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Vedoucí práce

Bc. Niké Slabová

PhDr. Romana Lisnerová

Bc. Markéta Polláková

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

1

2014

Aktuální vzdělávací potřeby ředitelů mateřských škol ve
Středočeském kraji

2

2014

Analýza současné nabídky a poptávky po profesním
vzdělávání začínajících ředitelů mateřských škol

3

2014

Budoucnost středisek volného času v Děčíně

4

2014

Venkovská mateřská škola, ředitel venkovské mateřské
Budoucnost venkovských mateřských škol v Libereckém
školy, zřizovatel venkovské mateřské školy, spolupráce,
kraji
financování, marketing, strategie, komunikace

5

2014

Časový snímek ředitele základní školy

časový snímek, time management, ředitel základní školy,
zloději času, manažerské činnosti, efektivita, mastermind Mgr. Bc. Anna Vršecká
skupina, filozofie Wabi Sabi, life management

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

6

2014

Časový snímek ředitelky mateřské školy

čas, časový snímek, přímá pedagogická činnost,
sebeřízení, řízení času, ředitelka mateřské školy

Bc. Ivana Rydvalová

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

7

2014

Delegování činností na střední management základní školy

Management, školský management, střední management
školy, kompetence, metodické orgány školy, delegování

Mgr. Bc. Lucie Zralá

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

8

2014

Delegování kompetencí v mateřských školách

9

2014

10

2014

11

2014

12

2014

13

2014

14

2014

15

2014

Středisko volného času – DDM - dům dětí a mládeže,
zájmové vzdělávání, zájmové útvary, klienti, školní kluby,
Světluše Hochwalderová
školní družiny, školy, SWOT, strategické plánování,
řízení, marketing
Bc. Lenka Vondráková

Delegování, kompetence, výběr pracovníka, pravomoc,
odpovědnost, výhody delegování, rizika delegování,
Bc. Lenka Daňková
zpětná vazba, podpora delegování, vhodné kompetence,
nevhodné kompetence
Efektivní komunikace sloučených pracovišť mateřských Komunikace v organizaci, interní komunikace, efektivní
Bc. Květuše Voržáčková
škol
komunikace, faktory efektivní komunikace
Elektronické systémy, management, organizace a
Elektronické systémy pro organizaci a plánování školy
Bc. Alena Vodová
plánování školy
Učitel, učitelská profese, evaluace učitele, profesní
Evaluace učitele
portfollio, profesní standard učitele, kariérní řád
Bc. Ivana Šuranská
pedagogických pracovníků
ředitel mateřské školy, faktor, profesní dráha, fáze,
Faktory ovlivňující profesní rozvoj ředitelů mateřské školy
Hana Šolcová
kariérní systém, vize
Faktory ovlivňující profesní rozvoj ředitelů mateřských
Ředitel mateřské školy, profesní rozvoj, kompetence,
Hana Šolcová
škol
faktor, profesní dráha, motivace kariérní systém
Hodnocení klimatu mateřských škol z pohledu
Zaměstnanci školní jídelny, mateřská škola, klima, vztahy,
Bc. Zdeňka Svobodová
zaměstnanců školních jídelen
komunikace, spokojenost.
Evaluace, pedagogická evaluace, autoevaluace, hodnocení,
kontrola, manažerské činnosti, hodnotící metody,
Hodnocení učitelem jako manažerská činnost
Jana Dušková
techniky, nástroje, rizika.
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RNDr. Jindřich Kitzberger

Ing. Petr Svoboda, Ph.D.

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

PhDr. Romana Lisnerová
Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Mgr. Jiří Trunda
RNDr. Jindřich Kitzberger
RNDr. Jindřich Kitzberger
Mgr. Jiří Trunda
PhDr. Jan Voda, Ph.D.

Hospitace, hospitující, hodnocení, hospitační protokol,
Hospitační činnost na malotřídních školách ve srovnání se
respondent, dotazník, malotřídní škola, plně organizovaná
školami plně organizovanými
škola, řídící pracovník
Řízení bezpečnosti, management rizika, ISO/IEC 27000,
ICT a bezpečnost v základních uměleckých školách
ICT bezpečnost, ochrana osob a majetku
Implementace augustiniánské pedagogiky do českého
Ředitel školy, augustiniánská pedagogika, Augustin
vzdělávání
Aurelius, implementace, rozdíly, specifika.
novela školského zákona, šestileté funkční období,
Jak zřizovatelé škol v Libereckém kraji vnímají novelu
konkurzní řízení, zřizovatel, ředitel, role zřizovatele, role
školského zákona
ředitele, dotazníkové šetření

16

2014

17

2014

18

2014

19

2014

20

2014

21

2014

22

2014

23

2014

24

2014

25

2014

26

2014

27

2014

28

2014

29

2014

30

2014

Manažerské činnosti pedagogů volného času - hlavních
vedoucích dětských táborů

Management, sekvenční manažerská funkce, plánování,
organizování, personalistika, kontrola, dětská zotavovací Bc. Iveta Nová
akce, dětský tábor, hlavní vedoucí, pedagog volného času.

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

31

2014

Manažerské kompetence učitele - kontrolování

Manažerské funkce, kompetence, klíčové dovednosti,
kontrolní činnosti, kontrolování, hodnocení, zjišťování
výsledků, učební činnosti, manažer, ředitel, učitel.

PhDr. Jan Voda, Ph.D.

