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Abstrakt: 

Příspěvek se zabývá personálním řízením v českých základních a středních školách s cílem 

definovat a diskutovat význam a systém personálního řízení v českých základních a středních 

školách. Dosažení tohoto cíle je založeno na analýze odborné literatury a na výsledcích 

dotazníkového šetření autorů zaměřeného na organizaci personálního řízení v českých 

základních a středních školách. Šetření bylo realizováno od ledna do března 2017. 

Respondenty byli ředitelé, zástupci ředitelů a další vedoucí pracovníci českých základních a 

středních škol. Relevantní údaje se podařilo získat od 90 respondentů. Analýza dat byla 

založena na výpočtu relativních četností a vyhodnocení rozdílů v odpovědích respondentů 

s využitím kontingenčních tabulek a testů nezávislosti chí-kvadrát. Výsledky ukazují, že 

odpovědnost za řízení pedagogických a nepedagogických pracovníků českých základních a 

středních škol spočívá nejen na ředitelích škol, ale také na dalších vedoucích pracovnících 

škol, kteří každodenně řídí a vedou ostatní pracovníky škol. 

 

Abstract: 

The paper deals with personnel management at Czech primary and secondary schools in other 

to define and discuss the importance and the system of personnel management at Czech 

primary and secondary schools. Achieving the purpose of the article is based on the analysis 

of scientific literature and the results of the authors' questionnaire survey on the organization 

of personnel management at Czech primary and secondary schools. The survey was 

conducted from January to March 2017. The respondents were headmasters, deputy 

headmasters and other managers of Czech primary and secondary schools. The relevant data 

were obtained from 90 respondents. The data analysis was based on the calculation of relative 

frequencies and the evaluation of the dependence of responses using contingency tables and 

chi-square tests of independence. The results show that responsibilities for managing teaching 

and non-teaching staff at Czech primary and secondary schools belong not only to 

headmasters, but also to other managers who daily manage and lead other school staff. 

 

 

Úvod 

 

Personální řízení se týká činností, které umožňují organizaci získávat, využívat a rozvíjet 

potřebné lidi k dosahování cílů organizace (Armstrong a Taylor, 2015, s. 45). Personální 

řízení obvykle zajišťují manažeři, kteří jsou odpovědní za řízení a vedení ostatních 
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pracovníků k úspěšnému vykonávaní sjednané práce, dosahování požadovaného výkonu a 

plnění očekávaných cílů organizace. Úspěšné naplňování tohoto úkolu personálního řízení 

odlišuje úspěšné a neúspěšné organizace (Koubek, 2015, s. 14). 

 

Dosud známé výsledky světového výzkumu o vztahu mezi personálním řízením a výkonem 

organizace ukazují, že zaměstnanci představují kritický zdroj jakékoli organizace a mnozí 

badatelé prokázali pozitivní vliv různých strategií, politik a postupů personálního řízení na 

výkon pracovníků a tím na výkon organizace (např. Delery a Doty, 1996; Guest, 2011; 

Paauwe a Boselie, 2005). Je zřejmé, že výkon organizace je determinován výkonem 

pracovníků a že efektivní personální řízení umožňuje každé organizaci dosahovat 

očekávaného výkonu organizace prostřednictvím dosahování požadovaného výkonu 

pracovníků. Organizace, které chtějí dosahovat vynikajících výsledků, musí zajistit, aby 

jednotliví zaměstnanci dosahovali požadovaných výsledků a přispívali k dosahování 

vynikajících výsledků organizace. Jinými slovy, pokud organizace uplatňují vhodné strategie, 

politiky a postupy personálního řízení, mohou pozitivně ovlivňovat výkon organizace tím, že 

ovlivňují výkon pracovníků. To podporuje předpoklad, že pozitivní vliv personálního řízení 

na výkon organizace je založen na aplikaci osvědčených strategií, politik a postupů 

personálního řízení, které pomáhají dosahovat očekávaných výsledků organizace 

prostřednictvím dosahování požadovaných výsledků pracovníků. 

