
Vstupní dotazník-oblast pedagogických pracovníků 
 
Osobní údaje 
Jméno Josef 
Příjmení Karban 
Bydliště (obec) Kutná Hora 
Věk 34 let 
 
Vzdělávací a studijní kariéra 
 Uveďte požadovaný údaj 
Obor vzdělání na SŠ Gymnázium – 4leté 
Obor vzdělání na VOŠ X 
Studijní obor VŠ (Bc.) X – v té době nebyl 
Studijní obor VŠ 
(Mgr.) 

Učitelství pro střední školy předmětů matematika - zeměpis 

Studijní obor VŠ 
(doktorské studium) 

X 

 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 
Uveďte všechny absolvované aktivity, které lze zařadit z hlediska zákona o 
pedagogických pracovnících do této oblasti2) 
Zadavatel k maturitní zkoušce – certifikát 
Kurz ICT ve výuce matematiky 
 
 
 
 
Prozatímní pracovní kariéra ve školství 
Uveďte školu či školské 
zařízení 

Uveďte svou pedagogickou 
aprobaci 

Uveďte dobu, kdy jste na 
dané pozici působil 

Vyšší odborná škola, 
Střední průmyslová škola a 
Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky, 
Kutná Hora 

Učitel M-Z 2004 - nyní 

   
   
   
 
Další podstatné informace 
Jsem ochoten za službu (vzdělávání, certifikaci) zaplatit ano 
Pokud ano, uveďte maximální částku 10000 Kč 
Mám zdravotní omezení (specifikujte jej) ne 
Jsem omezen časově (specifikujte jak) Nejsem (dostanu studijní 

volno) 
 
 



Důvod dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (vyberte jednu z nabízených 
možností) 
doplnění vzdělání vedoucí ke splnění zákonem 
stanovených požadavků (aprobovanosti) 

X 

DVPP zadané jako požadavek vedoucího pracovníka školy Ano 
osobní zájem vedoucí k rozšíření vědomostí a dovedností X 
jiný důvod-specifikujte X 
 
Užší vymezení požadavků 
požadované výsledné vzdělání 
(aprobovanost) 

X 

požadavek vedoucího pracovníka školy – 
konkrétní vzdělání 

Studium pro vedoucí pedagogické 
pracovníky (potenciální pozice ředitele 
školy)  

osobní zájem k rozvoji – konkrétní 
vzdělání 

X 

cíl mého vzdělání při specifickém jinak 
nevymezitelném důvodu 

X 

 
 
 

Analýza-oblast pedagogických pracovníků 
 

1) Vstupní požadavky 
Zájemce o informace uvedl veškerá potřebná data, která jsou z hlediska dalších analýz a 
zjišťování relevantní. Jeho dosavadní studijní dráha mu zakládá na realizaci požadavku, 
který mu zřejmě na základě konzultace uložil ředitel školy. 
Dosavadní vzdělávací dráha je úplná, pedagogický pracovník je zcela způsobilý k výkonu 
svého povolání, a to i do budoucna. Jeho aprobovanou, ať už kvalifikační anebo odborná 
je optimální. 
Jako bonus se dá brát i stávající absolvované kurzy Dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků (DVPP), kdy jeden jej činí odborně kompetentním při aplikaci výpočetní 
techniky do oblasti vzdělávání svého kmenového předmětu (matematiky) a druhý jej 
dělá vhodným kandidátem při zadávání maturitních úloh. Obě dvě vzdělávací aktivity 
jsou navíc z hlediska obecného přenositelné i na jakoukoliv jinou školu v rámci ČR. 
Při této příležitosti bychom ovšem rádi upozornili již předem zadavatele na potřebu 
dalšího vzdělávání, která je vázána na jeho současný požadavek (být ředitelem školy), a 
to především v oblasti státních maturit. Do budoucna by bylo vhodné vykonat si kurzy 
nejen pro zadavatele maturitních úloh, ale i pro vedoucího pedagogického pracovníka a 
případně i pro hodnotitele. 
 