32

2014

ICT, digitální technologie, iPad, notebook, netbook,
Mobilní technologie jako nástroj k řízení a výuce ve škole smartphone, aplikace, výukový software, BYOD, BYOT, Bc. Jana Jeništová
digitální propast, digitální rezident, digitální imigrant

Gymnázium čtyřleté, víceleté, osmileté, dualismus,
jednotná škola, mezinárodní šetření, Středočeský kraj,
analýza, komparace, český jazyk, matematika, anglický
jazyk
mateřská škola, zástupkyně ředitelky, kompetence,
Kompetence zástupkyně ředitelky mateřské školy
delegování, pravomoci, zodpovědnost
Komunikace, komunikační prostředí, interní komunikace,
komunikační bariéry, zpětná vazba, naslouchání, sloučený
Komunikace ve sloučených zařízeních
subjekt
Komunikace vedoucí školní jídelny s ředitelem mateřské Komunikace, vedoucí školní jídelny, ředitel mateřské
školy
školy
Konkurzní řízení na pozici ředitele školy ve Středočeském ředitel školy, zřizovatel školy, konkurzní řízení,
kraji
jmenování do funkce, změna zákona
Hodnocení vnitřních kontrolních mechanismů škol,
efektivita interních kontrol, kontrolní systémy, výzkum
Kontrola v prostředí ZUŠ zřizovaných hl. m. Prahou
kontrolních mechanizmů škol
Kontrolní činnost, kontrola, fáze kontroly, vnitřní
Kontrolní systémy ve školních jídelnách
kontrolní systém.
Škola, ředitel školy, zřizovatel, kompetenční model
Kritéria výběru ředitele ZUŠ v Plzeňském kraji
ředitele školy, výběrový proces, konkurzní řízení, kritéria
výběru
Kritéria výběru, ředitel školy, zástupce školy, kompetence,
Kritéria výběru zástupce ředitele
personalistika, management školy
Management školy a zapojování Globálního rozvojového Management, Implementace, Vzdělávací program,
vzdělávání do výuky
Globální rozvojové vzdělávání, Školní kurikulum
Komparace výsledků maturitních zkoušek absolventů
gymnázií
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Mgr. Bc. Miluše Vaníková

PhDr. Jan Voda, Ph.D.

Bc. Petr Brejcha, DiS.

Ing. Petr Svoboda, Ph.D.

Bc. Jana Hovorková

PhDr. Jan Voda, Ph.D.

Bc. Jana Hartlová

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Mgr. Bc. Radomila Krchová

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Bc. Šárka Matoušková

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Bc. Michaela Šrejberová, DiS.

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Bc. Lucie Francová

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

Ing. Bc. Miroslava Řezníková

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Vlasta Bernášková

Mgr. Jiří Trunda

Bc. Dagmar Bartůšková

Mgr. Jiří Trunda

Bc. Kateřina Egermaierová

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Bc. Lada Janušová

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Hana Máková Šmýdová

Mgr. Jiří Trunda

Bc. Václava Kunická

Ing. Petr Svoboda, Ph.D.

33

2014

profesní rozvoj, metody profesního rozvoje, mentoring,
Možnosti profesního rozvoje učitelek mateřských škol na vzájemné hospitace, hodnotící rozhovory, neformální
pracovišti
rozhovory, videotrénink interakcí, online metody
profesního rozvoje, profesní portfolio, samostudium

34

2014

Na cestě ke školní uniformě

35

2014

36

2014

37

2014

38

2014

39

2014

40

2014

Podpůrná role orgánů žákovské samosprávy v oblasti
řízení školy

Participace žáků. Školní žákovská samospráva. Základní
škola. Školský management. Oblasti řízení školy.

Bc. Petr Kozlovský

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

41

2014

Pojetí úspěšnosti ředitelky mateřské školy

úspěšnost, ředitelka, ředitel, mateřská škola, kritéria

Bc. Alena Kóšová

RNDr. Jindřich Kitzberger

42

2014

Porovnání manažerských kompetencí ředitele školy a
manažera v komerční sféře

Manažerské kompetence, ředitel školy, manažer středního
managementu, základní škola, komerční sféra, vedení lidí, Bc. Lucie Hassmanová
další vzdělávání, shadowing, porovnání, celoživotní učení

Mgr. Jiří Trunda

43

2014

Porušování právních předpisů při tvorbě vnitřních
(klubových, táborových) řádů - v závislosti na právním
vědomí tvůrců

středisko volného času, vnitřní řád, právní předpis,
dotazník, analýza

RNDr. Jindřich Kitzberger

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

RNDr. Jana Marková

Bc. Zdenka Krumphanzlová

Školní uniforma, jednotné oblečení, základní škola, ředitel
školy, zřizovatel, historie uniforem, prevence šikany,
Mgr. Bc. Jindřich Koudela
sociální nerovnost
Nefinanční motivace pracovníků ve školství a komerční Motivace, motivátor, informace, četnost, názor, účelnost,
Bc. Jaroslav Hassman
sféře
rozhovor, porovnání, příklady a závěry.
Ředitel školy, jmenování, kompetence, přímá pedagogická
Pedagogická činnost ředitele ve vybraných zemích OECD
Helena Ondráková
činnost, OECD,
Personální plánování v oblasti středního školství

Plánování, personalistika, personální činnosti, personální
práce, plánování pracovníků, lidské zdroje, analýza

Hana Živcová

Perspektivy cloud computingu v prostředí školského
Cloud, cloud computing, gymnázium, ICT, Internet, SaaS,
Mgr. Bc. Josef Hladík
managementu škol gymnaziálního typu
PaaS, IaaS, školský management
Podpora kurikulární reformy prostřednictvím Metodického Případová studie, kvalitativní výzkum, metodologie,
portálu - uložiště digitálních učebních materiálů kurikulární reforma, Metodický portál, DUM – úložiště
Bc. Tereza Hubená, DiS.
případová studie
digitálních učebních materiálů

Bc. Alena Rýgrová

PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.

PhDr. Jan Voda, Ph.D.
Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
PhDr. Jan Voda, Ph.D.

44

2014

Postavení přípravné třídy ve vzdělávacím systému ČR

Přípravná třída, vzdělávací politika ČR, předškolní a
základní vzdělávání, sociálně znevýhodněné prostředí,
vzdělávání, odložená školní docházka, sociálně a kulturně Mgr. Bc. Filip Kuchař
znevýhodněné prostředí, kompenzační vzdělávání, rovnost
vzdělávacích příležitostí.

45

2014

Právní (i jiné) aspekty vztahu zřizovatelů a ředitelů
základních škol

základní škola, aspekt, vztah, ředitel, zřizovatel,
hodnocení, odměňování, jmenování, komunikace,
motivace, školská rada.

