
  
  

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 

Témata bakalářských prací 

pro akademický rok 2021/2022 

Mgr. Danuše Dvořáková 

Celoživotní učení a současná škola 

Rozvoj komunikačních kompetencí učitelů z hlediska školského managementu 

Podpora mezigeneračního učení ve škole 

Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

PhDr. Mgr. Vlastimil Hubert, MBA 
Odbornost: řízení školy, informační a komunikační technologie 

Témata budou v rámci odborného zaměření stanovena po dohodě s jednotlivými studenty. 

Např. 

Profesní rozvoj ředitele školy v kontextu vzdělávací politiky ČR. 

Řízení školy se zaměřením na finanční management. 

Kompetence a vliv zřizovatele školy na vedení školy. 

Řízení školy v kontextu informačních a komunikačních technologií. 

Podpora ředitele školy v oblasti dalšího vzdělávání. 

Koordinace ICT a metodická podpora pedagogických pracovníků v systému vzdělávání. 

doc. PhDr. David Krámský, Ph.D. 

Etické předpoklady vedoucího pracovníka ve školství 

Učitelská etika v prostředí managementu školy 

PhDr. Mgr. Jaroslav Kříž, MBA 

Řízení inkluze ve škole 

Řízení vzdělávání sociokulturně znevýhodněných žáků v českém a mezinárodním kontextu 

Proměny komunikace při řízení edukačního procesu 

Specifika uplatňování manažerských funkcí v neziskových organizací 

PhDr. Martin Kursch, Ph.D. 

Průzkum metod talent managementu v rámci organizací 

Programy pro talentované zaměstnance 

Přínos GDPR pro školy nbo pro vzdělávací organizace 

Přínos využití mobilních zařízení (tablety, telefony) ve výuce (případová studie) 

Průzkum využívání digitálních technologií ve školách 

Výzkum využívání ICT ve vzdělávání (dle výběru studenta) 

PhDr. Mgr. Roman Liška, Ph.D., MBA 

Spokojenost žáků, její měření a ovlivňování vedením školy (např. společné indikátory a 

dimenze spokojenosti a kvality ve škole, spokojenost žáků v mezinárodních výzkumech, 

problémy a limity ve vnímání spokojenosti žáků apod.). 

Kvalita ve vzdělávání v zemích OECD (ve smyslu excelence a rovnosti, souladu s účelem 

transformace a efektivitou ve vzdělávání) 

Systémy řízení kvality a jejich přínosy ve vzdělávání (např. normy ISO 9000, model EFQM, 

CAF, limity a omezení apod.). 



  
 

 

Katedra andragogiky a managementu vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D. 

Role třídního učitele jako manažera 
Personální řízení ve školství 

Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D., DBA 

Autoevaluace školy nebo ŠZ 

Co-teaching 

Pedagogický proces v době digitalizace 

Sdílení zkušeností pedagogů 

Prevence konfliktů při řízení školy / ŠZ 

Koučink a / nebo mentorink u začínajících učitelů 

Motivace pedagogických pracovníků 

Analýza spolupráce dvou učitelů při co-teachingu 

PhDr. Michaela Tureckiová, CSc., MBA 

Další vzdělávání pracovníků škol/školských zařízení 

Profesní rozvoj (vedoucích) pedagogických pracovníků 

Změny v metodách a obsahu vzdělávání a rozvoje pracovníků škol/školských zařízení 

Leadership v praxi škol/školských zařízení 

RNDr. Ing. Eva Urbanová, MBA 

Předškolní vzdělávání 

Ochrana osobních údajů ve škole 

Kompetence vedoucích pedagogických pracovníků 

Vzdělávací potřeby ředitelů škol 

Současné trendy vzdělávací politiky 

Rozhodování v práci ředitele školy 

Vzdělávání k udržitelnému rozvoji 

PaedDr. Josef Rydlo 

Školní řád jako povinná dokumentace středních škol 

Přehled právních nástrojů pro ředitele škol a školských zařízení k prevenci zanedbávání 

péče o dítě v rodině 

Školní poradenské pracoviště v kontextu managementu škol a právních předpisů 

prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA 

Vlastní téma dle dohody 


