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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá srovnáním stylů vedení lidí na vedoucích pozicích v prostředí 

pražských základních škol. Cílem je zjistit genderového pojetí leadershipu na příkladu 

ředitele/lky a vliv a inspiraci na něj na základě jejich dosavadní profesní zkušenosti. První 

teoretická část práce je věnována představením leadershipu od jeho historického vývoje až 

po současné trendy. Genderová tematika je pak představena i z pohledu současného 

leadershipu.  

Druhá praktická část je věnována vyhodnocení rozhovorů a dotazníků a zkoumá spojitost 

mezi genderem, leadershipem a profesní zkušeností. Strukturovaný rozhovor je zaměřen na 

styl vedení lidí doplněný o pohled na genderovou tematiku samotných ředitelů a ředitelek. 

V rozhovoru jsou některé otázky zaměřeny i na samotnou osobnost leadera, která je 

v prostředí školství obzvláště důležitá. Dotazník, který respondenti vyplňovali před realizací 

rozhovoru, je použit pro získání informací profesních zkušeností. Prostředí stejného města 

je zvoleno z důvodů srovnatelných pracovních podmínek respondentů. Zároveň i všechny 

školy mají srovnatelné podmínky pro fungování z důvodu možné komparace náročnosti 

práce jednotlivých vedoucích pracovníků. 

Na základě výzkumného šetření je zjištěno, nakolik se pojetí leadershipu u všech 

respondentů shoduje a nakolik se genderově odlišuje a zda je i možné ve školství, jakožto 

ve feminizovaném prostředí, uplatňovat tzv. ženský a mužský leadership. Na základě 

získaných profesních zkušeností jednotlivých ředitelů a ředitelek je vysledována spojitost 

a preference stylu vedení a vzájemné genderové srovnání.  
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ABSTRACT 

 

Bachelor thesis concerns the comparison of leadership styles in higher management 

at  Prague elementary schools. The target of this thesis is to discover the gender influence 

on an example of school headmaster and his/hers perspective based on existing professional 

experience. The first part of thesis theoretically introduces leadership, its historical 

development and present trends. The gender subject is also explored from the view of today’s 

leadership.   

The structured interview focuses on the style of leadership, complemented by a gender 

perspective of the directors - man and directors - woman themselves. In the interview, some 

questions also focus on the personality of the leader who is particularly important in the 

school environment. The questionnaire filled in by the respondents prior to the interview is 

used to obtain professional experience information. The environment of the same city is 

chosen for reasons of comparable working conditions of the respondents. At the same time, 

all schools have comparable conditions for functioning because of a possible comparison of  

difficulty of the work of individual executives. 

Based on the research, it is ascertained to what extent the leadership concept of all 

respondents matches and to what extent gender is different and whether it is possible to apply 

so-called female and male leadership in education, as in a feminized environment. Based on 

the acquired professional experience of individual directors-man and directors-woman, the 

continuity and preference of the management style and the gender comparison are traced. 
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Úvod  

Ve školství na různých pozicích pracuji 15 let. Za tu dobu jsem měla možnost poznat 

několikero různých pedagogů a mít několikero různých nadřízených – mužů i žen. Měla 

jsem tak možnost vidět, jak osobnost vedoucího pracovníka ovlivňuje své podřízené. 

zároveň jsem si i všimla, jak jednotliví pedagogové, kteří jsou zvyklí být při práci s dětmi 

samostatní, rozhodní a pohotoví, i tak potřebují někoho, kdo bude pro ně jakýmsi vůdcem. 

Bylo zajímavé sledovat, jak důležité pro podřízené vždy bylo stanovisko svého vedoucího a 

jak bylo vždy intenzivně vnímáno jakékoliv jeho chování. Platnost názorů byla závislá na 

skutcích vůdce. Rozvaha, nadhled a zachování klidu ve vypjatých situacích byla u leadera 

velmi důležitá a ceněna a potvrzovala důvěru. Schopnost přiznat chybu a nést zodpovědnost 

byla pro podřízené považována za samozřejmost, ovšem ne každý vedoucí se k problémům 

dokázal postavit čelem, a to samozřejmě jeho důvěru a vliv na jeho podřízené významně 

oslabilo. Způsob vedení lidí a pohled na něj současnými řediteli a ředitelkami mě zajímal. 

Školství beru pro svoji specifičnost jako velmi zajímavé prostředí pro leadership, kdy 

vedenými lidmi jsou pedagogičtí pracovníci. V základním školství, jakožto ve velice 

feminizovaném kolektivu a v pomáhající profesi, je disciplína leadershipu a samotná 

osobnost leadera významná. Přijde mi tato role o dost náročnější při zjištěném faktu, který 

uvádí Trojan, že většina současných ředitelů nemá pro svoji práci žádný profesní vzor. Mají 

spíše jen negativní zkušenosti, které určitě nikdo z nich nechce napodobovat. O to je pro 

každého ředitele či ředitelku těžší, si nacházet vhodnou cestu ve své funkci i roli (Trojan, 

2014, s. 37).  

Bakalářská práce se zabývá genderovým srovnáním a uchopením stylu vedení lidí. Krom 

tohoto zaměření je na pojetí leadershipu nahlíženo i z pohledu získaných profesních 

zkušeností jednotlivých respondentů.  

I přes množství definovaných stylů předpokládám, že se nenajde u konkrétního vedoucího 

pracovníka ryze čistý jeden styl, ale spíše kombinace několika.                    
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1 Vést neznamená řídit 

Nejdříve bych chtěla objasnit dva výrazy, se kterými se můžeme v literatuře setkat, a které 

se mohou jevit jako synonyma. Jedná se o řízení lidí a vedení lidí (leadership). Tím bych 

zároveň chtěla vysvětlit i rozdíl ve významu slova manažer a významu leader. Označení 

řízení lidí se dle Vebera preferovalo na počátku moderního managementu, kdy se ve vztahu 

nadřízený – podřízený dbalo o dodržování disciplíny, kontrolování důsledného plnění úkolů 

a neočekávala se nějaká osobní aktivita zaměstnanců (Veber, 2014, s. 124). Dalo by se říci, 

že se jednalo o jakési strojové koordinování pracovníků pro dosažení splnění plánu. Oproti 

tomu je vedení lidí (leadership) chápán jako tvůrčí inspirativní proces vedoucího ke svým 

spolupracovníkům. „…přístupy vedení jsou založeny na stanovení záměru, vize 

budoucnosti, zapojení lidí, k čemuž má sloužit komunikace se všemi zúčastněnými, jejich 

motivování a inspirování s cílem získat lidi pro změny a dlouhodobé potřeby organizace“ 

(Veber, 2014, s. 124). Rozdíl mezi manažerem a lídrem je v tom, že manažer své podřízené 

koordinuje ke splnění cíle a leader své podřízené tvůrčím způsobem vede, inspiruje a 

motivuje též ke splnění cíle, ale jiným způsobem. Ovšem neznamená to, že tyto dvě funkce 

se musí nutně rozporovat. I manažer může být leaderem, ale zároveň leader nemusí být nutně 

manažerem/šéfem. Kolektiv autorů poznamenává, že „Leadership není vázán na jednotlivce 

či na formální pozice – organizační dění může za určitých okolností ovlivňovat kterýkoliv 

její člen. Leadership lze pojímat jako proces i jako specifickou roli“ (Jarošová, Pauknerová, 

Lorencová a kol., 2016, s. 11). Tureckiová pro lepší názornost rozdílu mezi manažerem a 

leaderem přirovnává tyto dvě pozice ke stavbyvedoucímu a architektovi. „Pouze „architekt“ 

a nikoli „stavbyvedoucí“ ovšem svoji práci začíná u porozumění situaci (podmínkám) a volí 

pro ni přiměřené prostředky. Ještě před prvním nákresem plánu přemýšlí o smyslu (účelu) a 

cíli, jehož má být prostřednictvím jeho práce dosaženo.“ (Tureckiová, 2007, s. 18).  