46

2014

Právní analýza procesu přijímání dětí mladších tří let k
předškolnímu vzdělávání do mateřské školy

Mateřská škola, ředitel školy, školský zákon,rejstřík škol a
Bc. Dagmar Vávrová Čermáková
školských zařízení, kritéria pro přijetí, přijetí dítěte

RNDr. Jindřich Kitzberger

2014

Právní aspekty kvalifikovanosti pedagogických
pracovníků v kontextu řízení škol

Právní aspekty, odborná kvalifikace, pedagogický
pracovník, učitel mateřské školy, ředitel mateřské školy,
kompetence učitele mateřské školy, další vzdělávání,
kariérní systém.

RNDr. Jindřich Kitzberger

47
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Bc. Kateřina Parmová

Bc. Dana Koudelková

prevence syndromu vyhoření, rizikové faktory vyhoření,
ředitelka mateřské školy, syndrom vyhoření, relaxace

48

2014

Prevence syndromu vyhoření ředitelek mateřských škol

49

2014

Problematika Age managementu v MŠ

50

2014

Problematika čerpání dovolené u pedagogických a
nepedagogických pracovníků

51

2014

Profesní kompetence učitele. Komunikace učitele ve
smyslu informování, reportování, administrace

52

2014

Přidaná hodnota ve vzdělávání a její zjišťování u žáků se
SPU

53

2014

Ředitel školy po deseti letech, nové inspirace

54

2014

Ředitel základní školy s právní subjektivitou, ekonomika
školy a řízení pedagogického procesu

55

2014

Řízení kvality ve školství

56

2014

Školský zákon, zákon o pedagogických pracovnících,
Srovnávací analýza zákonů o pedagogických pracovnících předškolní vzdělávání, kariérní systém, další vzdělávání
v ČR a SR se zaměřením na další vzdělávání
pedagogických pracovníků, uvádějící učitel, mentor,
pedagogických pracovníků mateřských škol
začínající učitel, adaptační období, samostatný učitel,
kreditní systém.

57

2014

Strategické jednání vedoucího pracovníka ve školství s
různými typy osobností

58

2014

Systém hodnocení pedagogického procesu v mateřských
školách ve Středočeském kraji

59

2014

60

2014

61

2014

Systémy dalšího vzdělávání učitelů. Zaměřeno na území
hlavního města Prahy
Školní řád mateřské školy pohledem školy a zákonného
zástupce dítěte

Age management, nástroje Age managementu, učitelky
mateřských škol 50 plus
Dovolená, čerpání dovolené, proplácení dovolené,
kategorie pracovníků, pedagogický pracovník,
nepedagogický pracovník, ředitel, součást školy,
plánování, sebeřízení, psychohygiena, řízení času.

Bc. Iva Sovová

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

Bc. Ludmila Pešulová

PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.

Bc. Hana Šimonová

RNDr. Jindřich Kitzberger

management, classroom management, school management
kompetence, kompetence učitele, komunikace, funkce
Ilona Bártová
komunikace, informování, reportování, administrace
evaluace, přidaná hodnota ve vzdělávání, specifické
poruchy učení, školy podporující zdraví
zkušený ředitel školy, profesní dráha, podmínky práce,
motivace, motivační faktory, zdroj inspirací, různý úhel
pohledu
Ředitel školy, základní škola, hospodaření, příjmy,
pedagogický proces, směrnice, zákon
Kvalita, řízení kvality, kvalita ve vzdělávání, kvalita
předškolního vzdělávání, modely řízení kvality.

Konflikt, konfliktní situace, osobnost, temperament,
komunikace, typologie, problémová situace, druhy
komunikace
Pedagogický proces, hodnocení, evaluace, profesní
portfolio, 360 zpětná vazba, kritéria hodnocení,
kompetence učitelů
celoživotní učení, další vzdělávání učitelů, druhy
vzdělávání, formy vzdělávání

PhDr. Jan Voda, Ph.D.

Mgr. Bc. Alice Běhounková

PhDr. Jan Voda, Ph.D.

Bc. Jarmila Šenová

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Marie Zachová

RNDr. Jana Marková

Bc. Iva Kopecká

Mgr. Jiří Trunda

Jaroslava Cermanová

RNDr. Jindřich Kitzberger

Bc. Marcela Nováčková

PhDr. Romana Lisnerová

Bc. Eva Toušová

Mgr. Jiří Trunda

Mgr. Bc. Jindra Janušková

Mgr. Jiří Trunda

školní řád, legislativa, zákonný zástupce, ředitel/ředitelka Bc. Iveta Průšová

RNDr. Jindřich Kitzberger

Školská rada v systému řízení školy

školská rada, ředitel školy, systém řízení, školský
management, správa školy, zřizovatel školy

Mgr. Jiří Trunda

školní třída, školský management, třídní učitel na základní
škole, klima školní třídy, výběr třídního učitele,
profesiogram třídního učitele, ředitel školy, legislativní
Mgr. Bc. Stanislav Horáček
vymezení třídního učitele, management školní třídy,
školní klima, třídnické hodiny, třídní schůzky

62

2014

Třídní učitel a výběr pedagogů na tuto pozici v
podmínkách základní školy

63

2014

Úloha ředitele školy při vzniku zahrady v přírodním stylu Inovace, zavádění inovačního procesu, fáze inovace,
jako inovace v mateřské škole
kompetence ředitelů škol
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Miroslava Schafferhansová

Bc. Ludmila Řechková

PhDr. Romana Lisnerová

RNDr. Jindřich Kitzberger

vize, mise, strategie, SWOT a STEP analýza, mateřská
škola
Školský zákon, ředitel školy, novela zákona, konkursní
řízení, pracovní poměr, dotazník
Vyšší odborná škola, terciární sektor, SWOT analýza,
příležitosti, hrozby, transformace

64

2014

Vize vybraných mateřských škol Prahy 8

Bc. Ctirada Foučková

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

65

2014

Vliv novely školského zákona na práci ředitelů škol

Bc. Marie Poláková

RNDr. Jindřich Kitzberger

66

2014

Vyšší odborné školy ve vzdělávací soustavě

Ing. Bc. Lenka Bombera Piskačová, DiS.

PhDr. Romana Lisnerová

67

2014

Využití ICT zaměstnanci krajských inspektorátů ČŠI v
inspekční práci

Česká školní inspekce, informační a komunikační
technologie, informační společnost, školní inspektoři a
kontrolní pracovníci, notebooky, intranet, informační
systémy, InspIS (inspekční informační systém), sběr dat

Bc. Jana Egertová

Ing. Petr Svoboda, Ph.D.