 

Hlavní závěry o vztahu mezi personálním řízením a výkonem organizace je možné aplikovat i 

na personální řízení na základních a středních školách, které zabezpečují základní a střední 

vzdělávání a hrají důležitou roli ve společnosti (Bohlmark, Gronqvist a Vlachos, 2016, 

s. 912). Není pochyb o tom, že vedoucí pracovníci (ředitelé, zástupci ředitelů a jiní vedoucí 

pracovníci), kteří chtějí dosahovat vynikajících výsledků škol, musí věnovat zvláštní 

pozornost řízení všech pedagogických i nepedagogických pracovníků, protože jejich 

schopnosti, motivace a výsledky determinují výsledky škol (Huang, 2011, s. 1725), zvláště 

kvalitu vzdělávání, která je důležitá pro všechny zainteresované strany (zřizovatele, učitele, 

žáky, studenty, rodiče, společnost aj.). K dosahování očekávaných výsledků škol 

prostřednictvím dosahování požadovaného výkonu jejich pracovníků potřebují vedoucí 

pracovníci optimální systém personálního řízení založený na osvědčených strategiích, 

politikách a postupech, které jim umožní získávat, využívat a rozvíjet dostatek schopných a 

motivovaných pracovníků (Cheng a Lee, 2016, s. 559). 

 

1. Cíl a metoda 

 

Cílem příspěvku je definovat a diskutovat význam a systém personálního řízení v českých 

základních a středních školách. Dosažení tohoto cíle je založeno na analýze odborné literatury 

a na výsledcích dotazníkového šetření autorů zaměřeného na organizaci personálního řízení 

v českých základních a středních školách. Toto šetření vycházelo z předpokladu, že 

odpovědnost za řízení pedagogických a nepedagogických pracovníků českých základních a 

středních škol spočívá nejen na ředitelích škol, ale také na dalších vedoucích pracovnících 

škol, kteří každodenně řídí a vedou ostatní pracovníky škol. 

 

Šetření autorů bylo realizováno od ledna do března 2017. Respondenty byli ředitelé, zástupci 

ředitelů a další vedoucí pracovníci českých základních a středních škol. Relevantní údaje se 

podařilo získat od 90 respondentů z 63 základních škol a 27 středních škol. Dotazník 

zahrnoval šest otázek s možností výběru odpovědi zaměřených na význam pracovníků a 

důležitost personálního řízení v řízení školy, na klíčové kompetence ředitele školy, na celkový 

přístup k řízení pracovníků ve škole, na vnímané silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, na 
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výsledky dosahované prostřednictvím personálního řízení a na organizaci personálního řízení 

ve škole. Respondenti byli charakterizováni podle pohlaví (21 % mužů, 79 % žen) a podle 

funkce (26 % ředitelů, 31 % zástupců ředitelů, 43 % ostatních vedoucích pracovníků). 

 

Analýza dat byla založena na výpočtu relativních četností a vyhodnocení rozdílů 

v odpovědích respondentů v závislosti na pohlaví (muži, ženy) a funkci (ředitelé, ostatní 

vedoucí pracovníci) s využitím kontingenčních tabulek a testů nezávislosti chí-kvadrát. 

Provedení testů nezávislosti chí-kvadrát zahrnovalo následující kroky: (1) formulace nulové 

(H0) a alternativní (HA) hypotézy, (2) zvolení hladiny významnosti α, (3) výpočet hodnoty 

testového kritéria chí-kvadrát χ2, (4) výpočet počtu stupňů volnosti f, (5) určení kritické 

hodnoty testového kritéria chí-kvadrát χ2
α (f), (6) Porovnání vypočítané hodnoty testového 

kritéria chí-kvadrát χ2 s kritickou hodnotou testového kritéria chí-kvadrát χ2
α (f) a přijetí nebo 

odmítnutí nulové hypotézy. 