1.1 Leadership a v hlavní roli leader  

Významy leadership a leader nelze z angličtiny do češtiny přeložit přesně. Význam leader, 

možno používat počeštěný výraz „lídr“, se dá přeložit jako vůdce/vůdčí osobnost. Bohužel 

ale toto slovo s sebou nese zkreslení historií a jsou s ním spojena negativa, používá se proto 

spíše termín leader/lídr. I když ideální by podle mne pro srozumitelnější vysvětlení bylo 

oslovení indiánského charakteru „Ten, co vede“. Za leadership/lídrovství je pak považován 
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samotný proces vedení lidí. Miroslav Focht, který má osobní zkušenosti s leadershipem a 

s řízením projektů restrukturalizací firem, tvrdí: „Moje chápání leadershipu, k němuž jsem 

dospěl po 20 letech práce, spočívá v interakci strategie, vize a prostředí, v němž dochází 

k realizaci vize prostřednictvím prováděcích plánů a scénáře. Leadership bez strategie je 

charisma: chybí mu substance. Leadership bez aktivní participace dalších lidí nevede 

k výsledku." Chápání významu leadera podle svého vysvětluje i prezident České společnosti 

pro rozvoj lidských zdrojů František Mika: „Lídr přichází s něčím novým, získává pro to 

ostatní a učí je svému přístupu. Manažer těží ze současných možností, lídr z budoucích 

příležitostí.". Vodáček a Vodáčková uvádějí, že leadership je často považován za hlavní 

náplň manažerů, neboť „lidé jsou totiž považováni za největší kapitál dobrých firem.“ 

(Vodáček, Vodáčková, 2013, s. 118). Leadership se vyvíjí průběhu přibližně sta let. Počátky 

jeho vývoje se bezprostředně vážou s vývojem samotného managementu, jak již bylo v první 

kapitole uvedeno. Počátkem 30. let 20. století se začínají teorie vázat na rysy samotných 

leaderů, tzv. „teorie rysů“. Snahou bylo zjistit, zda mají leadeři některé společné rysy, např. 

schopnosti, vlastnosti či genetické vlohy. Vycházelo se z předpokladu, že se muži (ženy se 

v této době na obdobných pozicí moc nevyskytovaly) vůdčími osobnostmi rodí. Jarošová 

uvádí výsledky výzkumu (Arvey et al., 2006 a 2007) genetického vlivu na vůdčí schopnosti. 

Zkoumán byl rozsáhlý vzorek dvojčat mužů a dvojčat žen a bylo zjištěno, že vliv je u mužů 

31 % a u žen 32%, respektive, že výrazně na vůdčí roli převažuje vliv prostředí. V roce 1955 

byl publikován článek Roberta Katze, který v něm zdůraznil, že pro efektivní leadership je 

zapotřebí zvládnutí tří oblastí, kterými by měl schopný leader disponovat. Jedná se o oblast 

koncepčních dovedností (potřebné pro rozhodování a plánování), dovednosti interpersonální 

(jednání s lidmi a jejich vedení) a jako poslední uvedl dovednosti odborné (Jarošová, 

Pauknerová, Lorencová et al., 2016, s. 16). Do vývoje leadershipu rovněž vstupuje vliv 

behaviorismu, který se projevil v práci trojice Lewina, Lippita a Whitea z roku 1939 a 

vznikne rozdělení na tři tzv. „klasické“ styly leadershipu – autokratický, demokratický a 

lassez – faire (z fran. „nechte činit“, jinak volně přeloženo jako „nechte věcem volný 

průběh“). Je zde vidět škála od vedení od direktivního stylu až po úplně volný (Jarošová, 

Pauknerová, Lorencová, 2016, s. 19). Autorky dále uvádějí, že od konce 40. let 20. století 

probíhají v USA studie, na jejichž základě vznikne rozdělení na 2 faktory chování leaderů, 

a to na projev respektu (respekt k chování jiných, vytváření přátelských vztahů) a na projev 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=159522/151167_0_
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strukturovanosti (organizování práce). Na podkladě těchto závěrů vznikl v roce 1964 model 

manažerské mřížky, tzv. GRID, jejíž autory byli Blake a Moutonová, který byl ale od té 

doby několikráte pozměněn. V 60. letech 20. stol. přichází McGregor s Teorií X a Y, která 

je založena na rozdělení chování manažerů a pracovníků do dvou skupin. Dalším známým 

pojetím leadershipu se stalo situační vedení, se kterým v roce 1969 přišli autoři Hersey a 

Blanchard. Tato teorie je založená na přizpůsobení aktuálního stupně schopností pracovníků. 

Více o těchto třech teorií v následující kapitole. V 70. letech 20. stol se objevila tzv. teorie 

cesty k cíli, jejíž myšlenkou bylo umět zvolit styl vedení s vhodnou motivací podle typu 

pracovníků, kteří jsou „vedeni“. Zde se poprvé zdůrazňuje motivace jako hlavní faktor 

leadershipu. „Podle této teorie motivace je pracovník motivován, pokud věří, že dokáže 

dosáhnout daného cíle a zároveň je tento cíl pro něj spojen se subjektivně hodnotnou 

odměnou v nejširším slova smyslu (Jarošová, Pauknerová, Lorencová, 2016, s. 23). V rámci 

této teorie jsou charakterizovány čtyři typy leadershipu – 1. direktivní (struktura a jasná 

pravidla, hodící se pro plnění nejasných úkolů anebo u pracovníků, kteří potřebují úkol jasně 

definovat), 2. podporující (pro pracovní situace vyžadující zvýšenou potřebu podpory a 

pochopení, např. při práci nudné, stresující či nebezpečné), 3. participativní (pro pracovníky, 

kteří disponují dostatečnou odborností a úkol není zapotřebí jasně definovat, je zde žádoucí 

i autonomie pracovníků), 4. výkonově orientovaný (hodí pro náročné úkoly, které jsou dány 

pracovníkům, kteří chtějí vyniknout, a kteří jsou zároveň schopni takový úkol splnit). Je zde 

kladen důraz na dobré odhadnutí sil pracovníků a na efektivní směřování druhu motivace. 

V roce 1974 Stogdill z poznatků „teorie rysů“ z 30. let vytvořil soubor osobnostních rysů, 

kterými by měl každý leader disponovat. Byly mezi nimi např. odpovědnost, přijímání 

rizika, originalita řešení problémů. Na základě těchto zjištěních Northouse (2016) sestavil 

pět osobnostních charakteristik. Zařadil mezi ně inteligenci, sebedůvěru, vytrvalost, integritu 

(uvěřitelnost mezi slovem a činem) a sociabilitu (citlivost vůči potřebám jiných). Co se týče 

rysu inteligence, tak je zajímavé poznamenat, že „podle Zaccara et al., 2004, mívají lídři 

vyšší inteligenci než ti, kteří jimi nejsou. Zároveň výzkum těchto autorů potvrdil známý 

poznatek, že inteligence lídra by neměla být diametrálně vyšší než u jeho podřízených, neboť 

to může komplikovat jejich vzájemnou komunikaci – lídr se může z pohledu podřízených 

vyjadřovat příliš složitě“ (Jarošová, Pauknerová, Lorencová, 2016, s. 14). V 80. letech 20. 

století se objevila teorie transakčního a transformačního leadershipu. Transakční model je 
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pojat jako transakce mezi leaderem a pracovníky. Transakce jsou založeny na jednoduché 

rovnici: za dobře vykonanou práci následuje odměna (transakce), za nevykonanou práci 

následuje trest (jiná transakce). Na rozdíl od tohoto stylu transformační leadership přichází 

s teorií založené na pozitivní motivaci, důvěře a pocitu smysluplnosti vykonané práce, 

„…obsahuje mimořádnou formu vlivu, který vede následovníky k tomu, dosáhnout více, než 

je obvykle očekáváno“ (Jarošová, Pauknerová, Lorencová, 2016, s. 26). Blíže o tomto směru 

v následující kapitole. V této době se objevuje stále větší snaha o zachycení osobnostních 

rysů leaderů, které již v minulosti přinesly některé teorie. V roce 1982 provedl Richard 

Boyatzis výzkum 2 000 manažerů, na kterém chtěl zmapovat rysy těch dovedností, které 

vedou k úspěchu. Výsledkem bylo 18 manažerských kompetencí rozdělených do 5 skupin. 