68

2014

Využití mediace při řešení konfliktů v rámci základních
uměleckých škol v Praze ve školním roce 2012/2013

mediace, komunikace, konflikt, základní umělecké
školství

Bc. Pavel Kolář, DiS.

PhDr. Romana Lisnerová

69

2014

Pedagog, vychovatel, pedagog volného času, zájmové
Vzdělávací potřeby pedagogických pracovníků zájmového
vzdělávání, další vzdělávání pedagogických pracovníků,
vzdělávání
krajští koordinátoři, vzdělávací potřeby.

Jolana Bendová

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

70

2014

Vzdělávací potřeby ředitelů mateřských škol v různých
etapách jejich profesní dráhy

Bc. Vlasta Tarnóczyová

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

71

2014

Irena Novosadová

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

72

2014

Mgr. Bc. Michaela Záhumenská

Ing. Petr Svoboda, Ph.D.

73

2014

Bc. Daniela Vodičková

Mgr. Jiří Trunda

74

2014

Bc. Hana Kotěšovská

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

1

2015

„I ve mně je lídr“ - implementace sebeřízení do ŠVP
mateřské školy

2

2015

Analýza dostupnosti ICT na VOŠ

3

2015

Analýza pracovního místa pedagoga mateřské školy

4

2015

Aplikace pracovního práva ve školství se zaměřením na
otázky pracovní doby pedagogů

pracovní doba, učitel, přímá vyučovací činnost, nepřímá
činnost, týdenní úvazek, přespočetné hodiny

Bc. Jana Barková

RNDr. Jindřich Kitzberger

5

2015

Autoevaluace mateřské školy

autoevaluace, oblasti autoevaluace, metody a nástroje
autoevaluace, případová studie, kvalitativní výzkum

Bc. Jitka Dušková

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Vzdělávací potřeba, kompetence, další vzdělávání
pedagogických pracovníků, mateřská škola, vzdělávací
instituce.
Vzdělávací potřeby, další vzdělávání pedagogických
Vzdělávací potřeby vedoucích pracovníků mateřských
pracovníků, školský management, vzdělávací instituce,
škol Středočeského kraje
Středočeský kraj, mateřská škola
Informační komunikační technologie, předškolní
Vzdělávání a inovace s podporou ICT v mateřských
vzdělávání, ředitel mateřské školy, předškolní pedagog,
školách
inovace ve vzdělávání,
public relations, marketing, marketingový mix,
Vztah základních uměleckých škol a veřejnosti v regionu
komunikace, propagace, konkurence, prostředky, nástroje,
Nymburk
základní umělecká škola
škola, zřizovatel, ředitel, hodnocení pracovníků, formy
Způsob hodnocení ředitelů škol zřizovatelem
hodnocení, metody hodnocení

Lídr, sebeřízení, management, kurikulum, mateřská škola,
Bc. Marie Rumpíková, DiS.
RVP PV, ŠVP, „I ve mně je lídr“,Stephen R.Covey
Informační a komunikační technologie, vyšší odborné
školy, internet, intranet, webové stránky škol, sociální sítě, Bc. Ivana Skočdopolová
E-learning, české školství
popis pracovního místa,specifikace pracovníh místa,
Naděžda Randáčková
kmpetence, personální činnosti
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PhDr. Jan Voda, Ph.D.

Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

6

2015

Delegování činností na střední management střední školy

Management, školský management, střední management
školy, metodické orgány školy, delegování, motivace

Dr. phil. Radka Vaňasová

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

7

2015

Etika školského managementu

etika, morálka, manažerská etika, etický kodex,
management

PhDr. Mgr. Bc. Martina Vintrlíková

Mgr. Jiří Trunda

8

2015

Evaluace organizace školského zařízení

evaluace, autoevaluace, školní jídelna, výzkum, hodnocení Ondřej Havlín

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

9

2015

Evaluace pedagoga mateřské školy

pedagogický proces, kvalita, řízení pedagogického
procesu, pedagog mateřské školy, profesní kompetence,
profesní činnosti, evaluace, evaluační nástroje, zpětná
vazba

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

10

2015

Faktory ovlivňující profesní rozvoj ředitele školy

faktory, rozvoj, ředitel základní umělecké školy, osobnost,
Bc. Zora Breczková
vzdělávání, manažerské dovednosti, pracovní zkušenosti

RNDr. Jindřich Kitzberger

11

2015

Hodnocení a odměňování pedagogických pracovníků ve
škole

vyšší odborná škola, pedagogický pracovník, hodnocení,
kritéria hodnocení, metody hodnocení, hodnotící rozhovor, Bc. Eliška Dvořáková, DiS.
odměňování, odměna, osobní příplatek

PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.

12

2015

Hodnocení a řízení pracovního výkonu ve školské praxi

13

2015

Hodnocení pedagogických pracovníků žáky na středních
školách

14

2015

Charisma leaderů škol. Vícečetná případová studie

15

2015

Jednotné zadání závěrečné zkoušky jako nástroj zvyšování Nová závěrečná zkouška, Národní ústav pro vzdělávání,
kvality vzdělávání v učňovském školství
odborné kompetence, kvalifikační standard, e-learning.

Jana Pošepná

PhDr. Jan Voda, Ph.D.

16

2015

Jmenování ředitele základní školy z vnitřních zdrojů
organizace

ředitel školy, konkurzní řízení, jmenování do funkce,
zřizovatel školy

Bc. Jana Neubauerová

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

17

2015

Jmenování ředitelky mateřské školy z vnitřních zdrojů
organizace

Lidský zdroj, ředitelka mateřské školy, výběr pracovníka,
Bc. Vladimíra Sidelka
výhody a nevýhody výběru z vnitřních zdrojů, jmenování.

