa stereotypu. Prezentáciu tvo-
ria snímky (slides), ktoré môžu obsahovať text, grafiku, tabuľky, organizačné 
diagramy, stránky, zvuky, animácie. Patria sem Microsoft Power Point, Apache 
OpenOffice Impress. 

Komunikačné programy slúžia na komunikáciu v rámci školy ako spojenie via-
cerých počítačov po sieti, berúc do úvahy študentov, ako aj riadiacich zamest-
nancov. Patria sem napr. poštoví klienti, pomocou ktorých môžeme prijímať 
a odosielať elektronickú poštu, ale aj programy umožňujúce bezprostrednú ko-
munikáciu. Sú to najmä: 

 komunikační klienti (Skype, Microsoft Linc.), 
 e-mailoví klienti (Microsoft Outlook, Mozilla Tunderbird). 

Komunikačné programy sa začali zlepšovať hlavne s nástupom rýchleho interne-
tu, vďaka ktorému sa zrýchlilo dorozumievanie, výmena informácií a rôznych 
poznatkov, prípadne riešenie problémov na diaľku. V školstve je tento typ apli-



212 

212 

kácie veľmi dôležitý, pretože riaditeľovi umožňuje rýchly prístup k informáciám 
v oblasti školstva či jednoduchšiu komunikáciu s riaditeľom inej školy. Komu-
nikáciu možno vylepšiť aj pomocou nástrojov pre unifikovanú komunikáciu. 

Multimediálne programy – v súčasnosti sa s pojmom multimédiá stretávame 
hlavne v oblasti informačno-komunikačných technológií. Multimédiami označu-
jeme spojenie viacerých typov informácií (textu, obrazu, animácie, zvuku, videa) 
sprostredkovaných pomocou informačno-komunikačných technológií s možnos-
ťou interaktívneho zásahu používateľa. Podrobnejšie môžeme za jednotlivé 
zložky multimédií považovať text, symboly, kresby, fotografie, diagramy, sché-
my, 3D animácie, zvuky, video ako aj interaktívne objekty – hypertextové odka-
zy, tlačidlá, posuvníky, zaškrtávacie a vstupné textové polia. Prostredníctvom 
multimédií má riaditeľ možnosť získavať informácie a vzdelávať sa zapojením 
viacerých zmyslov. Multimediálny softvér zahŕňa širokú paletu programov na 
úpravu fotografií, zvuku či editáciu videa. Pomocou neho je možné načítanie 
obrazov z externých zdrojov, alebo využitie grafických programov určených na 
editovanie a tvorbu programov. 

11.5  ŠKOLSKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY 

Školské informačné systémy umožňujú vzdelávacím inštitúciám efektívne 

a pružné fungovanie, a preto je potrebné ich chápať ako nevyhnutnú súčasť kaž-

dej školy. Sú využívané na riadenie činností škôl, pričom umožňujú komuniká-

ciu vnútri školy, ako aj navonok. Každý školský informačný systém sa skladá 

z jednotlivých prvkov, pričom môže ísť o učiteľov, žiakov, riaditeľov a pod. 

Využíva sa na všetkých typoch škôl, od základných až po vysoké školy. 

Počítačom podporovaný informačný systém je charakteristický rýchlou výme-

nou informácií. Riaditeľ školy si môže zo svojho počítača kedykoľvek a skoro 

okamžite pozrieť prospech ktoréhokoľvek žiaka. Veľký potenciál informačných 

systémov je aj v riadení škôl a v internej komunikácii v rámci školy. 

Dostál [8] si myslí, že školský informačný systém je súbor ľudí, metód a tech-

nických prostriedkov zaisťujúcich zber, uchovanie, analýzu a prezentáciu dát 

určených na poskytovanie informácií v oblasti vzdelávania. 

Chráska [9] uvádza štyri nasledujúce spôsoby realizácie informačného systému: 
 realizácia informačného systému vlastnými silami – prispôsobenie potre-

bám používateľa, systém je úplne pod kontrolou, dlhý čas realizácie, vy-
soké náklady na vývoj a údržbu, nutnosť zostaviť realizačný tým, 

 nákup hotového produktu – možnosť rýchleho nasadenia, primeraná cena, 
obmedzená možnosť prispôsobenia systému, 

 úprava hotového produktu – prijateľná rýchlosť nasadenia, primeraná ce-

na, závislosť od dodávateľa, 

 vývoj celého systému na zákazku dodávateľsky – systém presne zodpovedá 

potrebám používateľa, vysoká cena. 
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Riaditeľ vo svojej práci najviac využije informačné systémy/programy ako  

aScAgenda, aScRozvrhy, aScSuplovanie, aScEduPage aSceLearning. 

11.5.1  Licencie a aplikácie pre školské informačné systémy 

Spoločnosť aSc Applied Software Consultants je na slovenskom trhu od roku 

1993. V rámci projektov pre školy patrí medzi najúspešnejšie program aScRoz-

vrhy, ktorý používajú školy v 145 krajinách sveta v 35 jazykových mutáciách. 

Registrovaných používateľov je viac ako 25 000, asi 350 000 škôl používa prog-

ram v neregistrovanej verzii. Program aScSuplovanie po zostavení rozvrhu 

uľahčí administráciu spojenú s každodenným určovaním zastupovania, ako aj so 

súhrnnými štatistikami. 

Program aScAgenda škole ponúka komplexné služby od administratívy školy 
a vzniku pedagogickej dokumentácie, cez prístupový, dochádzkový, stravovací 
systém (s čipovými kartami, jednotného preukazu študenta, čipmi alebo preu-
kazmi s čiarovým kódom), až po internetové stránky, elektronickú triednu knihu, 
elektronickú žiacku knižku, komunikáciu s rodičmi, rozvinutý E-learning vráta-
ne tvorby a distribúcie vzdelávacieho obsahu. 