 

2. Výsledky a diskuse 

 

Výsledky průzkumu autorů jsou představeny a diskutovány ve dvou částech zaměřených na 

význam a systém personálního řízení v českých základních a středních školách. Přestože tyto 

výsledky neumožňují vyvozovat obecné závěry, potvrzují hlavní poznatky dřívějších studií 

citovaných výše a ukazují některé zajímavé tendence v provádění a organizaci personálního 

řízení v českých základních a středních školách. 

 

2.1 Význam personálního řízení 

 

Organizace, která chce dosahovat vynikajících výsledků, musí zajistit, aby pracovníci 

dosahovali požadovaného výkonu a aktivně využívali svoje schopnosti a motivaci 

k dosahování úspěchu organizace. Jinými slovy, organizace musí věnovat zvláštní pozornost 

personálnímu řízení, které se týká strategií, politik a postupů ovlivňujících schopnosti, 

motivaci a výkon pracovníků, včetně takových postupů, jako je výběr, hodnocení, 

odměňování nebo vzdělávání pracovníků. Personální řízení umožňuje organizaci dosahovat 

očekávaného výkonu organizace prostřednictvím dosahování požadovaného výkonu 

pracovníků. 

 

V této souvislosti jsou pracovníci obvykle vnímáni jako nejdůležitější zdroj jakékoli 

organizace. Každá organizace potřebuje také další zdroje (materiální, finanční nebo 

informační), ale schopní a motivovaní pracovníci jsou z hlediska dosahování vynikajících 

výsledků organizace nepostradatelní (Kuzminchuk a Pevnaya, 2016, s. 1016). Podle výsledků 

šetření autorů se všichni respondenti shodli na tom, že pracovníci (pedagogičtí i 

nepedagogičtí) jsou nejcennějším zdrojem jakékoliv školy. 88 % respondentů souhlasilo s tím, 

že personální řízení hraje v řízení škol rozhodující roli. Podle respondentů efektivní využívání 

schopností a motivace pracovníků k dosahování očekávaných výsledků organizace vyžaduje 

efektivní systém personálního řízení v organizaci. Analýza dat neodhalila významný rozdíl 

mezi řediteli škol a ostatními vedoucími pracovníky týkající se jejich vnímání role 

personálního řízení v řízení školy (p > 0,05). Byla testována nulová hypotéza, že mezi 

vnímáním role personálního řízení v řízení školy ze strany ředitelů škol a ostatních vedoucích 

pracovníků není rozdíl (tabulka 1). Protože vypočítaná hodnota testového kritéria chí-kvadrát 

χ2 byla nižší než kritická hodnota testového kritéria chí-kvadrát χ2
0,05(1), nebylo možné 

odmítnout nulovou hypotézu ve prospěch alternativní hypotézy. Testem nezávislosti chí-

kvadrát bylo prokázáno, že mezi vnímáním role personálního řízení v řízení školy ze strany 

ředitelů škol a ostatních vedoucích pracovníků nebyl rozdíl. 
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Tabulka 1: Kontingenční tabulka: Souhlasíte, že personální řízení hraje v řízení škol 

rozhodující roli? 

 Ano Ne ∑ 

Ředitelé škol 19* (20,19)** 4 (2,81) 23 

Ostatní vedoucí pracovníci 60 (58,81) 7 (8,19) 67 

∑ 79 11 90 

*pozorované četnosti (P) 

** očekávané četnosti (O) 

(1) H0: Mezi vnímáním role personálního řízení v řízení školy ze strany ředitelů škol a ostatních 

vedoucích pracovníků není rozdíl. 

HA: Mezi vnímáním role personálního řízení v řízení školy ze strany ředitelů škol a ostatních 

vedoucích pracovníků je rozdíl. 

