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ABSTRAKT
Diplomová práce se zabývá managementem vzdělávání ve školském zařízení. Hlavní
pozornost je věnována střednímu managementu, konkrétně vedoucím pracovníkům domovů
mládeže středních škol. Zkoumá jejich roli, definuje činnosti a kompetence, které jsou
delegovány řediteli středních škol. Téma práce vychází ze skutečnosti, že ačkoliv domov
mládeže řídí ředitel školy, činnost a provoz tohoto zařízení obvykle zabezpečuje vedoucí
pracovník domova mládeže, který tvoří důležitý mezičlánek mezi vedením školy a
pracovníky školského zařízení.
Předkládaná práce je zpracována s využitím odborné literatury a volně dostupných
internetových zdrojů. Vychází z obecně platných právních norem a specifických zákonů,
které upravují oblast výchovy a vzdělávání. V teoretické části práce je popsán termín
vedoucí pracovník ve vzdělávací instituci, vysvětlena funkce vedoucího pracovníka
v domově mládeže střední školy a vymezen pojem delegování. Kompetence, které přebírá
vedoucí pracovník domova mládeže od ředitele školy, jsou předmětem výzkumné části
diplomové práce.
Kvantitativní výzkum je realizován dotazníkovým šetřením, obsahovou analýzou
dokumentů a řízeným rozhovorem. Oslovenými respondenty jsou vedoucí pracovníci
domovů mládeže. Provedeným výzkumným šetřením je zjištěno, jaké činnosti delegují
ředitelé škol na vedoucí pracovníky domovů mládeže. Na základě výsledků šetření je
sestaven návrh na popis pracovní náplně těchto pracovníků. Tento návrh může usnadnit
ředitelům středních škol rozhodování o stanovení obsahu pracovní náplně vedoucích
pracovníků domovů mládeže a jejich zařazení do odpovídající platové třídy.

KLÍČOVÁ SLOVA
střední management školy, ředitel školy, delegování, domov mládeže, vedoucí pracovník
domova mládeže

ABSTRACT
This diploma thesis deals with the management of education in the school facility. The main
focus is put on the middle management, more precisely on senior executives of secondary
schools´ youth homes. It studies their role, it defines activities and competencies delegated
by secondary school headmasters. The topic of this thesis is based on the fact, that although
youth centres are run by school headmasters, activities and order of this education institution
is guaranteed by senior executives of youth centres who create important mediators between
top management and school establishment staff.
The thesis has been made by means of specialized literature and available internet resources.
It is based on the applicable legal standards and on the specific laws that modify the area of
education and training. In theoretical part the definition of senior executive of youth centre
and delegation term is made. Competencies taken over by a senior executive from a
headmaster are objects of research part of the thesis.
Quantitative research has been carried out by interview survey, content analysis of
documents and personal interview. Selected respondents are chief executives of youth
centres. It has been found survey what kind of activities, are delegated by headmasters to
chief executives of youth centres. On the basis, of the survey results, a proposal for job
content of these workers has been prepared. This proposal could help secondary school
headmasters to decide about youth centres chief executors´ job content and to determine the
level of renumeration for them.
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middle school management, school headmaster, delegation, youth centre, senior executive
of youth centre

Obsah
1

Úvod .............................................................................................................................. 7

2

Vedoucí pracovník ve vzdělávací instituci .................................................................... 8

3

4

2.1

Vedoucí pracovník .................................................................................................. 8

2.2

Management školy ................................................................................................ 10

2.3

Vzdělávací instituce – domov mládeže střední školy ........................................... 14

2.4

Vedoucí pracovník v domově mládeže ................................................................. 18

Delegování pravomocí ................................................................................................. 22
3.1

Pojem delegování .................................................................................................. 22

3.2

Výhody a nevýhody delegování ........................................................................... 24

3.3

Obsah delegování .................................................................................................. 25

3.4

Výběr vhodného pracovníka ................................................................................. 28

3.5

Kompetence .......................................................................................................... 29

Výzkumná část ............................................................................................................ 32
4.1

Cíl výzkumného šetření a výzkumné otázky ........................................................ 32

4.2

Metody sběru dat .................................................................................................. 32

4.3

Průběh výzkumného šetření .................................................................................. 34

4.4

Zjištěná data a vyhodnocení ................................................................................. 39

4.5

Shrnutí výsledků výzkumného šetření .................................................................. 67

5

Závěr ............................................................................................................................ 72

6

Seznam použitých informačních zdrojů ...................................................................... 75

7

Seznam tabulek a grafů................................................................................................ 79

8

Přílohy ......................................................................................................................... 81

1

Úvod

Diplomová práce Delegování činností ředitele střední školy na vedoucího domova
mládeže se zabývá managementem výchovy a vzdělávání ve školských zařízeních,
konkrétně v domovech mládeže středních škol. Domov mládeže je školské zařízení, jehož
úkolem je poskytovat žákům a studentům ubytování, výchovu a vzdělávání, navazující na
výchovně vzdělávací činnost škol. Vedoucí pracovníci těchto školských zařízení i
prostřednictvím delegovaných činností od ředitelů škol zabezpečují plnění úkolů v oblasti
neformálního a informálního vzdělávání ubytovaných žáků a studentů.
Tématem diplomové práce je Vedoucí pracovník ve vzdělávací instituci, a tak je nazvána i
její úvodní kapitola. Nejprve je popsán termín vedoucí pracovník a ředitel školy a školského
zařízení. Následující část vysvětluje pojem management školy a střední management, do
kterého vedoucí pracovník domova mládeže bezpochyby patří. Další část hovoří o
vzdělávacích institucích v ČR, popisuje výchovu a vzdělávání v domově mládeže a závěr je
věnován vedoucímu pracovníkovi domova mládeže.
Další kapitola se zabývá problematikou delegování – vysvětlení pojmu, výhodám a
nevýhodám s delegováním spojeným, a jeho obsahu. Následně je popsána důležitost výběru
vhodného pracovníka a vysvětlen termín kompetence, protože delegování činností je závislé
i na tom, jakými kompetencemi vybraný pracovník disponuje.
Ve výzkumné části jsou uplatněny kvantitativní techniky, jako je dotazníkové šetření,
obsahová analýza dokumentů a řízený rozhovor. Šetření, prováděné mezi vedoucími
pracovníky domovů mládeže, umožňuje naplnění cíle diplomové práce, kterým je vymezit
funkci vedoucího pracovníka domova mládeže a zjistit, jaké činnosti jsou delegovány
ředitelem školy na tohoto pracovníka. Zároveň přináší odpovědi na výzkumné otázky:
a) Jaké činnosti jsou delegovány řediteli škol na vedoucí pracovníky domovů
mládeže?
b) Je množství delegovaných činností závislé na velikosti školského zařízení –
počtu ubytovaných žáků?
Předkládaná diplomová práce přináší reflexi praxe, která je využitelná ve školských
zařízeních, domovech mládeže, při plánování činnosti jejich vedoucích pracovníků.
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2

Vedoucí pracovník ve vzdělávací instituci

2.1 Vedoucí pracovník
Téma diplomové práce Vedoucí pracovník ve vzdělávací instituci má v názvu slovo
pracovník, ale pro obecné vymezení bude v této kapitole v souladu s legislativou použit
název zaměstnanec. Pojem pracovník byl používán v tzv. starém zákoníku práce č. 65/1965
Sb. Novelou tohoto zákona č. 74/1994 Sb. se „ve všech ustanoveních zákoníku práce se
slovo "pracovník" nahrazuje slovem "zaměstnanec" (novela Zákoníku práce, č. 74/1994 Sb.,
čl. I, odst. 3).
„Zaměstnancem je fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním
pracovněprávním vztahu.“ (Zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., § 6) Vedoucími
zaměstnanci, se podle § 11 tohoto zákona rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých
stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům
pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné
pokyny. Vedoucím zaměstnancem je nebo se za vedoucího zaměstnance považuje rovněž
vedoucí organizační složky státu. Zákoník práce upravuje v § 302 zvláštní povinnosti
vedoucích zaměstnanců, podle kterých jsou mimo jiné povinni řídit a kontrolovat práci
podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky, co
nejlépe organizovat práci, zabezpečovat dodržování právních předpisů. Zákoník práce
považuje za vedoucí zaměstnance osoby, které stojí v čele jednotlivých organizačních útvarů
zaměstnavatele, které byly za takové útvary prohlášeny organizačními předpisy. Za
vedoucího zaměstnance je rovněž považován statutární orgán zaměstnavatele. Pokud
vedoucí zaměstnanec dostává plat, je zařazen zaměstnavatelem do platové třídy podle
nejnáročnějších prací, jejichž výkon řídí nebo které sám vykonává (ZP § 123, odst. 3), a
přísluší mu příplatek za vedení, a to podle stupně řízení a náročnosti řídící práce (ZP § 109).
Ředitel školy a školského zařízení
Vedoucím pracovníkem ve školách a školských zařízeních, který je považován za
vrcholového manažera, je ředitel školy nebo školského zařízení. Funkce ředitele školy je
obsazována na základě konkurzu vyhlášeného nadřízeným orgánem státní správy –
zřizovatelem školy nebo školského zařízení. Řídí školu, odpovídá za plnění vzdělávacího
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programu, za pedagogickou, personální a hospodářskou činnost školy. Jeho povinnosti a
kompetence vyplývají ze školského zákona. Mezi základní předpoklady výkonu funkce
ředitele patří především dovednost organizovat dobře svojí práci a práci podřízených.
(Vališová, Kasíková, Bureš, 2011, s. 111) Česká společnost se v posledních letech výrazně
proměnila. Potýkala se s projevy některých dlouhodobějších demografických trendů,
poznamenala ji ekonomická krize, ale i dramaticky se rozvíjející technologie, změnil se
rovněž životní styl a způsob uvažování dospělých i dětí. To vše má poměrně významné
důsledky pro vzdělávání. Na dynamický vývoj společnosti zákonitě reagovalo i regionální
školství. Od listopadové revoluce až po současnost jej provázejí poměrně výrazné proměny,
které s sebou přinášejí, hlavně díky právní subjektivitě škol, zvýšené nároky na práci a
zodpovědnost ředitelů škol i jejich zástupců. (Nantl, 2013, s. 5)
Základním právním předpisem, který vymezuje pravomoc ředitele školy, je školský zákon
(Zákon č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), který v § 164, odstavci 1 uvádí:
1) Ředitel školy a školského zařízení
a) Rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a
školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
b) Odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby
v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3,
c) Odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb
Podle § 165, odst. 1 ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo
svazek obcí, dále stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení. Na
základě této právní úpravy má ředitel možnost ustanovit vzdělávací týmy a do jejich čela
jmenovat vedoucí pracovníky, tzv. střední management školy.
Předpoklady pro výkon funkce ředitele školy definuje zákon o pedagogických pracovnících
č. 563/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ředitel školy je pedagogickým pracovníkem,
který podle § 3, odst. 1 musí splňovat předpoklady pro výkon činnosti pedagogického
pracovníka:
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a) je plně způsobilý k právním úkonům,
b) má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává,
c) je bezúhonný,
d) je zdravotně způsobilý a
e) prokázal znalost českého jazyka, není-li dále stanoveno jinak.
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy z pohledu délky odborné praxe a povinnosti
získat znalosti v oblasti řízení školství absolvováním studia definuje § 5 citovaného zákona
o pedagogických pracovnících.
Funkce ředitele školy a školského zařízení je přesně vymezená, lze ho zařadit do kategorie
TOP manažerů. Je statutárním orgánem školy a jeho zákonem daná práva a povinnosti nelze
přenést na jiného pracovníka.

2.2 Management školy
V odborné literatuře je možné nalézt mnoho definic pojmu management. Například Veber
(2011, s. 19) popisuje management jako: „souhrn všech činností, které je potřeba udělat,
aby byl zabezpečen chod organizace. Účelem managementu je vyvářet organizace, které
fungují“. Podle Druckera (2012, s. 69) je management specifickým a charakteristickým
nástrojem každé organizace. Setkáváme se s ním v různých souvislostech. Tři definice
tohoto pojmu, podle toho, co zdůrazňují, uvádějí Vodáček a Vodáčková (2013, s. 13):
•

Vedení lidí – „Management znamená umění dosahovat cíle organizace rukama a
hlavami jiných.“

•

Konkrétní funkce vykonávané vedoucími pracovníky – „Management znamená
zvládnutí plánovacích, organizačních, personálních a kontrolních činností,
zaměřených na dosažení soustavy cílů organizace.“

•

Postupy a účel – „Management je soubor přístupů, názorů, doporučení a metod,
které užívají vedoucí pracovníci (manažeři) k zvládnutí specifických činností
(manažerských funkcí), směřujících k dosažení soustavy cílů organizace.“

Obecný management se stal východiskem také pro školský management. Manažeři, jako
rozhodující činitelé v řízení firem (tedy i škol a školských zařízeních), se obvykle rozdělují
do tří úrovní:
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•

„manažeři první linie, k nimž patří předáci, mistři, vedoucí dílen

•

střední manažeři zahrnují početnou a rozmanitou skupinu řídících pracovníků. Patří
k nim manažeři závodů a vedoucí různých útvarů.

•

vrcholoví manažeři neboli top manažeři reprezentují zpravidla takové pracovníky,
kteří usměrňují a koordinují všechny činnosti a vytvářejí koncepce určité organizační
jednotky. (Veber, 2011, s. 29)

Ve školském prostředí vyplývá pojmenování manažerů školy z tradice a z platných předpisů.
Manažery jsou ředitelé a jejich zástupci. Řídící práce těchto pracovníků se stejně jako
v podnikové sféře dělí na jednotlivé manažerské funkce – činnosti. Z českých autorů jsou
zřejmě nejznámější rozdělení manažerských funkcí podle Vodáčka a Vodáčkové (2013, s.
68):
Sekvenční:
•

plánování

•

organizování

•

výběr a rozmisťování pracovníků

•

vedení lidí

•

kontrola

Paralelní:
•

Analyzování řešených problémů

•

Rozhodování

•

Realizace, implementace (včetně koordinace)

Sekvenční a paralelní funkce nejsou jedinou činností ředitele školy. Plamínek (2011, s. 42)
definoval tři základní role ředitele. Ředitel je lídr, který určuje směr a vizi organizace,
manažer, který uvádí vize do praxe a vykonavatel, který podává konkrétní výkon. Ve firmě
jsou tyto tři role většinou zastávány třemi pracovníky. Z každodenní praxe ve školství je
však zřejmé, že ředitel školy v rámci své funkce vykonává všechny tři role. Během konkurzu
předkládá koncepci rozvoje, vizi, je tedy lídrem. Jako manažer převádí během svého
funkčního období konkrétními kroky svoji vizi do praxe. A jako učitel má přímou
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výchovnou nebo vyučovací povinnost, je tedy vykonavatel. (Lhotková, Trojan, Kitzberger,
2012, s. 42)
„Rozdělení funkce ředitele školy do jednotlivých rolí umožňuje uvědomění si nezbytnosti
různých okruhů činností a také rozdělení těchto činností do určitých oblastí. Žádná z oblastí
vedení a řízení nemůže být pro bezproblémový chod školy opomenuta a musí jí být dán
dostatečný prostor. Záleží na osobnosti ředitele školy, ke které roli (manažera nebo lídra)
tíhne více a kterou je ochoten přenášet na své podřízené – svého zástupce nebo střední
management.“ (Trojanová, 2014, s. 12)
Roli lídra, který je tvůrcem vize školy naplňuje především ředitel, případně jeho zástupce,
může k ní však přispět i střední management. Rozhodující je, zda jsou podřízení pracovníci
ochotni a schopni některé činnosti od ředitele převzít. Podle Trojanové (2014, s. 112)
„střední management plní v rámci svého týmu především roli manažera se základními
manažerskými funkcemi, a to funkcemi sekvenčními i paralelními.“ Sekvenční manažerské
funkce na sebe vzájemně navazují a stejně jako u ředitelů se jedná o plánování, organizování,
personální činnosti, vedení lidí a kontrolování. Paralelní funkce – analýza, rozhodování,
implementace – probíhají sekvenčními funkcemi a vytvářejí jejich jednotlivé fáze.
Jednotlivé manažerské funkce musejí naplňovat cíle školy a být vzájemně v souladu.
Střední management
V předcházející kapitole se hovoří o středním managementu školy nebo školského zařízení,
tedy o vedoucích pracovnících různých úseků těchto zařízení, které lze považovat za školské
manažery. Trojan (2011) říká, že: „školský manažer je široce pojímaná kategorie, do níž
můžeme řadit ředitele školy a jejich zástupce, vedoucí předmětových týmů, metodických
sdružení či jednotlivých úseků školy.
Všichni tito pracovníci jsou nuceni nejen plnit úkoly vyplývající z jejich pracovního
zařazení, ale zároveň organizovat činnost svých podřízených a spolupracovat s ostatními
vedoucími. Nestačí jim tedy pouze zkušenost a kvalifikace, ale potřebné jsou i dovednosti
manažerské, jako vedení lidí, vedení porad, komunikace, plánování, hodnocení, kontrola.
(Trojanová, 2011)
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V pedagogickém slovníku je uvedena tato definice středního managementu školy: Střední
management školy je součást vnitřního řízení školy. Na 1. stupni ZŠ je to metodické sdružení,
které vede učitel jmenovaný ředitelem školy. Na 2. stupni ZŠ a na středních školách jsou to
předmětové komise pro příslušné vyučovací předměty, které řídí předseda jmenovaný
ředitelem školy.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2013, s. 232)
Trojanová (2011) upřesňuje, že vedoucí metodických orgánů nejsou jedinými středními
manažery škol. V rámci projektu Cesta ke kvalitě 6 byl zjišťován názor ředitelů škol na
zařazení jednotlivých funkcí ve škole mezi střední management. Mezi střední management
podle tohoto výzkumného šetření kromě vedoucích metodických sdružení a předmětových
skupin patří:
•

zástupce ředitele,

•

výchovný poradce,

•

koordinátoři (ICT, ŠVP, environmentální výchovy),

•

vedoucí školní družiny,

•

vedoucí školní jídelny,

•

vedoucí domova mládeže,

•

vedoucí učitelka mateřské školy

•

vedoucí správního úseku.