Být majitelem takových kompetencí (vč. leadershipu) mělo být předpokladem pro to být 

manažerem úspěšným. V návaznosti na obsažení manažerských kompetencí nadále 

počátkem 21. století pokračoval Hogan a Warrenfelz a tuto oblast zúžili a více specifikovali 

(předešlé kompetence byly považovány za méně přehledné) do 4 kompetenčních okruhů:  

1) intrapersonální (např. etické chování a hodnoty, tolerance nejednoznačnosti, odvaha 

zaujmout), 2) interpersonální/sociální (sociální dovednosti, empatie, sebeprezentace, dobré 

vyjadřování), 3) podnikatelský a odborný (profesní dovednosti) a 4) leadership (dovednost 

vést lidi, umět motivovat). Výhoda stanovení těchto okruhů je spatřována v inspiraci a 

vzdělávání lídrů a obsažení manažerské práce (Jarošová, Pauknerová, Lorencová, 2016, s. 

18-19). V 90. letech se mezi charakteristikami objevilo téma charisma leadera. Na 

problematiku „kouzla osobnosti“ upozorňoval i P. F. Drucker, který tvrdil, že se stává 

zhoubou vůdců. Jak by se mohlo zdát, tak charisma by mělo být pro leadera výhodou, ale 

Drucker jej považuje za faktor, který leadery/vůdce může vést k mylnému přesvědčení o 

jejich neomylnosti (Drucker, 2012, s. 227). Ve zkoumání tzv. „temné stránky charismatu“ 

došli Hogan, Raskin Fazzini v 90. letech k závěru, že „přineslo mimo jiné objasnění, jak 

sobečtí a manipulativní lídři dokáží své okolí okouzlit. Jejich rozvinuté sociální dovednosti 

jim umožňují před okolím zakrýt své motivy a vytvořit dobrý dojem na druhé lidi (např. při 

výběrovém řízení na vyšší manažerské pozice). Také lidé s vyšší mírou narcismu se 

zpočátku jeví druhým jako lidé se sebedůvěrou a charismatem“. Pro tuto kategorii leaderů 

zavedl Burns v roce 1998 označení „pseudotransformační leadership“, kterým 

charakterizoval riziko vlastního sebestředného zájmu leadera, a ne zájmy spolupracovníků a 
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organizace (Jarošová, Pauknerová, Lorencová, 2016, s. 15). Po roce 2000 se do popředí 

zájmu o leadership dostává fakt, že pozornost byla věnována osobnosti leadera a tomu, jak 

vedení pojmout, ale je důležité si uvědomit, že leader nemá při své práci stále stejné 

podmínky. Flexibilita práce se musí odrazit i na vyváženosti vedení, s tím je spojen tzv. 

versatilní (vyvážený) leadership. Z výzkumů dle Kaisera a Kaplana (2003) vyplývá, že míru 

typu leadershipu je zapotřebí umět vyvažovat. Podle nich se nevyváženost projevuje 

v přehnané dominanci a direktivě, která podřízené demotivuje. Svoji teorii versatilního 

leadershipu charakterizovali „protikladnými póly dimenze“, přičemž na jednom pólu jsou 

interpersonální aspekty zastoupené direktivou a podporou a na pólu druhém pak organizační 

aspekt členěný na strategii a operativnost. Direktivou je myšleno opírání se o vlastní názory, 

vysoká míra nároků od ostatních, uplatňování více vlastního rozhodnutí a kontroly. Podpora 

je „protipólem“, čímž je myšleno vytváření příležitostí pro druhé, dávání prostoru jejich 

názorům, poskytnutí větší samostatnosti a svobody. Rozdíl mezí strategií a operativností 

spočívá v zaměření dosažení cíle. Strategie je určená na dlouhodobější cíle, operativnost pak 

na ty krátkodobé. Kaiser s Kaplanem upozorňují na nevyváženost a na malou citlivost 

k jednotlivým potřebám. Vnímají v některých směrech přehnanost a v jiných aspektech 

naopak opomíjení. Umět poznat míru vyvážení v pólech direktivita x podpora a ve strategii 

x operativnosti za zásadní pro potřeby leadershipu. Míry vyváženosti byla zjišťována formou 

360° zpětné vazby (tj. metoda hodnocení pomocí většího počtu pracovníků jednomu 

pracovníkovi; více úhlů pohledu). Kaplan s Kaiserem uvádějí, že „většina zjištěných 

klíčových deficitů spadala do oblasti strategického leadershipu. Šlo o nedostatečnou míru 

zaměřenosti na růst a rozvoj organizace, dlouhodobé plánování, podpory a zavádění změn a 

v neposlední řadě ochoty a odvahy riskovat“ (Jarošová, Pauknerová, Lorencová, 2016, s. 24-

25). Urban se nadále zabývá i otázkou, zda je možné se lídrovství/vůdcovství naučit. Dospěl 

k názoru, že ačkoliv někteří mají větší predispozice, tak při aplikování konkrétních zásad lze 

být úspěšným vůdcem. Mezi důležité zásady úspěchu patří přímá a osobní komunikace se 

zaměstnanci, schopnost své podřízené přesvědčit „pro věc“, podporování a důvěřování 

zaměstnancům. Důvěra není chápána ve smyslu, že není třeba práci podřízených 

kontrolovat, ale jako prvek, který zaměstnancům zbytečně neubírá volnost a tím posiluje 

jejich sebedůvěru a následně tím zvyšuje i jejich výkon a motivaci. Leader dává prostor na 

zpětnou vazbu a nevyhýbá se ani případným nepříjemným konfrontacím, které k vedení též 
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patří a je zapotřebí se k nim postavit zodpovědně a citlivě. Jako nepostradatelné je i znalost 

svých spolupracovníků a hájení jejich zájmů a rozvoj jejich potencionálu (Kuchař, 

Schneider, Trojan, Urban, Zeman, 2014, s. 125 – 126). 
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2   Styly vedení 

U následujících popisů stylů vedení je vidět výrazný vliv behaviorismu (z angl. behavior - 

chování), jehož předmětem zájmu je chování člověka a jeho základy byly formulovány 

v roce 1912 J. B. Watsonem, který se v psychologii jako ve vědě držel teorie stimul – reakce 

a studoval reakce jedince na stimuly, které jej vyvolávaly. V následující stylech nejsou dány 

přesné návody „k použití“ zaměstnanců, ale spíš formulování typů zaměstnanců a 

doporučení, jaký styl k jejich spolupráci obecně použít. Následující uvedené styly jsou 

seřazeny chronologicky, a tudíž je na nich vidět i postupné aplikování nových poznatků 

z oblasti psychologie. Je patrné postupné odpoutání se od počátečního řízení lidí, kde 

pracovníci byli bráni čistě účelově pro splnění úkolu bez ohledu na jejich potřeby a povahy, 

až po období, kdy se do popředí začíná dostávat rozlišení pracovníků na základě jejich 

motivovanosti, kompetenčnosti a celkové zralosti, včetně zaměření pozornosti na rysy 

samotných leaderů a uvědomění si, že všechny pracovní situace (rozdílnost prostředí, úkolů, 

kolektivů) nejsou stejné, a tudíž je zapotřebí neopomínat i tuto proměnnou. 