Základná verzia programu aScAgenda je poskytovaná zadarmo všetkým mater-
ským, základným aj stredným školám, ako aj poskytovateľom záujmového vzde-
lávania na Slovensku. Program obsahuje aj rozšírené funkcie. Na ich používanie 
je však potrebné si zakúpiť registráciu na rozšírenú verziu. [10]  

aScAgenda 

Program aScAgenda je určený pre všetky základné a stredné školy, ako aj po-
skytovateľov záujmového vzdelávania, materské školy a ich zriaďovateľov na 
Slovensku. Spolu s programami aScRozvrhy a aScSuplovanie je základom škol-
ského informačného systému. Obsahuje nástroje na evidenciu a spracovanie 
údajov od vstupu žiaka do školy, jeho hodnotenia, klasifikácie, dochádzky, tlač 
vysvedčení, prijímacie skúšky, maturitu, žiacku knižku cez internet až po ukon-
čenie štúdia. aScAgenda v škole poskytuje rýchle a aktuálne informácie nielen 
vedeniu školy, pedagogickým zamestnancom a žiakom, ale prostredníctvom  
e-mailu aj rodičom. Pre potreby riadiacich zložiek školstva program môže pro-
stredníctvom internetu spolupracovať s programami centrálneho spracovania. 
Verzia programu aScAgenda, ktorá je voľne k dispozícii, umožňuje zostavenie 
a tlač rôznych tlačív, zoznamov a zostáv žiakov, ako aj tlač, evidenciu a odosie-
lanie vzdelávacích poukazov (v bezplatnej základnej verzii spracováva všetky 
zbery dát v štátnej správe) [11]. 

Program poskytuje rýchle a aktuálne informácie vedeniu školy, pedagogickým 
zamestnancom a žiakom a prostredníctvom e-mailu aj rodičom. Pre potreby 
riadiacich zložiek školstva program môže prostredníctvom internetu spolupraco-
vať s programami centrálneho spracovania. 
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Vybrané vlastnosti a funkcie programu aScAgenda [11]: evidencia študentov, 

evidencia tried, učiteľov, tlač zoznamov, tlač rozhodnutí, tlač vzdelávacích pou-

kazov, tlač protokolu pre zriaďovateľa, tlač vysvedčení, evidencia majetku, škol-

ská knižnica a ďalšie. 

aSc Rozvrhy  

Tento program umožňuje rýchlo a pohodlne zadať predmety, triedy, učebne, 

učiteľov a úväzky. Umožňuje pokryť všetky špeciálne druhy delení alebo hodiny 

na druhý týždeň, spojiť viacero skupín rôznych tried do jednej hodiny, ako aj 

priradiť hodine niekoľko učiteľov. Pre jednotlivé predmety, triedy, učebne 

a učiteľov sa vymedzí čas, keď je možné vyučovať, resp. keď je voľná učebňa 

alebo voľný učiteľ [12]. Na základe zadaných požiadaviek program za niekoľko 

minút vygeneruje kompletný rozvrh, pričom dbá na všetky psychohygienické 

a organizačné požiadavky, ako sú:  

 minimalizácia počtu okien učiteľov, obmedzenie maximálneho počtu 

okien, ako aj počet dní, v ktorých má učiteľ učiť, 

 rovnomerné rozloženie hodín predmetu do celého týždňa, 

 kontrola následnosti celých a delených hodín, 

 umiestňovanie hodín do prípustných učební. 

Program automaticky zostaví tabuľky pre jednotlivé triedy, učiteľov alebo učeb-

ne, zostaví súhrnné tabuľky pre celú školu podľa tried, podľa učiteľov alebo 

učební. Z nich sa dá jednoducho určiť voľný učiteľ na zastupovanie. Pri všet-

kých zostavách možno zvoliť, ktoré triedy, učiteľov a učebne sa budú tlačiť. 

Môže sa tiež vytlačiť nástenka so súhrnným rozvrhom. 

Program kontroluje zadanie rozvrhu a pomáha odstrániť štandardné chyby pri 

zadávaní, taktiež skontroluje výsledný rozvrh, či sú dodržané všetky požiadavky. 

Umožňuje urobiť zmeny v rozvrhu. Ak sa pritom omylom poruší niektorá 

z podmienok, program na ňu upozorní. Rozvrh sa dá preniesť do Microsoft Ex-

cel alebo do formátu HTML, ktorý možno publikovať na internete. Jednodu-

chým presúvaním kartičiek myšou sa dajú rýchlo meniť časti rozvrhu. Program 

stráži, aby sa hodiny neumiestnili na nepovolené pozície, a tiež ukazuje, kedy 

majú učitelia ešte voľné hodiny. V prípade, že riaditeľ nie je spokojný s vykona-

nou zmenou, môže pomocou tlačidiel Undo a Redo vrátiť až 100 posledných 

operácií. Pomocou pravého tlačidla myši je možné rýchlo vyvolať potrebné 

funkcie alebo si nechať zobraziť hodiny, ktoré možno umiestniť na danú pozíciu 

[12]. 

aSc Suplovanie 

Program je určený pre všetky typy základných a stredných škôl. Umožňuje:  

 zadať absentujúcich učiteľov alebo triedy, absencie učiteľov kategorizo-

vať podľa dôvodu ich neprítomnosti na pracovisku (práceneschopnosť, 

dovolenka, školská akcia, ošetrovanie člena rodiny, prekážky v práci...), 
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 určiť, ktorý učiteľ bude zastupovať danú hodinu, 

 každému zastupovaniu priradiť zvolený typ (platené zastupovanie, výme-

nu, spojenú hodinu, náhradné voľno...),  

 meniť učebne pre zastupované hodiny, 

 nechať zastupované hodiny odpadnúť, 

 vytlačiť denné prehľady zastupovania pre učiteľov a žiakov, 

 vytlačiť štatistické súhrny chýbajúcich a suplujúcich za ľubovoľné obdo-

bie [13]. 

aSc E-learning 

Systém umožňuje synchrónne alebo asynchrónne vyučovanie s využitím moder-

ných prostriedkov informačno-komunikačných technológií [14]. Na vyučovaní 

sa môže využívať zariadenie interaktívnej tabule, elektronickej katedry, multi-

mediálnych a notebookových tried. Okrem funkcií pre učiteľa systém umožňuje 

zdieľanie a výmenu lekcií a testov medzi učiteľmi a vytváranie školskej banky 

výukového obsahu. Vedenie školy robí riaditeľské previerky a štatistické vyhod-

notenie výsledkov, ktoré umožňujú prehľad o vedomostiach žiakov, o náročnosti 

učiva a pripravujú neskoršiu štandardizáciu, ďalej môže vytvárať rôzne ankety, 

prípadne komunikáciu s rodičmi a žiakmi. 