Pro všechny tyto pracovníky je charakteristické, že jsou vedeni ředitelem školy, ale také
sami vedou podřízené pedagogické nebo nepedagogické pracovníky. Jejich odpovědnosti a
pravomoci vyplývají ze zařazení do funkce, ale mohou být na ně přeneseny některé činnosti
ředitele. Vznik dalšího řídícího článku mezi vedením školy a řadovými zaměstnanci vyplývá
ze změny pojetí funkce ředitele školy nebo školského zařízení – posun jeho činnosti jiným
směrem a povinnosti zajištění odborného řízení výchovně – vzdělávacího procesu
vymezeného školním vzdělávacím programem. Vzhledem k hierarchickému postavení
tohoto řídícího článku mezi ředitelem školy jako vrcholovým managementem a řadovými
zaměstnanci mu přísluší název střední management školy. Tento termín vychází z obecného
chápání středního managementu a v manažerské literatuře se objevují dva termíny –
manažeři první linie a střední manažeři. (Trojanová, 2014, s. 15)

13

Střední management bývá někdy označován jako výkonný management. K jeho úkolům
obvykle patří:
•

zabezpečení komunikace – spojení mezi vedením podniku a provozními pracovníky

•

organizování práce – rozpracovává, konkretizuje pracovní úkoly pro daný útvar

•

zabezpečení řízení provozních podmínek

•

vedení podřízených – motivování, usměrňování pracovních skupin

•

průběžné sledování situace ve vlastním útvaru, analyzování a přijímání opatření,
která mají zabránit nežádoucímu stavu

•

hodnocení dosažených výsledků a na jejich základě provádění změn

•

monitorování názorů podřízených, vyjednávání s nimi o požadavcích vedení

•

iniciace a zvláště řízení realizace změn

•

sledování dodržování regulačních požadavků – bezpečnostních, hygienických,
požárních aj.“ (Veber, 2011, s. 29 – 30)

Jak už bylo zmíněno, ve školství je střední management vybírán ředitelem školy. Ten
z pozice zaměstnavatele stanovuje vnitřním předpisem organizační strukturu řízení školy, ve
které je zakotveno postavení středního managementu. Organizační struktura tvoří rámec pro
zabezpečení práce a je důležitá pro odstranění nejasností v systému vedení. Ředitel musí
určit oblasti činnosti, které bude střední management organizovat, řídit a kontrolovat. Jedná
se o předání konkrétní odpovědnosti a pravomocí, které je potřeba přesně vymezit ve
vnitřních předpisech, protože nejsou upraveny žádnými zákonnými normami. (Trojanová,
2014, s. 34)

2.3 Vzdělávací instituce – domov mládeže střední školy
V České republice jsou za vzdělávací instituce považovány školy a školská zařízení.
Školy:
•

Mateřské školy

•

Základní školy

•

Základní umělecké školy

•

Střední školy

•

Konzervatoře
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•

Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

•

Vyšší odborné školy

•

Vysoké školy

Školská zařízení:
•

Školská zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

•

Školská poradenská zařízení

•

Školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání

•

Školská účelová zařízení

•

Výchovná a ubytovací zařízení

•

Zařízení školního stravování

•

Školská zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně
výchovnou péči (Zákon 561/2004 Sb., § 7)

Diplomová práce se zabývá delegováním činností ředitelů středních škol na vedoucí
pracovníky domovů mládeže. Střední školy umožňují získat mladým lidem vědomosti,
dovednosti a kompetence potřebné pro výkon povolání a pracovních činností, které jim
pomohou kvalifikovaně se uplatnit se na trhu práce. Současně rozvíjí jejich všeobecný
rozhled, dovednosti a klíčové kompetence potřebné pro jejich soukromý, občanský a
pracovní život a pro další vzdělávání. „Střední vzdělávání rozvíjí v návaznosti na základní
vzdělávání vědomosti, dovednosti a kompetence žáka a připravuje ho na další studium na
vysokých a vyšších odborných školách, nebo na kvalifikovaný výkon povolání a pracovních
činností. Umožňuje získat stupeň vzdělání a odbornou přípravu jak žákům do 18/19 let věku,
tak dospělým.
Střední vzdělávání má všeobecný nebo odborný charakter a je ukončeno maturitní zkouškou,
výučním listem, nebo závěrečnou zkouškou. Uskutečňuje se v gymnáziu, ve středních
odborných školách, středních odborných učilištích a v konzervatořích.“ (www.nuv.cz)
Mezi výchovná a ubytovací zařízení patří domovy mládeže středních škol. V definici tohoto
školského zařízení převládá ve společnosti mnoho nejasností. Mnozí si pod tímto pojmem
představují dětský domov, dům dětí a mládeže, případně výchovný ústav. Hovorově je pak
nazýván jako internát, přestože v tomto případě se jedná o jiný typ školského zařízení.
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Zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, § 117, odst. 1, zařazuje domovy mládeže mezi
školská výchovná a ubytovací zařízení, která zajišťují dětem, žákům a studentům podle
účelu, k němuž byla zřízena:
a) vzdělávání, sportovní a zájmové činnosti v době mimo vyučování,
b) celodenní výchovu, ubytování a stravování (Zákon č. 561/2004 Sb.)
Ministerstvo školství stanovuje prováděcím právním předpisem typy školských zařízení a
podrobnosti o obsahu a rozsahu jejich činnosti, organizaci, podmínkách provozu a kritéria
pro zařazování nebo umisťování dětí, žáků a studentů v těchto zařízeních. Tímto právním
předpisem je Vyhláška č. 108/2005 Sb. Podle tohoto dokumentu jsou typem školských
výchovných a ubytovacích zařízení:
a) domov mládeže (dále jen „domov“)
b) internát
c) škola v přírodě.
Účelem domova mládeže se zabývá § 2, odst. 1 a 2:
(1) Domov poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol
ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost
středních škol a vyšších odborných škol a zajišťuje těmto žákům a studentům školní
stravování.
(2) Domov vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou
zájmových činností. (Vyhláška č. 108/2005 Sb.)
Citovaná vyhláška dále definuje organizaci domova mládeže, stanovuje podmínky
k umisťování žáků a studentů a kritéria pro stanovení úplaty za ubytování v domově
zřízeném státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. Základní jednotkou výchovně vzdělávací
činnosti v domově mládeže je výchovná skupina. Každou výchovnou skupinu vede jeden
vychovatel. O organizaci domova mládeže, umisťování žáků a studentů a výši úplaty za
ubytování rozhoduje ředitel domova.
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Domovy mládeže jsou zřizovány jako samostatná školská zařízení nebo jsou součástí střední
školy. Tato diplomová práce se zabývá domovy, které jsou součástí středních škol. Výchova
a vzdělávání v těchto školských zařízeních navazuje na školní vzdělávací program dané
školy a jejím záměrem je vést žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času
formou zájmových činností. Dle školského zákona o všech záležitostech týkajících se
poskytování školských služeb rozhoduje ředitel školy. Nemůže však při všech povinnostech,
které jsou na něho kladeny, zajišťovat veškeré činnosti, související s řízením těchto
školských zařízení. Domovy mládeže často fungují jako odloučená pracoviště středních škol
a jejich vedení je svěřeno vedoucím pracovníkům, kteří mají odpovědnost za průběh
výchovy a vzdělávání, za provoz, organizaci a veškeré činnosti s touto institucí související.
Pokud toto platí, je vedoucí domova mládeže manažerem vzdělávání právě v oblasti
formálního a informálního vzdělávání ubytovaných žáků. Jeho činnost se odvíjí od toho,
jakými kompetencemi ho ředitel školy pověří, a jak je on sám kompetentní tuto činnost
vykonávat.
Vedoucí pracovníci domovů mládeže, ať už je jejich funkce nazvána jakkoliv (zástupce
ředitele pro mimoškolní výchovu, vedoucí domova mládeže, vedoucí vychovatel) mají
důležitou roli v oblasti řízení výchovy a vzdělávání žáků a studentů, kteří nemohou denně
dojíždět do školy a jsou ubytováni v domově mládeže, a tvoří důležitý mezičlánek mezi
vedením školy a pracovníky školského zařízení.
Výchova a vzdělávání v domově mládeže
„Domovy mládeže zajišťují výchovnou péči, ubytování a stravování žákům středních škol,
kteří vzhledem ke vzdálenosti zvolené školy od místa trvalého bydliště nemohou denně
dojíždět. Kromě činností souvisejících s režimem dne, sebeobsluhy a přípravy na vyučování
je jejich významným úkolem dbát o účelné využití volného času mládeže. Vzhledem
k věkovým zvláštnostem je velmi důležité respektování principu dobrovolnosti, tedy realizace
zájmových činností formou nabídky s uplatněním účinné motivace.“ (Pávková, 2014, s. 44)
Výchova mimo vyučování plní jako specifická oblast výchovného působení funkci
výchovně – vzdělávací, preventivní, zdravotní a sociální. Jednotlivé typy výchovných
zařízení plní tyto funkce v různé míře podle svého charakteru.
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•

„výchovně vzdělávací funkce – na plnění výchovné funkce je kladen zvlášť velký
důraz. Jednotlivé instituce se podílejí podle svých specifických možností a
legislativně vymezeného poslání a rozvíjení schopností dětí a mládeže, na
usměrňování, kultivaci a uspokojování jejich zájmů a potřeb, na formování
žádoucích postojů a morálních vlastností.

•

zdravotní funkce – zdravotní funkci plní instituce pro výchovu mimo vyučování
zejména tím, že přispívají k usměrňování režimu dne tak, aby pomáhal vytvářet
zdravý životní styl.

•

sociální funkce – výchovně vzdělávací zařízení mají možnost v době mimo vyučování
vyrovnávat rozdíly mezi nestejnými materiálními a psychologickými podmínkami
v rodinách.“ (Pávková, 2014, s. 39-40)

Pedagogické ovlivňování volného času se netýká pouze dětí a mládeže, ale zahrnuje i
působení na dospělé osoby. V tom případě zahrnuje určité zvláštnosti, kterými se zabývá
obor pedagogika dospělých – andragogika. Mimo pojmu výchova mimo vyučování se často
používá i termín pedagogika volného času. Oba pojmy však nejsou synonyma, ale mají
k sobě velmi blízko. V prvním případě se jedná o označení jedné oblasti výchovy, ve druhém
případě o vědní obor, který se zabývá teoretickými a praktickými aspekty výchovy ve
volném čase. Výchova mimo vyučování kromě ovlivňování volného času však zahrnuje i
jiné oblasti, například přípravu na vyučování nebo upevňování hygienických a kulturních
návyků. (Pávková, 2014, s. 38)

2.4 Vedoucí pracovník v domově mládeže
Vyhláška č. 108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských
účelových zařízeních vymezuje, že: „základní jednotkou výchovně vzdělávací činnosti
v domově je výchovná skupina (dále jen „skupina“). Každou skupinu vede jeden vychovatel.
Nejnižší počet žáků a studentů ve skupině je 20 a nejvyšší počet žáků a studentů ve skupině
je 30.“ (Vyhláška č. 108/2005, §3) Počet vychovatelů však není dán počtem výchovných
skupin, ale počtem ubytovaných žáků, studentů (výkonů). Financování přímých výdajů
regionálního školství pro školy a školská zařízení zřizované krajem vychází z normativní
soustavy pro kalendářní rok. V případě domovů mládeže, které jsou součástí středních škol,
stanoví zřizovatel dané střední školy podle počtu ubytovaných žáků a studentů celkový
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objem finančních prostředků na platy pedagogických pracovníků – vychovatelů. (Vyhláška
č. 492/2005 Sb. o krajských normativech) Je v kompetenci ředitele střední školy, kdo
z vychovatelů bude pověřen vedením domova mládeže nebo zda ředitel jmenuje do funkce
zástupce ředitele pro domov mládeže (výchovu mimo vyučování apod.) Nejednotnost
v označení funkce vedoucího pracovníka domova mládeže je způsobena absencí právního
předpisu, který by vymezoval odpovědnost a pravomoci těchto pracovníků. Současná
legislativa pracuje s pojmem zástupce ředitele nebo vedoucí vychovatel. Takto je profese
vedoucího pracovníka domova mládeže uvedena v Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o
stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé
pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků.
Tabulka č. 1: Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti
Škola/Pedagogičtí pracovníci

Počet výchovných
skupin

Týdenní rozsah přímé
přímé pedagogické
činnosti

Domov mládeže
30 – 32

vychovatel
ředitel
Zástupce ředitele
vychovatel

nebo

do 12
13 a více
do 5
6 až 12
13 a více

vedoucí

10
9
20
18
16

Zdroj: Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé
výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti
pedagogických pracovníků.
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že vedoucí pracovník domova mládeže má stanoven
týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti na základě počtu výchovných skupin v domově
mládeže, bez ohledu na to, zda je zástupcem ředitele nebo vedoucím vychovatelem. O tom,
v jaké platové třídě bude vedoucí pracovník v domově mládeže zařazen, rozhoduje ředitel
školy. Vycházet by přitom měl z Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve
veřejných službách a správě. Tímto nařízením se stanoví zařazení prací ve veřejných
službách a správě do platových tříd zaměstnanců, jimž je za práci poskytován plat (dále jen
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„Katalog prací“). Katalog prací v příloze k tomuto nařízení stanoví zařazení prací do
platových tříd podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a člení je podle druhu do
povolání. Katalog prací se člení na díly, které zahrnují seznam povolání a rozpětí platových
tříd.
Díl 2.16 Výchova a vzdělávání rozlišuje tyto profese:
2.16.01 učitel
2.16.02 vychovatel
2.16.03 speciální pedagog
2.16.04 pedagog volného času
2.16.05 asistent pedagoga
2.16.06 akademický pracovník
2.16.07 metodik vzdělávání
2.16.08 lektor, instruktor
Vedoucí pracovník domova mládeže je profesí vychovatel. Jako vychovatel má povinnost
vykonávat přímou pedagogickou činnost ve stanoveném rozsahu (Tabulka č. 1).
Jako vychovatel tedy vykonává stejné činnosti, které požaduje od svých podřízených.
Těmito činnostmi jsou:
•

komplexní vychovatelská činnost ve školském zařízení, rozvíjející zájmy, znalosti a
tvořivé schopnosti žáků a studentů nebo specificky rozvíjející osobnost žáka nebo
studenta včetně využívání variantních výchovných metod a hodnocení jejich
účinnosti. (Katalog prací, díl 2.16.02, popis práce vychovatele v 9. platové třídě.)

Základními znaky popisu práce vychovatele je komplexní vychovatelská činnost, tj.
plánovitá a systematická odborná činnost vyžadující reflexi a sebehodnocení výsledků.
Vychovatel usiluje o rozvoj zájmů, znalostí a tvořivých schopností, a to v nejrůznějších
polohách jako např. zájmy profesní, o učení, rozvíjení osobních zájmů, koníčků, talentu
formou pravidelně organizované zájmové činnosti apod. Systematičnost jejich práce se musí
promítat i do uplatňovaných výchovných metod a hodnocení jejich účinnosti i kvality
splnění výchovných záměrů založených na dobré diagnostice osobnosti žáka.
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Činností vychovatele je také organizace celkového režimu v příslušném školském zařízení,
provádění kontroly jeho dodržování, vedení různých zájmových kroužků, organizace výletů
a poznávacích akcí, organizace kulturních akcí, sledování a posuzování vlastností žáků a
studentů, jejich postojů a názorů. V neposlední řadě je to poskytování pomoci při řešení
osobních problémů, řešení kázeňských přestupků, vedení předepsané pedagogické
dokumentace. (Frič, 2013)
Vedoucí pracovník domova mládeže tedy vykonává činnosti jako vychovatel a plní úkoly,
vyplývající z jeho funkce. Zároveň však může být pověřen pravomocemi a odpovědnostmi,
které na něho deleguje ředitel školy.
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3