2) Analýza vhodných příležitostí 
Ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů potřebných pro výkon funkce ředitele 
školy je na základě § 7 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, která je 
zmocněním ustanovení odst. 6 § 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů zájemce povinen vykonat studium v rámci 
programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání nejméně 350 



vyučovacích hodin a to následně zakončit obhajobou závěrečné písemné práce a 
závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent 
osvědčení. 
Na základě uvedených skutečností byl proveden průzkum, odpovídající vstupním 
předpokladům. Výstupem tohoto průzkumu je pak následující tabulka, ve které 
nalezneme soupis veškerých institucí, které mají akreditován v rámci celoživotního 
učení studijní program určený vedoucím pedagogickým pracovníkům. 
 
Tabulka: Seznam vysokoškolských institucí poskytujících akreditované studijní 
programy z oblasti studia pro vedoucí pedagogické pracovníky v ČR 
VŠ Fakulta Útvar 
Karlova univerzita v Praze Pedagogická fakulta Centrum školského managementu 
Masarykova univerzita v 
Brně 

Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd 

Jihočeská univerzita v 
Českých Budějovicích  

Pedagogická fakulta  Oddělení pedagogické praxe a 
celoživotního vzdělávání 

UJEP v Ústí nad Labem  Pedagogická fakulta Centrum celoživotního vzdělávání 
Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a 

managementu 
Institut dalšího vzdělávání 

Univerzita Palackého v 
Olomouci  

Filozofická fakulta  Institut celoživotního vzdělávání 

Ostravská univerzita v 
Ostravě 

Pedagogická fakulta Centrum dalšího vzdělávání 

 
3) Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky na konkrétních vysokých 

školách 
 
Dále se budeme blíže zabývat nabídkou jednotlivých vysokých škol v oblasti dalšího 
vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků, pokusíme se také navrhnout a nalézt 
některé informace, které budou vzájemně porovnatelné. Výsledkem je zasazení 
získaných informací do konkrétní struktury (viz níže).  
 
Univerzita Karlova v Praze 
Nejstarší česká univerzita a jedno z významných center studia pedagogiky, učitelství, 
pedagogických věd a také pedagogického výzkumu nabízí příslušné studium v rámci 
celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě, konkrétně na katedře Centra 
školského managementu. 
Základní informace: 
Název: Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 
Akreditace studijního programu: č.j. 19 589/2008-25-451 
Způsob výuky: kombinovaný (vždy ve středu, cca 1 x za měsíc) 
Členění kurzu: 5 modulů (Teorie a praxe školského managementu, Řízení 
pedagogického procesu, Ekonomika a finanční management, Právo, Vedení lidí + Řízení 
v praxi) 
Délka kurzu: 4 semestry 
Celková délka studia: 350 hodin 
Poplatky (včetně DPH): 27 500 Kč 
Forma zakončení: obhajoba závěrečné práce, ústní zkouška 
Certifikace: doklad o absolvování 