Systém aSc E-learning umožňuje jednoducho a rýchlo vytvárať testy, lekcie 

a zadania projektov, ktoré sa neskôr môžu žiakom prideliť na vypracovanie. 

Systém zároveň eviduje, ako si jednotliví žiaci v testoch počínali, a informáciu 

okamžite zobrazí aj učiteľovi. 

Pri tvorbe testov je na výber deväť možností: ABCD, Poradie, Kategórie, Pozí-

cie/Mapa, Dopisovanie, Výber obrázku, Diktát, Spájanie, Viac správnych. Sys-

tém aSc E-learning obsahuje interný vytvárač lekcií, v ktorom je možné rýchlo 

a jednoducho vytvoriť lekciu, t. j. prezentáciu na nejakú tému. Lekcia sa neskôr 

môže premietať na hodine pomocou projektora alebo interaktívnej tabule. Tak-

tiež možno lekciu prideliť žiakom na preštudovanie a okamžite sa vidí, koľko 

snímok si z lekcie prezreli. 

Okrem vytvorenia lekcie v internom prehliadači sa môže lekcia vytvoriť aj 

z externého súboru. Napríklad, ak je už pripravená prezentácia vytvorená v Mic-

rosoft Power Point, PDF dokumente, Microsoft Word a pod., môže sa do systé-

mu aSc E-learning tento súbor zaradiť pod nejakou lekciou. Pri vytváraní lekcie 

sa najprv vyberie, o aký druh importovaného súboru ide (t. j. Microsoft Word, 

Microsoft Power Point, PDF a pod.), vpíše sa názov lekcie a vyberie súbor 

s prezentáciou. 

Okrem lekcií a testov umožňuje systém aSc E-learning vytvoriť pre žiakov aj 
zadanie projektu. V zadaní projektu sa špecifikuje, o aký projekt ide, termín, do 
kedy ho majú žiaci odovzdať, a prípadne aj spôsob, akým sa bude projekt hod-
notiť. Následne je možnosť vytvorené zadanie žiakom prideliť. 
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Projekt sa žiakom objaví medzi projektmi na vypracovanie a môžu na ňom začať 

pracovať. Po vypracovaní projektu nahrajú do systému súbor s jeho vypracova-

ním (dokument v Microsoft Word, PDF alebo Microsoft Power Point) a potvr-

dia, že už na projekte nechcú ďalej pracovať. Systém im potom na tomto projek-

te nedovolí robiť ďalšie zmeny. Učiteľ môže okamžite po vypracovaní projektu 

žiakom vidieť jeho vypracovanie a žiaka ohodnotiť, prípadne dať žiakovi projekt 

prepracovať. Žiak ihneď po ohodnotení projektu učiteľom vidí známku, ktorú 

dostal [15]. 

aSc EduPage 

Produkt EduPage existuje v dvoch verziách: 

EduPage classic  

 obsahuje internetovú žiacku knižku, 

 umožňuje vytváranie školských stránok pohodlne a bez námahy, 

 je v nej 3000 fotografií vo fotogalérii, 

 umožňuje vyexportovať vždy aktuálne dáta z programu aSc Agenda alebo 

aSc Rozvrhy. 

EduPage Pro obsahuje Edupage Classic a navyše aj:  

 vytváranie profesionálnych dizajnov jedinečných pre danú školu, 

 poskytuje 250 MB úložného priestoru, 

 poskytuje zabezpečené pripojenie cez protokol HTTPS, 

 je v nej 20 000 fotografií vo fotogalérii, 

 umožňuje vytvoriť vlastný, konfigurovateľný banner s upútavkami [16]. 

EduPage stránky je možné vytvoriť automaticky z programov aScRozvrhy,  

aScSuplovanie alebo aScAgenda. 

11.6  LICENČNÉ PROGRAMY  

Pre zákazníkov z radov neziskových organizácií pripravila spoločnosť Microsoft 

špeciálne ceny, označované ako školské (AE, EDU). Neziskové organizácie sa 

so svojou písomnou žiadosťou o udelenie práva na používanie školských licencií 

môžu obrátiť na obchodné oddelenie spoločnosti Microsoft Slovakia, s.r.o. Táto 

ponuka je určená pre zákazníkov z oblasti školstva, cirkvi, kultúrne inštitúcie a 

niektoré ďalšie neziskové organizácie zamerané predovšetkým na vzdelávacie 

aktivity určené pre deti a mládež [17].  

Licencie pre školstvo majú výhodné ceny pri plných baleniach produktov s oz-

načením EDU (Educational), či v Microsoft Open License pre školstvo (OLP 

AE). Tieto ceny, za ktoré oprávnený zákazník (napr. škola) nakupuje, sú približ-

ne o 70 – 80 % nižšie, než je cena plného balenia pre bežného zákazníka.  

http://www.microsoft.com/slovakia/education/licencie/
http://www.microsoft.com/slovakia/education/licencie/academic_open/
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Druhy licencií 

Select pre vzdelávanie. Najnižšie ceny a najširšiu ponuku produktov prináša 

zmluva Microsoft Select pre školy rôznych typov, ktorá je dostupná jednotlivým 

subjektom, a to prostredníctvom kontaktných miest.  

School Agreement. Multilicenčný program pre malé a stredne veľké vzdelávacie 

inštitúcie, v ktorého ponuke sú najbežnejšie desktopové a serverové produkty. 

Licencie, ktoré školy získajú, neoprávňujú používateľov na tzv. „doživotné pou-

žívanie produktov“ (na rozdiel od bežných licenčných programov), ale môžu ich 

chápať ako jednoročné alebo trojročné predplatné ich používania. V rámci tohto 

programu môžu školy predplatiť používanie rovnakých produktov pre študentov 

na ich domácich počítačoch.  