Delegování pravomocí

3.1 Pojem delegování
Delegování, někdy také dělba pravomocí v oblasti managementu, znamená převedení úkolů
nebo přesně určeného rozsahu pravomocí na jinou osobu, organizační jednotku nebo nižší
stupeň řízení. Je vnějším projevem působení řídícího pracovníka na podřízeného,
přenesením úkolů a s tím spojených pravomocí a povinností z náplně práce nadřízeného do
náplně práce podřízených buď jednorázově, nebo trvale. Delegováním se přenášejí některé
úkoly z činnosti manažera do činnosti jeho podřízených, aniž by se manažer zbavil
odpovědnosti za výsledek. Dobře provedené delegování pravomocí umožňuje rychlejší a
efektivnější splnění požadovaných úkolů a může zvýšit efektivitu práce jednotlivců i celé
organizace. (Cipro, 2009, s. 8)
Lojda (2011, s. 63) uvádí, že delegování je proces, při kterém „manažer předává vykonání
úkolu někomu jinému, přitom současně udílí odpovídající pravomoci a nastavuje pravidla
pro sdílení úkolu.“ Manažerovi však zůstává konečná odpovědnost za splnění úkolu.
Delegování lze tedy chápat jako oboustranný proces, kdy se postupně na základě
dlouhodobější spolupráce může hloubka a míra delegování zvyšovat.
Delegování není jednoduchá disciplína zejména tehdy, pokud jím chceme nejen zkvalitňovat
management organizace, ale i rozvíjet manažerské dovednosti řídících pracovníků a
současně i osobnost jejich spolupracovníků. „Delegování v sobě zahrnuje tři hlavní významy
– zplnomocnění, poselství a spolupráci. Prvním krokem při delegování je přenesení části
pravomocí za svěřené odpovědnosti z manažera na podřízeného pracovníka – manažer
uděluje tzv. plnou moc, se kterou má podřízený právo mocensky disponovat. Druhým krokem
delegování je poselství, na jehož základě může pověřený pracovník ovlivňovat předané
činnosti, řídit a informovat své kolegy. Třetím krokem delegování je spolupráce
s manažerem i s kolegy na stejné řídící úrovni tak, aby delegované povinnosti a pravomoci
dospěly očekávaného cíle. (Cipro, 2009, s. 9)
Většina manažerů ví dobře, jak delegovat, jaké pravomoci lze a nelze předávat a komu, ale
ve svojí praxi tuto manažerskou techniku příliš nevyužívají. „Delegování totiž není pouhým
řemeslným nástrojem řízení, ale je základní podstatou či přímo filosofií managementu
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v duchu teze: Manažer dosahuje svých cílů prostřednictvím druhých lidí. Delegování lze
realizovat především tam, kde management preferuje týmovou práci a vedoucí má pod sebou
dostatečný potenciál kvalitních pracovníků, které sám vychovává. Základním principem
úspěšného delegování je dosažení stavu, kdy je tým složený z pracovníků, kteří jsou často
schopnější než jejich manažer. Manažer pak může lépe rozdělovat kompetence podle
individuálních kvalit pracovníků a sám má více prostoru věnovat se podstatnějším cílům.
Jeho úkolem je pak spíše definovat cíle, napomáhat se zajištěním a rozdělením zdrojů,
motivovat pracovníky a průběžně kontrolovat plnění dílčích cílů.“ (Cipro, 2009, s. 12)
Delegování je třeba chápat jako dlouhodobý proces, při kterém manažer postupně dává
důvěru svému podřízenému, zvyšuje náročnost úkolů a vybavuje ho stále rozsáhlejšími
pravomocemi. To usnadňuje manažerovi práci a u podřízeného pracovníka může mít
značnou motivační hodnotu. Podporuje jeho samostatnost a rozvíjí jeho zodpovědnost. U
vysoce motivovaných a kvalifikovaných pracovníků se může uplatňovat vyšší stupeň
delegování, tzv. cílové řízení. Cíle a úkoly jsou v takovém případě určovány spolu
s přidělením potřebných prostředků. U takového pracovníka provádí nadřízený kontrolu jen
v dílčích výsledcích, jinak se kontroluje sám. Splnění úkolu může být předpokladem pro
povýšení nebo finanční odměnu.
Každý manažer, od nejvyššího až po vedoucího odboru nebo výrobního mistra, potřebuje
mít jasně formulované cíle. Tyto cíle by měly jasně určovat, jaký výkon by měl podávat
útvar, který je jím řízen. Měly by specifikovat, co přesně by měl on sám i jeho útvar
vykonávat, aby pomohli ostatním útvarům dosáhnout jejich cílů. Také by měly zřetelně
vymezit, jaké přispění může manažer očekávat od ostatních útvarů k dosažení svých
vlastních cílů. Jinak řečeno, od samého začátku by se měl klást důraz na týmovou spolupráci
a týmové výsledky. (Drucker, 2012, s. 103)
Při delegování je třeba zabývat se formální a věcnou stránkou tohoto procesu. Za formální
stránku je považován způsob a metodika, jakou delegovat. Věcná stránka se zabývá
vyřešením otázky, komu a co delegovat, tzn. určením věcného obsahu delegovaných
pravomocí. Pro spěch procesu delegování je důležitá také znalost podřízených, jejich
kvalifikace, ambice pro práci a schopnosti pro splnění předaného úkolu.
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Diplomová práce je zaměřena na téma Vedoucí pracovník ve vzdělávací instituci a
konkrétně zpracovává oblast delegování pravomocí ve školství. Ředitel školy nebo
školského zařízení může delegovat určité pravomoci na ostatní vedoucí zaměstnance, tzv.
střední management. „Pokud se ředitel školy rozhodl zavést funkci středního managementu
a předat určité pravomoci i odpovědnost, rozhodně musí vynechat přikazování, které
naprosto odrazuje od aktivní činnosti. Delegování manažerských činností na střední
management školy znamená vymezení této funkce jako skutečné řídící složky. Delegování
znamená svěření části manažerských funkcí společně s odpovědností a pravomocemi, které
jsou potřebné pro plnění úkolů, do rukou podřízeného pracovníka.“ (Trojanová, 2014, s. 43)

3.2 Výhody a nevýhody delegování
Delegování pravomocí ředitele školy nebo školského zařízení na střední management přináší
jak řediteli, tak střednímu managementu určité výhody:
•

Osvobození od činností, které může vykonávat někdo jiný, kdo má k daným
činnostem blíže (např. tvorba kurikula)

•

Rozvoj vlastních manažerských dovedností (komunikovat, kooperovat, koordinovat)

•

Stabilizace pedagogického sboru, vyplývající z jejich aktivního zapojení do řízení
školy

•

Jednodušší systém řízení a kontroly pedagogického sboru (přenesení části kontrolní
činnosti na ostatní vedoucí zaměstnance)

•

Zabránění vlastní stagnaci a pocitu nenahraditelnosti (střední management může
ředitele v určitých oblastech zastupovat)

•

Získávání nových nápadů

„Pro střední management školy je hlavní výhodou delegování jeho zapojení do řízení školy,
a tedy ovlivňování jejího chodu. Pracovník managementu může vést členy svého týmu a tím
rozvíjet své manažerské, popřípadě lídrovské dovednosti. Objevují se nové oblasti činností,
ve kterých může uplatnit svůj potenciál.“ (Trojanová, 2014, s. 42)
Z pohledu ředitele školy má delegování pravomocí a odpovědností i jisté nevýhody, které
však lze odstranit.

Je důležité, aby byl ředitel sám vnitřně přesvědčen o výhodách

delegování a důsledně ho uplatňoval.
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Nevýhody delegování a jejich odstranění:
•

Vyšší nároky na koordinaci (vytvoření funkční organizační struktury, časové
vymezení)

•

Pocit nenahraditelnosti (zamyslet se nad přínosem práce, kterou je možné delegovat
a práce, která souvisí s funkcí ředitele)

•

Vysvětlit někomu jinému co udělat je náročnější než udělat věc samostatně (časové
zdržení se týká pouze úvodní fáze, poté jde o činnosti, které se opakují)

•

Horší kvalita odvedené práce (přejít na úroveň leadershipu, zajistit potřebné
vzdělávání)

•

Velká pravomoc podřízeného, ztráta kontroly (jasně popsat mechanismy v pracovní
náplni)

•

Ztráta vlastní prestiže (být si vědom svého postavení a mít dostatečnou autoritu)
(Šikýř, Borovec, Lhotková, 2012, s. 36)

Pro manažery obecně je přínosem delegování získání více času na důležité věci, efektivita
práce, objevení nových nápadů a přístupů. Při delegování dochází k rozvoji kompetencí a
motivování pracovníků. Delegování pravomocí umožňuje snazší kontrolu a hodnocení
pracovníků. Úspěšnost delegování závisí na tom, jak manažer dokáže rozpoznat schopnosti
jedinců, komunikovat s nimi, podporovat je a stimulovat. Lojda (2011, s. 64) uvádí mezi
pozitivními důsledky delegování zvyšování kvality práce, zdokonalení managementu
organizace, růst její výkonnosti a v neposlední řadě skutečnost, že mnoho úkolů může být
splněno i v nepřítomnosti manažera.

3.3 Obsah delegování
Činnosti a úkoly, které manažer přenáší na vybraného pracovníka, mohou být z různých
oblastí. Jsou však určité pravomoci a odpovědnosti, které být delegovány nemohou a každý
manažer je musí znát:

•

Důvěrné úkoly s důvěrnými informacemi

•

Formulace vizí a cílů

•

Kontrola a hodnocení pracovníků
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•

Nové úkoly, na které nebyli pracovníci připraveni

•

Úkoly, které jsou povinností manažera, ale jsou mu nepříjemné

•

Výjimečné úkoly s odpovědností, která se manažerovi stejně nakonec vrátí

•

„Politicky“ citlivé úkoly

•

„Životně“ důležité termínované úkoly

•

Úkoly, které jsou špatně definované (Cipro, 2009, s. 61 – 64)

Vhodné úkoly k delegování popsal Cipro (2009, s. 61 – 64) následovně:
•

Úkoly, které může vyřešit jednotlivec

•

Úkoly, které nemá manažer v oblibě a jiný je může dělat rád

•

Rutinní práce

•

Úkoly, na které je druhý odborník a dovede je plnit lépe

•

Méně důležitá a opakující se rozhodnutí

•

Úkoly, které mohou druhé rozvíjet a procvičit jejich schopnosti

•

Úkoly, které jinému zpestří stereotyp práce a oživí rutinu

•

Úkoly, na které nemá manažer čas

•

Cokoliv, co není nutné, aby manažer dělal sám

Žádný právní předpis neupravuje, jaké pravomoci a odpovědnosti delegovat. Je to záležitostí
ředitele školy nebo školského zařízení. „Podle školského zákona ředitel školy odpovídá za
odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a záleží tedy jen na jeho důvěře ve vedoucí
zaměstnance a na tom, co jsou vedoucí zaměstnanci schopni a ochotni přijmout.“ (Šikýř,
Borovec, Lhotková, 2012, s. 36)
Delegování osvobozuje manažera zejména od opakujících se činností, které může
s úspěchem vykonávat někdo jiný, a od činností které manažer buď není schopen zvládat
s vyšší mírou profesionality, nebo případně i od těch, které nedělá rád. Důležité je
rozhodnout co, kdy, na koho a jak je třeba delegovat. Lze tak vymezit činnosti:

•

které manažer musí udělat sám

•

které manažer může delegovat
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•

které by měl delegovat

•

které musí delegovat

Při delegování jednotlivých úkolů či oblastí je třeba zvážit mimo jiné, kdy už je čas delegovat,
například v závislosti na tom, že někdo z řízených pracovníků již pro pověření určitým typem
úkolů dozrál. V rámci delegování je pak nezbytné:
•

vybrat správné lidi

•

delegovat příjemné i nepříjemné záležitosti

•

před vlastním delegováním vše dobře promyslet

•

delegovat kvalifikovaně – postupně si pracovníky vyzkoušet

•

delegovat předem

•

delegovat úkoly jako určité celky

•

delegovat přesně

•

nikoho nevynechat a vyhýbat se duplicitám“ (Bedrnová, Jarošová, Nový a kol., 2012,
s. 439)

Při zadávání nových odpovědností a s nimi souvisejících úkolů manažer pracovníkovi
vymezuje také určitou úroveň delegované pravomoci tak, aby podřízenému bylo jasné, co
musí dělat – odpovědnosti, a co smí dělat – pravomoci. Odborná literatura uvádí čtyři
poznávací vlastnosti nutné pro posilování pravomoci pracovníka: kompetence, vliv, význam,
sebeurčení. Kompetence je v tomto případě myšlena jako soubor schopností manažera pro
výkon řídící funkce. Klíčovou je schopnost a ochota efektivně určit, a poté delegovat
adekvátní úroveň pravomocí. Vliv souvisí se schopností pracovníka prosadit svá opatření do
konečného rozhodnutí při realizaci naplánovaných cílů. Význam delegované odpovědnosti
definuje při zadávání manažer. Vysvětlit podřízenému věcně a srozumitelně význam úkolu
patří plně do odpovědnosti manažera při procesu delegování. Sebeurčení je důležitým
motivačním faktorem při delegování. Pracovník si sám určí, zda chce a může delegované
činnosti přijmout. Důležité je, aby úroveň delegované pravomoci odpovídala odborné,
manažerské i psychické zralosti podřízeného kolegy. (Cipro, 2009, s. 100)
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Delegování však nelze chápat pouze jako předávání pravomocí. Je to nástroj motivování a
rozvíjení pracovníků, specifická sociální aktivita, která je založena na kvalitní komunikaci
manažera s podřízenými pracovníky.

3.4 Výběr vhodného pracovníka
Každá organizace je tvořena lidmi, kteří disponují různými dovednostmi a znalostmi a
vykonávají různorodou práci. Musí být vybudována na základech dobré komunikace a
individuální odpovědnosti. Všichni její členové se musejí důkladně zamýšlet nad tím, jakého
cíle chtějí dosáhnout a dbát na to, aby mu všichni rozuměli. (Drucker, 2012, s. 22)
Výběr vhodného pracovníka pro delegované činnosti je velmi důležitý. Je srovnatelný
s výběrem uchazečů o zaměstnání, ale při výběru je třeba se více orientovat na povahu
delegované odpovědnosti. Manažer by měl při volbě pracovníka postupovat podle předem
stanovených kritérií a měl by chápat delegování jak partnerskou záležitost. Výsledkem by
měla být spokojenost obou stran a dohoda o formě, rozsahu a obsahu delegovaných
odpovědností a pravomocí. (Cipro, 2009, s. 89)
Před samotným výběrem si musí manažer promyslet, zda delegovaná činnost přímo souvisí
s nějakou funkcí. Zda je mezi pracovníky ten, kdo má potřebné schopnosti a zájem o práci.
Dále musí zvážit, pro koho bude nová činnost výzvou a kdo je připraven povýšit. Pro úspěch
je tedy nezbytné, aby manažer dobře znal své podřízené. Nejde jen o kvalifikaci, ale také o
schopnosti a charakterové vlastnosti, které pracovníka předurčují k možnému pracovnímu
růstu. Důležitou podmínkou pro vznik dobrého pracovního prostředí je důvěra manažera
v jeho spolupracovníky.
Postup pro hledání vhodného pracovníka pro delegované činnosti uvádějí Lhotková,
Šnýdrová, Tureckiová (2013, s. 63)
•

„Ohodnotit dostupné pracovníky, uvědomit si jejich silné a slabé stránky (znalosti,
dovednosti, praxi, respekt, spolehlivost).

•

Vybrat vhodné pracovníky podle kritérií, která jsme si nastavili v prvním bodu.

•

Zanalyzovat jejich dosavadní činnost.

•

Porovnat objem dosavadní práce a práce, která je rozšiřující v rámci delegování a
zvážit celkové množství práce.
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•

Vybrat pracovně nepřetíženého pracovníka a delegovanou činnost s ním probrat
(pravomoci, odpovědnosti, zdroje, termíny, způsoby kontroly, odměna).

•

Definitivně přenést činnost na pracovníka a seznámit s tímto faktem ostatní. Po
výběru pracovníka nezapomínat na jeho motivaci a pozitivně ji zpevňovat.

Delegování neznamená, že se manažer následně nemusí tomu, na koho delegoval pravomoci
dále věnovat. Používat delegování jako prostředek rozvoje pracovníků vyžaduje:
•

Objasnit účel a očekávané výstupy a tím poskytnout kontext pracovníkovi.

•

Vypěstovat si dovednosti potřebné pro koučování.

•

Poskytovat aktivní podporu.

•

Dohodnout měřítka pro rozvojové aktivity, zahrnující zpětnou vazbu od ostatních.

•

Přijmout sdílenou odpovědnost za neúspěch i úspěch.

•

Být čitelný ve vztahu k potenciálním změnám role.

•

Konfrontovat veškeré obavy, které by mohly limitovat aktivitu pracovníků.

•

Vytvořit bezpečné prostředí a tolerovat občasné chyby.

•

Poukazovat na příklady dobré praxe. (Bedrnová, Jarošová, Nový, 2012, s. 442)

3.5 Kompetence
Tato kapitola má za cíl popsat význam slova, které je tak často zmiňováno právě
v souvislosti s delegováním.
Delegování činností ředitele na ostatní vedoucí pracovníky je závislé na tom, jakými
kompetencemi

vybraný

pracovník

disponuje.

Kompetentní

pracovník

středního

managementu má potřebné znalosti, dovednosti a zkušenosti, a navíc chce danou činnost
vykonávat. Odborné kompetence získává vzděláním a pracovní zkušeností. Patří mezi ně
odborné znalosti oboru, specifické znalosti a pracovní techniky a znalost informačních a
komunikačních technologií. Metodickými kompetencemi se rozumí vyhledávání a
zpracování informací, schopnost úsudku, řešení problémů a zvládání obecných pracovních
technik, jako je vedení projektů nebo selfmanagement. Za sociální kompetence jsou
považovány sociální interakce, komunikace, kooperace nebo moderace. (Trojanová, 2011)
Při hledání vhodného pracovníka pro delegované činnosti je tedy třeba brát v úvahu to, jaké
dovednosti (kompetence) pracovník má, a jaké pravomoci (kompetence), by měl získat.
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Průcha a kol. (2013, s. 129) pojem kompetence definuje v Pedagogickém slovníku takto: „V
pedagogickém pojetí znamená schopnost, dovednost, způsobilost úspěšně realizovat nějaké
činnosti, řešit určité úkony zejména v pracovních a jiných životních situacích“.
Termín kompetence se začal prosazovat v devadesátých letech minulého století, kdy
nahradil termín znalost a dovednost. „Důvodem je širší obsah tohoto termínu, neboť
kompetence obsahuje kromě znalosti i dovednosti a další složky, například zkušenosti.
V anglicky psané literatuře se objevují dva výrazy, překládané do češtiny jako kompetence:
kromě competence, které je překládáno většinou jako znalost či dovednost, se objevuje výraz
competency, jenž vymezuje činnosti pracovníka určené organizační strukturou, tedy jeho
pravomoci a odpovědnost. K tomuto rozdělení se přiklání i česká manažerská a pedagogická
literatura: „Slovo kompetence se používá v manažerské praxi ve dvojím smyslu – jednak
jako rozsah pravomocí a jednak jako způsobilost k úloze. V obou případech se tento pojem
vyjadřuje k tomu, zda je konkrétní člověk kompetentní něco udělat.“ Jedná se tedy o
následující dvě roviny termínu kompetence:
1. kompetence od jiného (příslušnost, pravomoc, odpovědnost)
2. kompetence od sebe (způsobilost, schopnost, dovednost)
(Lhotková, Trojan, Kitzberger, 2012, s. 22-23)
Definici termínu kompetence přináší Pisoňová:“Pojem kompetence představuje nároky
kladené na výkon funkce ředitele školy, resp. vedoucího pedagogického zaměstnance školy
nebo školského zařízení.“ (Pisoňová, 2011, s. 52, vlastní překlad)
Koubek (2013, s. 20) říká, že „kompetence je vzorek chování zahrnující znalosti, dovednosti,
postoje nezbytné pro dosažení úspěšného výkonu. Podstatné je, že chování, které vytváří
kompetenci, jsme schopni popsat. Kompetence bude do určité míry ovlivněna i osobnostními
rysy, charakterem, osobním směřováním člověka. Nemůžeme ji ale za tyto související prvky
zaměňovat. Kompetence zůstává vzorkem chování.“ Koubek nepřisuzuje kompetenci pouze
lidem, ale také organizacím jako takovým. Poukazuje na fakt, že organizace plní úkoly, které
jsou natolik komplexní, že je nemůže jedinec obsáhnout. Kompetence jednotlivých
pracovníků se musí navzájem doplňovat a podporovat a být v souladu s kompetencemi
organizace. Čili jaká má být organizace, takoví v ní musejí být lidé.
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Bedrnová a kol. uvádějí, že původ pojmu kompetence je ve francouzském jazyce
(compétence) a označoval stav připravenosti člověka vykonat stanovený úkol v rámci
odborné přípravy. Dále tito autoři uvádějí užívání pojmu kompetence v několika významech:
„Kompetence jako přidělená pravomoc či rozsah pravomoci, kompetence jako cílový stav
připravenosti pracovníka k výkonu určité činnosti (způsobilost – kvalifikace – kompetence)
a kompetence jako komplexněji pojatá dovednost či soubor dovedností, kde se projevuje
nejen dovednost sama, ale i znalosti, schopnosti a motivace ve smyslu vnitřního zaujetí,
postojů a hodnot.“ (Bedrnová, Jarošová, Nový a kol., 2012, s. 176)
Mezi nejdůležitější kompetence ředitele školy nebo školského zařízení, vyplývající z jeho
pozice statutárního zástupce patří:
•

rozhodování o smluvních partnerech a uzavírání smluv

•

vyhlašování a organizování veřejných zakázek a výběr dodavatelů

•

rozhodování o majetku a jeho správě

•

rozhodování týkající se ochrany osob, a to jak v oblasti zdraví a bezpečnosti, tak
například v oblasti ochrany osobních údajů

