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28. kv tna 2014 se v Praze konala III. mezinárodní v decká konference školského managementu.
Po adatelem konference byla katedra Centrum školského managementu Pedagogické fakulty Karlovy
univerzity. S p ísp vky vystoupili akademi tí pracovníci z eské a Slovenské republiky, ale rovn ž
edstavitelé školské praxe. V tšinu z publika tvo ili aktivní editelé škol.
Rok 2020 je obecn deklarován jako strategický mezník v rozvoji vzd lávání. Název konference
HORIZONT 2020 nikoli náhodou koresponduje s ministerským dokumentem Strategie vzd lávací
politiky eské republiky do roku 2020, který byl v kv tnu postoupen k vn jšímu p ipomínkovému
ízení. V mezinárodním m ítku konference odkazovala k programovému dokumentu evropské
spolupráce ve vzd lávání a odborné p íprav Education and Training 2020 (ET 2020).
Vizi p íštích šesti let ur uje podle t chto strategií vzd lávání založené na konceptu celoživotního
ení, úsilí o vyšší kvalitu a efektivitu, kreativitu a inovace na všech úrovních vzd lávacího systému,
prosazování spravedlnosti, sociální soudržnosti a aktivního ob anství. St žejním p edpokladem pro
maximalizaci efekt vzd lávání je kvalitní výuka. Zlepšení kvality vzd lávání p itom m že nastat
pouze tehdy, pokud jsou všichni akté i vzd lávacího procesu motivovaní a oddaní myšlence
soustavného zlepšování, ke kterému mají pat né schopnosti a podmínky. Nezbytným východiskem
je rovn ž formulace p edstavy o tom, jaké základní parametry má napl ovat kvalitní škola, resp.
jakým zp sobem lze docílit pr
žného zlepšování výuky.
Kvalita práce pedagogických pracovník je p itom považována za jeden z nejvýznamn jších aspekt
ovliv ujících výsledky žák a student a ur ujících tak kvalitu vzd lávacího systému jako celku.
Strategické úvahy vycházejí z p edpokladu, že pro zlepšování u ení a každodenních výukových a
ídicích praktik ve škole je t eba modernizovat po áte ní p ípravu u itel a zárove významn p isp t
k soustavnému zlepšování jejich pedagogických dovedností a k dalšímu profesnímu rozvoji v pr
hu
kariéry. Za klí ové aktéry ovliv ující kvalitu vzd lávání je t eba specificky považovat vedoucí
pracovníky ve školství, mezi které pat í nejen editelé škol, ale také jejich zástupci, z izovatelé,
edníci centrálních orgán , politici a mnozí další akté i, kte í n jakým zp sobem ídí a vedou ostatní.
To všechno tedy byla ideová východiska konference HORIZONT 2020 s podtitulem vize-inovacezm na.
Jako estní hosté vystoupili v plenárních p ednáškách elní p edstavitelé oboru školský management
v esku i ve Slovenské republice, další p ísp vky byly projednávány ve dvou po sob jdoucích sekcích
konference. Namísto chronologického p ehledu si dovolím shrnout obsah konference podle klí ových
témat.
První tematickou oblast p edstavovalo profesní vzd lávání u itel . Prof. Alena Hašková z Univerzity
Konštantína Filozofa v Nit e referovala na p íkladu u itelství technické výchovy o nutnosti trvalého

profesního rozvoje u itel , jež je komplementární ke statické formální kvalifikaci, kterou absolvent
itelství jednou pro vždy získává ukon ením studia na vysoké škole. Z jiného pohledu p istoupila
k tématu profesního vzd lávání dr. I. Trojanová (PedF UK, Praha), která popisovala metody rozvoje
pedagogických pracovník p ímo na pracovišti. Referát obsahoval konkrétní kazuistiky metod zjišt né
v šet ení mezi studenty oboru školský management. Psychologické aspekty uvád ní nového u itele
do praxe školy a vlivu editele na tento proces se v noval ve svém p ísp vku PhDr. Josef Lukas (MU
v Brn ). K problematice supervize p i zavád ní kompeten ních model coby nástroje pro práci
s lidskými zdroji se ve svém vystoupení vyjád ily Mgr. Z. Svobodová a Bc. Vladimíra Dostálová (UK
v Praze).