2.1   Teorie „X“ a „Y“ 

Autorem této teorie o lidském chování je americký profesor Douglas McGregor. Tuto svoji 

teorii popsal v knize Lidská stránka podniku (The Human Side of Enterprise) z roku 1960. 

V publikaci popsal 2 opačné typy chování zaměstnanců, se kterými se může manažer setkat. 

V jednom krajním případě se jedná o chování kategorie „X“, při které zaměstnanec nebude 

vykazovat přílišný až nulový zájem o práci. Je popisován jako člověk, který svoji práci nemá 

rád a vykonává ji jen z důvodu získání mzdy. Blažek v interpretování této teorie osobnost 

typu „X“ popisuje jako člověka, který „má vrozenou nechuť k práci, a proto se ji pokud 

možno vyhýbá. Pracuje pouze z toho důvodu, aby si zajistil obživu. Nechuť k práci je tak 

silná, že ji nedokáže prolomit ani příslib mzdy. Plat člověk sice přijímá, ale stále vyžaduje 

jeho zvyšování. Peníze samotné nemohou člověka přimět k tomu, aby se snažil. Je navíc 

zapotřebí hrozba trestu“ (Blažek, 2014, s. 175-176). Vodáček s Vodáčkovou ještě doplňují, 

že tento typ zaměstnance na pracovišti nemá ani žádné sociální, emocionální a osobní vazby. 

Vyhýbá se zodpovědnosti a je rád svým nadřízeným řízen. Ambice se u něj neprojevují 

(Vodáček, Vodáčková, 2013, s. 119). Naopak v teorii chování zaměstnance „Y“ se jedná o 

člověka, který má svoji práci rád a těší jej. I k organizaci má dobrý vztah. Je rád, když má 
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prostor pro uplatnění svých znalostí, dovedností a nápadů, nemá problém přijmout za svoji 

práci zodpovědnost. Je ochoten se tvůrčím způsobem podílel na i inovacích, které mají 

možnou míru neúspěchu. Blažek toto McGregorovo rozdělení charakterizuje jako „účelovou 

abstrakci dvou krajních podob, kterých může nabývat vztah člověka k práci“ (Blažek, 2014, 

s. 175). Vodáček s Vodáčkovou tuto McGregorovu teorii uvádějí jako model nefunkčních 

extrémů, které slouží jako ukázka pro manažerský přístup, kdy k zaměstnanci „X“ je 

zapotřebí přistupovat autoritativním způsobem, uplatňovat politiku „cukru a biče“ a striktně 

kontrolovat jasně stanovená pravidla. Naproti tomu je možné k zaměstnanci „Y“ přistupovat 

demokraticky, participativně a nedirektivně. Je možné využívat pracovníkovu autonomii 

(Vodáček, Vodáčková, 2013, s. 120). Pravděpodobnost spolupráce těchto dvou extrémů je 

malá, jedná se o ilustraci. Vodáček s Vodáčkovou dodávají, že poznání a zvolení míry 

používání technik vedení lidí v tom, že spočívá umění manažerské práce. A pokud manažer 

vede, po stránce pracovního konání, rozmanitý kolektiv, doporučuje se mu zvládat široké 

spektrum manažerských technik a přístupů vedení lidí (Vodáček, Vodáčková, 2013, s. 120-

121).   

2.2   Situační vedení 

Situační vedení je založené stupni pracovní a psychologické zralosti pracovníků. Stupnice 

je od nejnižší schopnosti pracovat samostatně, až po nejvyšší, kdy pracovník je již zcela 

pracovně vyspělý a dokáže si práci sám korigovat a zodpovídat za ni.   

Direktivní chování – pracovní zralost zaměstnanců je nízká a je proto zapotřebí uplatňovat 

direktivní přístup. Je zde předpoklad, že pracovníci nejsou dostatečně pracovně zralí, nemají 

dostatečnou kvalifikaci. Manažer/leader musí práci jasně a jednoduše instruovat a často 

průběh práce kontrolovat, vč. poskytování zpětné vazby. 

     Podporování – i zde se uplatňuje direktivní přístup ze strany leadera, ale zároveň se 

přidává i podpůrné vedení. Pracovníci jsou již schopni pracovat i samostatně, ale ještě stále 

potřebují získávat odborné znalosti. Blažek uvádí, že „oproti stylu 1 je kladen důraz na 

podporu, ocenění, oboustrannou komunikaci a zapojení pracovníků do rozhodovacích 

procesů“ (Blažek, 2014, s. 180).  
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     Koučování – v tomto stadiu je již u pracovníků na vysoké úrovni zralost pracovní i 

psychologická. Manažer/leader se proto může více věnovat jejich dalšímu profesnímu 

rozvoji a ponechat jim větší prostor pro rozhodování. Míra direktivy je na nízké úrovni a 

naopak míra podpory je na úrovni vysoké. Od zaměstnanců e požaduje větší podíl 

odpovědnosti. Pomoc při řešení problémů poskytuje v případě, kdy je o ni požádán. 

Neprovádí se zde klasická kontrola jako u předešlých stylů, ale jedná se spíše o společné 

zhodnocení práce. 

     Delegování – v této fázi jsou pracovníci natolik psychologicky i pracovně zdatní, že 

zvládají pracovat bez direktivního i podpůrného vedení manažera/leadera, který jim 

poskytuje značnou autonomii. Manažer pracovníky v práci povzbuzuje k soběstačnému 

plnění úkolů a sám se může zaměřit více na koncepční práci podniku (Blažek, 2014, s. 180; 

Šuleř, 2008, s. 64-65). 

     Blažek ještě doplňuje, že výše uvedené sekvenční styly vedení popisují proces 

kvalifikačního rozvoje a sociálního zrání řízeného kolektivu. Lze jej použít i pro adaptaci 

nového pracovníka do kolektivu (Blažek, 2014, s. 180).   

     „Od svého vzniku byl situační leadership několikrát revidován. Jeho současná podoba 

(označovaná zkratkou SLII®) více než původní model akcentuje rozvoj pracovníků“ 

(Jarošová, Pauknerová, Lorencová, 2016, s. 21). 

 

 

Obr. Situační vedení, převzato z https://publi.cz/books/171/images/pics/8.jpg 

https://publi.cz/books/171/images/pics/8.jpg
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2.3   Manažerská mřížka GRID 

Tento způsob rozdělení charakteristik způsobů vedení poprvé ve své knize The New 

Managerial Grid (Nová manažerská síť; někde uváděno mřížka) publikovala v roce 1978 

dvojice Robert Blake a Jane Moutonová. Východiskem pro tuto teorii bylo pojetí 

manažerské práce ve dvou rovinách. V jedné je práce zaměřená na lidi. V druhé na úkol. 

Vycházeli z empirických výzkumů porovnávání málo a vysoce výkonných manažerských 

týmů. Na tomto podkladě rozlišili pět základních rozdílných stylů vedení, které byly později 

ještě rozšířeny o dimenze chování – paternalismus/materialismus a oportunismus. 