•

rozhodování o kompetencích jiných osob – stanovení organizace a delegování

Možnosti delegování kompetencí na jiné vedoucí pracovníky ve škole nebo školském
zařízení řeší § 20, odst. 2 občanského zákoníku. Podle tohoto předpisu mohou činit právní
úkony i jiní pracovníci, pokud je to stanoveno ve vnitřních předpisech právnické osoby nebo
je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé. Tito pracovníci nemají postavení
ředitele školy nebo školského zařízení, ale pouze ty kompetence a odpovědnost, které jim
jsou v souladu s pracovněprávními předpisy svěřeny například organizačním řádem nebo
pracovní náplní. Některé kompetence však přenést na jiné osoby nelze. Jsou to kompetence
a odpovědnost, které jsou z právního hlediska výslovně spjaty s ředitelem školy nebo
školského zařízení, například rozhodování o právech a povinnostech v oblasti státní správy
podle § 165, odst. 2 školského zákona. (Lhotková, Trojan, Kitzberger, 2012, s. 54 – 55)
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4

Výzkumná část

4.1 Cíl výzkumného šetření a výzkumné otázky
Úlohou domovů mládeže je poskytovat výchovně – vzdělávací činnost a vést žáky
k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností. Vedoucí pracovníci
těchto školských zařízení prostřednictvím delegovaných pravomocí od ředitele školy
zabezpečují plnění úkolů v oblasti neformálního a informálního vzdělávání ubytovaných
žáků a studentů, provozu školského zařízení a koordinace práce vychovatelů.
Cílem diplomové práce je vymezit funkci vedoucího pracovníka domova mládeže a
zjistit, jaké činnosti jsou delegovány ředitelem školy na tohoto pracovníka.
Výzkumné otázky:
a) Jaké činnosti jsou delegovány řediteli škol na vedoucí pracovníky domovů
mládeže?
b) Je množství delegovaných činností závislé na velikosti školského zařízení –
počtu ubytovaných žáků?

4.2 Metody sběru dat
Dotazníkové šetření
Pro výzkumné šetření byla zvolena jako metoda kvantitativního výzkumu především
technika dotazování.
„Dotazník je nejfrekventovanější metodou zjišťování údajů. Tato frekventovanost je často
dána (zdánlivě) lehkou konstrukcí dotazníku. Dotazník je určený především pro hromadné
získávání údajů. Považuje se za výzkumný nástroj, neboť můžeme získávat velké množství
informací při malé investici času.“ (Gavora, 2010, s. 99)
Stavba dotazníku však není jednoduchou záležitostí. Je třeba dbát na srozumitelnost bez
ohledu na vzdělání tázaného a řadit otázky tak, aby byly logické pro respondenty. Otázky
musí motivovat k odpovědi, musí být psychologicky, sociálně i kulturně přijatelné. Úvodní
otázka navozuje téma, musí zaujmout, nesmí odradit obsahem ani obtížností. Úskalím
dotazníku je problém návratnosti, a tedy i reprezentativnosti. (Šafránková, 2017, s. 7)
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Technika dotazování byla zvolena vzhledem ke stanovenému cíli diplomové práce –
„vymezit funkci vedoucího pracovníka domova mládeže a zjistit, jaké činnosti jsou
delegovány ředitelem školy na tohoto pracovníka“.
Anonymní dotazník byl vedoucím pracovníkům domovů mládeže zasílán elektronickou
poštou, protože se jedná o oblast celého Středočeského kraje a osobní kontakt v tomto
případě nebyl možný.
Obsahová analýza dokumentů
Pro dokreslení celého výzkumu byla zvolena i metoda sběru dat ve formě obsahové analýzy
dokumentů.
Obsahová analýza je podle české terminologické databáze knihovnictví a informační vědy
definována jako analýza obsahu dokumentu, zahrnující metody a pravidla pro stanovení
tématiky dokumentu, případně časového a prostorového hlediska, čtenářského určení a
formy dokumentu. Obsahová analýza je častým typem analýzy a mezi klady patří
aplikovatelnost na různorodé typy dat. Nevýhodou může být nesprávně provedená
interpretace dat. (Šafránková, 2017, s. 13)
Osobní dokumenty postihují zpravidla jen dílčí část zkoumané skutečnosti. Přes všechny
výhrady týkající se subjektivismu, nesoustavnosti, neúplnosti apod. jsou osobní dokumenty
důležitým zdrojem informací a jejich význam spočívá zvláště v získávání doplňujících
poznatků.“ (Zich, Roubal, 2014, s. 49-50)
V diplomové práci byla provedena obsahová analýza pracovních náplní vybraných
vedoucích pracovníků domovů mládeže.
Řízený rozhovor
Pro konkretizaci výsledků dotazníkového šetření proběhly následně dva řízené rozhovory s
vedoucími pracovníky domovů mládeže. „Rozhovor je první z doposud uvedených
explorativních technik, která se neopírá o písemné vyjádření respondenta, ale vychází z ústní
komunikace.“ (Pelikán, 2011, s. 117)
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4.3 Průběh výzkumného šetření
Harmonogram výzkumného šetření
Před zahájením výzkumného šetření si autorka diplomové práce vypracovala harmonogram
prací, který se v průběhu stanovené doby podařilo dodržet.
Tabulka č. 2: Harmonogram výzkumného šetření
Název aktivity

X/17

XI/17

XII/17

I/18

II/18

3/18

✓

Sestavení první verze dotazníku

✓

Předvýzkum – vybraný vedoucí
pracovník DM

✓

Zjištění dalších adres škol, které
provozují domovy mládeže

✓

Úprava dotazníku – jeho rozeslání
vedoucím pracovníkům DM

✓

Telefonický kontakt – upřesnění
informací a žádost o rozhovor

✓

Zpracování dotazníků, analýza
pracovních náplní

✓

Rozhovor s vybranými vedoucími
pracovníky DM
Zapracování

výsledků

✓

do

diplomové práce
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Vymezení objektu dotazníkového šetření
V diplomové práci byly zjišťovány činnosti, které delegují ředitelé škol na vedoucí
pracovníky domovů mládeže. Odpovědi na výzkumné otázky se autorka rozhodla získat
prostřednictvím dotazníkového šetření v domovech mládeže, které jsou součástí středních
škol zřizovaných Krajským úřadem Středočeského kraje. Zdrojem informací o tom, která
střední škola poskytuje ubytování ve vlastním domově mládeže, byl Přehled závazných
ukazatelů škol a školských zařízení, konkrétně 10. úprava rozpočtu k 10. 12. 2017 krajských
příspěvkových

organizací

(www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/ekonomika).

Tento

dokument stanoví závazné ukazatele pro všechny školy a školská zařízení, zřizované
Krajským úřadem Středočeského kraje. V kapitolách 3121 – 3126 jsou uvedeny střední
školy a jejich součásti jako například domovy mládeže a školní jídelny. Analýzou tohoto
dokumentu bylo zjištěno, že ve Středočeském kraji působí celkem 44 středních škol, které
provozují vlastní domov mládeže. Současně byly získány informace o počtu ubytovaných
žáků v daném období.
Pro zjištění dalších informací využila autorka internetové stránky vybraných škol. Ve většině
bylo možné vyhledat kontaktní spojení na vedoucí pracovníky domovů mládeže, potřebné
pro zaslání dotazníků. Úroveň zpracování webových stránek škol je však velmi rozdílná a
někdy nebyly informace úplné, například neuváděly se e – mailové adresy pracovníků
domova mládeže. V těchto případech byli respondenti osloveni nejprve telefonicky a po
dohodě jim byla odeslána elektronicky žádost o účast na dotazníkovém šetření.
Předvýzkum
Před zahájením dotazníkového šetření se autorka diplomové práce rozhodla provézt
předvýzkum. „Předvýzkum je prováděn pomocí malé skupiny respondentů s využitím
stejných nástrojů, které budou použity při primárním sběru dat. Předvýzkum by měl být
součástí každého výzkumného projektu. V této fázi je možné ještě odstranit některé
nedostatky, které byly přehlédnuty, případně upravit plánovanou metodiku tak, aby bylo
dosaženo kvalitních výsledků výzkumu. Po vyjasnění všech nedostatků zjištěných během
předvýzkumu může výzkumník přistoupit k realizaci primárního sběru dat v terénu.“ (Kozel,
Mynářová, Svobodová, 2011, s. 84)
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Před zahájením předvýzkumu byla vypracována první verze dotazníku. Otázky, týkající se
delegovaných činností a dalších činností vedoucích pracovníků byly sestaveny na základě
informací, získaných v odborné literatuře, zabývající se delegováním a činnostmi středního
managementu škol. Následně byl prostřednictvím internetu osloven vedoucí pracovník
středně velkého domova mládeže, aby vyplnil první verzi dotazníku a vyjádřil svoje případné
připomínky. V první verzi dotazníku byly položeny otázky z oblasti delegovaných činností
ředitelem školy bez specifikace konkrétních dokumentů, které vedoucí pracovníci vytvářejí.
Autorka diplomové práce byla upozorněna na skutečnost, že některé dokumenty může
zpracovávat a vydávat vedoucí domova mládeže samostatně a jiné vydává ředitel školy. Bylo
tedy třeba upravit dotazník tak, aby se respondenti mohli vyjádřit k vybraným dokumentům
jednotlivě. Účastník předvýzkumu objasnil, o které dokumenty se jedná. Zároveň připojil
výčet činností, které vedoucí pracovník může vykonávat. Tyto informace byly využity i při
přípravě na rozhovor, který proběhl pro dokreslení výsledků dotazníkového šetření
s vybraným vedoucím pracovníkem domova mládeže.
Dotazníkové šetření
Základním souborem respondentů dotazníkového šetření byli vedoucí pracovníci domovů
mládeže z celkem 44 středních škol zřizovaných Krajským úřadem Středočeského kraje.
Dotazníkového šetření se zúčastnilo 24 respondentů, tj. 54,5 %.
Pro zpracování dotazníku bylo využito internetové aplikace Dokumenty Google. Tato
aplikace umožňuje bezplatně vytvářet dokumenty, tabulky a prezentace. Odkaz na vytvořený
dotazník byl zaslán všem respondentům, kteří tak mohli anonymně odpovídat na položené
otázky.
Obsahová analýza dokumentů – pracovní náplň vedoucího pracovníka domova
mládeže
V souladu s cílem diplomové práce „vymezit funkci vedoucího pracovníka domova mládeže
a zjistit, jaké činnosti jsou delegovány ředitelem školy na tohoto pracovníka“, byli oslovení
respondenti požádáni nejen o anonymní vyplnění dotazníku, ale také o poskytnutí jejich
pracovní náplně a několika dalších informací. Z 24 vedoucích pracovníků, kteří vyplnili
anonymně dotazník, kopii dokumentu o pracovní náplni prostřednictvím internetu zaslali
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celkem 4 respondenti. Pro zachování anonymity a snadné rozlišení byli označeni Respondent
A, B, C, D.
Po prostudování získaných pracovních náplní a informací o zařazení do platových tříd se
autorka diplomové práce rozhodla zjistit, zda jsou vedoucí pracovníci za vykonávané
činnosti zařazeni do odpovídající platové třídy. Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu
prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, určuje zařazení prací ve
veřejných službách a správě do platových tříd zaměstnanců, jimž je za práci poskytován plat.
Katalog prací v příloze k tomuto nařízení stanoví zařazení prací do platových tříd podle
jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, a člení je podle druhu do povolání. Výchova
a vzdělávání je uvedena v díle 2. 16, povolání vychovatel v díle 2. 16. 02. Zaměstnance na
pozici vychovatel je možné zařadit do platové třídy 8 – 12. V jednotlivých platových třídách
jsou pojmenovány činnosti, které vychovatel vykonává.
Pro diplomovou práci byly vybrány činnosti, které může vykonávat vychovatel v domově
mládeže střední školy. Tyto činnosti jsou uvedeny ve stanovených platových třídách, do
kterých může být vychovatel podle tohoto předpisu zařazen:
8. platová třída
1. Vychovatelská činnost zaměřená na rozvoj osobnosti dětí, žáků nebo studentů, jejich
zájmů, znalostí a tvořivých schopností probíhající podle programu činnosti školského nebo
jiného zařízení.
9. platová třída
1. Komplexní vychovatelská činnost ve školách a školských nebo jiných zařízeních
rozvíjející zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti dětí, žáků i studentů nebo specificky
rozvíjející osobnost dítěte nebo žáka i studenta včetně využívání variantních výchovných
metod a hodnocení jejich účinnosti spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické
dokumentace, kterou vychovatel vytváří a podle níž postupuje při výkonu své výchovné
činnosti, a vycházející ze školního vzdělávacího programu.
10. platová třída
1. Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na
celkový rozvoj osobnosti nebo na socializaci, resocializaci a reedukaci včetně navrhovaných
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cílených opatření k optimalizaci procesu výchovy a vzdělávání v rámci školy, školského
nebo jiného zařízení a průběžné aktualizace individuálních vzdělávacích plánů.
2. Koordinace protidrogové prevence v rámci příslušného zařízení.
3. Koordinace činnosti vychovatelů ve školách a školských zařízeních.
11. platová třída
1. Metodická a specializovaná poradenská činnost poskytovaná vychovatelům, tvorba
výchovných a vzdělávacích dokumentů, evaluačních nástrojů a preventivních programů.
(Nařízení vlády č. 222/20010 Sb., s. 242 – 244)
Katalog prací vymezuje ještě 12. platovou třídu, která se vztahuje na vychovatele
diagnostických ústavů nebo na pracovníky zařízení pro výkon ústavní, ochranné nebo
preventivně – výchovné péče a nelze do ní tedy zařadit vychovatele domova mládeže střední
školy.
Toto teoretické vymezení bylo využito pro analýzu dokumentů – popisu pracovní funkce
vybraných vedoucích pracovníků domovů mládeže s cílem zjistit, jaké činnosti má
vychovatel vykonávat, aby mohl být zařazen do konkrétní platové třídy.
Řízený rozhovor
S cílem získat upřesňující informace o pracovní náplni vedoucího pracovníka domova
mládeže se autorka rozhodla zařadit do diplomové práce řízený rozhovor. O poskytnutí
rozhovoru a umožnění přesnějšího pohledu na činnost vedoucích pracovníků domovů
mládeže, byly požádány dvě vedoucí domova mládeže. Pro zachování anonymity byly
označeny jako Respondent E a Respondent F.
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4.4 Zjištěná data a vyhodnocení
Vyhodnocení dotazníkového šetření
Základním souborem respondentů dotazníkového šetření byli vedoucí pracovníci domovů
mládeže z celkem 44 středních škol zřizovaných Krajským úřadem Středočeského kraje.
Dotazníkového šetření se zúčastnilo 24 respondentů, tj. 54,5 %.
Dotazník pro vedoucí pracovníky domovů mládeže
Otázka č. 1: Název vaší funkce:
•

Zástupce ředitele

•

Vedoucí domova mládeže

•

Vedoucí vychovatel

•

Jiný

Tabulka č. 3: Název vaší funkce:
Název funkce

počet

zástupce ředitele

6

vedoucí domova mládeže

7

vedoucí vychovatel

10

jiný

1

celkem

24

39

Graf č. 1: Název vaší funkce:

název funkce
1

6

10
7

zástupce ředitele

vedoucí DM

vedoucí vychovatel

jiný

Úvodní otázka dotazníkového šetření byla položena s cílem zjistit, jak je nazvána funkce
vedoucích pracovníků v domovech mládeže. Bylo zjištěno, že název této funkce není ve
sledovaných školských zařízeních jednotný. Vedoucími pracovníky domovů mládeže jsou
zástupci ředitele (6), vedoucí domova mládeže (7), vedoucí vychovatelé (10). Jeden
respondent nazval svojí funkci vychovatel, pověřený vedením domova mládeže.
Otázka č. 2: Jste:
•

muž

•

žena

Graf č. 2: Pohlaví respondentů:

pohlaví respondentů
6

18

muž

žena
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Dotazníkového šetření se zúčastnilo 18 žen a 6 mužů.