Campus Agreement. Multilicenčný program pre veľké vzdelávacie inštitúcie, 

predovšetkým vysoké školy a univerzity. V jeho ponuke sú, podobne ako pri 

School Agreemente, bežné desktopové a serverové produkty. Charakter licencií 

Campus Agreementu je tiež podobný, ide o jednoročné alebo trojročné predplat-

né, ktorého celková čiastka je určená počtom prepočítaných pracovných úväz-

kov pedagogických a administratívnych zamestnancov školy. V rámci tohto 

programu môžu školy predplatiť používanie rovnakých produktov pre imatriku-

lovaných študentov na ich domácich počítačoch.  

MSDN Academic Alliance Program. Spoločnosť Microsoft prišla s novou špe-

ciálnou ponukou pre školy, katedry a oddelenia, ktoré sa zaoberajú výučbou 

informatických oborov a programovania [17].  

11.6.1  Licencie pre školstvo 

Licencie pre školstvo rozdeľuje na trvalé a netrvalé. Trvalé licencie produktov 

Microsoft oprávňujú „doživotne“ užívať príslušný produkt, a to vo verzii, ktorá 

bola aktuálna v danom okamihu zakúpenia licencie. 

Licenčné programy s trvalými licenciami [19]: 

1. OEM (Original Equipment Manufacture) označované produkty spoloč-

nosti Microsoft sú plnohodnotnými produktmi predinštalovanými výrobcami 

počítačov na nových počítačoch a sú dodávané za cenovo veľmi zaujímavých 

podmienok. Pre akademických zákazníkov je to jediný spôsob, ako získať 

operačný systém v plnej verzii zo zľavou. 

2. Krabicové balenia produktov pre akademických zákazníkov (FPP AE) 

sú určené pre malých akademických zákazníkov. Môžu to byť malé inštitú-

cie, predovšetkým sú zamerané na učiteľov a študentov. 

3. Academic Open License – multilicenčný program pre malé a stredne 

veľké vzdelávacie inštitúcie dovoľuje organizácii flexibilne objednávať li-

cencie produktov. Podmienkou vstupu do tohto programu je objednanie mi-

nimálne 5 licencií pri prvom nákupe. Na základe prvej objednávky zákazník 

http://www.microsoft.com/slovakia/education/licencie/academic_select/
http://www.microsoft.com/slovakia/education/licencie/school_agreement/
http://www.microsoft.com/cze/education/licence/campus_agreement/
http://www.microsoft.com/slovakia/education/licencie/msdn_academic_alliance/
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získa licenčnú zmluvu, ktorá mu umožňuje (s registračným číslom tejto 

zmluvy) počas nasledujúcich 2 rokov objednávať ďalšie licencie produktov, 

a to aj po jednej licencii. [19] 

Licenčné programy s netrvalými licenciami [18]: 

Netrvalé licencie produktov Microsoft oprávňujú používať príslušný produkt, 

počas platnosti vybranej multilicenčnej zmluvy, a to vo verzii, pre ktorú sa zá-

kazník rozhodne. Môžeme ich tiež chápať ako prenájom licencií. [18] 

11.6.2 Select pre vzdelávanie 

Microsoft Academic Select, Academic Select Plus sú multilicenčné programy 

pre akademické inštitúcie v priamej pôsobnosti rezortu školstva, regionálneho 

školstva, vysokého školstva. [20] 

Multilicenčný program Microsoft Academic Select pre vzdelávanie môže vyu-

žiť každá vzdelávacia inštitúcia na území Slovenskej republiky, ktorá je: 

 zaradená do siete škôl, predškolských zariadení a školských zariadení, vy-

sokou školou či univerzitou, 

 organizáciou priamo riadenou alebo zriadenou Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo 

školstva), 

 organizáciou, voči ktorej ministerstvu školstva plní funkciu zriaďovateľa. 

Tento multilicenčný program môže využiť každá škola na území Slovenskej 

republiky na základe podpisu tzv. nadradenej zmluvy Academic Select, ktorú 

uzavrela spoločnosť Microsoft s ministerstvom školstva za všetky vzdelávacie 

inštitúcie uvedené vyššie. 

Multilicenčný program Academic Select je postavený na jednoduchých a vý-

hodných princípoch. Objednávanie jednotlivých produktov v rámci Academic 

Select školami je realizované buď prostredníctvom školských výpočtových cen-

tier, alebo priamo prostredníctvom autorizovaných predajcov (LAR-ov). 

Academic Select Plus je multilicenčný program pre akademické inštitúcie s 250 

a viac počítačmi. Program Academic Select Plus ponúka nekonečnú zmluvu (na 

dobu neurčitú), prostredníctvom ktorej si môžu zákazníci objednávať licencie 

vždy, keď ich potrebujú. Registračné číslo zákazníka zjednodušuje licenčný 

manažment i v zložitejšej štruktúre inštitúcie s mnohými oddeleniami, dáva pou-

žívateľom plnú 36-mesačnú Software assurance. 

Program Select Plus ponúka nasledujúce výhody: 

 Zjednodušený nákup: jediná, nekonečná zmluva pre objednávky licencií 

ponúka zákazníkom viac flexibility bez nutnosti každé tri roky znovu vy-

jednávať a obnovovať zmluvu. 

http://www.microsoft.com/slovakia/education/licencie/academic_select/
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 Vylepšený licenčný manažment: zmluva Academic Select Plus je v spoje-

ní s jednotlivými registračnými číslami afilácií schopná poskytnúť zákaz-

níkom podrobný prehľad o nakúpených licenciách aj vo vnútro-orga-

nizačnej štruktúre. Vylepšený samoobslužný on-line nástroj dáva zákazní-

kom a partnerom lepšie možnosti pre licenčný manažment. 

 Úspory: špeciálna akademická cenová úroveň použitá na nákupy licencií 

celej organizácie vrátane jednotlivých súčastí, ako sú samostatné pracovi-

ská, katedry alebo členovia asociácií akademických zákazníkov, či iných 

akademických združení. 