V současné době se v tomto rozdělení rozlišuje sedm stylů. Každý je kombinace různého 

poměru dimenze zaměřená na lidi: dimenze zaměřená na úkol. Na obr. níže je mřížka se 

stupnicí 1 – 9, nízká orientace značena číslem 1 a vysoká číslem 9. Poměr zaměření je značen 

dvěma číslicemi označujícími míru zaměření na lidi a míru zaměření na úkol. Pokud je tedy 

značení 1.1 znamená to nízké zaměření na lidi a zároveň nízké zaměření na výkon. Pokud 

by tam bylo uvedeno např. značení 1.5 znamenalo by to styl vedení s nízkým zaměřením na 

úkol a s průměrným zaměřením na lidi. „Od roku 1991 se nazývá Leadership Grid® a jejími 

autory jsou Robert Blake a Anne Adams McCanse, která nahradila Jane Moutonovou“ 

(Jarošová, Pauknerová, Lorencová, 2016, s. 19). V literatuře se můžeme setkat s různým 

překladem označení stylů, já zde budu používat názvy dle Šuleře (Šuleř, 2008, s. 63). 

 

 

Obr. Manažerská mřížka, převzato z https://managementmania.com/cs/manazerska-mrizka 

https://managementmania.com/cs/manazerska-mrizka
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1.1 Volný průběh – v tomto zaměření leader projevuje nízkým zaměřením na lidi i na úkoly. 

Jedná se o celkové minimální úsilí, kdy se leader snaží jen udržet v organizaci. 

1.9 Vedoucí spolku zahrádkářů – v tomto případě leader pečuje o lidi a snaží se na pracovišti 

vytvářet příjemnou přátelskou atmosféru a neklade vysoké nároky na práci. Přílišná snaha o 

dobré mezilidské vztahy jde na úkor pracovním výsledkům. 

9.1 Autorita – poslušnost – zde se leader soustřeďuje primárně na plnění úkolů a lidi používá 

spíše pro tyto potřeby účelově. Používá moc a autoritu. Bez ohledu na pocity a potřeby lidí 

od nich vyžaduje poslušnost a vykonávání jeho příkazů. 

9.9 Týmový vedoucí – tento leader se efektivity snaží dosáhnout díky vysokému zaměření 

na lidi i vysokému zaměření na splnění úkolu. Spoléhá na efektivní týmovou spolupráci a na 

schopnost přesvědčit lidi pro společnou věc. 

5.5 Organizační člověk (kompromisník) – jde o průměrně schopného leadera buď cestou 

ústupků anebo kompromisů. Snaží se o udržení rovnováhy mezi splněním úkolu a o vyhnutí 

se konfliktům s lidmi.     

9+9 – leader, který používá styl 9.1 i 1.9, tj. střídá zaměření na lidi se zaměřením na úkol. 

Pokud ho lidé poslouchají, je k nim vstřícný a pečuje o jejich potřeby, ale pokud ho 

neposlouchají, chová se k nim autoritativně a využívá formu trestů. 

Oportunista – leader, který využívá všech uvedených stylů, ale cílem je mu jen jeho osobní 

prospěch (Jarošová, Pauknerová, Lorencová, 2016, s. 20; Šuleř, 2008, s. 63).    

Šuleř dále píše, že dle autorů této mřížky je uváděno, že každý manažer používá jeden styl 

jako hlavní, jiný jako záložní a případně další styly. Za ideální je považován styl Týmového 

vedoucího a za nejméně vhodný styl Volný průběh. Ale ještě se dodává, že též záleží na 

aktuální situaci a dle ní je možné aplikovat styl pro ni vhodnější, např. v situace, která 

vyžaduje rychlé řešení, je vhodné využít stylu autorita – poslušnost a naopak v případě, kdy 

skupina pracovníků podává výborné výsledky, je možné aplikovat Volný průběh (Šuleř, 

2008, s. 63). 

2.4 Transformační leadership 

Tento styl by se dal rozčlenit na tři fáze, které ho postupně dotvořily. Na počátku byl 

politolog a sociolog James McGregor Burns, který se v 80. letech zajímal o postup chování 
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politiků, kteří díky němu získávají své voliče a stimulují své následovníky. Na základě toho 

popsal dva druhy jejich chování. Jedno formuluje jako transakční politik (o transakčním 

leadershipu je psáno výše) a druhé jako transformační politik. Druhý typ se vyznačuje 

přesahem pouhé „transakce“, jedná se v něm o apelování na vyšší hodnoty. Není snaha o to 

s lidmi manipulovat, ale získat je „pro věc“. McGrath a Bates to ve své publikaci formulovali 

jako „jeho podstatou je důvěra a integrita, což zvyšuje motivaci a morálku obou stran a vede 

k osobnímu rozvoji a růstu všech zúčastněných“ (McGrath, Bates, 2015, s. 66). Tato teorie 

měla disponovat aplikovatelností jak na vedení jednotlivce, tak na vedení mas. Uvedenou 

charakteristiku transformační teorie následně ještě rozvedl Bernad Bass, který dodal čtyři 

faktory nazvané „4l“. Specifikoval tím čtyři dimenze vůdce, kterými by měl disponovat. 

Jedná se o vliv, motivaci, stimulaci a podporu.  

     Idealizovaný vliv – neboli charisma. Vůdce má profil výjimečnosti a vzoru pro ostatní, 

kteří chtějí takovou osobu následovat. Vyzdvihuje etiku, morálku a čestnost. 

     Inspirující motivace – skrze důvěru ve schopnosti pracovníků chce docílit v důvěru a 

následování. 

     Intelektuální stimulace – tento faktor vyžaduje umět kriticky zhodnotit myšlení a 

nezaujatě přijmout pozitiva (nápady ostatních) i negativa (připomínky k sobě samému). 

Získání nových příležitostí a rozšíření osobního rozvoje.    

     Idealizovaná podpora – nutnost být svým podřízeným mentory, kouči a průvodci. 

K transformačnímu leadershipu se ještě hodí doplnit čtyři strategie, které vznikly na základě 

velkého vzorku vůdců a jejich závěry z rozhovorů shrnuli Warren Bennis a Burt Nanus. 

Jejich strategie by se dala shrnout do čtyř kroků: 

1) Jasná a srozumitelná vize organizace 

2) Podniková kultura se aktualizuje dle potřeb zaměstnanců 

3) Získání důvěry na základě dodržování hlásaných hodnot, názorů a postojů 

4) Definování svých silných i slabých stránek, kdy se „síla“ využívá a „slabost“ 

kompenzuje (McGrath, Bates, 2015, s. 66 – 71). 

Jarošová doplňuje, že u prvních dvou faktorů „4l“ – idealizovaný vliv a inspirující motivace, 

lze považovat za velmi podstatné charisma leadera. Charisma jako určité „kouzlo osobnosti“ 
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může mít i svoji temnou stránku, protože dokáže druhé natolik ovlivnit, že se nemusí 

rozpoznat problematická osobnost leadera s psychopatologickými rysy, který má za cíl své 

zájmy a na zájmy lidí a podniku/organizace. Druh tohoto pseudoleadershipu nazval v roce 

1998 Burns leadershipem pseudotransformačním (Jarošová, Pauknerová, Lorencová, 2016, 

s. 27). 
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3 Nové trendy v leadershipu 

Uváděné směry nejsou nijak nové teoriemi obecného chápání leadershipu, ale je zde v centru 

dění výrazně zdůrazněn psychologický profil leadera (servant leadership) a jeho dopad na 

vedení. Zajímavým přidaným aspektem je pohled podřízených na „svého“ leadera a jejich 

vnímání stylu a dopadu jeho vedení (autentický leadership). 