Otázka č. 3: Délka praxe ve vedoucí funkci domova mládeže:
•

0 – 3 roky

•

3 – 10 let

•

více než 10 let

Tabulka č. 4: Délka praxe ve vedoucí funkci domova mládeže:
Délka praxe

počet

0 – 3 roky

8

3 – 10 let

9

více než 10 let

7

celkem

24

Graf č. 3: Délka praxe ve vedoucí funkci domova mládeže:

délka praxe
7

8

9

0 - 3 roky

více než 10 let

3 - 10 let

Respondenti dotazníkového šetření uváděli délku praxe ve vedoucí funkce v rozpětí: 0 – 3
let, 3 – 10 let, více než 10 let.
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Otázka č. 4: Počet ubytovaných žáků v domově mládeže:
•

do 30

•

do 60

•

do 100

•

více než 100

Tabulka č. 5: Počet ubytovaných žáků v domově mládeže:
Počet ubytovaných žáků

Počet DM

do 30

4

do 60

5

do 100

10

více než 100

5

celkem

24

Graf: č. 4: Počet ubytovaných žáků v domově mládeže:

počet ubytovaných žáků
5

4

5

10

do 30

do 60

do 100
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více než 100

Z odpovědí respondentů vyplynulo, že domovy mládeže na území Středočeského kraje mají
různou naplněnost od malých DM – do 30 žáků až po velké DM – více než 100 žáků.
Množství ubytovaných žáků bude porovnáno s množstvím delegovaných činností ředitelem
školy na vedoucího pracovníka domova mládeže v následující části diplomové práce.
Otázka č. 5: Činnosti delegované ředitelem školy – metodická a specializovaná
poradenská činnost vychovatelům (např. informace o novelizacích právních předpisů,
pravidla pro vedení pedagogické dokumentace, BOZP aj.):
•

provádím samostatně

•

provádím ve spolupráci s ředitelem

•

neprovádím

Tabulka č. 6: Činnosti delegované ředitelem školy – metodická a specializovaná poradenská
činnost vychovatelům:
Metodická činnost

počet

provádím samostatně

10

provádím ve spolupráci

12

neprovádím

2

celkem

24

43

Graf č. 5: Činnosti delegované ředitelem školy – metodická a specializovaná poradenská
činnost vychovatelům:

metodická činnost
2

10

12

provádím samostatně

provádím ve spolupráci

neprovádím

Cílem otázky bylo zjistit, zda ředitelé škol delegují na vedoucí pracovníky domovů
mládeže poskytování metodické a specializované poradenské činnosti vychovatelům (např.
informace o novelizacích právních předpisů, pravidla pro vedení pedagogické
dokumentace, BOZP aj.). Těmito činnostmi jsou pověřeni a vykonává je samostatně 10
respondentů. 12 respondentů tyto činnosti vykonává ve spolupráci s ředitelem školy a 2
respondenti odpověděli, že tyto činnosti nevykonávají.

Otázka č. 6: Činnosti delegované ředitelem školy – tvorba dokumentů souvisejících
s provozem DM (jejich autorství):
a) Provozní řád domova mládeže
•

zpracovávám samostatně

•

zpracovávám ve spolupráci s ředitelem

•

nezpracovávám

b) Vnitřní řád domova mládeže
•

zpracovávám samostatně

•

zpracovávám ve spolupráci s ředitelem

•

nezpracovávám

c) Bezpečnostní předpisy pro žáky
•

zpracovávám samostatně
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•

zpracovávám ve spolupráci s ředitelem

•

nezpracovávám

Tabulka č. 7: Činnosti delegované ředitelem školy – tvorba dokumentů souvisejících
s provozem DM:
Dokumenty

A

B

C

počet počet počet
Provozní řád

15

9

0

Vnitřní řád

16

8

0

Předpisy BOZP

12

12

0

A = zpracovávám samostatně
B = zpracovávám ve spolupráci s ředitelem
C = nezpracovávám
Graf č. 6: Činnosti delegované ředitelem školy – tvorba dokumentů souvisejících
s provozem DM:

tvorba dokumentů souvisejích s provozem DM
18
16

16

15

14

12

12

12
10

9

8

8
6
4
2
0
provozní řád DM
zpracovávám samostatně

vnitřní řád DM
zpracovávám ve spolupráci

předpisy BOZP
nezpracovávám

Cílem otázky bylo zjistit, zda jsou vedoucí pracovníci pověřováni autorstvím dokumentů
souvisejících s provozem domova mládeže. Provozní řád DM zpracovává samostatně 15
respondentů, vnitřní řád DM samostatně zpracovává 16 respondentů, bezpečnostní předpisy
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pro žáky 12 respondentů. Dva respondenti doplnili informaci, že samostatně zpracovávají
ještě další dokumenty, jako například krizový nebo traumatologický plán. Žádný
z respondentů neodpověděl, že nezpracovává dokumenty související s provozem domova
mládeže.
Otázka č. 7: Činnosti delegované ředitelem školy – tvorba výchovných, vzdělávacích
dokumentů a preventivních programů:
a) Školní vzdělávací plán (Výchovný program DM)
•

zpracovávám samostatně

•

zpracovávám ve spolupráci s ředitelem

•

nezpracovávám

b) Plán volnočasových aktivit žáků
•

zpracovávám samostatně

•

zpracovávám ve spolupráci s ředitelem

•

nezpracovávám

c) Tvorba evaluačních nástrojů (dotazníky, testy, aj.)
•

zpracovávám samostatně

•

zpracovávám ve spolupráci s ředitelem

•

nezpracovávám

Tabulka č. 8: Činnosti delegované ředitelem školy – tvorba výchovných, vzdělávacích
dokumentů a preventivních programů:
Dokumenty

A

B

C

počet počet počet
ŠVP

16

8

0

Plán volnočasových aktivit

20

4

0

Tvorba evaluačních nástrojů

16

3

5

A = zpracovávám samostatně
B = zpracovávám ve spolupráci s ředitelem
C = nezpracovávám
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Graf č. 7: Činnosti delegované ředitelem školy – tvorba výchovných, vzdělávacích
dokumentů a preventivních programů:

tvorba výchovně - vzdělávacích dokumentů
25
20
20
16

16

15
10

8
5

4

5

3

0

0

0
ŠVP
zpracovávám samostatně

Plán aktivit

tvorba evaluačních nástrojů

zpracovávám ve spolupráci

nezpracovávám

Cílem otázky bylo zjistit, zda ředitelé středních škol pověřují vedoucí pracovníky tvorbou
výchovných a vzdělávacích dokumentů a preventivních programů. Školní vzdělávací
program (Výchovný program domova mládeže) samostatně zpracovává 16 respondentů.
Plán volnočasových aktivit žáků samostatně zpracovává 20 respondentů a různé evaluační
nástroje vytváří samostatně 16 respondentů. Ve spolupráci s ředitelem zpracovává ŠVP 8
respondentů a Plán volnočasových aktivit žáků 4 respondenti. Celkem 5 respondentů
nezpracovává žádné evaluační nástroje.
Otázka č. 8: Další činnosti vedoucího pracovníka – vykonáváte tyto činnosti?
a) Přijímání žáků do DM – administrativa přijímacího řízení
b) Evidence osobních spisů žáků (shromažďování dat)
c) Rozvržení pracovní doby vychovatelů
d) Nábor, zaučení a vedení nových pracovníků
e) Zpracování projektů
f) Kontrolní a hospitační činnost
g) Sledování nových trendů z oblasti výchovy a vzdělávání
h) Propagace domova mládeže
Na všechny položené otázky bylo možné odpovědět ano – ne.

47

Tabulka č. 9: Další činnosti vedoucího pracovníka – vykonáváte tyto činnosti?
Další činnosti

Ano

Ne

Přijímání žáků

20

4

Evidence osobních spisů

24

0

Rozvržení pracovní doby

21

3

Nábor, zaučení a vedení pracovníků

19

5

Zpracování projektů

11

13

Kontrolní a hospitační činnost

24

0

Sledování nových trendů

24

0

Propagace DM

24

0

Graf č. 8: Další činnosti vedoucího pracovníka – vykonáváte tyto činnosti?

další činnosti vedoucího pracovníka domova
mládeže
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Cílem otázky bylo zjistit, které další činnosti jsou obsaženy v náplni práce vedoucích
pracovníků domovů mládeže. Nabídka jednotlivých činností byla sestavena na základě
informací, získaných od vybraného vedoucího pracovníka v rámci předvýzkumu a z odborné
literatury. Respondenti měli možnost vybrat odpověď ano – ne. Jsou to činnosti, které by
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měl být schopný vedoucí pracovník vykonávat samostatně. Některé vyplývají přímo
z funkce vedoucího pracovníka a nepředpokládá se spoluúčast ředitele školy. Evidenci
osobních spisů žáků, kontrolní a hospitační činnost vykonávají všichni dotazovaní. Stejně
tak sledování nových trendů ve výchově a vzdělávání a propagace domova mládeže je
činností všech respondentů. Administrativu při přijímání žáků k ubytování a evidenci
osobních spisů žáků vykonávají více jak tři čtvrtiny respondentů. Stejný počet zpracovává
rozvrh pracovní doby vychovatelů a věnuje se náboru, zaučení a vedení nových pracovníků.
Méně než polovina respondentů se věnuje zpracování projektů.
Otázka č. 9: Jaký je reálný stav Vašich činností jako vedoucího pracovníka DM:
a) Podíl na vedení školy
b) Koordinace aktivit
c) Podíl na personální politice
d) Finanční hospodaření
e) Vyhodnocování Školního vzdělávacího programu
Na tyto otázky bylo možné odpovídat ano – ne.
Tabulka č. 10: Jaký je reálný stav Vašich činností jako vedoucího pracovníka DM:
Reálný stav činností

Ano

Ne

Podíl na vedení školy

13

11

Koordinace aktivit

20

4

Podíl na personální politice

19

5

Finanční hospodaření

8

16

Vyhodnocování ŠVP

16

8
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Graf č. 9: Jaký je reálný stav Vašich činností jako vedoucího pracovníka DM:

reálný stav činností vedoucího pracovníka DM
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Většinu uvedených činností reálně vykonává více jak polovina respondentů. Podíl na vedení
školy má 13 respondentů, aktivity DM koordinuje 20, podíl na personální politice má 19 a
ŠVP vyhodnocuje 16 respondentů. Oblasti finančního hospodaření se naopak věnuje méně
než polovina respondentů.
Otázka č. 10: Jaký je žádoucí stav činností vedoucího pracovníka DM:
a) Podíl na vedení školy
b) Koordinace aktivit
c) Podíl na personální politice
d) Finanční hospodaření
e) Vyhodnocování Školního vzdělávacího programu
Na tyto otázky bylo možné odpovídat ano – ne.
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Tabulka č. 11: Jaký je žádoucí stav činností vedoucího pracovníka DM:
Žádoucí stav činností

Ano

Ne

Podíl na vedení školy

13

11

Koordinace aktivit

20

4

Podíl na personální politice

22

2

Finanční hospodaření

7

17

Vyhodnocování ŠVP

15

9

Graf č. 10: Jaký je žádoucí stav činností vedoucího pracovníka DM:

žádoucí stav činností vedoucího pracovníka DM
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Cílem otázky č. 10 bylo zjistit, zda činnosti, které vedoucí pracovníci domovů mládeže
vykonávají, by měli podle jejich názoru skutečně vykonávat. Více jak polovina respondentů
považuje vykonávání většiny vyjmenovaných činností za žádoucí. Jiný názor projevili
respondenti pouze u činnosti v oblasti finančního hospodaření, kdy vykonávání této činnosti
považuje za žádoucí 7, tedy méně než polovina dotazovaných.
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Porovnání kladných odpovědí otázek č. 9 a č. 10:
Tabulka č. 12: Porovnání kladných odpovědí otázky č. 9 a č. 10:
Činnosti

A

B

Podíl na vedení školy

13

13

Koordinace aktivit

20

20

Podíl na personální politice

19

22

Finanční hospodaření

8

7

Vyhodnocování ŠVP

16

15

A = reálný stav – počet kladných odpovědí
B = žádoucí stav – počet kladných odpovědí

Graf č. 11: Porovnání kladných odpovědí otázky č. 9 a č. 10:

porovnání reálného a žádoucího stavu činností
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Porovnáním reálného a žádoucího stavu vykonávaných činností vedoucích pracovníků
domovů mládeže bylo zjištěno, že více jak polovina respondentů reálně vykonává většinu
vyjmenovaných činností a vykonávání těchto činností také považuje za žádoucí. Mezi
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reálným a žádoucím stavem se objevily pouze drobné odchylky. Pouze v případě finančního
hospodaření bylo zjištěno, že se jím zabývá třetina respondentů.
Porovnání delegovaných činností a velikosti školského zařízení:
Činnosti delegované ředitelem školy:
•

Metodická a specializovaná poradenská činnost vychovatelům

•

Tvorba dokumentu – provozní řád DM

•

Tvorba dokumentu – vnitřní řád DM

•

Tvorba dokumentu – bezpečnostní předpisy pro žáky

•

Tvorba dokumentu – ŠVP

•

Tvorba dokumentu – plán volnočasových aktivit

•

Tvorba evaluačních nástrojů

Tabulka č. 13: Porovnání delegovaných činností a velikosti školského zařízení – do 30 žáků:
do 30 žáků – 4 DM

A B C

Metodická činnost

0

3

1

Provozní řád

4

0

0

Vnitřní řád

4

0

0

Předpisy BOZP

3

1

0

ŠVP

2

1

1

Plán aktivit

4

0

0

Evaluační nástroje

3

0

1

A = zpracovávám samostatně
B = zpracovávám ve spolupráci s ředitelem
C = nezpracovávám
V domovech mládeže s kapacitou do 30 ubytovaných žáků pracují 4 respondenti. Většina
vykonává vyjmenované delegované činnosti buď samostatně, nebo ve spolupráci
s ředitelem. Pouze jeden respondent v dotazníkovém šetření odpověděl záporně u výkonu
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metodické činnosti, tvorby ŠVP a evaluačních nástrojů. Jednalo se o respondenta, který svojí
funkci označil, jako vychovatel, pověřený vedením domova mládeže.
Tabulka č. 14: Porovnání delegovaných činností a velikosti školského zařízení – do 60 žáků:
do 60 žáků – 5 DM

A B C

Metodická činnost

2

3

0

Provozní řád

2

2

1

Vnitřní řád

2

3

0

Předpisy BOZP

2

3

0

ŠVP

5

0

0

Plán aktivit

5

0

0

Evaluační nástroje

4

1

0

A = zpracovávám samostatně
B = zpracovávám ve spolupráci s ředitelem
C = nezpracovávám
V domovech mládeže s kapacitou do 60 ubytovaných žáků pracuje 5 respondentů. Všichni
vykonávají vyjmenované činnosti samostatně, nebo ve spolupráci s ředitelem školy, pouze
jeden respondent odpověděl záporně na otázku, zda zpracovává provozní řád školského
zařízení.
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Tabulka č. 15: Porovnání delegovaných činností a velikosti školského zařízení – do 100
žáků:
do 100 žáků – 10 DM

A B C

Metodická činnost

5

5

0

Provozní řád

5

5

0

Vnitřní řád

5

5

0

Předpisy BOZP

3

7

0

ŠVP

4

6

0

Plán aktivit

5

5

0

Evaluační nástroje

5

4

1

A = zpracovávám samostatně
B = zpracovávám ve spolupráci s ředitelem
C = nezpracovávám
V domovech mládeže s kapacitou do 100 ubytovaných žáků pracuje 10 respondentů.
Všichni vykonávají vyjmenované činnosti samostatně, nebo ve spolupráci s ředitelem školy,
pouze jeden respondent odpověděl záporně na otázku, zda zpracovává evaluační nástroje.
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Tabulka č. 16: Porovnání delegovaných činností a velikosti školského zařízení – více než
100 žáků:
Více než 100 žáků – 5 DM

A B C

Metodická činnost

3

2

0

Provozní řád

4

1

0

Vnitřní řád

5

0

0

Předpisy BOZP

4

1

0

ŠVP

5

0

0

Plán aktivit

5

0

0

Evaluační nástroje

4

0

1

A = zpracovávám samostatně
B = zpracovávám ve spolupráci s ředitelem
C = nezpracovávám
V domovech mládeže s kapacitou více než 100 ubytovaných žáků pracuje 5 respondentů.
Všichni vykonávají vyjmenované činnosti samostatně, nebo ve spolupráci s ředitelem školy,
pouze jeden respondent odpověděl záporně na otázku, zda zpracovává evaluační nástroje.
V Tabulkách č. 12 – č. 15 jsou uvedeny odpovědi respondentů podle velikosti jednotlivých
domovů mládeže (počtu ubytovaných žáků) s cílem zjistit, zda má velikost školského
zařízení vliv na množství delegovaných činností ředitelem školy vedoucím pracovníkům
domovů mládeže. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že naprostá většina respondentů
vykonává uvedené delegované činnosti bez ohledu na velikost školského zařízení. Tyto
činnosti vykonávají buď samostatně, nebo ve spolupráci s ředitelem školy. Zápornou
odpověď v některých činnostech zvolila pouze minimální část respondentů.
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Samostatné vykonávání delegovaných činností – bez spolupráce s ředitelem školy
Podle dat uvedených v Tabulkách č. 12 – č. 15 je možné vysledovat, kolik respondentů
vykonává uvedené delegované činnosti skutečně samostatně, bez spolupráce s ředitelem
školy:
Graf č. 12: Samostatné vykonávání delegovaných činností – bez spolupráce s ředitelem
školy:
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Metodickou a specializovanou poradenskou činnost vychovatelům (např. informace o
novelizacích právních předpisů, pravidla pro vedení pedagogické dokumentace, BOZP aj.
vykonává samostatně 10 respondentů. Provozní řád zpracovává 16 respondentů, vnitřní řád
16 a bezpečnostní předpisy pro žáky zpracovává 12 respondentů. Školní vzdělávací program
(výchovný program domova mládeže) zpracovává samostatně 16 respondentů. Plán
volnočasových aktivit žáků zpracovává samostatně 20 respondentů a různé evaluační
nástroje zpracovává samostatně 16 respondentů.
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Vyhodnocení – obsahová analýza dokumentů
Porovnání popisu pracovní funkce vybraných vedoucích pracovníků domovů mládeže:
Respondent A
Funkce: vedoucí vychovatel
Vzdělání: VŠ – Bc.
Počet ubytovaných žáků v DM: 33
Počet podřízených pracovníků – vychovatelů: 2
Zařazení do platové třídy: 10
Popis pracovní funkce – opis dokumentu:
1. Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na
celkový rozvoj osobnosti nebo socializaci, resocializaci a reedukaci včetně
navrhovaných cílených opatření k optimalizaci procesu výchovy a vzdělávání
v rámci školy, školského zařízení.
2. Koordinace protidrogové prevence v rámci domově mládeže.
3. Koordinace činnosti vychovatelů ve výchovných skupinách ve školách a
školských zařízeních. Činnosti v procesu výchovy a vzdělávání jako celku, včetně
diagnostické a preventivní činnosti nebo zaměřené na specifické cíle nebo
koordinaci výchovy s dalšími pedagogickými procesy v domově mládeže.
Další vykonávané činnosti – doslovný přepis sdělení respondenta:
„Jinak konkrétně dělám všechno, co je potřeba, navíc zpracovávám projekty, dále zajišťuji
provoz DM, veškerou administrativu, spolupracuji s třídními učiteli, s odborným
výcvikem. Provádím dohled nad studiem žáků, kontroluji studijní výsledky. Jsem
odpovědná za organizační zajištění akcí DM. Jsem členem širšího vedení školy a jsem
pověřena metodickým vedením vychovatelů.“
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Respondent B
Funkce: vedoucí domova mládeže
Vzdělání: VŠ – Mgr.
Počet ubytovaných žáků v DM: 93
Počet podřízených pracovníků – vychovatelů: 5
Zařazení do platové třídy: 10
Popis pracovní funkce – opis dokumentu:
1. Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na
celkový rozvoj osobnosti nebo socializaci, resocializaci a reedukaci včetně
navrhovaných cílených opatření k optimalizaci procesu výchovy a vzdělávání
v rámci školského zařízení.
2. Koordinace protidrogové prevence v rámci školského zařízení.
3. Koordinace činnosti vychovatelů ve výchovných skupinách ve školách a
školských zařízeních. Činnosti v procesu výchovy a vzdělávání jako celku, včetně
diagnostické a preventivní činnosti nebo zaměřené na specifické cíle nebo
koordinaci výchovy s dalšími pedagogickými procesy ve školském zařízení.