(2) Hladina významnosti α = 0,05 

(3) Vypočítaná hodnota testového kritéria chí-kvadrát χ2 = 
 














 

srO

srOsrP

,

2
,,

 = 0,769 

(4) Počet stupňů volnosti f =    11  sr  = 1 

(5) Kritická hodnota testového kritéria chí-kvadrát χ2
0,05(1) = 3,841 

(6) Vypočítaná hodnota testového kritéria chí-kvadrát χ2 je nižší než kritická hodnota testového 

kritéria chí-kvadrát χ2
0,05(2). Nulovou hypotézu (H0) není možné odmítnout ve prospěch alternativní 

hypotézy (HA) 

r – počet řádků v kontingenční tabulce 

s – počet sloupců v kontingenční tabulce 

Zdroj: autoři 

 

2.2 Systém personálního řízení 

 

Je zřejmé, že uplatňované strategie, politiky a postupy personálního řízení determinují 

schopnost jakékoliv organizace dosahovat očekávaných výsledků prostřednictvím dosahování 

požadovaných výsledků pracovníků. Každá organizace usilující o dosahování vynikajících 

výsledků by proto měla uplatňovat efektivní systém personálního řízení založený na 

osvědčených strategiích, politikách a postupech, které umožňují získávat, využívat a rozvíjet 

schopné a motivované pracovníky a dosahovat očekávaných výsledků organizace 

dosahováním požadovaných výsledků pracovníků. (Kucharčíková, Tokarčíková a Ďurišová, 

2015, s. 892) 

 

Uplatňování efektivního systému personálního řízení v organizaci by měla vycházet 

z koncepčního přístupu, včetně analýzy silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb, 

definování strategických cílů, politik a postupů personálního řízení, plánování pro provádění 

politik a postupů personálního řízení nebo hodnocení systému personálního řízení 

(Grenčíková a Špánková, 2016, s. 103). Podle výsledků šetření autorů 95 % respondentů 

souhlasilo, že v jejich školách pravidelně analyzují silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, 

96 % respondentů souhlasilo, že v jejich školách definují strategické cíle, politiky a postupy 

personálního řízení, 92 % respondentů souhlasilo, že v jejich školách plánují provádění politik 

a postupů personálního řízení a 98 % respondentů souhlasilo, že v jejich školách hodnotí 

systém personálního řízení. 

 

Koncepční přístup k personálnímu řízení pomáhá organizaci dosahovat požadovaných 

výsledků personálního řízení. Podle výsledků šetření autorů (tabulka 2) respondenti rozhodně 
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souhlasili, spíše souhlasili, spíše nesouhlasili nebo rozhodně nesouhlasili s tím, že 

uplatňovaný systém personálního řízení jim pomáhá dosahovat definovaných výsledků 

personálního řízení, včetně nezbytného počtu a struktury pracovníků, požadovaných znalosti a 

dovednosti pracovníků, očekávané spokojenosti a motivace pracovníků, požadovaných 

výsledků a chování pracovníků, přátelských pracovních vztahů, dostatečného počtu žáků a 

studentů nebo celkové spokojenosti rodičů a dalších zainteresovaných stran. 

 
Tabulka 2: Výsledky personálního řízení dosahované ve školách (%) 

 
Rozhodně 

ano 
Spíše ano Spíše ne 

Rozhodně 

ne 

Nezbytný počet a struktura pracovníků 44 51 3 2 

Požadované znalosti a dovednosti 

pracovníků 
26 67 6 1 

Očekávaná spokojenost a motivace 

pracovníků 
28 68 3 2 

Požadované výsledky a chování pracovníků 26 67 6 1 

Přátelské pracovní vztahy 33 54 13 0 

Dostatečný počet žáků a studentů 29 47 22 2 

Celková spokojenost rodičů a dalších 

zainteresovaných stran 
37 61 2 0 

Zdroj: autoři 

 

Respondenti byli také dotazováni na vnímané silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby 

týkající se vnitřních a vnějších podmínek jejich škol, které rovněž ovlivňují systém 

personálního řízení. Podle respondentů: významné silné stánky zahrnovaly stabilní učitelský 

sbor (53 %) nebo ochotu učitelů pracovat nad rámec povinností (49 %); významné slabé 

stánky zahrnovaly nízkou kvalifikaci učitelů (49 %) nebo neochotu učitelů se dále vzdělávat 

(47 %); významné příležitosti zahrnovaly efektivní spolupráci se zřizovatelem (55 %) nebo 

možnost získat granty (40 %); významné hrozby zahrnovaly neustále se měnící legislativu (45 

%) nebo klesající počet žáků a studentů (36 %). 

