
 

 

  MBA MANAGEMENT VE ŠKOLSTVÍ 
 

Detaily programu 
Studium profesního programu MBA Management ve školství má za cíl rozšířit 
teoretické a praktické vědomosti, které souhrnně vysvětlují problematiku řízení 
školských organizacích a institucí, organizaci řízení institucí, projektového 
plánování, řízení lidských zdrojů a financování jednotlivých institucí. Jedná se o 
velmi prestižní program, který je odborně zaměřený pro ředitele, pedagogy, 
vychovatele, lektory a další specialisty, pohybující se v pedagogickém prostředí, 
kteří se podílejí na chodu těchto institucí. Absolvováním programu absolventi 
získají základní kompetence v oblasti plánování a řízení pedagogických procesů, 
budou umět odborně argumentovat na poli školského managementu a budou znát 
hlavní školskou legislativu a umět ji aplikovat ve své praxi. Program je koncipován 
tak, aby poskytl nejnovější poznatky i praktické kompetence pro situace, s nimiž se 
denně pracovníci ve školství setkávají. Hlavním cílem předmětu je objasnit základy 
managementu se zaměřením na specifika školského managementu. Program lze 
studovat 100% online. 

Předměty programu 

Jednotlivé předměty programu MBA Management ve školství: 
 

Právní předpisy a jejich aplikace ve školství 
Cílem je poskytnout studentům znalosti a orientaci v legislativě, která souvisí se 
školstvím, se zaměřením na školský zákon a správní řád. Předmět je zaměřen na 
nezbytné předpisy pro řízení školské instituce, vnitřní předpisy školy, podmínky 
vyučování a další stěžejní části. Dále se předmět věnuje vztahu pedagogického 
pracovníka a České školní inspekce, kompetenci ČŠI, veškerým hodnocením a 
kontrolám, jakož i organizaci inspekční činnosti a kontrolním funkcím ČŠI.  

 
Psychologie řízení a vedení lidí  
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními poznatky jednotlivých 
psychologických disciplín s důrazem na problematiku psychologie práce a řízení, dále 
přispět ke schopnosti utvářet a rozvíjet kompetence při praktickém koncipování a 
teoretické reflexi vedení a řízení lidí, také při řešení praktických problémů. Studenti 
jsou v předmětu seznámeni s postupy a technikami, jejichž prostřednictvím lze 
dosáhnout více stabilních změn na úrovni jednotlivců i skupin. Dále budou studenti 
vedeni ke schopnosti uvažovat o možnostech přístupu právě z aspektů psychologie.  
 
Pracovní právo 
Předmět pracovního práva představuje jednu z částí sociálního práva, kterému se 
budeme v rámci této specializace věnovat. Výuka bude zaměřena na obecnou znalost 
základních pojmů pracovního práva, pracovní poměr – jeho vznik, změny a ukončení 



 

 

a na všechny instituty, které na pracovní poměr navazují. Dále bude objasněna 
problematika agenturního zaměstnávání, různé formy kolektivních pracovněprávních 
vztahů, odbory a kontrolní činnost v oblasti pracovního práva. 

 
Bezpečnost práce ve školství  
Studenti budou seznámeni a bezpečností a ochranou zdraví (BOZ) dětí, žáků a 
studentů, bezpečností a ochranou zdraví při práci (BOZP) zaměstnanců školy, 
zpracování dokumentace a zajištění požadavků v souladu se zákonnou úpravou. Cílem 
předmětu je seznámit studenty s aktuálními aspekty právní úpravy bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Získání základní orientace z vybrané problematiky, která je 
obsažena podle stanovených specifik jednak v oblasti bezpečnosti práce a jednak v 
oblasti ochrany veřejného zdraví.  
 
Marketingové řízení školy  
Studiem předmětu marketingové řízení školy získáte strategický pohled na marketing, 
pochopíte pojmy, procesy a rozdíly v základních marketingových strategiích. Předmět 
je z úvodu teoretický pro pochopení terminologie, pak se předmět zaměří na praktické 
metody a na to, jak pracovat s jednotlivými složkami marketingu. Předmět rozvíjí 
manažerské a marketingové dovednosti studentů a napomůže pochopení vazeb mezi 
rozhodnutími managementu v různých oblastech podnikového řízení a realizovanou 
firemní strategií a dokazuje promítnutí marketingových rozhodnutí do dalších oblastí 
podnikového managementu.  
 
Týmová práce a leadership 
Cílem předmětu Týmová práce a leadership je poskytnout studentům základní 
informace a poznatky o tom, jak vést úspěšný tým lidí, především tedy s ohledem na 
vedení pedagogického sboru, a jaká je podstata a princip leadershipu. Rozvedena 
bude nejen role manažera pedagogického sboru, ale také proces implementace 
takového manažera do týmu, otázka motivace, odborného či kariérního růstu, 
monitoringu pracovního trhu nebo výběrových rozhovorů.  
 
Organizace školy a pedagogického procesu  
Cílem předmětu je, aby řídící pracovníci získali základní kompetence v oblasti 
plánování, řízení a evaluace pedagogického procesu, osvojili si strategii jednání se 
zřizovatelem, zásady spolupráce s pedagogickými pracovníky, rodiči a ostatními 
výchovnými činiteli. Významným výstupem bude schopnost řídících pracovníků 
vysvětlit své pedagogické záměry, umět odborně argumentovat a získat své partnery 
pro jejich realizaci.  
 

Vedení týmu a hodnocení zaměstnanců 
Cílem předmětu je předat studentům komplexní informace související s otázkou 
motivace, vedení a odměňování zaměstnanců v prostředí školy a školských zařízení. 
Důraz je kladen na důležitost správného vedení a řízení lidských zdrojů v návaznosti 
faktory, které jej ovlivňují. (Např. pracovní doba, pracovní prostředí, pracovní tým 
apod.). Blíže pak studentům bude objasněna oblast vzdělávání zaměstnanců a jejich 
hodnocení, které má dopad na odměňování. Absolventi předmětu tak budou schopni 



 

 

analýzy a identifikace vzdělávacích či jiných potřeb zaměstnanců a budou schopni 
vysvětlit základní principy jejich hodnocení. 

 
Řízení ekonomiky školy a školních zařízení  
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy finančního řízení a upozornit na 
možnosti a slabá místa při budování optimálního systému školy. Studenti se seznámí 
s analýzou finančních zdrojů ve školství a finanční kontrolou v oblasti školství jako 
součástí vnitřního kontrolního systému školství. Předmět obsahuje témata jako 
podstata finančního managementu, ekonomická a finanční analýza, riziko a jeho vliv 
na finanční rozhodování, strategické dlouhodobé rozhodování či řízení pracovního 
kapitálu a likvidity.  
 
Moderní trendy ve vzdělávání 
Cílem předmětu je představit studentům současné trendy ve vzdělávání, a to nejen 
dětí, ale též dospělých v rámci vzdělávacího systému, případně mimo vzdělávací 
systém. V rámci předmětu studenti získají komplexní informace o konceptu 
celoživotního vzdělávání, alternativních přístupech ke vzdělávání, neformálním 
vzdělávání a o aktuálních trendech ve vztahu k výukovým prostředkům, které 
v současné době procházejí mnoha inovacemi.  
 