Další vykonávané činnosti – doslovný přepis sdělení respondenta:
„Můžu napsat, že jsem považována, za součást vedení školy. Pravidelně se zúčastňuji
porad s ředitelem a mám jeho plnou podporu. On je odpovědný za chod domova mládeže,
ale většinu činností přebírám já. Například vnitřní řád domova mládeže vydává ředitel,
ale vypracování jeho znění a různé formální úpravy mám na starosti já. A tak to funguje
v dalších oblastech řízení domova mládeže. Ředitel školy je supervizorem, kterého
informuji o všech svých činnostech a pracovních aktivitách a naše spolupráce je
bezproblémová.“
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Respondent C
Funkce: vedoucí domova mládeže
Vzdělání: VŠ – Bc.
Počet ubytovaných žáků v DM: 78
Počet podřízených pracovníků – vychovatelů: 4
Zařazení do platové třídy: 10
Popis pracovní funkce – opis dokumentu:
1. Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost zaměřená na
celkový rozvoj osobnosti nebo socializaci, resocializaci a reedukaci včetně
navrhovaných cílených opatření k optimalizaci procesu výchovy a vzdělávání
v rámci školského zařízení.
2. Koordinace protidrogové prevence v domově mládeže.
3. Koordinace činnosti vychovatelů ve výchovných skupinách.
4. Řídí a kontroluje podřízené pracovníky.
5. Dbá na dodržování požárních a bezpečnostních předpisů.
6. Dbá o další sebevzdělávání a získané poznatky v nejvyšší míře využívá ve
prospěch organizace.
7. Nahlašuje řediteli organizace případy, kdy byly zjištěny hrubé závady.
Další vykonávané činnosti – doslovný přepis sdělení respondenta:
„Domov mládeže je umístěn v jiné části města, než je střední škola. Ředitel nemá příliš času na
pravidelné návštěvy tohoto zařízení a spoléhá ve všem na mě. Zúčastňuji se pravidelně porad na
ředitelství, jsem členem vedení. Zde informuji ředitele o svých činnostech, v případě potřeby si
vyžádám svolení k určitému rozhodnutí. Mám jeho plnou důvěru, takže řízení domova je v mojí
kompetenci, do které mi většinou nijak nezasahuje. Zpracovávám veškerou dokumentaci domova
mládeže, kterou předkládám řediteli pouze ke schválení. Jsem plně odpovědná za obsah a plnění
výchovného programu domova mládeže a metodické vedení vychovatelů. Součástí mojí práce je
také plná odpovědnost za doplňkovou činnost v oblasti ubytování hostů.“
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Respondent D
Funkce: vedoucí vychovatel
Vzdělání: SŠ
Počet ubytovaných žáků v DM: 48
Počet podřízených pracovníků – vychovatelů: 4
Zařazení do platové třídy: 10
Popis pracovní funkce – opis dokumentu:
Vedoucí vychovatel:
•

je přímo podřízen řediteli

•

odpovídá za úroveň mimo učební výchovy a bezprostředně ji řídí

•

organizuje veškerou výchovně vzdělávací práci, sjednocuje, koordinuje a
kontroluje činnost vychovatelů

•

zodpovídá za dodržování hygienických, bezpečnostních a protipožárních předpisů

Další vykonávané činnosti – doslovný přepis sdělení respondenta:
„Ředitel školy je zároveň ředitelem domova mládeže. Na tvorbě různých dokumentů vždy
spolupracujeme.“

Komparace obsahu pracovní náplně vedoucích pracovníků domovů mládeže
Respondenti poskytli opis pracovní náplně prostřednictvím elektronické pošty, včetně
dodatečných informací o činnostech, které vykonávají. Při porovnání všech získaných
materiálů bylo zjištěno, že popis pracovní náplně vedoucího pracovníka většinou vychází
pouze z obecné definice činností, tak jak jsou stanoveny v katalogu prací pro 10. platovou
třídu v profesi vychovatel. Respondenti A, B mají stanovenu pracovní náplň téměř doslovně
podle citovaného Katalogu prací.

Pracovní náplň Respondenta C obsahuje mimo již

zmíněných obecných požadavků několik dalších povinností, souvisejících s kontrolou
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podřízených, bezpečností práce a rozšiřováním kvalifikace. Pracovní náplň respondenta D
neobsahuje doslovný přepis požadavků na výkon práce v 10. platové třídě, ale stanovené
povinnosti jsou vyjádřeny ve čtyřech bodech. Je zde definována podřízenost řediteli a
odpovědnost za úroveň mimo učební výchovy a plnění předpisů BOZP. Stejně jako ostatní
respondenti má povinnost koordinovat činnost vychovatelů.
Respondenti poskytli prostřednictvím elektronické pošty doplňkové informace o
vykonávaných činnostech. Každý vyjmenoval činnosti, které vykonává. Opakovaně bylo
zmíněno metodické vedení vychovatelů, odpovědnost za chod domova mládeže, příslušnost
k širšímu vedení školy.
Respondent D uvedl středoškolské vzdělání, ostatní dotazovaní uvedli vysokoškolské
vzdělání. Obsah pracovní náplně zaslali vedoucí pracovníci s menším i větším počtem
ubytovaných žáků, a různým počtem podřízených vychovatelů.
Vyhodnocení – řízený rozhovor
Pro získání upřesňujících informací o konkrétní náplni práce vedoucího pracovníka domova
mládeže se autorka diplomové práce rozhodla zařadit řízený rozhovor.
O spolupráci byli požádáni vedoucí pracovníci domovů mládeže prostřednictvím
elektronické pošty. Žádosti o rozhovor vyhověli dva respondenti. Jsou vedoucími
pracovníky v zařízeních, která mají shodou okolností velmi rozdílné pracovní podmínky.
Domov mládeže, kde pracuje Respondent E ve vedoucí funkci 25 let, patří mezi největší ve
Středočeském kraji. Kapacita budovy je 150 lůžek a v současné době je zde 114 ubytovaných
žáků. Druhý je naopak malým školským zařízením. Kapacita budovy je 33 lůžek a nyní je
tam ubytováno 28 žáků. Respondent F pracuje ve vedoucí funkci 14 let.
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Respondent E
Rozhovor se uskutečnil v budově domova mládeže, ve kterém respondent pracuje, se
souhlasem o použití záznamového zařízení.
Úvodní část rozhovoru byla věnována otázkám na popis školského zařízení a pracovní
historii respondenta. Domov mládeže je součástí střední školy, která v uplynulých letech
prošla transformací ze středního odborného učiliště na stření uměleckou školu. Přestože
nemá obsazenu celou kapacitu budovy, je počet ubytovaných žáků v posledních letech
konstantní. Respondent svoji kariéru začal jako vychovatel a po několika letech přijal funkci
vedoucího pracovníka domova mládeže.
Další část rozhovoru již směřovala k tématu delegování činností ředitele školy. Respondent
potvrdil, že vykonává metodickou a specializovanou poradenskou činnost vychovatelům
pravidelně. Sleduje změny v legislativě, pokyny ředitele, zřizovatele, hodnocení ČŠI a
novinky v oblasti výchovy a vzdělávání žáků a studentů. Metodicky vede podřízené
pedagogy v oblasti předepsané pedagogické dokumentace, prevence rizikového chování a
využití právních opatření při řešení problémového chování žáků a studentů. Na tuto činnost
se připravuje tak, že se snaží vyhledávat informace, konzultuje je s ředitelem, navštěvuje
webové stránky Asociace domovů mládeže a internátů aj.
Popis pracovní náplně, který respondent obdržel písemně před mnoha lety, obsahuje pouze
obecné vyjádření základních povinností vedoucího pracovníka domova mládeže. Požadavky
na plnění úkolů vycházejí většinou z ústní domluvy s ředitelem, případně ze zápisů z porad
vedení školy, ale v dokumentu o pracovní náplni nejsou nijak blíže specifikovány.
Respondent poukázal na to, že delegování činností podle něho závisí na tom, jak ředitel
důvěřuje vedoucímu pracovníkovi, a jaké jsou jeho schopnosti a možnosti pro činnost,
kterou je pověřen. Respondent metodickou a specializovanou poradenskou činnost
vykonává samostatně. Zjišťuje potřebné informace, zpracovává podklady a vydává pokyny
svým podřízeným. V tomto ohledu má od ředitele plnou důvěru.
Autorství provozního řádu DM, vnitřního řádu i bezpečnostní předpisy pro žáky jsou
činnosti, které respondent vykonává rovněž samostatně. Tyto zpracované dokumenty ředitel
prostuduje, případně je společně upraví. Samostatně vykonává respondent také výchovné,
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vzdělávací a preventivní dokumenty. Jsou to ŠVP, v tomto případě výchovný program
domova mládeže, plán volnočasových aktivit a různé evaluační nástroje.
V následující části rozhovoru bylo cílem vedoucí diplomové práce zjistit, jaké další činnosti
respondent jako vedoucí pracovník domova mládeže vykonává a s jakými změnami se
v posledních letech se musel vyrovnávat. Mezi jeho povinnosti patří evidence osobních spisů
žáků a jejich archivace, a kompletní administrativa spojená s přijímáním žáků k ubytování.
Má na starosti evidenci pracovní doby a rozvrh služeb podřízených pedagogických i
nepedagogických pracovníků. Provádí kontrolní a hospitační činnost. Rozhoduje o udělení
kárných opatření a pochval žákům. Spolupracuje s učiteli školy, rodiči žáků a dalšími
partnery. Je odpovědný za bezproblémový chod domova mládeže v oblasti provozu i
výchovy a vzdělávání žáků. Jako vedoucí domova mládeže vykonává také přímou
výchovnou činnost, která mimo jiné spočívá v organizaci volného času žáků v osvojování
studijního stylu a časového režimu, kontrole plnění stanovených pravidel, a také v organizaci
volnočasových aktivit.
Respondent poukázal na změny v práci s mladými lidmi a připustil, že problémy někdy
bývají i s jejich rodiči. V posledních letech se musel naučit reagovat na grantové pobídky na
získání finančních prostředků pro volnočasové aktivity žáků a v souvislosti s doplňkovou
činností školy v oblasti ubytovacích služeb, administrativně vést a provozovat penzion.
Závěrečný dotaz směřoval k dosaženému vzdělání respondenta a zařazení do platové třídy.
Respondent je absolvent VŠ, zařazen do 10. platové třídy.
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Respondent F
Rozhovor s Respondentem F se uskutečnil v prostorách školy, jehož je DM součástí.
Respondent souhlasil s použitím záznamového zařízení.
Úvodní otázka se týkala vykonávání metodické a specializované poradenské činnosti.
Respondent poskytuje konzultace kolegům ohledně výchovných postupů a vytyčených cílů
a na tuto činnost se připravuje vždy podle potřeby, s cílem dobrat se řešení, které je žádoucí.
Tato činnost je částečně obsažena v jeho pracovní náplni, ale ne všechna. Autorem této
činnosti je respondent. Po zpracování podklady většinou dává řediteli k nahlédnutí a
kontrole. Má důvěru ředitele a snaží se jí nezklamat.
Další otázky, týkající se autorství různých dokumentů měly jednoznačnou a stručnou
odpověď. Dokumenty, jako jsou různé směrnice a provozní řád, zpracovává respondent
samostatně. Stejně tak dokumenty související s výchovou a vzděláváním, jako je vnitřní řád,
sankční řád, ŠVP, režim dne a týdenní plán.
Obsáhleji se respondent vyjádřil k otázce na další vykonávané činnosti. Vykonává hospitace
kolegů, organizuje akce, kontroluje dokumenty DM, vede evidenci pracovní doby, přijímá
žáky k ubytování, kontroluje práci zájmových kroužků, zúčastňuje se všech porad vedení,
pedagogických rad, spolupracuje se zákonnými zástupci, učiteli odborných i teoretických
předmětů, prezentuje činnosti DM na webových stránkách, zajišťuje BOZP atd.
Potvrdil zvýšení požadavků na výkon jeho funkce v posledních letech. Bylo to například
zpracování náročného dokumentu ŠVP a v nadcházející době jmenoval požadavky
v souvislosti s platností nařízení EU o ochraně osobních dat. Aby zvládl plnit nové
požadavky, zúčastňuje se různých školení na aktuální témata a konferencí vedoucích
pracovníků DM.
Respondent F má vysokoškolské vzdělání a je zařazen do 10. Platové třídy.
Komparace řízeného rozhovoru Respondenta E a Respondenta F
Řízené rozhovory s oběma respondenty vycházely z otázek, zadaných v dotazníkovém
šetření. Cílem bylo zjistit, jaké konkrétní činnosti vedoucí pracovníci domovů mládeže
vykonávají. Oba rozhovory poskytly širší pohled na činnost vedoucího pracovníka domova
mládeže. Řízeného rozhovoru se zúčastnili respondenti, kteří pracují ve školských zařízeních
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s velmi rozdílnou obsazenou kapacitou ubytovaných žáků. Přesto je výčet jejich činností, ať
už delegovaných ředitelem školy, nebo činností, které vykonávají jako pracovníci ve vedoucí
funkci, velmi podobný.
Oba respondenti jsou pověřeni ředitelem školy samostatně vykonávat metodickou a
specializovanou poradenskou činnost vychovatelům. Na tuto činnost se náležitě
připravují a oba mají k této činnosti od ředitele školy plnou důvěru. Stejně tak autorství
různých dokumentů je samostatnou činností obou respondentů. Dokumenty, související
s provozem DM a s výchovou a vzděláváním žáků zpracovávají samostatně, případně
konzultují změny s ředitelem.
Ani v jednom případě nebylo zjištěno, že by osobní dokument respondentů – pracovní náplň
– obsahoval přesnější popis požadovaných a vykonávaných pracovních činností.
Oba respondenti vyjmenovali další činnosti, které vykonávají jako vedoucí pracovníci
domovů mládeže. Přestože, jak bylo řečeno, je mezi obsazenou kapacitou domovů mládeže,
které respondenti vedou, velký rozdíl v počtu žáků, v dalších činnostech, které respondenti
vykonávají, se projevila shoda. Oba vedou evidenci pracovní doby podřízených,
administrativně zajišťují přijímání žáků k ubytování, vykonávají kontrolní a hospitační
činnost, spolupracují s rodiči žáků, učiteli a dalšími vnějšími partnery, atd.
Oba respondenti jsou součástí širšího vedení školy. Mají vysokoškolské vzdělání a jsou
zařazeni do 10. platové třídy.
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4.5 Shrnutí výsledků výzkumného šetření
Dotazníkové šetření
Jak už bylo v úvodní části diplomové práce konstatováno, existuje nejednotnost v označení
funkce vedoucích pracovníků domovů mládeže. Potvrdilo se to i v odpovědích na úvodní
otázku dotazníkového šetření, kdy 6 respondentů jsou zástupci ředitele, 7 respondentů jsou
vedoucí domova mládeže a 10 jsou vedoucí vychovatelé. Jeden respondent je vychovatelem,
pověřeným zastupováním vedoucího vychovatele.
Otázky č. 2 a č. 3 měly pouze informativní charakter. Bylo zjišťováno, zda jako vedoucí
pracovníci domovů mládeže pracují ženy i muži, a jaká je délka praxe respondentů ve
vedoucí funkci. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 18 žen a 6 mužů. Délka praxe
ve vedoucí funkci byla rozdělena na krátkodobou praxi (0 – 3 roky), střednědobou praxi (3
– 10 let) a dlouhodobou praxi (více než 10 let). Podle výsledků je počet respondentů
zastoupen ve všech třech skupinách téměř shodně.
Otázka č. 4 se týkala počtu ubytovaných žáků a vztahovala se ke druhé výzkumné otázce:
„Je množství delegovaných činností závislé na velikosti školského zařízení – počtu
ubytovaných žáků?“ V dotazníkovém šetření byli zastoupeni vedoucí pracovníci z různě
velikých domovů mládeže, ale nejvíce (10) bylo ze zařízení, ve kterých je ubytováno od 60
– 100 žáků. Tabulky č. 12 – č. 15: Porovnání delegovaných činností a velikosti školského
zařízení, uvádějí kladné odpovědi o vykonávání delegovaných činností vedoucích
pracovníků vždy podle velikosti školského zařízení – počtu ubytovaných žáků. Na základě
zjištěných výsledků je možné jednoznačně říci, že množství delegovaných činností není
závislé na velikosti školského zařízení.
Otázky č. 5 – č. 7 se vztahovaly k první výzkumné otázce: „Jaké činnosti jsou delegovány
řediteli škol na vedoucí pracovníky domovů mládeže?“ Ve všech těchto otázkách měli
respondenti možnost odpovědět, zda vyjmenované delegované činnosti vykonávají
samostatně, vykonávají je ve spolupráci s ředitelem, nebo že danou činnost nevykonávají.
Otázka č. 5 byla zaměřená na metodické a specializované poradenské činnosti
vychovatelům, například informace o novelizacích právních předpisů, pravidla pro vedení
pedagogické dokumentace, BOZP a další. Otázka č. 6 byla zaměřená na tvorbu dokumentů
souvisejících s provozem DM a otázka č. 7 na tvorbu výchovných a vzdělávacích
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dokumentů a preventivních programů. Odpovědi respondentů, kteří uvedli, že
vyjmenované činnosti vykonávají samostatně, byly zapracovány do Grafu č. 12: Samostatné
vykonávání delegovaných činností – bez spolupráce s ředitelem školy. Mimo metodické
činnosti (vykonává je 10 dotazovaných), více jak polovina respondentů další delegované
činnosti vykonává samostatně. Na základě tohoto výsledku lze říci, že ředitelé škol mají
důvěru ke svým podřízeným a pověřují je činnostmi, které by jinak museli vykonávat sami,
a že vedoucí pracovníci domovů mládeže zřejmě prokazují dostatek kompetencí potřebných
k jejich zvládnutí.
Otázka č. 8 byla zaměřena na další činnosti vedoucího pracovníka. V souladu s cílem
diplomové práce: „vymezit funkci vedoucího pracovníka domova mládeže a zjistit, jaké
činnosti jsou delegovány ředitelem školy na tohoto pracovníka.“, volili respondenti
z nabídky dalších činností, které z titulu svojí funkce vykonávají. I v této otázce se
prokázalo, že více jak 50 % respondentů vyjmenované činnosti vykonává. Pouze v oblasti
zpracování projektů, odpověděla méně než polovina respondentů, že se touto činností
zabývá. Je možné konstatovat, že vedoucí pracovníci domovů mládeže většinou
zajišťují nejen administrativu spojenou s ubytováním žáků, ale že vykonávají také
personální činnosti, sledují nové trendy v oblasti výchovy a vzdělávání, a v neposlední
řadě usilují o propagaci školského zařízení. Finančním hospodařením se zabývá třetina
respondentů, což je způsobeno zřejmě odlišně nastavenými podmínkami v oblasti
ekonomických činností jednotlivých středních škol.
Cílem otázky č. 9 a č. 10 bylo zjistit, jaký je reálný a žádoucí stav činností, které vedoucí
pracovníci vykonávají a zda činnosti, které vykonávají, by měli podle jejich názoru skutečně
vykonávat. Graf č. 11: Porovnání kladných odpovědí otázky č. 9 a č. 10 vykazuje téměř
shodu mezi reálným a žádoucím stavem vykonávaných činností. Podle tohoto výsledku je
většina respondentů srozuměna s činnostmi, které jsou na ně řediteli škol delegovány, a
vykonává je v přesvědčení, že je vykonávat má. Zjištěné výsledky dokládají připravenost
respondentů přijímat delegované kompetence od ředitelů škol z různých oblastí
managementu.
Na základě výsledků výzkumného šetření lze považovat vedoucí pracovníky sledovaných
domovů mládeže za manažery výchovy a vzdělávání ve školských zařízeních.
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Obsahová analýza dokumentů
Pro dokreslení dotazníkového šetření byla provedena obsahová analýza dokumentů,
konkrétně textů pracovních náplní vedoucích pracovníků domovů mládeže. Jak už bylo
v diplomové práci uvedeno, získat tyto dokumenty nebylo snadné. Originální tiskopisy jsou
většinou uloženy na personálním oddělení středních škol. Všem respondentům, kteří byli
osloveni k vyplnění dotazníkového šetření, byla odeslána i prosba zaslání obsahu jejich
pracovní náplně. Na tuto prosbu reagovalo elektronickou poštou celkem 6 respondentů.
Protože požádali o upřesňující informace, bylo vhodnější je telefonicky kontaktovat. Dva
respondenti nakonec odmítli požadované dokumenty zaslat. Zdůvodnili to zákazem ředitelů,
poskytovat jakékoliv informace bez jejich souhlasu. Tento souhlas od svého nadřízeného
nezískali. Zbylí čtyři respondenti vyhověli prosbě a zaslali kopii svojí pracovní náplně a
vypsali činnosti, které vykonávají. Jejich ochotu spolupracovat a sdělit informace je třeba
ocenit. Zároveň poskytli informace o svém vzdělání, platovém zařazení, počtu podřízených
a velikosti domova mládeže. Při analýze získaných dokumentů – pracovních náplní, a po
porovnání s katalogem prací bylo zjištěno, že popis pracovní náplně ve všech případech
vychází pouze z obecné definice činností, tak, jak jsou stanoveny v katalogu prací pro 10.
platovou třídu pro profesi vychovatel. V souladu cílem diplomové práce autorka ve
výzkumné části pomocí různých metod zjišťovala, „jaké činnosti jsou delegovány řediteli
škol na vedoucí pracovníky domovů mládeže?“ Z analýzy obsahu pracovních náplní
respondentů vyplynulo, že někteří vedoucí pracovníci vykonávají činnosti, které jsou
definovány ve vyšší platové třídě, než je jejich skutečné platové zařazení. Pracovní náplň je
jednostranný příkaz zaměstnavatele, kterým se vymezují zaměstnanci úkoly. Co konkrétně
má obsahovat, žádný právní předpis neřeší. Sledované texty pracovních náplní jsou pouze
opisem všeobecných požadavků, uvedených v katalogu prací pro profesi vychovatel, ale
nevyjadřují, jaké je bližší vymezení úkolů v rámci sjednaného druhu práce.
Řízený rozhovor
Po vyhodnocení dotazníkového šetření a komparaci pracovních náplní, s cílem získat
detailnější informace, se autorka rozhodla zařadit do diplomové práce řízený rozhovor.
Rozhovor a možnost přesnějšího pohledu na jejich činnost poskytli dva vedoucí domova
mládeže. Shodou okolností se jednalo o vedoucí pracovníky z velmi malého, a ve druhém
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případě naopak poměrně velkého domova mládeže. Obsahem rozhovoru byly otázky,
navazující na ty, uvedené v dotazníkovém šetření. Oba respondenti jsou už dlouholetými
pracovníky ve vedoucí funkci a oba mají vysokoškolské vzdělání. Z jejich odpovědí
vyplynulo, že na ně ředitelé škol s důvěrou delegují různé pravomoci, že jsou součástí širšího
vedení školy. Opět se potvrdilo, že velikost školského zařízení nemá vliv na množství
delegovaných činností. V obou případech dochází k plnění stejných nebo podobných
delegovaných úkolů, a úkolů, vyplývajících z vedoucí funkce. Počet žáků ani podřízených
pracovníků množství těchto úkolů neovlivňuje. Oba respondenti potvrdili, že se
v posledních letech změnily požadavky na výkon jejich funkce, které s sebou přinesly
potřebu se i nadále vzdělávat. Přesto, že jsou na ně delegovány činnosti, které jsou uvedeny
ve vyšší platové třídě Katalogu prací, jsou oba respondenti zařazeni v 10. platové třídě. Tento
rozpor byl zaznamenán také při analýze pracovních náplní dalších vedoucích pracovníků
domovů mládeže.
Analýza získaných dokumentů poukázala na skutečnost, že zaměstnavatelé respondentů
nevěnují popisu pracovní náplně mnoho pozornosti. Na základě zjištěných poznatků o
činnostech vedoucích pracovníků domovů mládeže z předvýzkumu, dotazníkového šetření,
analýzy pracovních náplní, rozhovorů a odborné literatury byl proto zpracován návrh obsahu
pracovní náplně vedoucího pracovníka domova mládeže.
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Náplň práce vedoucího pracovníka domova mládeže – návrh
Naplňování požadavků dle popisu činnosti v Katalogu prací pro 11. platovou třídu –
vychovatel (předpoklad ukončené vysokoškolské vzdělání)
Povinnosti
1) Metodická a specializovaná poradenská činnost vychovatelům v oblastech:
•