 

Moderní pojetí personálního řízení vyžaduje, aby každodenní řízení a vedení pracovníků 

k vykonávání sjednané práce a dosahování požadovaných výsledků bylo odpovědností všech 

vedoucích pracovníků v organizaci (Fedorova, 2016, s. 451). Na základních a středních 

školách jsou to především ředitelé, kteří jsou odpovědní za řízení a vedení ostatních 

pedagogických a nepedagogických pracovníků k dosahování požadovaných výsledků, 

zejména požadované kvality základního a středního vzdělávání (Egic, Tasic a Sajfert, 2010, 

s. 813). V této souvislosti byli respondenti dotazováni na významné kompetence ředitelů škol. 

Podle odpovědí respondentů klíčové kompetence ředitelů škol zahrnovaly manažerské 

kompetence (schopnost řídit ostatní), osobní kompetence (schopnost řídit sebe) nebo odborné 

kompetence (schopnost řídit školu). Analýza dat neodhalila významný rozdíl mezi řediteli 

škol a ostatními vedoucími pracovníky týkající se významu manažerských kompetencí 

ředitele školy (p > 0,05). Byla testována nulová hypotéza, že mezi vnímáním významu 

manažerských kompetencí ředitele školy ze strany ředitelů škol a ostatních vedoucích 

pracovníků není rozdíl (tabulka 3). Protože vypočítaná hodnota testového kritéria chí-kvadrát 

χ2 byla nižší než kritická hodnota testového kritéria chí-kvadrát χ2
0,05(1), nebylo možné 

odmítnout nulovou hypotézu ve prospěch alternativní hypotézy. Testem nezávislosti chí-
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kvadrát bylo prokázáno, že mezi vnímáním významu manažerských kompetencí ředitele školy 

ze strany ředitelů škol a ostatních vedoucích pracovníků nebyl rozdíl. 

 

Tabulka 3: Kontingenční tabulka: Souhlasíte, že manažerské kompetence 

patří mezi klíčové kompetence ředitelů škol? 

 Ano Ne ∑ 

Ředitelé škol 17* (18,40)** 6 (4,60) 23 

Ostatní vedoucí pracovníci 55 (53,60) 12 (13,40) 67 

∑ 72 18 90 

*pozorované četnosti (P) 

** očekávané četnosti (O) 

(1) H0: Mezi vnímáním významu manažerských kompetencí ředitele školy ze strany ředitelů škol a 

ostatních vedoucích pracovníků není rozdíl. 

HA: Mezi vnímáním významu manažerských kompetencí ředitele školy ze strany ředitelů škol a 

ostatních vedoucích pracovníků je rozdíl. 

(2) Hladina významnosti α = 0,05 

(3) Vypočítaná hodnota testového kritéria chí-kvadrát χ2 = 
 














 

srO
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,

2
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 = 0,715 

(4) Počet stupňů volnosti f =    11  sr  = 1 

(5) Kritická hodnota testového kritéria chí-kvadrát χ2
0,05(2) = 3,841 

(6) Vypočítaná hodnota testového kritéria chí-kvadrát χ2 je nižší než kritická hodnota testového 

kritéria chí-kvadrát χ2
0,05(1). Nulovou hypotézu (H0) není možné odmítnout ve prospěch alternativní 

hypotézy (HA) 

r – počet řádků v kontingenční tabulce 

s – počet sloupců v kontingenční tabulce 

Zdroj: autoři 

 

Je zřejmé, že hlavní odpovědnost za personální řízení na základních a středních školách patří 

ředitelům, ovšem výsledky šetření autorů ukazují, že personální řízení na základních a 

středních školách by mělo být odpovědností všech vedoucích pracovníků školy, nejen 