Webový odkaz a další informace: 
https://is.cuni.cz/studium/ekczv/index.php?do=detail&cid=610 
http://www.csm-praha.cz/cs/ 
Masarykova Univerzita v Brně 
Podle množství nabízených studijních oborů v oblasti počátečního terciárního 
vzdělávání pedagogiky a učitelství se jedná o univerzitu s početně nejvyšší nabídkou. 
Z hlediska dalšího vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků je výuka nabízena v 
Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty. 
Základní informace: 
Název: Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 
Akreditace studijního programu: č.j. 19 590/2008-25-452 
Způsob výuky: pravidelné konzultace (vždy v pátek – 8 hodin, cca 1 x za 14 dní) 
Členění kurzu: 5 modulů (Teorie a praxe školského managementu, Právo, Ekonomika a 
finanční management, Řízení pedagogického procesu, Vedení lidí) 
Délka kurzu: 4 semestry 
Celková délka studia: 350 hodin (z toho 100 praxe) 
Poplatky (včetně DPH):  
Forma zakončení: studium je ukončeno závěrečnou ústní zkouškou, jejíž součástí je 
rozprava o závěrečné písemné práci 
Certifikace: osvědčení o absolvování specializačního Studia pro vedoucí pedagogické 
pracovníky 
Webový odkaz a další informace: 
http://www.phil.muni.cz/wupv/home/studium/obory/vzdelavani/mng/ 
Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 
Studium jako takové je uvedeno na stránkách Pedagogické fakulty v oddělení 
pedagogické praxe a celoživotního vzdělávání. Bohužel se jedná o jedinou informaci, 
která je na webové prezentaci k dispozici. Přes veškerou snahu se mi nepodařilo zjistit 
žádné podrobnosti ohledně studia. Pro úplnost uvádím webový kontakt.  
http://www.pf.jcu.cz/structure/other_departments/czv/dvpp_6.php 
Některé informace však jsou k nalezení v databázi akreditovaných studijních programů 
z oblasti studia pro vedoucí pedagogické pracovníky na stránkách MŠMT. 
Základní informace: 
Název: Studium k výkonu specializačních činností - Tvorba a následná koordinace 
školních vzdělávacích programů a vzdělávacích programů vyšších odborných škol 
Akreditace studijního programu: č.j. 27 994/2006-25-560 
Způsob výuky: cyklus přednášek a seminářů 
Členění kurzu:  
Délka kurzu:  
Celková délka studia: 250 
Poplatky (včetně DPH): 16 000 Kč 
Forma zakončení:  
Certifikace:  
Pozn.: Vzhledem k délce studia (250 hodin) se nejedná o program, který by vedl ke 
splnění kvalifikačních předpokladů potřebných pro výkon funkce ředitele školy 
Univerzita Jana Evengelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
Studium je nabízeno v rámci Centra celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty. 
Základní informace: 
Název: Školský management 
Akreditace studijního programu: č.j. 27357/2007-25-545 

https://is.cuni.cz/studium/ekczv/index.php?do=detail&cid=610
http://www.csm-praha.cz/cs/
http://www.phil.muni.cz/wupv/home/studium/obory/vzdelavani/mng/
http://www.pf.jcu.cz/structure/other_departments/czv/dvpp_6.php


Způsob výuky: kombinované studium 
Členění kurzu: studijní plán je zaměřen na vzdělávací politiku a řízení školství u nás a 
v zemích EU, na legislativně právní problematiku, na teorii a praxi managementu, na 
otázky personálního managementu a vedení lidí v organizaci, na ekonomickou dimenzi 
řízení školy, plánování, řízení a hodnocení pedagogického procesu. Zařazeny jsou 
předměty zaměřené na výcvik manažerských dovedností a manažerská praxe 
Délka kurzu: 4 semestry 
Celková délka studia: 350 hodin 
Poplatky (včetně DPH): 19 200 Kč (4 800 Kč/semestr) 
Forma zakončení: závěrečná zkouška s obhajobou závěrečné práce 
Certifikace: osvědčení o absolvování celoživotního vzdělávání podle jeho odborného 
zaměření 
Webový odkaz a další informace: 
http://pf.ujep.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=2990:skolsky-
management&Itemid=847 
Univerzita Hradec Králové 
Klasické rozložení studia do 5 modulů včetně charakteristik obdobných s jinými 
vysokými školami lze studovat na Fakultě informatiky a managementu v rámci Institutu 
dalšího vzdělávání. 
Základní informace: 
Název: Funkční studium - kurz pro vedoucí pedagogické pracovníky 
Akreditace studijního programu: č.j.  
Způsob výuky: kombinované studium 
Členění kurzu: 5 modulů (Teorie a praxe školského managementu, Právo, Ekonomika a 
finanční management, Řízení pedagogického procesu, Vedení lidí) 
Délka kurzu:  
Celková délka studia: 350 hodin 
Poplatky (včetně DPH): 30 000 Kč (6 000 Kč/modul) 
Forma zakončení: závěrečná zkouška s obhajobou závěrečné práce 
Certifikace: osvědčení o absolvování kurzu funkčního studia II 
Webový odkaz a další informace: 
http://www.uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/fakulta-informatiky-a-
managementu/institut-dalsiho-vzdelavani/pedagogicka-verejnost/funkcni-
studium/Stranky/default.aspx 
Univerzita Palackého v Olomouci 
Druhá nejstarší univerzita v ČR nabízí studium školského managementu na Institutu 
celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty. Na kvalifikační studium pro vedoucí 
pedagogické pracovníky (2 roky) lze přímo navázat studium bakalářské (3 roky). 
Studijní program kvalifikačního studia pro vedoucí pracovníky je tedy součástí 
studijního plánu bakalářského studijního programu Školský management. Úspěšní 
absolventi kvalifikačního studia mají možnost pokračovat ve třetím ročníku řádného 
studia oboru Školský management. 
Základní informace: 
Název: Školský management 
Akreditace studijního programu: č.j.  
Způsob výuky: kombinované studium 
Členění kurzu: semestrální studium (členění ve webovém odkazu) 
Délka kurzu: 4 semestry (pro bakalářské studium 6 semestrů – navazující) 
Celková délka studia:  