3.1   Participativní leadership 

V participativním leadershipu lze najít shodu v některých fázích předešlých stylech vedení 

jako např. delegování u situačního vedení, 9.9 týmového vedoucího u GRID a i celková idea 

transformačního leadershipu. Teorií není nijak nový, spíše se postupem doby a stálé 

aktuálnosti více zpřesnil. A právě díky tomu, že tento způsob se již nějakou dobu praktikuje, 

je možné jej více zhodnotit a zefektivnit. To, co zůstává stejné s předešlými teoriemi, jsou 

formy participace, které jsou jak autokratické, tak konzultování, společné rozhodování a 

delegování. Stále se za pozitiva „vtažení“ do procesu a sdílení zodpovědnosti (míra zůstává 

dle typů kolektivů různě diferencovaná) považuje za osobnostní rozvoj pracovníků. 

Zůstávají stejné i parametry efektivního vedení, jako je např. jasně definovaný cíl, dobrá 

motivace. Dle Lorencové naopak přibývají přísnější nároky na leadera, který musí umět 

dobře odhadnout výběr pracovníků, vhodnou velikost a strukturu týmu pro, co 

nejefektivnější výsledky. Umět stanovit normy chování, atmosféru, vztahy založené na 

spolupráci, podpoře, otevřenosti a respektu vně týmu. Krom požadavků na dobré 

organizování a motivování přibývají další faktory, se kterými je třeba umět pracovat a tím 

jsou stres, konflikty, týmová dynamika, rozvíjení způsobilosti týmu, inspirovat tým a být pro 

něj koučem, předvídat a ovlivňovat změny.  

V současné době byl proveden výzkum participativního leadershipu v českém prostředí ze 

širokého spektra firem (veřejné služby, kultura, …apod.) z pohledu vedoucího týmu a 

z pohledu vedoucího týmu, který je i současně realizátorem výzkumné studie. Metodou 

sběru dat byl zvolen polostrukturovaný rozhovor. Respondenti byli muži (38) i ženy (26), 

kteří vedou tým alespoň o třech pracovnících a minimální praxi šest měsíců. Ze závěrečného 

počtu respondentů 64 leaderů (38 mužů, 26 žen, 20 rozhovorů a 44 reflexí vlastní 

zkušenosti), s počtem pracovníků 3 – cca 400, počtem let praxe 6 měsíců až 20 let. Za 

výzkumné otázky byly zvoleny pro manažery Co hodnotí manažeři jako významné aspekty 
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úspěšného vedení týmů? a pro členy týmů V čem může vedoucí podpořit týmovou 

spolupráci a úspěšné dokončení úkolu? Vyhodnocení dat bylo provedeno formou tzv. 

interpretativní fenomenologickou analýzou.  

Z výzkumu vyšlo, že leadeři/manažeři za zásadní považují schopnost komunikovat cíl, 

přesvědčit o smyslu práce. Dále se důležitým ukázala komunikace s týmem (způsob řešení 

problémů a krizí, poskytovat důležité informace, umět komunikovat jak s celým týmem, tak 

i s jednotlivcem). Nastavení pravidel a organizace práce, vč. umět vhodně vybrat pracovníky 

a případně nevyhovující umět i propustit. Stimulace týmů a zaměření na vztahy. Samotní 

vedoucí považují za důležité svoji vnitřní motivaci, pracovitost, nasazení, práci se stresem, 

být vzorem pro své následovníky. Z pohledu pracovníků byla důležitá atmosféra na 

pracovišti a vztah k leaderovi/manažerovi. Významným faktorem se ukázala spravedlnost 

v přístupu k lidem a stimulace formou finančních odměn (Jarošová, Pauknerová, Lorencová, 

2016, s. 84 - 94). Lorencová dále popisuje, že „respondenti z našeho šetření jsou ale 

opatrnější, upozorňovali, že za určitých okolností je efektivnější cestou tradiční direktivní 

přístup, kontrola a vyvíjení tlaku na následovníky. Jako významnou proměnnou uváděli i 

obor/odvětví podnikání a charakteristiky členů týmů“ (Jarošová, Pauknerová, Lorencová, 

2016, s. 95). Lorencová uvádí chápání participativního leadershipu jako „sdílení vlivu, 

společného rozhodování lídra a jeho následovníků s cílem poskytnutí určitého práva, 

svobody a možnosti zvážení různých alternativ, zvýšené pozornosti a podpory ze strany lídra 

v řešení problémů i v rozhodování“ (Jarošová, Pauknerová, Lorencová, 2016, s. 84). 

3.2  Autentický leadership  

Vzhledem ke krátké existenci tohoto leadershipu ještě není ani ustálena shodná definice. 

Novotná jako jednu z definic uvádí, že je to „jako proces, který vychází z pozitivních 

psychologických vlastností a vysoce rozvinutého organizačního prostředí. Jeho výsledkem 

je vyšší míra sebeuvědomování a také seberegulovaného pozitivního chování na straně lídrů 

i zaměstnanců, podporující jejich pozitivní seberozvoj“ (Jarošová, Pauknerová, Lorencová 

et al., 2016, s. 97). Dále Novotná uvádí, že pojetí autentickému leadershipu by šlo nejvíce 

připodobnit leadershipu etickému, transformačnímu, charismatickému anebo spirituálnímu 

(Jarošová, Pauknerová, Lorencová et al., 2016, s. 97). Mezi jeho hlavní faktory patří 

vyvážené zpracování informací (autentický leader umí nasbírané informace o svém 
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lídrovství přijmout, ať jsou pozitivní anebo negativní a rovnocenně s nimi zacházet), 

internalizovaná morální perspektiva (je tím myšlena seberegulace, vlastní morálka, která je 

v souladu s činy leadera, sdílení svých postojů se svými podřízenými), vztahová 

transparentnost (otevřené a upřímné vzájemné vyjadřování pocitů, emocí a hodnot se svými 

podřízenými, ale zároveň i eliminace negativních emocí) a sebeuvědomování (schopnost 

vnímání sebe sama ve všech projevech v chování a smýšlení, spojení se sebereflexí). Za 

přínos autentického leadera pro pracovníky a organizaci se považuje celkové zvýšení důvěry 

v organizaci, pozitivní emoce a dobrá atmosféra na pracovišti, se kterou se váže větší 

spokojenost, výkonnost a rozvoj zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že autentický leadership 

vychází z pozitivní psychologie, považuje se za významný pozitivní přínos v oblasti vztahu 

zaměstnanec – leader, zaměstnanec – organizace, leader – organizace. Dalším tématem, pro 

který zatím není dostatek odborné literatury, je zkoumání vztahu autentičnost leadera a 

projev jeho výkonnosti (Pauknerová, Lorencová et al., 2016, s. 99). V letech 2013 – 2014 se 

uskutečnil výzkum ve třech nadnárodních organizacích mající pobočky na území České 

republiky, Slovenské republiky a v Maďarsku a cílem bylo zjistit míru vztahu autentičnosti 

leadera a jeho pracovní výsledky. Dalším předmětem zkoumání bylo zjistit, zda se dá 

autentičnost rozvíjet a možnost kariérního růstu leadera a v poslední řadě i zda je možnost 

předem určit osobnostní vlastnosti leadera, které by byly predispozicí pro autentičnost. 