 Spravodlivejší Software Assurance: ak sa rozhodnete pre nákup licencií so 

Software Assurance – komplexného udržovacieho programu – získate 

vždy celých 36 mesiacov na čerpanie všetkých benefitov bez ohľadu na 

načasovanie objednávky. 

Oprávnený zákazník v oblasti vzdelávania môže začať s nákupom licencií Aca-

demic Select Plus, ak je splnená jedna z kvalifikačných možností: 

Možnosť 1: Zákazník je kvalifikovaný na základe existujúcej zmluvy Campus 

a School Agreement (CASA). Ak je Select Plus pridružený k existujúcej zmluve 

Campus a School Agreement, nemusí ďalej plniť ročné množstvo minimálneho 

objemu nákupu. Ak existujúca zmluva Campus a School Agreement vyprší a nie 

je obnovená, je možné pre objednávky licencií stále využívať zmluvu Academic 

Select Plus, len vždy vo výročnom období prebehne kontrola, ktorá vyčísli per-

cento plnenia objemu zmluvy vzhľadom na inak bežné podmienky. 

Možnosť 2: Zákazník je kvalifikovaný na základe iného multilicenčného prog-

ramu než je Campus a School Agreement. Môže to byť napríklad práve končiaca 

multilicenčná zmluva Select pre vzdelávanie, v rámci ktorej boli nakúpené li-

cencie v hodnote minimálne 500 bodov za posledných dvanásť mesiacov. V tej-

to otevrenej multilicenčnej zmluve Academic Select Plus musí zákazník naďalej 

pravidelne nakupovať licencie v minimálnej hodnote 500 bodov pre každú sku-

pinu produktov (pool – aplikácie, systémy, servery) do každého ďalšieho výročia 

zmluvy. 

Podobne ako v programe Select pre vzdelávanie sú licencie v rámci programu 

Academic Select Plus rozdelené do troch rôznych produktových skupín: apliká-

cie, systémy a servery. 

 Aplikácie: príkladom aplikácie je Microsoft Office Professional Plus 

2010, aplikácia Microsoft Office Excel 2010 alebo Microsoft Office Pro-

ject 2010. 

 Systémy: príkladom systému je Windows 7 Professional Upgrade. 

 Servery: príkladom servera je Windows Server, Microsoft Exchange Ser-

ver, databázový software Microsoft SQL Server a väčšinou potrebné 

klientske prístupové licencie (CAL). 
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Software Assurance  

Software Assurance je jednoduchý spôsob ako udržovať produkty spoločnosti 

Microsoft aktuálne. V dobe platnosti Software Assurance má zákazník právo na 

inštaláciu akejkoľvek novej verzie daného produktu uvedeného na trh. Možno 

získať Software Assurance pre jednotlivé licencie alebo pre celé skupiny pro-

duktov (aplikácie, systémy alebo servery), ktoré môžu priniesť tiež ďalšie výho-

dy, ako sú napr. eLearningové kurzy [20]. 

11.6.3 School agreement 

School Agreement je predplatný multilicenčný program pre základné a stredné 

školy, ponúkajúci špecifický balík bežných desktopových a serverových produk-

tov. Tento program umožňuje školám prevádzkovať primárne (desktopové) 

a serverové produkty na všetkých svojich počítačoch počas licenčného obdo-

bia, ktoré je 12 alebo 36 kalendárnych mesiacov.  

Do platformy primárnych produktov sa zahrnujú tieto produkty: 

 Office Professional Plus, 

 Upgrade desktopového operačného systému Windows, 

 Core CAL alebo Enterprise CAL. 

Škola môže vybrať k tejto platforme jeden alebo viac z nasledujúcich primár-

nych a serverových produktov: Visio Professional Edition, Project Professio-

nal, SQL CAL a iné a zo serverových produktov napr. Exchange Server, Share-

Point Server, SQL Server a iné. 

Tento program sa označuje ako non perpetuálny, pretože zmluva, na základe 

ktorej môže škola využívať všetky výhody plynúce z tohto multilicenčného 

programu, sa uzatvára na jeden rok (dvanásť kalendárnych mesiacov) alebo na 

tri roky (36 kalendárnych mesiacov) a len počas tohto obdobia môžu používate-

lia danej školy legálne prevádzkovať produkty uvedené vyššie. Po uplynutí 

zmluvného obdobia je možné zmluvu obnoviť alebo postupovať iným spôsobom 

opísaným ďalej. 

Zmluvu môžu uzavrieť školy, ktoré objednajú licencie zodpovedajúce najmenej 

50 jednotkám. Pre primárne produkty je počet jednotiek určený vynásobením 

počtu jednotiek (každý produkt zodpovedá jednej jednotke s výnimkou platfor-

my primárnych produktov, zodpovedajúcej trom jednotkám) počtom oprávne-

ných počítačov za inštitúciu. 

Oprávnený počítač je každý počítač školy spĺňajúci nasledujúce parametre: 

 100% všetkých počítačov Pentium, PowerMAC, iMAC (a obdobných 

alebo vyšších), 
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 všetky počítače s procesorom 286, 386, 486, ostatné počítače Apple, Unix 

alebo zariadenia, na ktorých sa budú prevádzkovať produkty zakúpe-

né v rámci zmluvy School Agreement, 

 všetky novo zakúpené počítače v priebehu zmluvy (spĺňajúce uvedené 

podmienky) sú pokryté aktuálnou zmluvou a môžu sa na nich prevádzko-

vať, 

 všetky produkty , tak ako na ostatných počítačoch (zadarmo) až do obdo-

bia podávania novej zmluvy (zmluva na dvanásť mesiacov) alebo prvého 

výročia zmluvy (zmluva na 36 mesiacov). Pri prvom výročí zmluvy škola 

znovu prepočíta počet oprávnených počítačov a zaplatí predplatné na ďal-

ší rok na základe aktuálneho počtu počítačov 

School agreement ponúka licencovanie pre študentov, umožňuje školám zís-

kavať dočasné licencie pre ich študentov na prevádzkovanie najnovšej verzie 

(alebo akejkoľvek predchádzajúcej verzie) určitých produktov počas licenčného 

obdobia, vo verzii Windows alebo Macintosh, na ich vlastných počítačoch alebo 

počítačoch vlastnených školou, ktoré sú určené pre individuálne a výhradné 

používanie študentmi. Objednávky možnosti licencovania pre študentov musia 

byť najmenej na sto jednotiek, v násobkoch desať jednotiek. Jednotky získané 

v rámci možnosti licencovania pre študentov sa nezapočítavajú do minima päť-

desiat jednotiek pre predloženie tejto objednávky predplatného. 