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

18

2015

Jmenování zástupce ředitele základní školy z vnitřních
zdrojů organizace

management školy, organizační struktura, zástupce
ředitele, výběr pracovníka, výhody a nevýhody získávání Jaroslava Babková
pracovníků z vnitřních zdrojů organizace

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

19

2015

Komparace zřizovacího procesu a procesu založení
firemní mateřské školy ve státní organizaci a firemní
mateřské školy v soukromé organizaci

zřizovací proces, firemní mateřská škola, management,
zřizovatel, plánování, organizování, mateřská škola,
manažerské činnosti, organizační struktura

Mgr. Jiří Trunda

20

2015

Kontrola v prostředí ZUŠ zřizovaných hl. m. Prahou

kontrolní systém, autoevaluace, Základní umělecká škola,
Vlasta Bernášková
výzkum, delegování, řízení,

Mgr. Jiří Trunda

21

2015

Kontrolní proces v mateřské škole

Kontrolní proces, struktury, postupy, procesy, nástroje,
vztahy, interpretace kontrolních zjištění, mateřská škola

Bc. Renata Kolischová

Mgr. Jiří Trunda

22

2015

Krizové řízení v mateřských školách

Krize, hrozba, krizové řízení, bezpečnost, krizový
management, demografický vývoj, strategie

Bc. Šárka Rybínová Severová

Mgr. Jiří Trunda

Mgr. Jana Kovářová

pracovní výkon, řízení pracovního výkonu, cyklus řízení,
hodnocení řízení výkonu, zpětná vazba, odměna, kritéria
Bc. Šárka Mysíková
hodnocení, faktory, motivace, schopnosti, pracovní
podmínky.
Studentská anketa, hodnocení učitelů žáky, hodnocení
Mgr. Bc. Daniel Přibík
zaměstnanců, interview
Leadership, teorie leadershipu, leader, charisma, aspekty
Simona Bicanová
charismatu, případová studie
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Bc. Marie Šmídová, DiS.

PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
PhDr. Jan Voda, Ph.D.

Morálka, etika, manažerská etika, etické řízení, etický
kodex, základní umělecká škola
Marketing, marketingový audit, marketingový výzkum,
marketingový mix, strategické plánování, marketingová
komunikace, image školy
Marketingové řízení, marketingový výzkum,
marketingový audit, kontext školského zařízení,
marketingová strategie, SVČ

23

2015

Manažerská etika v prostředí základních uměleckých škol

24

2015

Marketingové řízení mateřské školy

25

2015

Marketingové řízení školského zařízení

26

2015

Marketingové řízení ZUŠ – klíč ke strategickému rozvoji Marketing, marketingové řízení, marketingový mix,
školy
propagace, strategický rozvoj,základní umělecká škola

27

2015

Moderní řízení školy podporované ICT

28

2015

Možnosti studia oboru Školský management v České
republice

29

2015

Narativní management ve školství

Narativní management, příběhy, typologie příběhů, tacitní
znalosti, ovlivňování, transformace, podniková praxe,
Bc. Pavla Adamcová
školské prostředí

PhDr. Jan Voda, Ph.D.

PhDr. Romana Lisnerová

ICT, management, řízení, kvalita, změna, kultura školy,
data, informace, nástroje
školský management, školský manažer, Akreditační
komise České republiky, akreditovaný studijní program,
řádné studium, celoživotní vzdělávání, kombinované
studium, bakalářské studium

Bc. Zdeňka Průšová

PhDr. Jan Voda, Ph.D.

Jitka Jírová

Mgr. Jiří Trunda

Bc. Ivana Svobodová

Mgr. Jiří Trunda

Bc. Barbora Havlíčková

Mgr. Jiří Trunda

Mgr. Bc. Roman Ludvík

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Bc. Zuzana Medřická

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

30

2015

Nonverbální komunikace ve školské praxi

Prostředky neverbální komunikace, top management, další
vzdělávání pedagogických pracovníků, hospitační
dokumentace, přijímání nových pracovníků, řízené
Mgr. Bc. Roman Möstl
rozhovory s vedoucími pracovníky gymnázií, tématická
analýza využívání a sledování nonverbálních prostředků
ve školské praxi.

31

2015

Plánování učitele jako manažerská činnost

plánování, třídní management, učitel, kvalitativní výzkum Mgr. Bc. Gabriela Vágnerová

PhDr. Jan Voda, Ph.D.

hospitace, hospitační činnost, mateřská škola, vedoucí
pracovník, virtuální hospitace, vzájemná hospitace,
týmová hospitace, mentoring, pohospitační rozhovor,
dokumentační hospitační záznam, kriteriální hospitační
záznam

Bc. Petra Mináriková

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Bc. Iva Kováčová

RNDr. Jindřich Kitzberger

Mgr. Bc. Pavlína Čermáková

PhDr. Romana Lisnerová

32

2015

Pojetí hospitační činnosti v mateřských školách

33

2015

Pojetí úspěšnosti ředitele mateřské školy

34

2015

Portfolio učitele jako nástroj k hodnocení pracovníků

35

2015

Pracovní spokojenost a motivace pedagogických
spokojenost, motivace, pedagogický pracovník, pracovní
pracovníků jako faktory zlepšení jejich pracovního výkonu výkon,zákiladní umělecká škola

Bc. Pavla Hůšová, dipl. um.

PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.

36

2015

Proces budování České lesnické akademie z pohledu
školského managementu

optimalizace, sloučení, demografický vývoj, mise školy,
management změny, střední lesnické školství, lesnictví

Bc. Martin Polívka

PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.