Vzorkem výzkumu ve zmíněných nadnárodních společnostech bylo 55 leaderů (praxe ve 

vedoucí pozici min. 18 měsíců, počet podřízených 3 – 9 a všichni byli přímými podřízenými 

řediteli organizace). Autentický leadership byl zkoumán z pohledu samotného leadera, jeho 

podřízených a jeho nadřízeným. Metodou byly dotazníky a s řediteli byly provedeny 

polostrukturované rozhovory.  

Na základě vyhodnocení, dle Novotné, bylo to, že ředitelé organizací považují autentického 

leadera za člověka, který jejich očekávání předčí, a který má potenciál profesního růstu. Ve 

vztahu k zaměstnancům se ukázalo, že autentický leadership působí výrazně pozitivně, 

včetně výsledků práce. Mezi osobnostní vlastnosti se pak zařadila extroverze, optimismus, 

aktivita, veselost, přívětivost, ta byla považována za sociálně žádoucí a tudíž za důležitou.  

Tato studie ale byla pilotní, takže má svá rizika, která mohou výsledky zkreslovat (podobnost 

organizační kultury, homogenní vzorek leaderů) a výsledek jde interpretovat spíše jako vliv 
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autentického leadershipu v daných organizacích, než obecné definování (Pauknerová, 

Lorencová et al., 2016, s. 101 - 112). 

3.3    Servant leadership 

Tento způsob leadershipu patří k těm velmi mladým, ještě neprozkoumaným a 

s nedostatečnou evaluací. Možná i díku tomu není ani vyhraněná definice servant 

leadershipu. Autorka Kolářová, která se zabývá současnými trendy ve vedení lidí, jej 

popisuje jako „nový úhel pohledu na způsoby, jak pracovat s lidmi a rozvíjet v nich potenciál 

pro svobodu i zodpovědnost. Ve světle změn pracovního prostředí s narůstající potřebou 

řídit znalostní pracovníky má servant leadership potenciál inspirovat lídry k vytvoření 

unikátního pracovního prostředí“ (Pauknerová, Lorencová et al., 2016, s. 128). Idea servant 

leadershipu pochází ze 70. let od amerického autora Roberta Greenleafa, ten jej označil za 

lídra jako služebníka. Jinak má blízko k dalším novodobým stylům jako je např. etický 

leadership, spirituální či leadership autentický. Pro to, být opravdový servant lídrem, je 

zapotřebí disponovat některými charakteristikami v chování. Patří mezi ně touha sloužit 

ostatním (být vnitřně motivován k tomu poznat blíže své spolupracovníky5 a jejich 

individuální potřeby), emoční inteligence, morální zralost a schopnost jednat, prosociální 

identita, klíčové sebehodnotící charakteristiky (posouzení sebe sama, přesvědčení o vlastní 

kompetenci, víra v možnost ovlivnit svůj osud a neuroticismus na nízké úrovni) a nízký 

narcismus (narcismus jako sebeláska). Na základě toho se předpokládá i jistý druh chování 

vůči ostatním. Nalezneme mezi nimi např. konceptuální dovednosti (znalost organizace a 

pracovní činnosti), emocionální podpora (ohleduplnost vůči ostatním), mít své následovníky 

na prvním místě (pomáhat jim růst a uspět), etické chování, vytváření hodnot pro komunitu 

a zplnomocňování (podporování a povzbuzování ostatních v převzetí zodpovědnosti a řešení 

problémů). Za výhodu uplatňování servant leadershipu v organizaci je považována 

spokojenost s prací a osobní pohoda. Vše je docilováno díky týmové práci, která je 

samozřejmostí. Organizace preferující tento styl si zakládá na férovosti, důvěře, spolupráci 

a pomoci. Některé organizace servant leadership aplikují již řadu let. Kolářová (2016) pro 

ilustraci organizace fungující na základech servant leadershipu vybrala jednu norskou firmu 

Miles založenou v roce 2005 a od začátku fungující na zásadách tohoto leadershipu. Firma 

se zaměřuje na IT poradenství a z původních 4 zaměstnanců jich má v současné době více 
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jak 100 a finanční zisk se též znásobuje. Jejich vizí je být vynikajícím pracovištěm. Za 

základní firemní hodnoty považují odbornost a srdečnost. Výzkumnou otázku tedy je Jaké 

zásady servant leadershipu společnost Miles implementovala ve své praxi? Výzkum probíhal 

pomocí analýzy dat o firmě (vydané publikace, novinové články, webové stránky, 

dokumentace…) a polostrukturovaný rozhovor s manažerkou pro lidské zdroje ve firmě. 

Z výzkumu vyšlo, že firma staví úspěch na základě 4 pilířů. Prvním je jasná vize a hodnoty, 

v rámci které je kladen důraz na odborný a osobní rozvoj v průběhu celého pracovního 

působení, nejen na začátku. Dalším významným pilířem je důkladné výběrové řízení, které 

se skládá z více částí, vč. rozhovoru s ředitelem firmy. Zaměstnanci firmy Miles jsou 

znalostními pracovníky a krom neustálého vzdělávání se je na ně kladen i vysoký nárok 

v samostatnosti, jelikož velkou část pracovní doby budou strávit u zákazníka. Zajímavým 

faktorem je to, že váha slova je stejná nezávisle od koho (vč. ředitele) je a s jak dlouhou 

praxí zaměstnanec ve firmě pracuje. Každý zaměstnanec, který se uchází o místo, musí vzít 

za své a řídit se podle toho, že důležitými hodnotami jsou důvěra, otevřenost a respekt. 

Třetím pilířem je sdílený leadership a vlastní rozvoj. V tomto případě je zajímavým 

poznatkem to, že ve firmě je každý lídrem. Všichni mají být nápomocni těm, kteří pomoc 

aktuálně potřebují. Posledním aspektem úspěšné existence firmy je pozitivní pracovní 

prostředí. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci stráví dost času u zákazníků, nemají možnost 

častého setkávání se, a proto je důležitým prvkem organizování společenských akcí (za rok 

cca 20). Za uznatelný indikátor se dá považovat i velmi nízká fluktuace zaměstnanců.  

Z analýzy dat firmy Miles se nedalo zjistit do jaké míry je např. naplňováno etické chování, 

konceptuální dovednosti či vytváření hodnot pro komunitu, ale v závěru lze říci, že v této 

firmě fungující ve znalostním prostředí a s vysokou autonomií je možné servant leadership 

úspěšně aplikovat (Pauknerová, Lorencová et al., 2016, s. 122 – 128).       
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4 Gender aneb muži versus ženy 

Chápání pojmu gender by se dalo vysvětlit ve dvou rovinách – biologické a sociální. 

Biologické zaměření se orientuje na rozdílnost mezi muži a ženami ve smyslu evoluce, 

genetiky a podobně, ale tento směr není předmětem této práce. Zde je podstatná rovina 

sociální a blíže pak pojem genderové role, genderový stereotyp a genderová identita. Vznik 

současného označení pro genderové role, jakožto kulturní role pro muže a ženy, objasňuje 

Průcha a Veteška jako pojem, který „se začal užívat ve společenských vědách ve 2. pol. 20. 

století v rámci feministického paradigmatu. Gender je z latinského slova genus a znamenalo 

to i v angličtině původně rod, vč. gramatického rodu. Když se hledal protějšek k 

(biologickému) rozlišení pohlaví (angl. sex), dostalo slovo gender specifický význam 

kulturního odlišení mužů a žen a v tomto významu přešlo i do mnoha jiných jazyků“ 