School agreement ponúka aj domáce používanie produktov, v ktorom učite-

lia môžu zdarma prevádzkovať všetky produkty licencované v škole prostredníc-

tvom tohto multilicenčného programu na svojich domácich počítačoch, samo-

zrejme, len pre účely spojené s prácou a po obdobie platnosti zmluvy. Počet 

učiteľov, ktorí môžu využiť toto právo, je limitovaný počtom zakúpených licen-

cií primárnych produktov v rámci tohto multilicenčného programu, t. j. počtom 

oprávnených počítačov v školskej počítačovej sieti [21]. 

11.6.4 Campus agreement 

Campus Agreement je predplatený licenčný program, ktorý bol vytvorený na 

základe špecifických potrieb vysokoškolských inštitúcií. Campus Agreement 

umožňuje inštitúciám využívať najnovšiu technológiu, a to aj s obmedzeným 

finančným rozpočtom. Škola platí každý rok pravidelnou splátku za licenciu 

podľa počtu zamestnancov. Po ukončení programu, pokiaľ nedôjde k odkúpeniu 

licencií, licencie škole nezostanú [22]. 

Výhody programu Campus Agreement: 

 Jednoduché podmienky. Zmluva licenčne pokrýva všetky počítače a po-

užívateľov danej inštitúcie, inštitúcia je plne licencovaná pre používanie 

všetkých produktov Microsoft, ktorých licencie si týmto spôsobom obsta-

rala.  
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 Nízka administratíva. Tento licenčný program odstraňuje nutnosť sledo-

vať legálne používanie produktov spoločnosti Microsoft na jednotlivých 

počítačoch. Tento spôsob sledovania softvérového manažmentu pravde-

podobne ocení najviac inštitúcií s decentralizovaným systémovým pro-

stredím. 

 Najnovšie technológie. Používateľ je oprávnený inštalovať a používať 

najnovšie verzie všetkých produktov, ktoré prostredníctvom tohto prog-

ramu licencuje, a inštitúcia po celé obdobie platnosti zmluvy automaticky 

získava inštalačné médiá pre upgrade týchto produktov. 

 Jednoduché plánovanie výdavkov na softvér. Jednoduchá objednávka 

umožňuje jednu ročnú splátku za prenájom licencií všetkých produktov, 

ktoré sa týmto licenčným programom rozhodne inštitúcia licencovať. 

 Vysoká hodnota. Zjednotením platformy používaných produktov klesnú 

náklady na vlastníctvo softvéru, pričom sa zvýši možnosť prístupu k naj-

novším technológiám a tým vzrastie produktivita práce s nimi. Súčasne 

inštitúcia získava ďalšie výhody Software Assurance, v ktorom sú licencie 

produktov Microsoft v tomto licenčnom programe automaticky pokryté, 

a jednu bezplatnú licenciu Dreamspark Premium. 

Campus Agreement Desktop  

Pokiaľ dáva inštitúcia prednosť štandardnému setu desktopových produktov, 

spoločnosť Microsoft ponúka „Desktop“ balíček, ktorého cena je menšia, než 

keby si inštitúcia kupovala rovnaké produkty jednotlivo.  

Campus Desktop obsahuje: 

 Windows Professional Upgrade, 

 Office Professional Plus nebo Office for Mac, 

 CORE CAL Suite nebo Enterprise CAL Suite. 

Campus Desktop w/Enterprise CAL obsahuje: 

 Windows Professional Upgrade, 

 Office Professional Plus nebo Office for Mac, 

 CORE CAL Suite nebo Enterprise CAL Suite. 

Pre všetky produkty licencované prostredníctvom programu Campus Agreement 

má inštitúcia možnosť využiť práva Downgrade, tzn. inštalovať a používať 

miesto najnovších verzií vybraných produktov ich predchádzajúce verzie. Na-

príklad je možné namiesto Microsoft Windows Vista Enterprise Upgrade vybrať 

Microsoft Windows XP Professional Upgrade. 

Software Assurance  

Každá licencia, ktorú si inštitúcia zakúpi prostredníctvom licenčného programu 

Campus Agreement, je automaticky pokrytá Software Assurance. Software  

Assurance je komplexný udržiavací program, ktorý zákazníkom pomáha napr. 
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jednoducho dodržiavať ich stratégiu nasadzovania a užívania softvérových pro-

duktov, zlepšovať znalosti zvolených informačných technológií svojich zamest-

nancov a znížiť náklady na servisnú podporu [22]. 

11.6.5 MSDN Academic Alliance Program 

MSDN Subscription je služba predplatného rôznych konfigurácií a jazykových 

mutácií operačných systémov, vývojových nástrojov, serverov a mnoho ďalších 

produktov spoločnosti Microsoft, doplnená o profesionálnu technickú podporu 

a ďalšie benefity. Slúži ako kompletná platforma pre architektov, vývojárov, 

dizajnérov a testerov softvérových aplikácií. Všetky produkty firmy Microsoft sa 

dodávajú buď ako samostatné licencie, alebo ako licencie + nárok na nové verzie 

Software Assurance. Pri vývojárskych nástrojoch Visual Studio platí to isté, ale 

nositeľom Software Assurance (nároku na nové verzie a ďalšie služby) sú služby 

MSDN Subscription. MSDN Subscription = Software Assurance pre Visual 

Studio. Kľúčovou súčasťou MSDN Subscription pre Visual Studio však nie sú 

iba práva na nové verzie Visual Studia, ale hlavne obrovský balík ďalšieho plat-

formového a aplikačného softvéru, služieb a technickej podpory pre vývojárov 

[23]. 