Novelizace právních předpisů.

•

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků.

•

Pravidla pro vedení pedagogické dokumentace.

•

Prevence v oblasti rizikového chování žáků.

•

Zásady v oblasti BOZP.

2) Tvorba, aktualizace a evaluace dokumentů:
•

Související s provozem domova mládeže.

•

Související s výchovou a vzděláváním v domově mládeže.

3) Komplexní výchovná, vzdělávací, diagnostická a preventivní činnost zaměřená
na celkový rozvoj osobnosti žáků a studentů včetně navrhovaných cílených
opatření k optimalizaci procesu výchovy a vzdělávání.
4) Koordinace protidrogové prevence.
5) Koordinace činnosti vychovatelů a podřízených nepedagogických pracovníků.
6) Vedení porad.
7) Plán, realizace a vyhodnocení kontrolní a hospitační činnosti.
8) Administrativa spojená s přijímáním žáků k ubytování.
9) Zpracování podkladů pro výroční zprávu školy za svěřený úsek.
Pravomoci
1) Účast na poradách vedení školy.
2) Řešení problémů vzniklých ve svěřeném úseku.
3) Hodnocení a návrh odměňování podřízených pracovníků.
4) Výběr vzdělávacích akcí pro podřízené pracovníky.
5) Nábor, výběr, přijímání a adaptace nových podřízených pracovníků.
6) Udělování kárných opatření a pochval ubytovaným žákům dle klasifikačního řádu.
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Závěr

Diplomová práce se zabývá managementem výchovy a vzdělávání ve školských zařízeních,
jako jsou domovy mládeže středních škol. Tato školská zařízení sice řídí ředitelé středních
škol, ale zpravidla je vedou, a jsou pověřeni různými kompetencemi, vedoucí pracovníci
domovů mládeže.
Zkoumáním právních předpisů a odborné literatury bylo zjištěno, že činnost a funkce
vedoucího pracovníka v domově mládeže není blíže specifikována ani konkrétně upravena,
mimo vyhlášky o stanovení přímé pedagogické činnosti. Začlenění vedoucího pracovníka
domova mládeže do organizační struktury a stanovení jeho pracovní náplně náleží pouze
řediteli školy. Ředitel školy, jako manažer, prostřednictvím manažerských funkcí zajišťuje
fungování školy i příslušného školského zařízení, ale existují činnosti, které může delegovat
na vedoucí pracovníky domovů mládeže.
Cílem diplomové práce bylo vymezit funkci vedoucího pracovníka domova mládeže a zjistit,
jaké činnosti jsou delegovány ředitelem školy na tohoto pracovníka.
V souladu s cílem diplomové práce byly stanoveny následující výzkumné otázky:
a) Jaké činnosti jsou delegovány řediteli škol na vedoucí pracovníky domovů mládeže?
b) Je množství delegovaných činností závislé na velikosti školského zařízení – počtu
ubytovaných žáků?
V úvodní části diplomové práce byly vymezeny pojmy jako vedoucí pracovník, management
nebo střední management, byla popsána funkce vedoucího pracovníka domova mládeže a
byla objasněna také úloha domovů mládeže. V následující kapitole byl vysvětlen pojem
delegování, jeho obsah, výhody, nevýhody a nutnost výběru vhodného pracovníka
s potřenými kompetencemi.
Ve výzkumné části diplomové práce byla hlavní pozornost byla věnována vedoucím
pracovníkům domovů mládeže Pro vlastní výzkum byly zvoleny následující metody:
dotazníkové šetření, obsahová analýza dokumentů a řízený rozhovor. Byli osloveni vedoucí
pracovníci z domovů mládeže, které jsou součástí středních škol, zřizovaných Krajským
úřadem Středočeského kraje. Důvodem pro tento výběr byl předpoklad, že školy, patřící pod
stejného zřizovatele, mají k výkonu svojí činnosti přibližně stejné podmínky. Do výzkumu
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nebyly úmyslně zařazeny domovy mládeže, které jsou samostatnými příspěvkovými
organizacemi. Tato školská zařízení řídí ředitel domova mládeže a jejich organizační
struktura je odlišná.
Výzkumným šetřením bylo zjištěno, že vedoucí pracovníci domovů mládeže jsou ve většině
případů pověřováni pravomocemi a odpovědnostmi, delegovanými na ně řediteli škol, a že
vykonávají další množství činností, související s výchovou a vzděláváním v domově
mládeže.
Vedoucí pracovník domova mládeže patří ke střednímu managementu školy a bývá
součástí širšího vedení školy. Jako střední manažer vykonává základní manažerské funkce,
jako je plánování, organizování, vedení lidí, kontrola. Plánuje výchovnou a vzdělávací
činnost, organizuje výchovný proces v domově mládeže, vede své podřízené, aby
společně dosáhli stanovených cílů, kontroluje plnění úkolů, které zadává. Koordinuje
činnost pracovníků domova mládeže, je odpovědný za rozvrh pracovní doby
podřízených a sledování docházky. Vedoucí pracovník domova mládeže také
administrativně zajišťuje přijímání žáků a studentů k ubytování, provádí evidenci
osobních spisů, shromažďuje data o žácích a studentech. Jsou na něho delegovány
činnosti jako řízení kvality výchovy a vzdělávání, metodická a specializovaná
poradenská činnost vychovatelům, řešení problémů, projektová činnost. Věnuje se
tvorbě, aktualizaci i vyhodnocení Školního vzdělávacího programu, výchovných a
vzdělávacích dokumentů a dokumentů souvisejících s provozem domova mládeže.
Stará se o PR domova mládeže a sleduje nové trendy v oblasti výchovy a vzdělávání
žáků ve věku 15+.
Podle výsledků výzkumného šetření je možné k odpovědi na první výzkumnou otázku:
„Jaké činnosti jsou delegovány řediteli škol na vedoucí pracovníky domovů mládeže?“
přiřadit také činnosti z oblasti personalistiky, jako je nábor, výběr a adaptace nových
pracovníků.
Na druhou výzkumnou otázku: „Je množství delegovaných činností závislé na velikosti
školského zařízení – počtu ubytovaných žáků?“ je možné na základě výzkumného šetření
odpovědět záporně. Výzkumného šetření se zúčastnili vedoucí pracovníci z domovů
mládeže s kapacitou od 30, do více než 100 žáků. Při porovnání velikosti jednotlivých
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zařízení a množství delegovaných činností na vedoucí pracovníky se neprojevil zásadní
rozdíl. Vedoucí domova mládeže s obsazenou kapacitou 28 žáků vykazuje téměř stejné
činnosti, jako pracovník velkého domova mládeže, s větším počtem než 100 ubytovaných
žáků. Množství delegovaných činností není závislé na velikosti školského zařízení.
Diplomová práce měla přinést hlubší vhled do postavení vedoucího pracovníka domova
mládeže, zmapovat jeho činnost a zjistit potenciál dalších činností středního managementu.
Výzkumným šetřením se potvrdilo, že náplní práce vedoucích pracovníků domovů mládeže
je široké spektrum činností, které jsou schopní a kompetentní vykonávat. Mají-li vlohy a
schopnosti pro řídící funkci, a vykonávají ji ke spokojenosti svých nadřízených, měli by za
to být i náležitě finančně ohodnoceni. Z výzkumu vyplynulo, že někteří zaměstnavatelé
nevěnují příliš pozornosti obsahu náplně práce svých podřízených a dochází k nesprávnému
zařazení do platové třídy. Na základě tohoto zjištění autorka diplomové práce zpracovala
Návrh pracovní náplně vedoucího pracovníka domova mládeže.
Hlavního cíle diplomové práce: „vymezit funkci vedoucího pracovníka domova mládeže a
zjistit, jaké činnosti jsou delegovány ředitelem školy na tohoto pracovníka“ se podařilo
dosáhnout.
Vedoucí pracovník domova mládeže je podřízený řediteli školy a nemá samozřejmě takové
rozhodovací pravomoci a povinnosti jako on, ale odpovídá za chod domova mládeže i za
podřízené pracovníky a svěřené žáky. Jeho fakticky vykonávaná pracovní náplň zahrnuje
nejen činnosti vychovatele, ale také metodika, koordinátora činností a autora důležitých
dokumentů, předepsaných v oblasti výchovy a vzdělávání žáků a studentů ubytovaných
v domově mládeže.
Diplomová práce může být přínosem pro odbornou veřejnost, tedy nejen pro vedoucí
pracovníky domovů mládeže, ale i pro ředitele středních škol, kteří zde mohou hledat
inspiraci pro rozhodování v procesu delegování činností na podřízené pracovníky.
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8

Přílohy

Příloha č. 1: Dotazník pro vedoucí pracovníky domovů mládeže
Vážené kolegyně a kolegové,
pracuji jako vedoucí domova mládeže a současně jsem také studentkou 2. ročníku
navazujícího magisterského studia PedF UK v Praze, obor Management vzdělávání. Pro
svoji diplomovou práci jsem si zvolila téma Delegování činností ředitele školy na vedoucího
domova mládeže.
Zdvořile Vás prosím o vyplnění dotazníku, který je určen pro vedoucí pracovníky domovů
mládeže. Není dlouhý a jeho vyplnění Vám nezabere mnoho času. Všechny Vámi
poskytnuté údaje jsou anonymní a budou využity pouze pro účely mojí práce.
Děkuji Vám za pochopení a spolupráci.
Bc. Jarmila Žigová

Pro vyplnění dotazníku použijte tento odkaz.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6MXAhq7pldDRecb2mrRsG2K1Md7gJho
HLvh8jup5NynO8Cg/viewform?usp=sf_link
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Dotazník pro vedoucí pracovníky DM
(označte vámi zvolenou odpověď)
1) Název vaší funkce
• Zástupce ředitele
• Vedoucí domova mládeže
• Vedoucí vychovatel
• Jiný – napište: …………………………………………………………
2) Jste:
• Muž
• Žena
3) Délka praxe ve vedoucí funkci DM
• 0 – 3 let
• 3 – 10 let
• více než 10 let
4) Počet ubytovaných žáků v DM
• Do 30
• Do 60
• Do 100
• Více než 100
5) Činnosti delegované ředitelem školy – metodická a specializovaná poradenská
činnost vychovatelům (např. informace o novelizacích práv. předpisů, pravidla
pro vedení ped. dokumentace, BOZP aj.)
• Provádím samostatně
• provádím ve spolupráci s ředitelem
• neprovádím
6) Činnosti delegované ředitelem školy – Tvorba dokumentů souvisejících
s provozem DM (autorství)
a) Provozní řád DM
• Zpracovávám samostatně
• Zpracovávám ve spolupráci s ředitelem
• Nezpracovávám
b) Vnitřní řád DM
• Zpracovávám samostatně
• Zpracovávám ve spolupráci s ředitelem
• Nezpracovávám
c) Bezpečnostní předpisy pro žáky
• Zpracovávám samostatně
• Zpracovávám ve spolupráci s ředitelem
• Nezpracovávám
d) Autorství jiného dokumentu – napište:
………………………………………………………………………………………
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7) Činnosti delegované ředitelem školy – tvorba výchovných, vzdělávacích
dokumentů a preventivních programů
a) ŠVP (Výchovný program DM)
• Zpracovávám samostatně
• Zpracovávám ve spolupráci s ředitelem
• Nezpracovávám
b) Plán volnočasových aktivit žáků
• Zpracovávám samostatně
• Zpracovávám ve spolupráci s ředitelem
• Nezpracovávám
c) Tvorba evaluačních nástrojů (dotazníky, testy, aj.)
• Zpracovávám samostatně
• Zpracovávám ve spolupráci s ředitelem
• Nezpracovávám
d) Jiné, které zpracováváte – napište:
……………………………………………………………………………
8) Další činnosti vedoucího pracovníka – vykonáváte tyto činnosti?
a) Přijímání žáků do DM – administrativa přijímacího řízení
• Ano
• Ne
b) Evidence osobních spisů žáků (shromažďování dat)
• Ano
• Ne
c) Rozvržení pracovní doby vychovatelů
• Ano
• Ne
d) Nábor, zaučení a vedení nových pracovníků
• Ano
• Ne
e) Zpracování projektů
• Ano
• Ne
f) Kontrolní a hospitační činnost
• Ano
• Ne
g) Sledování nových trendů z oblasti výchovy a vzdělávání
• Ano
• Ne
h) Propagace DM
• Ano
• Ne
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9) Jaký je reálný stav Vašich činností jako vedoucího pracovníka DM:
a) Podíl na vedení školy
b) Koordinace aktivit

Ano
Ano

Ne
Ne

c) Podíl na personální polit.