37

2015

Proces budování mateřské školy

Mateřská škola, kultura školy, řízení, vedení lidí,
implementace změny

Lenka Klimplová

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

ředitel školy, manažer, úspěšnost, kompetence, mateřská
škola
Hodnocení, Sebehodnocení, Profesní učitelské portfolio,
Standard učitele, Kompetence učitele, Klíčové
kompetence učitele
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Proces budování Základní školy a Mateřské školy Žalany Základní škola, ředitel školy, financování škol, školské
v letech 2008 - 2014
zařízení, marketing školy
středisko volného času, projekt, projektové řízení,druhy
Projektové řízení ve střediscích volného času
projektů, týmová spolupráce, příprava, plánování,
realizace, ukončení
Proměna činností ředitele mateřské školy v posledních 15 Mateřská škola, ředitel, činnosti ředitele mateřské školy,
letech
lídr, manažer, vykonavatel, kompetence.
Evaluace, hodnocení, sebehodnocení, autoevaluace,
Reflexe autoevaluačního procesu v DDM
reflexe, středisko volného času, analýza dokumentů,
dotazník, rozhovor

38

2015

39

2015

40

2015

41

2015

42

2015

Revize RVP ZV (k 1. 9. 2013) a její dopad na proměnu
výuky

43

2015

Role mentora v podmínkách základní školy

44

2015

Ředitelé škol podle typologie osobnosti MBTI

45

2015

Řízení rizik ve škole a školském zařízení

riziko, řízení rizik, prevence rizik, škola, školské zařízení,
bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana,
Bc. Tomáš Novák
bezpečnost, sociálně patologické jevy

Mgr. Jiří Trunda

46

2015

Řízení změny v podmínkách sloučených subjektů

Proces změny, řízení změny, řízení právního subjektu
tvořeného více subjekty, realizace změny v řízení školy,
Bc. Hana Kořínková
právní subjektivita, management, manažerské kompetence,
mateřská škola, osobnost manažera

PhDr. Romana Lisnerová

47

2015

Specializované činnosti a jejich vliv na řízení školy

Specializované činnosti, rozvoj školy a vlastní rozvoj
pedagoga, další vzdělávání pedagogických pracovníků

PhDr. Romana Lisnerová

48

2015

Specifika řízení waldorfské školy

anthroposofie, delegování, kolegialita, kolegium,
konference, odpovědnost, Rudolf Steiner, řízení,
Mgr. Bc. Jan Boněk
samospráva, spolupráce, správa, vedení, waldorfská škola

49

2015

Spolupráce pedagogických pracovníků a rodičů v
mateřské škole

50

2015

Vedení třídy jako manažerská činnost učitele

51

2015

Vliv činnosti České školní inspekce na praxi škol a
školských zařízení

52

2015

ředitel školy, osobnost vedoucího pracovníka, osobnostní
Vliv osobnosti ředitele na pedagogické směřování školy a
analýza, pedagogické směřování školy, inovace, inovace Bc. Soňa Daňková
inovace ve vzdělávání
ve vzdělávání

kurikulum, kurikulární reforma, autonomie škol,
decentralizace, rámcové vzdělávací programy, klíčové
kompetence, kompetence řídících pracovníků, revize
školních vzdělávacích programů

Mgr. Jiří Jalovecký

PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.

Alena Němcová

Mgr. Jiří Trunda

Bc. Eva Mužíková

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Markéta Kalousková

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Mgr. Bc. Jitka Samková Volemanová

PhDr. Jan Voda, Ph.D.

mentoring, mentor, role mentora, kompetence mentora,
možnosti využití mentora, kvalitativní výzkum, případová Mgr. Bc. Daniela Práchenská
studie.
osobnost, typologie, MBTI, ředitelé škol, preference,
Bc. Lucie Matoušková
osobnostní charakteristika

mateřská škola, pedagog, ředitelka, rodiče, dítě,
spolupráce, podmínky pro spolupráci, školní vzdělávací
program, školní řád
Vedení třídy, třídní učitel, manažer, manažerské
kompetence, kvalitativní výzkum, polostrukturovaný
rozhovor
Ředitelka mateřské školy, školní inspektor, Česká školní
inspekce, inspekční zpráva, školské zařízení, zákon
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Bc. Martina Pilná

PhDr. Romana Lisnerová
PhDr. Jan Voda, Ph.D.

PhDr. Jan Voda, Ph.D.

Bc. Miroslava Strakatá

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

Mgr. Bc. Luboš Vinohradník

PhDr. Jan Voda, Ph.D.

Bc. Pavla Petružálková

RNDr. Jindřich Kitzberger

RNDr. Jindřich Kitzberger

Spolupráce, personální činnosti, výběr zaměstnanců,
Výběr dvojice spolupracujících učitelek pro třídu mateřské
metody výběru zaměstnanců, kritéria výběru zaměstnanců, Mgr. Bc. Miriam Plačková
školy
kompetenční model
Vyšší odborná škola, terciární sektor, SWOT analýza,
Vyšší odborné školy ve vzdělávací soustavě
Ing. Bc. Lenka Bombera Piskačová, DiS.
příležitosti, hrozby, transformace
Využití ICT technologií při řízení sloučených mateřských
ICT,počítač,škola,učitel,vzdělávací proces,vzdělávání
Bc. Yveta Fišerová
škol

53

2015

54

2015

55

2015

56

2015

Využití potenciálu pedagogů k rozvoji školy

Kompetence, kompetenční model, plán osobního rozvoje,
PaedDr. Dana Martinková, Ph.D.
potenciál, rozvoj školy, řízení podle kompetencí

PhDr. Romana Lisnerová

57

2015

Základní škola na cestě k učící se organizaci

učící se organizace, charakteristika učící se organizace,
organizační učení, pět disciplín Petera M. Sengeho,
firemní kultura

PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.

58

2015

Zástupce ředitele - důležitý stupeň v profesním vývoji

management, manažerské funkce, manažerské role,
kompetence řídících pracovníků, mateřská škola, zástupce Bc. Alena Marková
ředitele, počátek výkonu funkce, problémy výkonu funkce

59

2015

Zaujetí pracovníků dětského domova se školou

60

2015

Zjišťování efektivity dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků na středních školách

61

2015

Zjišťování efektivity vzdělávání pedagogických
pracovníků na základní škole

62

2015

Zjišťování efektivity vzdělávání pedagogických
pracovníků v mateřské škole

zaujetí pracovníků, nefinanční nástroje, angažovanost,
odměňování, dětský domov se školou
výchova, vzdělávání, vzdělání, efektivita vzdělávání,
rozvoj pracovníků, další vzdělávání pedagogických
pracovníků, kvalita vzdělávání
Vzdělávání pedagogických pracovníků, DVPP, plán
DVPP, rozvoj pedagogických pracovníků, efektivita,
vyhodnocování vzdělávacích aktivit.
Celoživotní učení, další vzdělávání pedagogických
pracovníků, efektivita, učení, vzdělávání.