http://pf.ujep.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=2990:skolsky-management&Itemid=847
http://pf.ujep.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=2990:skolsky-management&Itemid=847
http://www.uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/fakulta-informatiky-a-managementu/institut-dalsiho-vzdelavani/pedagogicka-verejnost/funkcni-studium/Stranky/default.aspx
http://www.uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/fakulta-informatiky-a-managementu/institut-dalsiho-vzdelavani/pedagogicka-verejnost/funkcni-studium/Stranky/default.aspx
http://www.uhk.cz/cs-cz/fakulty-a-pracoviste/fakulta-informatiky-a-managementu/institut-dalsiho-vzdelavani/pedagogicka-verejnost/funkcni-studium/Stranky/default.aspx


Poplatky (včetně DPH): 40 000 Kč (10 000 Kč/semestr) 
Forma zakončení: závěrečná zkouška s obhajobou závěrečné práce 
Certifikace: osvědčení o absolvování 
Webový odkaz a další informace:  
http://icv.upol.cz/komb_studium/2012-13/Skolsky%20management_%202012_13.pdf 
Ostravská univerzita v Ostravě 
Studium je nabízeno v rámci celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě, 
konkrétně v Centru dalšího vzdělávání. 
Základní informace: 
Název: Specializační studium pro vedoucí pedagogické pracovníky - školský 
management 
Akreditace studijního programu: č.j. 9235/2009-25-190 
Způsob výuky: Kombinovaná s podporou e-learningu 
Členění kurzu: 5 modulů (Teorie a praxe školského managementu, Právo, Ekonomika a 
finanční management, Řízení pedagogického procesu, Vedení lidí) 
Délka kurzu: 4 semestry 
Celková délka studia: 350 hodin 
Poplatky (včetně DPH): 30 000 Kč 
Forma zakončení: Závěrečná zkouška z tématu Řízení výchovy a vzdělávání a  
obhajoba závěrečné práce. 
Certifikace: osvědčení o absolvování 
Webový odkaz a další informace:  
http://pdf.osu.cz/cdv/index.php?kategorie=445&id=4298&idkurz=100 
 
Mapa: Přehled VŠ v ČR poskytujících akreditované studijní programy z oblasti 
studia pro vedoucí pedagogické pracovníky 

Pozn.: seznam VŠ aktualizován k datu 1. 1. 2012 
 

http://icv.upol.cz/komb_studium/2012-13/Skolsky%20management_%202012_13.pdf
http://pdf.osu.cz/cdv/index.php?kategorie=445&id=4298&idkurz=100


Rozložení VŠ, které poskytují akreditované studijní programy z oblasti studia pro 
vedoucí pedagogické pracovníky v ČR je z prostorového hlediska pravidelné. Jak lze 
z výše uvedené mapy vypozorovat, až na výjimku západních Čech, je studium pro 
potenciální uchazeče vždy poměrně dostupné. 
 
4) Výběr nejvhodnější varianty 
Z hlediska možného výběru institucí poskytujících vhodné vzdělání a při započtení jejich 
vzdáleností od místa bydliště zadavatele se nám jeví jako nejvhodnější volit mezi dvěma 
variantami. Výsledný výběr by pak měl být proveden pouze na základě domluvy 
s příslušnou institucí anebo případně na základě osobních pohnutek, které zadavatel ve 
svém vstupním dotazníku neuvedl. 
 
Možné nejvhodnější varianty tedy jsou: 
Karlova univerzita v Praze Pedagogická fakulta Centrum školského managementu 
Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a 

managementu 
Institut dalšího vzdělávání 

 