„K najvýznamnejším fenoménom ovplyvňujúcim súčasné smerovanie technoló-

gie vzdelávania nepochybne patria rozširujúce sa možnosti interaktivity multi-

médií.“ [24]. V zmysle uvedeného citátu táto kapitola ponúka niekoľko možnos-

tí, ako skvalitňovať pedagogickú a riadiacu činnosť škôl prostredníctvom viace-

rých licencií a aplikácií. 

V súvislosti s vyššie uvedeným obsahom odporúčame do pozornosti riaditeľom 

škôl, prípadne ostatným pedagogickým zamestnancom monografiu s názvom: 

Didaktické prostriedky ako optimalizačný faktor procesu vzdelávania [24]. 
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O autoroch 

Doc. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD., absolvovala bakalárske a magisterské štúdium 

školského manažmentu, v ktorom pokračovala aj v rámci ďalšieho kvalifikačného 

rastu. Manažérske vzdelanie uplatnila aj v praxi na pozícii školskej metodičky a in-

špektorky a neskôr ako vysokoškolská pedagogička v príprave riaditeľov škôl a bu-

dúcich učiteľov. 

 Publikačná činnosť korešponduje s jej pedagogickou a vedecko-výskumnou činnos-

ťou. Nižšie uvedené publikácie sú orientované na otázky súvisiace s problematikou 

školského manažmentu na makro a mikroúrovni v zameraní na manažment ľudských 

zdrojov, časový manažment, personálny manažment, uplatňovanie motivačných stra-

tégií v práci riaditeľa školy, manažérsku etiku a uplatňovanie systémov manažérstva 

kvality v školskej riadiacej praxi. S uvedeným zameraním súvisí aj jej projektová 

činnosť najmä projekty VEGA č. 1/3669/06 s názvom: Optimalizácia vzdelávania 

školských manažérov (riaditeľov škôl), projekt KEGA č. 3/3245/2005 s názvom: 

Projekt konverzie magisterského štúdia – školský manažment a ďalšie. Je hlavnou 

riešiteľkou projektu KEGA č. 018UK-4/2013 s názvom: Obsahová inovácia kurzu 

Školský manažment s následným vytvorením modernej vysokoškolskej učebnice  

a e-kurzu LMS Moodle pre študijné odbory učiteľstva a učiteľov kontinuálneho 

vzdelávania, ktorého výsledkom je aj táto vysokoškolská učebnica. 

 Medzi doterajšie autorkine výstupy patria monografie: Leadership ako súčasť manažér-

skych funkcií (2008), Teória a prax efektívneho sebariadenia (2009), Kompetenčný 

profil manažéra výchovnovzdelávacej inštitúcie (2011), Osobnostný rozvoj riaditeľa 

školy – východiská a determinanty (2012) a ďalšie, ktoré boli vydané v spoluautorstve. 

Je autorkou elektronických vzdelávacích kurzov: Manažment ľudských zdrojov a Škol-

ský manažment. Svoje vedecké výsledky prezentovala na medzinárodných vedeckých 

konferenciách v Rusku, Peru, Slovinsku, Maďarsku, Rumunsku, Španielsku a pravi-

delne aj v Českej republike. V súčasnosti je vedúcou Katedry pedagogiky a sociálnej 

pedagogiky na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 

 
Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD., je vysokoškolskou pedagogičkou. Pôsobí na Katedre 

pedagogiky a sociálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave. Po ukončení magisterského štúdia v odbore psychológia a pedagogika 

pokračovala v doktorandskom štúdiu, v rámci ktorého sa venovala problematike au-

toevalvácie vyučovacieho procesu v základnej škole. Jej výskumné aktivity sú zame-

rané na problematiku autoevalvácie školy, kompetencie pre úspešné riadenie školy 

z pohľadu riaditeľov škôl a učiteľov a štýly vedenia ľudí. 

 
Prof. PhDr. Zdeněk Obdržálek, DrSc., dlhodobo skúma a teoreticky rozpracúva aktu-

álne otázky školského manažmentu a vzdelávania školských manažérov. Bol úspeš-

ným zodpovedným riešiteľom grantových úloh VEGA, KEGA a medzinárodných 

úloh UNESCO orientovaných na školský manažment. Z tejto tematiky publikoval 
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viacero monografií a desiatky štúdií doma i v zahraničí. Je hlavným autorom termi-

nologického výkladového slovníka Organizácia a manažment školstva, ktorý mapuje 

vývoj a súčasný stav školského manažmentu na Slovensku. 

 

Mgr. et Ing. Jozef Strakoš, PhD., je absolventom Strojárskotechnologickej fakulty Slo-

venskej vysokej školy technickej v Trnave a Pedagogickej fakulty Univerzity Komen-

ského v Bratislave. Pôsobí ako odborný asistent na Katedre pedagogiky a sociálnej pe-

dagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vyučuje najmä 

všeobecnú didaktiku, alternatívne pedagogické koncepcie, vzdelávacie systémy a vzde-

lávaciu politiku. Má skúsenosti s tvorbou, riadením a spoluúčasťou na riešení viacerých 

projektov, ktoré realizoval ako učiteľ na ZŠ (Phare, Sokrates, Internet Award Scheme) 

a ako výskumný pracovník a odborný asistent na VŠ (VEGA, KEGA, APVV, OP 

Vzdelávanie). Významnú časť jeho publikačnej činnosti tvoria komparatívne analýzy 

vybraných prvkov vzdelávacích systémov, spojené najmä s jeho študijnými pobytmi 

a s účasťou na pracovných stretnutiach realizovaných projektov v Nórsku, v Švédsku, 

v Dánsku, na Islande, v Estónsku, v Rakúsku a v Španielsku. 