Jinou z oblastí p edstavovalo téma vedoucích pracovník , školských leader . PhDr. V. Trojan (UK
v Praze) p ednesl p ísp vek v novaný prom
u itele v editele školy. editelem se u itel stane ze
dne na den a do funkce za asté vstupuje zcela nep ipravený a teprve se za íná seznamovat se
základy manažerské práce. To je nesystémové a ohrožující zárove . Reflexe kvality manažerské práce
a otázky, jak vnímají editele škol jejich u itelé, se dotkla doc. H. Vomá ková (UJEP, Ústí nad Labem).
S polemickým p ísp vkem vystoupil prof. D. Šimek (UP v Olomouci), který bilancoval vývoj kurikula
školského managementu v kontextu socioekonomického vývoje, prom ny nárok na manažery škol a
rozvoje spole nosti v
ní. Otázka, zda školský management jako studijní obor na vysokých školách
má opodstatn né p ínosy pro praxi, rozpoutala širokou diskusi. K problematice profesních standard
se vyjád il PhDr. Jan Voda (UK v Praze) v komparativní studii OECD zahrnující 11 zemí z celého sv ta.
O možnostech zjiš ování vlivu editele na vzd lávací výsledky žák podala zprávu Mgr. Hana Kindlová
(ZŠ a MŠ Sojovice).
Doc. Eger ze Západo eské univerzity v Plzni upozornil na rizika, která s sebou nese projektový
management, zejména v souvislosti s rozsáhlým erpáním fond ESF a jiných. Finan ní p ínos pro
vzd lávací instituci je vítaný, avšak hrozby p edstavuje nedostatek zb hlosti vedoucích pracovník p i
zadávání výb rových ízení, p i vedení specifické administrativy projekt , napl ování podmínek
publicity atd. P edstavil voln dostupný software, který má pomoci tato rizika eliminovat. Obdobn
Mgr. Eva Lokajová prezentovala výsledky výzkumu orientovaného na projektové ízení editel škol a
edstavila konkrétní návrhy opat ení na podporu projektových manažer ve školství. Související
tematickou oblastí byl management kvality. Jak uplatnit normu ISO v podmínkách regionálního
školství popisovala dr. A. Nagyová z Univerzity Komenského v Bratislav . Na d ležitost externí
evaluace ve vztahu ke kvalit školství poukázala Mgr. Polá ková ( ŠI) v textu Školství z pohledu
inspek ních zpráv.
Jako samostatné téma by bylo možné vy lenit management vzd lávání dosp lých. Ten zazn l ve
stejnojmenném p ísp vku dr. M. Tureckiové (UK v Praze), dále byl obsažen ve vystoupení PhDr. M.
Šnýdrové ( VUT Praha), která se zabývala nástupem generace Y na pracovní trh. Poslucha i rovn ž
vyslechli p ísp vek PhDr. D. Hrehové (TU Košice), jež pojednala úkoly managementu vysoké školy p i
uleh ování p echodu st edoškolák do univerzitního prost edí. Obsahov blízký byl i referát PhDr.
Radvákové (VŠE v Praze), která se zabývala p ístupy vysokoškolských student k práci s informacemi.
Jak je patrné z tohoto stru ného p ehledu, tematická skladba, složení referujících i institucionální
zastoupení byly nadmíru pestré. Konference tak byla p íležitostí k setkání s p edstaviteli oboru
školský management a prezentované p ísp vky p edstavily ší i a mnohovrstevnatost problematiky
ízení. Prezentace jednotlivých
ník jsou k dispozici na stránkách po ádajícího Centra školského

managementu (www.csm-praha.cz), kde bude rovn ž b hem prázdnin ke stažení kompletní sborník
všech p ednesených p ísp vk k detailn jšímu a hlubšímu studiu.