Mgr. Bc. Kateřina Navrátilová

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Mgr. Bc. Lenka Hlávková

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

Mgr. Daniel Novotný

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

Bc. Štěpánka Haníková

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

2015

Zřizovatel a jeho role v hodnocení škol

1

2016

Agenda ředitele základní školy v přípravném týdnu

2

2016

Analýza příčin pochybení ředitelů mateřských škol při
rozhodování v oblasti státní správy

3

2016

Analýza vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků
DDM

2016

školský management, manažer, manažer mateřské školy,
charakteristika neškolských právních předpisů, rodinné
Aplikace neškolských právních předpisů v mateřské škole
Bc. Tereza Pavlovská
právo, rodina, rozvod manželství, sociálně-právní ochrana
dětí, Úmluva o právech dítěte

ředitel základní školy, přípravný týden, týdenní plánování,
time management, časový snímek dne, delegování,
Mgr. Petr Doubravský
kontrola
ředitel školy, správní orgán, správní rozhodnutí, správní
řízení, statutární orgán, školská právnická osoba, veřejná Jana Novotná
správa
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PhDr. Romana Lisnerová

PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.

63

4

PhDr. Romana Lisnerová

Mgr. Edita Šťastná

Vzdělání, samospráva, obec, zřizovatel, zástupce starosty s
kompetencí školství, příspěvková organizace, provoz
školy, kontroly hospodaření ve školách, hodnocení školy, Bc. Ivana Staňková
kritéria hodnocení školy, školská rada, výroční zpráva
školy

pedagog volného času, zájmové vzdělávání, vzdělávací
potřeby, další vzdělávání pedagogických pracovníků

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

Bc. Dana Kuchařová

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

PhDr. Jan Voda, Ph.D.

PaedDr. Václav Mach

PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.

RNDr. Jindřich Kitzberger

Evaluace – autoevaluace – vlastní hodnocení – legislativa
Autoevaluace organizace středních škol ve Středočeském – metody – postupy – hodnocení – rozhovor – dotazník –
Bc. Magdaléna Humlová, DiS.
kraji
anketa – hospitace – portfolio – SWOT analýza –
pozorování
profesní rozvoj, proces vzdělávání, osobnost, ředitel MŠ,
Bariéry v profesním rozvoji ředitelů MŠ
Dita Kubisková, DiS.
bariéry
Doplňková činnost jako další mimorozpočtový zdroj
doplňková činnost, management, ředitel školy, marketing,
Bc. Iva Šagátová
financování a marketingový nástroj základní školy
marketingové řízení, stakeholder

5

2016

6

2016

7

2016

8

2016

Evaluace organizace školského zařízení

9

2016

Hospitační činnost v základní škole

10

2016

Jmenování ředitele střední školy z vnitřních zdrojů
organizace

11

2016

Jmenování zástupce ředitele střední školy z vnitřních
zdrojů organizace

12

2016

13

2016

14

2016

15

2016

16

2016

17

2016

18

2016

19

2016

evaluace, autoevaluace, školní jídelna, výzkum, hodnocení Ondřej Havlín
hospitační činnost, hospitující, hospitovaný, záznam,
pozorování, vyučovací hodina, učitel, hodnocení, kontrola, Mgr. Ondřej Solnička
nástroj
ředitel školy, konkurzní řízení, jmenování do funkce,
Kateřina Bartušková
kompetence ředitele
management, manažerské role, manažerské funkce,
kompetence řídících pracovníků, organizační struktura,
Veronika Ledecká
zástupce ředitele, výběr pracovníka

Komunikační kompetence ředitelů při řešení konfliktních
komunikace, konflikt, verbální, neverbální, kompetence
situací
Kontrolní systém, kontrolní proces, nástroj kontroly,
Kontrolní proces v mateřské škole
mateřská škola, případová studie
Management konfliktu ve školství – Prevence a způsoby konflikt, řešení konfliktu, prevence konfliktu, manažer,
řešení konfliktu
ředitel školy, mediace
Nefinanční motivace pedagogických pracovníků na střední motivace, nefinanční motivace, stimulace, manipulace,
škole
motivační teorie, střední škola, pedagogický pracovník

PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.

PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
PaedDr. Václav Mach
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Bc. Milena Svobodová

PhDr. Romana Lisnerová

Jana Dvořáková

Mgr. Jiří Trunda

Bc. Andrea Soukupová, DiS.

Mgr. Jiří Trunda

Mgr. Bc. Lenka Klepáčková

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

RNDr. Bc. Ivana Čapková Vopičková

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

Lenka Becherová

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

Bc. Jarmila Žigová

RNDr. Jindřich Kitzberger

Bc. Magda Navrátilová

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

Nefinanční motivace pedagogických pracovníků na
základní škole
Nefinanční motivace pedagogických pracovníků v
mateřské škole
Osobnost ředitele a jeho vliv na změnu programu střední
školy
Porada jako metoda rozvoje pedagogických pracovníků v
mateřské škole

motivace, stimulace, manipulace, motivační teorie,
pedagogický pracovník, základní škola
motivace, stimulace, manipulace, motivační teorie,
pedagog, mateřská škola
střední škola, ředitel školy, osobnost ředitele školy, školní
vzdělávací program, úspěšnost školy
profesní rozvoj, metody vzdělávání, porada, pedagogický
pracovník, ředitel

RNDr. Jindřich Kitzberger

RNDr. Jindřich Kitzberger

20

2016

Právní aspekty kvalifikovanosti pedagogických
pracovníků v kontextu řízení škol a školských zařízení

Odborná kvalifikace; pedagogický pracovník; zákon č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů; novela zákona č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, Mgr. Dana Malečková
ve znění pozdějších předpisů, vyhlášená pod č. 197/2014
Sb.; pregraduální příprava; manažerské procesy;
personální činnosti.

21

2016

Právní aspekty vztahu Ústeckého kraje jako zřizovatele a
ředitelů středních škol zřizovaných krajem

Zřizovatel, ředitel, vztah, kraj, krajský úřad, střední škola,
Ing. Bc. Klára Kyselovičová
jmenování, odvolání, odměna, Česká školní inspekce
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22

2016

Priebeh adaptácie začínajúcich učiteľov základných škôl
na Slovensku

začínajúci učiteľ, adaptačný proces, uvádzajúci učiteľ,
zástupca riaditeľa školy, orientácia, adaptácia, program
adaptačného vzdelávania, rozhovor, obsahová analýza
dokumentov

Ing. Bc. Marián Valent, Ph.D.