 

PhDr. Václav Trojan, Ph.D., se dlhodobo venuje problematike školského manažmentu 

a rozvoju tohto dôležitého odboru. V minulosti pracoval ako pedagóg a dlhoročný 

riaditeľ gymnázia. V súčasnosti riadi Centrum školského managementu na Pedago-

gickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Venuje sa problematike kompetencií ria-

diacich zamestnancov v školstve a riadeniu pedagogického procesu. Je autorom 

a spoluautorom mnohých vedeckých a odborných publikácií a príspevkov z uvedenej 

oblasti. Okrem pedagogickej a vedeckej práce sa zaoberá prípravou kariérneho sys-

tému riaditeľov škôl v Českej republike. Pôsobil tiež ako hlavný riešiteľ a spolurieši-

teľ projektov a grantov zameraných na problematiku školského manažmentu a ako 

organizátor viacerých medzinárodných vedeckých konferencií.  

 

Doc. PaedDr. Jitka Prevendárová, PhD., v súčasnosti pôsobí na Katedre pedagogiky 

a sociálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Zaoberá sa problematikou hodnotového systému riadiacich zamestnancov, analýzou 

ich osobnostných charakteristík a komunikačných zručností. Taktiež ju zaujíma psy-

chológia učiteľa a žiaka, skúma činitele ich vzájomného vzťahu a podmienky učenia. 

V súvislosti s riadením školy sa venuje nielen teoreticky, ale aj prakticky osobnost-

nému rozvoju a koučingu manažérov. V minulosti realizovala školenia pre pedagó-

gov Súkromnej základnej umeleckej školy v Bratislave, ktoré bolo zamerané na roz-

voj manažérskych zručností a schopnosť zvládania konfliktov. 

 

Ing. Eva Tóblová, PhD., v súčasnosti pôsobí v Centre pedagogického výskumu Peda-

gogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Je absolventkou inžinierskeho 

štúdia v odbore manažment priemyselných podnikov. Doktorandské štúdium absol-

vovala na Katedre inžinierskej pedagogiky a psychológie Materiálovo-technologickej 

fakulty Slovenskej technickej univerzity v odbore teória vyučovania odborných 

predmetov. Vo svojej vedecko-výskumnej, pedagogickej a publikačnej činnosti sa 

zaoberá otázkami elektronického vzdelávania a využitia informačno-komunikačných 

technológií vo vyučovacom a riadiacom procese. V súčasnosti sa sústreďuje v rámci 

školského manažmentu na problematiku organizačného procesu vo výchovno-

vzdelávacích inštitúciách. 
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Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc., v súčasnosti pôsobí na Ekonomickej fakulte Západo-

českej univerzity v Plzni. Venuje sa manažmentu škôl a marketingu v oblasti vzdelá-

vania. Je spoluautorom publikácie Strategie rozvoje školy (Eger, Egerová, Jakubíko-

vá (2002)) a autorom publikácie Řízení školy při zavádění školního vzdělávacícho 

programu (2006). Bol vedúcim vzdelávacích kurzov zameraných na vedenie škôl 

a tiež bol hlavným riešiteľom mnohých projektov zameraných na kooperáciu škôl 

a implementáciu nových prístupov z manažmentu a marketingu do oblasti školského 

manažmentu. V rokoch 2012 – 2013 realizoval s tímom spolupracovníkov výskum 

rizík vzdelávacích projektov, ktorého výstupy sú pre odbornú verejnosť dostupné na: 

http://home.zcu.cz/~leger/Modul/ 

 
Mgr. Irena Trojanová, Ph.D., vyštudovala učiteľstvo matematiky a fyziky na Matema-

ticko-fyzikálnej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Manažérske skúsenosti získla 

ako riaditeľka Základnej školy Bohumila Hrabala v Prahe (2003 – do súčasnosti). 

V rámci zvyšovania svojej kvalifikácie absolvovala funkčné štúdium pre riadiacich 

zamestnancov v školstve II. (2003 – 2005), kurz Leadership na University of Monta-

na a následne doktorské štúdium pedagogiky na Pedagogickej fakulte Karlovej uni-

verzity v Prahe (2006-2011). Už počas doktorandského štúdia začala pôsobiť ako 

odborná asistentka v Centre školského managementu Pedagogickej fakulty Karlovej 

univerzity v Prahe, kde garantuje výučbu modulu vedenie ľudí. Riadiaca práca 

v kombinácii s teoretickou základňou a reflexiou skúseností poslucháčov jej umožňu-

je hlbší ponor do problematiky a doplnenie teoretických poznatkov o konkrétne prík-

lady zo školskej reality. Je autorkou mnohých odborných príspevkov a spoluautorkou 

publikácií: Kompetence vedoucích pracovníků ve školství, Personální řízení ve škol-

ství a Sebeřízení vedoucích pracovníků ve školství. 

 
Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., je absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej 

v Prahe v odbore germanistika – historiografia. Postupne sa špecializoval na dejiny 

výchovy, vzdelávania a školstva. V súčasnosti pôsobí na Univerzite v Pardubiciach. 

Je autorom mnohých vedeckých a odborných publikácií českej a zahraničnej prove-

niencie z oblasti vzdelávacej politiky (význam kvality a autonomizácie školstva a al-

ternatívne pedagogické hnutia), školského manažmentu a vývoja školstva vo svete. 

V rokoch 2006 – 2010 pôsobil ako vyžiadaný poradca ministra školstva Českej re-

publiky. Venuje sa tiež lektorskej činnosti v oblasti ďalšieho vzdelávania pedagogic-

kých zamestnancov. 

 
Mgr. Zuzana Sitášová, PhD., vyštudovala študijný program technológia vzdelávania so 

zameraním na riadenie školy na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde násled-

ne pokračovala v štúdiu školského manažmentu v rámci doktorandského štúdia v od-

bore technológia vzdelávania. Bola spoluriešiteľkou viacerých projektov zameraných 

na školský manažment ako napr. KEGA č. 179-013UKF-4/2010 Model optimalizácie 

vzdelávania školských manažérov na vysokých školách, KEGA č. 27410130413 

Zvyšovanie kompetencií pedagógov a riaditeľov škôl v oblasti IKT pomocou elek-

tronického kurzu, VEGA č. 1/3669/06 Optimalizácia vzdelávania školských manažé-

rov. Vytvorila viaceré e-learningové kurzy v prostredí LMS Moodle a ich tvorbe sa 

venuje dodnes.  

  

http://home.zcu.cz/~leger/Modul/
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