ředitele. Podle výsledků šetření autorů (obrázek 1) odpovědnost za personální řízení na 

základních a středních školách patří ředitelům i ostatním vedoucím pracovníků, včetně 

zástupců ředitelů, vedoucím učitelům, vedoucím školní družiny, vedoucím školní jídelny, 

hospodářům nebo školníkům. Všichni tito vedoucí pracovníci jsou zapojeni do personálního 

řízení a podílejí se na různých personálních činnostech v oblasti plánování pracovníků, výběru 

pracovníků, hodnocení pracovníků, odměňování pracovníků, vzdělávání pracovníků nebo 

péče o pracovníky. 
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Obrázek 1: Organizace personálního řízení ve školách 
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Zdroj: autoři 

 

Pozitivní vztah mezi těmito personálními činnostmi a výsledky organizace je zprostředkován 

výsledky pracovníků. Předpokladem úspěšného personálního řízení je vykonávání těchto 

personálních činností s ohledem na vnější okolí školy, v souladu se strategickými cíli školy 

a v zájmu zainteresovaných stran školy. 

 

Závěr 

 

Výsledky dotazníkového šetření autorů zaměřeného na organizaci personálního řízení 

v českých základních a středních školách podporují předpoklad, že odpovědnost za personální 

řízení na základních a středních školách patří ředitelům i ostatním vedoucím pracovníků. 

Výsledky dotazníkové šetření autorů zahrnují odpovědi 90 respondentů z 63 základních škol a 

27 středních škol. Přestože tyto výsledky neumožňují vyvozovat obecné závěry, potvrzují 

hlavní poznatky dřívějších studií citovaných výše a ukazují některé zajímavé tendence 

v provádění a organizaci personálního řízení v českých základních a středních školách. 

 

Všichni respondenti se shodli na tom, že pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci jsou 

nejcennějším zdrojem jakékoliv školy a 88 % respondentů souhlasilo s tím, že personální 

řízení hraje v řízení škol rozhodující roli. Analýza dat neodhalila významný rozdíl mezi 

řediteli škol a ostatními vedoucími pracovníky týkající se jejich vnímání role personálního 

řízení v řízení školy. 

 

Je zřejmé, že hlavní odpovědnost za personální řízení na základních a středních školách patří 

ředitelům, ovšem výsledky šetření autorů ukazují, že personální řízení na základních a 

středních školách by mělo být odpovědností všech vedoucích pracovníků školy, nejen 

ředitele. Mezi vedoucí pracovníky, kteří podle respondentů podílejí na personálním řízení se 

na základních a středních školách, patří zástupci ředitelů, vedoucí učitelů, vedoucí školní 

družiny, vedoucí školní jídelny, hospodáři nebo školníci. Každý, kdo na základních a 

středních školách řídí a vede pedagogické i nepedagogické pracovníky, by měl být zapojen do 

personálního řízení a měl by se podílet na různých personálních činnostech v oblasti 

plánování pracovníků, výběru pracovníků, hodnocení pracovníků, odměňování pracovníků, 

vzdělávání pracovníků nebo péče o pracovníky. Tyto personální činnosti umožňují vedoucím 

pracovníkům škol získávat, využívat a rozvíjet schopné a motivované pracovníky a dosahovat 

očekávaných výsledků na základních a středních školách, zejména očekávané kvality 

základního a středního vzdělávání, dosahováním požadovaných výsledků pracovníků. 
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Klíčové kompetence ředitelů i ostatních vedoucích pracovníků škol zahrnují manažerské 

kompetence (schopnost řídit ostatní), osobní kompetence (schopnost řídit sebe) nebo odborné 

kompetence (schopnost řídit školu). Tyto kompetence umožňují vedoucím pracovníkům 

zvládat výzvy spojené s řízením a vedením pracovníků k úspěšnému vykonávaní sjednané 

práce, dosahování požadovaného výkonu a plnění očekávaných cílů školy.  

 

Výsledky dotazníkového šetření autorů otevírají nové příležitosti výzkumu v oblasti 

personálního řízení a řízení pedagogických i nepedagogických pracovníků základních a 

středních škol. 
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