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

23

2016

Regionální centrum uměleckého vzdělávání – šance pro
každého

celoživotní učení, další vzdělávání, metody a formy
vzdělávání (dospělých), řídící procesy, odborná
kvalifikace, kultura školy

Natálie Sova

PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.

24

2016

Ředitel jako znalostní pracovník. Tacitní znalosti
vybraných ředitelů základních škol v Praze

tacitní znalosti, explicitní znalosti, znalostní pracovník,
Haldin-Herrgard, proces konverze znalostí

Mgr. Bc. Anna Kobrová

PhDr. Jan Voda, Ph.D.

25

2016

plán profesního rozvoje, další vzdělávání pedagogických
Ředitel školy jako podporovatel profesního rozvoje učitelů pracovníků, podpora profesního růstu, ředitel školy,
metody profesního rozvoje

Bc. Hana Lepičová

PhDr. Romana Lisnerová

26

2016

Řízení odloučených pracovišť základních a mateřských
škol na Praze-východ

mateřská škola, základní škola, řízení, odpovědnost při
řízení, delegování, organizování, organizační struktury,
komunikace, komunikační kompetence, komunikační
kanály, formy a prostředky, autoevaluace, evaluační
nástroje

Mgr. Bc. Bohunka Vrchotická

Mgr. Jiří Trunda

27

2016

Sborovna jako open space

klima školy, pracovní prostředí, učitelský sbor, kooperace,
RNDr. Bc. Radka Balounová, Ph.D.
sborovna typu open space, kabinet, výkonnost

28

2016

Selfmanagement českého školského manažera

29

2016

30

2016

31

2016

32

2016

33

2016

34

2016

35

2016

36

2016

37

2016

selfmanagement, delegování, plánování, stanovení cílů,
priority, ředitel
Facebook, Facebooková stránka, marketingová
Sociální síť Facebook jako nástroj pro marketingovou
komunikace, public relations, sociální sítě, reklama,
komunikaci škol
střední škola, základní škola
kvalita vzdělávání, kvalita učitele, kariérní systém, střední
Specifika kvality práce středoškolských učitelů a možnosti
škola, hodnocení pracovního výkonu, řízení pracovního
její evaluace a řízení
výkonu, efektivita
Srovnání profesní motivace ředitelů vybraných škol
motivační faktory, profesní motivace, srovnání,
Ústeckého kraje
pedagogický výzkum
školská rada, zřizovatel, ředitel školy, správa školy,
kompetence, management školy, pedagogičtí pracovníci,
Školská rada, nástroj řízení školy z pohledu zřizovatele
zákonní zástupci
Úloha inspekce vybraných zemí OECD v oblasti
hodnocení škol

Mgr. Bc. Karel Folber

Mgr. Jiří Trunda

Bc. Pavel Večeřa

PhDr. Jan Voda, Ph.D.

Mgr. Linda Mašková

PhDr. Jan Voda, Ph.D.

Ing. Bc. Jitka Černá

RNDr. Jindřich Kitzberger

Bc. Jana Mayerová

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

inspekce, externí hodnocení školy, kritéria, model kvalitní
školy, Česká školní inspekce, Inspektorát Jeho Veličenstva Mgr. Bc. Eva Filipová
pro vzdělávání v Nizozemsku, NIQES

Klíčové kompetence, plán profesního rozvoje,
Úloha ředitele při implementaci plánu profesního rozvoje
komunikace, plánování, hodnocení, kariéra, motivace,
do praxe mateřské školy
mentoring
Úprava náhrady majetkové a nemajetkové újmy v novém odpovědnost, škoda, újma, majetek, ochrana osobnosti,
občanském zákoníku v praxi základních škol
soukromí, rodičovská odpovědnost,
uvádění - supervize, adaptace, mentor, kompetence,
Uvádějící ředitel - nový fenomén českého školství
koučování
Personální řízení, vedení lidí, versatilní vedení, dynamická
Versatilní vedení v kontextu českého školství
rovnováha
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PhDr. Jan Voda, Ph.D.

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Věra Slepičková

PhDr. Romana Lisnerová

Bc. Nikola Petrová

RNDr. Jindřich Kitzberger

Mgr. Bc. Pavel Koc

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

Ing. Bc. Petr Kotulič

Mgr. Jiří Trunda

38

2016

39

2016

40

2016

Vliv autoevaluace na inovaci školního vzdělávacího
programu obchodní akademie

autoevaluace, školní vzdělávací program, inovace,
Bc. Marcela Sládková
vzdělávání, ředitel, obchodní akademie
Další vzdělávání zaměstnanců, celoživotní učení, formy
Vliv vedoucího pracovníka na další vzdělávání
vzdělávání, motivace, strategické dokumenty ve
Soňa Macháčková
zaměstnanců
vzdělávání
management, leadership, strategický management, školský
Zapojování pracovníků středního managementu do aktivit
management, střední management, kompetence,
Bc. Šárka Škrabalová
vedení mateřské školy
kompetence vedoucích zaměstnanců

PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.

41

2016

Značky kvality v základním školství

Kvalita, management kvality, branding, marketing, značky
kvality, Férová škola, Nejlepší česká škola, Rodiče vítáni,
Mgr. Bc. Nikola Marková
Začít spolu, Ekoškola, Skutečně zdravá škola, Světová
škola, Škola pro demokracii, Škola podporující zdraví

42

2016

Ztráta manažerské pozice – metaanalýza studentských
reflexí filmu „Manažeři“

„Manažeři“ (The Company man); 2010, esej, manažer,
Mgr. Radana Wagenknechtová
zázemí, ztráta zaměstnání, manažerská etika, management,

PhDr. Jan Voda, Ph.D.

43

2016

Životní příběhy a profesní dráhy ředitelů škol

ředitel základní školy, řízení školy, profesní dráha, životní
Bc. Martina Schrötterová
příběh

RNDr. Jindřich Kitzberger
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PhDr. Jan Voda, Ph.D.