Ano

Ne

d) Finanční hospodaření

Ano

Ne

e) Přebírání úkolů vedení školy

Ano

Ne

f) Kontrolní a hospit. činnost

Ano

Ne

h) Vyhodnocování ŠVP

Ano

Ne

10) Jaký je žádoucí stav činností vedoucího pracovníka DM:
a) Podíl na vedení školy

Ano

Ne

b) Koordinace aktivit

Ano

Ne

c) Podíl na personální polit.

Ano

Ne

d) Finanční hospodaření

Ano

Ne

e) Přebírání úkolů vedení školy

Ano

Ne

f) Kontrolní a hospit. činnost

Ano

Ne

h) Vyhodnocování ŠVP

Ano

Ne
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Příloha č. 2
Přepis rozhovoru za záznamového zařízení: Respondent E
Dobrý den, děkuji Vám, že jste vyhověla mojí prosbě o rozhovor. Budu Vám pokládat
podobné otázky, které byly zařazeny do dotazníku pro vedoucí pracovníky domovů mládeže
a Vaše odpovědi, pokud budete souhlasit, zaznamenám na diktafon. Základním tématem
diplomové práce je zjistit, jaké činnosti delegují ředitelé škol na vedoucí pracovníky domovů
mládeže.
1) Ráda bych se Vás na úvod zeptala, v jakém školském zařízení pracujete? Nejde mi o
přesný název, ale o popis situace.
„Pracuji v domově mládeže, který je součástí střední odborné školy. Tato škola má
mnohaletou tradici. V původně středním odborném učilišti se připravovali žáci
v krejčovských oborech, ale pozměně vedení školy a v důsledku ubývání zájemců o tyto obory
se škola transformovala na uměleckou stření školu. Žáci jsou přijímáni na základě
talentových zkoušek a dá se říci, že jejich výtvarné zaměření se pozitivně odráží v jejich
chování. Musím předeslat, že v našem zařízení převažují dívky, ubytovaných chlapců máme
pouze 11. V posledních letech jsme neřešili žádné výrazné kázeňské problémy, týkající se
například zneužívání návykových látek nebo šikany. Mám informace z domovů mládeže, kde
jsou ubytováni žáci učebních oborů, že tam se tyto problémy občas vyskytují a uhlídat tyto
žáky a nalézt pro ně vyžití, které by je zaujalo, není úplně jednoduché. Myslím, že u nás je to
snazší.“
2) Jak byste popsala svoji historii ve funkci vedoucí domova mládeže?
„Já jsem začala před lety po absolvování gymnázia pracovat jako vychovatelka a po
nějakých 3 letech odešel zástupce ředitele pro mimoškolní výchovu a zároveň se
dokončovala výstavba nového domova mládeže. Bylo nutné se postarat o zahájení nového
provozu, a protože jsem byla velmi aktivní a měla jsem ráda výzvy (což mám dodnes), přijala
jsem nabídku ředitelky na přeřazení z profese vychovatelka do funkce vedoucí domova
mládeže. Kromě vedení mých kolegyň, jsem byla pověřena i zajištěním přestěhování žáků ze
starých nevyhovujících objektů do nového. Bylo to organizačně náročné, navíc jsem musela
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nejprve domov mládeže vybavit novým nábytkem, ale nějak jsem to zvládla a ve funkci jsem
dodnes.
3) Nyní už se zeptám na činnosti, které s touto funkcí souvisejí. Vykonáváte nějakou
metodickou a specializovanou poradenskou činnost vychovatelům? Jaká to je a
jakým způsobem se na tuto činnost připravujete?
„Jako vedoucí domova mládeže, která je nadřízena celkem 6 pedagogům – vychovatelkám
se snažím vykonávat tuto činnost pravidelně. Sleduji změny nejen v legislativě, ale také
pokyny ředitele, zřizovatele, hodnocení ČŠI a novinky v oblasti výchovy a vzdělávání
studentů. Metodicky vedu podřízené pedagogy také v oblasti vedení předepsané pedagogické
dokumentace, prevence rizikového chování žáků a využití právních opatření při řešení
problémového chování žáků. Při pravidelných poradách informuji o nových skutečnostech
a snažím se je dostatečně srozumitelně vysvětlovat. A jak se na to připravuji? Musím
vyhledávat informace, někdy je konzultuji s ředitelem, navštěvuji stránky Asociace domovů
mládeže, a tak podobně.“
4) Předpokládám, že tuto činnost vykonáváte na základě požadavku ředitele školy,
který Vás tímto pověřil. Je tato činnost specifikována ve Vaší pracovní náplni nebo
ji vykonáváte pouze na základě ústní dohody s ředitelem?
„Pokud mám být upřímná, tak mojí pracovní náplň jsem podepisovala někdy před 25 lety a
rozhodně tam nic takového nemám. Ve funkci jsem už dlouho a během té doby se vyměnil
ředitel, který mi samozřejmě dal najevo, co ode mě očekává, ale rozhodně to nebylo písemně.
No a to, jakým způsobem tyto činnosti vykonávám, záleží vlastně jen na mně. Víte, já mám
dlouholetou praxi a během let se toho hodně změnilo. Výchova v domově mládeže se stala
školskou službou a není jí věnována taková pozornost, jak tomu bylo dříve. Ale myslím si, že
hodně záleží na tom, jak ředitel věří ve schopnosti vedoucího pracovníka a podle toho mu
svěřuje činnosti, za které sice odpovídá, ale rozhodně na ně nemá tolik času. Pokud vím, tak
domovy mládeže většinou stojí mimo areál škol a jejich provoz je v odpoledních a nočních
hodinách, a tak se musí spolehnout na člověka, kterého pověřil, že tam vše funguje, jak má.
Alespoň v mém případě to takhle je. Ale nemusí to tak být všude. Určitě záleží na tom, kdo
funkci vykonává a jaké jsou jeho schopnosti a možnosti.
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5) Je obsah metodické a specializované poradenské činnosti pouze Vaším dílem, nebo
jí vykonáváte společně s ředitelem? Ptám se na to, jestli máte důvěru a tzv. volnou
ruku pro tuto činnost a o jejím provedení ředitele pouze informujete, nebo zda se jí
ředitel školy aktivně účastní spolu s Vámi?
„Co se týká metodické činnosti vychovatelům, tak ta je výhradně na mě. Sháním si
informace, zpracovávám podklady, vydávám pokyny k provedení nějaké činnosti. V tomto
ohledu má skutečně volnou ruku a myslím si, že se na mě může ředitel opravdu spolehnout.
Asi to ví. Ale zase, to je moje zkušenost, jinde to může být tak, že tuto činnost vykonává
ředitel. Já si to ale nedovedu představit. Jsem součástí širšího vedení školy, zúčastňuji se
pravidelných porad a vím, co má ředitel všechno na starosti. Myslím, že není v jeho časových
možnostech věnovat stejnou pozornost škole i domovu mládeže. Musí mít člověka, který
zajistí provoz a výchovu podle všech požadavků a předpisů a dohlédne na bezproblémový a
bezpečných chod. Takovým člověkem může být určitě vedoucí pracovník domova mládeže.
Pokud má vlohy pro tuto práci, mají s ředitelem na věci stejný názor, a jak jsem řekla je tam
důvěra v jeho schopnosti, tak si myslím, že to může fungovat. U nás to funguje.“
6) Další činností, která mě zajímá, je tvorba dokumentů souvisejících s provozem
domova mládeže. Zpracováváte takové dokumenty samostatně? A které to jsou?
„Pokud máte na mysli provozní řád, vnitřní řád a bezpečnostní předpisy pro žáky, tak tyto
dokumenty opravdu zpracovávám a většinou samostatně. Když je třeba upravit nějaké
předpisy, které má vydávat ředitel školy, tak je to většinou tak, že dokument vytvořím já podle
potřeb a organizace domova mládeže a ředitel to podepíše. Samozřejmě to čte a ladíme spolu
detaily, když je potřeba, ale příliš mě neopravuje. Provozní řád vydávám já jako vedoucí
pracovník. Ten obsahuje informace o počtech ubytovaných, o tom, jaké mají k dispozici
vybavení, jak často se uklízí, převlékají lůžkoviny a další provozní věci. Tento řád musí
schválit hygienická stanice. Vnitřní řád domova mládeže vydává ředitel školy, ale jak jsem
řekla, autor jsem já. Vydává se na jeden školní rok a případné úpravy zapracovávám podle
potřeb a domluvy s ředitelem. Bezpečnostní předpisy pro žáky, ale i pro vychovatelky
vydávám já podle platných právních předpisů.
7) Stejná otázka, tentokrát týkající se výchovných, vzdělávacích a preventivních
dokumentů?
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„Pro výchovu v domově mládeže není vydán rámcový vzdělávací program, takže vycházíme
ze školního vzdělávacího programu naší školy. Zpracovala jsem Výchovný program domova
mládeže, který obsahuje výčet kompetencí, které by měli naši ubytování žáci v průběhu jejich
pobytu získat. Tento program je pouze mým dílem. Navazuje na něj Plán volnočasových
aktivit žáků, což je roční plán všech volnočasových činností ať už pravidelných nebo
nepravidelných, povinných nebo dobrovolných. Tento dokument zpracovávám také
samostatně. Vycházím při tom z návrhů vychovatelek, požadavků a zájmu žáků. Máme
naplánované besedy na různá témata a jejich součástí bývá také testování žáků nebo
dotazníkové šetření. Dotazníky nebo testy vymýšlím já a slouží nám například k zjištění
vědomostí nebo názorů žáků. Pořádáme také různé preventivní programy například proti
zneužívání návykových návek, které zajišťují vychovatelky pod mým vedením nebo externí
lektoři.
8) Jaké další činnosti vykonáváte?
„Toho je spousta. Spravuji evidenci osobních spisů žáků včetně archivu. Jsem pověřena
provádět samostatně přijímací řízení k ubytování žáků. To neprobíhá v režimu správního
řízení, ale o přijetí by měl rozhodovat ředitel školy. U nás to funguje tak, že administrativu
zajišťuji kompletně já. Kapacita domova mládeže je už několik let vyšší než počet
přijímaných žáků, takže jsou přijati vždy všichni žadatelé. Mám také na starosti rozvržení
služeb a evidenci pracovní doby pedagogů i ostatních nepedagogických pracovníků.
Provádím kontrolní a hospitační činnost, rozhoduji o udělení kárných opatření a pochval
žákům. Spolupracuji s učiteli, rodiči žáků a dalšími partnery. Jsem odpovědná za
bezproblémový chod domova mládeže v oblasti provozu i výchovy a vzdělávání žáků.
Samozřejmě také vykonávám přímou výchovnou činnost. Konkrétní výchovná činnost
spočívá mimo jiné v organizaci volného času žáků, osvojování studijního stylu a časového
režimu, kontrole plnění stanovených pravidel. Dále v organizaci volnočasových aktivit,
pořádání soutěží, získávání zpětné vazby prostřednictvím žáků, zvolených do domovní rady.“
9) Říkala jste, že pracujete ve vedoucí funkci už mnoho let. Změnily se v posledních
letech požadavky na výkon Vaší funkce?
„Změnilo se toho hodně. Úplně se změnila mentalita studentů. Organizovaná činnost
v kolektivu je příliš neoslovuje a přitáhnout je k nějaké činnosti je rok od roku složitější.
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Vlastně svádíme nerovný boj se sociálními sítěmi. Studenti jsou také hrozně neradi svazováni
nějakými normami a někteří rodiče je v tomto přístupu podporují. Jako vedoucí pracovník
jsem se musela například naučit reagovat na grantové výzvy. Na volnočasové aktivity žáků
není v rozpočtu školy vůbec pamatováno. Zpracování projektů, které umožní získat alespoň
nějaké finance na vybavení a vyžití žáků, to je věc, které se musím věnovat. Součástí mojí
práce se také stala doplňková činnost v oblasti ubytování hostů. Část domova mládeže je
pronajímána hostům jako penzion a já jsem stala odpovědnou osobou, na které leží celý jeho
provoz.
10) Můžu se Vás na závěr zeptat, jaké máte vzdělání a jaké je vaše platové zařazení?
„Já jsem vystudovala vychovatelství na VŠ a jsem zařazena do 10. platové třídy.“
Děkuji Vám za rozhovor.
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Příloha č. 3
Přepis rozhovoru za záznamového zařízení: Respondent F
Dobrý den, děkuji Vám, že jste vyhověla mojí prosbě o rozhovor. Budu Vám pokládat
podobné otázky, které byly zařazeny do dotazníku pro vedoucí pracovníky domovů mládeže
a Vaše odpovědi, pokud budete souhlasit, zaznamenám na diktafon. Základním tématem
diplomové práce je zjistit, jaké činnosti delegují ředitelé škol na vedoucí pracovníky domovů
mládeže.
1) Vykonáváte nějakou

metodickou a specializovanou poradenskou

činnost

vychovatelům? Jaká to je a jakým způsobem se na tuto činnost připravujete?
„Ano, poskytuji konzultace kolegům ohledně výchovných postupů a vytyčených cílů. Jak se
na to připravuji? Intuitivně, vždy podle potřeby a s cílem dobrat se řešení, které je žádoucí.“
2) Předpokládám, že tuto činnost vykonáváte na základě požadavku ředitele školy,
který Vás tímto pověřil. Je tato činnost specifikována ve Vaší pracovní náplni nebo
ji vykonáváte pouze na základě ústní dohody s ředitelem?
„Moje pracovní náplň obsahuje některé povinnosti, ale zdaleka ne všechny.“
3) Je obsah metodické a specializované poradenské činnosti pouze Vaším dílem, nebo
jí vykonáváte společně s ředitelem? Ptám se na to, jestli máte důvěru a tzv. volnou
ruku pro tuto činnost a o jejím provedení ředitele pouze informujete, nebo zda se jí
ředitel školy aktivně účastní spolu s Vámi?
„Je to většinou moje dílo, ale pak ho dávám ředitelce ke zhlédnutí a kontrole. Její důvěru
mám a snažím se jí nezklamat.“
4) Další činností, která mě zajímá, je tvorba dokumentů souvisejících s provozem
domova mládeže. Zpracováváte takové dokumenty samostatně? A které to jsou?
„Dokumenty jako jsou různé směrnice a provozní řád zpracovávám samostatně.“

5) Stejná otázka, tentokrát týkající se výchovných, vzdělávacích a preventivních
dokumentů?
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„Samostatně zpracovávám také Vnitřní řád, Sankční řád, ŠVP, Režim dne, Týdenní plán.“
6) Jaké další činnosti vykonáváte?
„Pokusím se vyjmenovat ty hlavní: hospitace kolegů, organizace akcí, kontrola dokumentů,
vedu evidenci pracovní doby, přijímám žáky k ubytování, kontroluji práci zájmových
kroužků, zúčastňuji se porad vedení a všech klasifikačních porad ve škole, spolupracuji se
zákonnými zástupci, učiteli odborných i teoretických předmětů, prezentuji činnosti domova
mládeže na facebookových a webových stránkách školy, spolupracuji s jinými domovy
mládeže, zajišťuji BOZP a PO atd.
7) Říkala jste, že pracujete ve vedoucí funkci už 14 let. Změnily se v posledních letech
požadavky na výkon Vaší funkce?
„Určitě. Přibyly nové dokumenty jako náročné ŠVP a teď nás čeká GDPR. Abych to zvládla,
zúčastňuji se různých školení na aktuální témata a konferencí vedoucích vychovatelů, kde
získávám inspiraci pro další činnost.
8) Můžu se Vás na závěr zeptat, jaké máte vzdělání a jaké je vaše platové zařazení?
„Jsem Bakalářka v oboru vychovatelství a jsem zařazena do 10. platové třídy.“
Děkuji Vám za rozhovor
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