(Průcha, Veteška, 2012, s. 109). Pauknerová uvádí teorii daného chování podle osobnostních 

rysů mužů a žen, které jsou ve společnosti zažité jako označení femininní, maskulinní a 

androgynní. Přičemž rysy femininní jsou přiřazeni k ženám, které jsou typické jako soucitné, 

sociálně orientované a emocionálně zaměřené, kdežto maskulinní chování je chápáno jako 

chování mužů a je typizováno jako rozhodné, asertivní a nezávislé. Androgynie je pak 

charakterizována jako projev velmi flexibilního chování, které se projevuje podle různých 

situací jako femininní anebo maskulinní. Pauknerová to specifikuje tak, že „v androgynní 

společnosti by se tak ženy i muži měli rovným dílem podílet na péči o děti, ekonomické 

produkci, na politickém dění, vědě a umění a dalších původně maskulinních činnostech“ 

(Pauknerová, Lorencová et al., 2016, s. 134). Podle Giddense jsou muži a ženy do 

genderových rolí programováni už i formou nabízených hraček a her, „Mužské postavy 

zpravidla hrají aktivnější a dobrodružnější role, kdežto ženské jsou zobrazovány jako 

pasivní, čekající a domácké“ (Giddens, 2009, s. 556). Labischová a Gracová na genderové 

role uvádějí pohled jako na zažitý soubor chování, myšlení, vnímání mužů a žen 

(Labischová, Gracová, 2013, s. 13). Genderovým stereotypem je myšleno vše, co je 

považováno za „typicky“ mužské a „typicky“ ženské. Labischová a Gracová nadále uvádí, 

že prezentace mužů a žen v médiích představu o sociálních rolí posiluje a mnohdy i vnucuje. 

Například i v reklamách jsou muži ukazováni ve větším spektru povolání a jsou dosazováni 

do rolí jakýchsi hrdinů, v zaměstnání jsou zobrazováni jako podnikatelé, manažeři, sportovci 
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a v interakci se ženami jsou mnohdy stavěni do role jejich jakýchsi rádců. Zatímco ženy jsou 

většinou v rolích žen v domácnosti a v zaměstnání na postech sekretářek, pečovatelek apod. 

Pokud už jsou ženy zobrazeny na profesně vyšších pozicích, jsou profilovány spíše jako 

kariéristky, které jsou hysterické, náladové, vystresované, frustrované a osamělé. Využívá 

se zde „typických“ vlastností a chování, kdy je mužům přisuzováno logické myšlení, 

soutěživost, dominance a síla, kdežto ženám je přisuzována spíše jemnost, empatie, soucítění 

a péče o druhé. (Labischová, Gracová, 2013, s. 18–19). V souladu s genderovým 

stereotypem je i v této práci u grafů použita pro barevné znázornění kategorie „muži“ použita 

„typická“ modrá barva a pro ženy „typická“ barva červená. Termín genderová identita je 

definován jako “prožívání a pojetí sebe sama jako ženy či muže“ (Labischová a Gracová, 

2013, s. 13). Autorky vznik takovéto identity u jedince datují už ve věku kolem tří let, kdy 

je formováni i pomocí hraček - holky si hrají převážně s panenkami, kluci s autíčky. 

Formování probíhá i pomocí výchovy a interakcemi s ostatními, kdy existují fráze typu 

„kluci nebrečí“, „holky se neperou“ (Labischová a Gracová, 2013, s. 15, 17). 

4.1 Gender ve školství  

V historii nebylo školství tak feminizované prostředí jako dnes, naopak. Labischová a 

Gracová uvádějí, že „z historického hlediska byla učitelská profese po léta mužskou 

doménou a ženám byla připisována pouze role vychovatelek – matek v rodině“ (Labischová 

a Gracová, 2013, s. 23). Ženy se na učitelské pozice v Čechách začaly dostávat až v 2. pol. 

20. století. Bylo to zapříčiněno neumožněním ženám dosáhnout vyššího vzdělání. Vše se 

začalo měnit až po roce 1890, kdy bylo založeno první dívčí gymnázium Minerva. V roce 

1897 mohly ženy poprvé nastoupit jako studentky na filozofickou fakultu, v roce 1900 i na 

fakultu lékařskou. Studium na filozofické fakultě ženám umožnilo získat kvalifikaci učitelky 

na dívčích školách. V roce 1910 tvořily ženy v oborech vyučování jednu třetinu (dnes je 

tomu téměř naopak). Rokem 1919 byl ženám – učitelkám zrušen celibát, který byl pro výkon 

tohoto povolání, považován za samozřejmost. Tento fakt byl jistým milníkem a v roce 1953 

byl podíl učitelek na základní škole již 55%. Jako vysvětlení současné převahy žen v českém 

školství uvádějí autorky několik názorů. Jedním z nich je, že pro muže není učitelská profese 

dostatečně atraktivní. Muži dle tohoto názoru vyhledávají zaměstnání, které mají větší 

společenskou prestiž, finanční ohodnocení a možnost karierního růstu. Ženy zase naopak 
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školství vyhledávají z důvodu většího inklinování k této profesi (ženy – pečovatelky), 

z možnosti větší flexibility, která jim tak umožňuje lepší skloubení pracovního a rodinného 

života. Při srovnání složení pedagogických sborů je vidět rozdíl dle typu a stupně školy, 

s vyšším stupněm se podíl mužů zvyšuje (možná komparace s podílem ředitelů a ředitelek 

na školách – viz níže). Větší podíl mužů na ředitelských pozicích (ve srovnání podílu na 

pozicích učitelských) je vysvětlen možností kariérního růstu, který muži vyhledávají. 

Labischová a Gracová krom genderového složení pedagogického sboru uvádějí i nahlížení 

žáků na učitele a na učitelky. K muži - učiteli pociťují žáci větší autoritu a větší oblibu, pro 

ilustraci tohoto názoru předkládají anketu Zlatý Ámos, ve které vyhrávají více muži. 

V případě ženy – učitelky může naopak u některých žáků – chlapců nastat problémová 

situace přijetí ženy jako autority. Vyplývá to z možného genderového stereotypu, kdy muži 

zaujímají ve srovnání se ženami roli dominantního pohlaví. Autorky uvádějí i výsledku 

výzkumu genderové komunikace rodičů se školou, resp. s učiteli (s muži i se ženami). 

Obecně s učiteli komunikují více matky. Na základních školách a víceletých gymnáziích se 

komunikace ujímají výrazně více matky žáků (chlapců i dívek) a to až 65,5 %. Ještě vyšší 

procento se vyskytuje u matek žákyň druhého stupně základní školy – 80 %. Kontroly 

domácích úkolů se matky ujímají z 68 %, žákovské knížky, pak z 74,5 %. Otcové do 

komunikace se školou vstupují zpravidla až při nějakém výchovném problému svých dětí 

(Labischová a Gracová, 2013, s. 22).      
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Graf č. 1: genderové složení studentů pedagogických fakult  

dostupné z: http://dsia.uiv.cz/vystupy/vu_vs_f1.html 

Počet studentů je samozřejmě ovlivněn velikostí města. Co se týká genderové vyváženosti, 

tak nejbližší poměr studentů a studentek je na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích 

a to 1 : 2,88 a největší rozdíl je na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde poměr studentů a 

studentek je 1 : 5,58. Poměr na Univerzitě Karlově v Praze je 1 : 3,68.  

Podle Labischové a Gracové chtějí být již malé dívky učitelkami, kluci jen vzácně. Studium 

na pedagogických fakultách je společností chápáno jako nejjednodušší ze všech typů 

vysokých škol. Při srovnání genderového počtu studentů a studentek, kteří z různého důvodu 

nedokončí studium učitelských oborů, tak fakulty opouští více studentů – mužů (Labischová, 

Gracová, 2013, s. 25). 

4.2 Gender a leadership 

„Podle posledních údajů z roku 2016 vyplývajících z průzkumu realizovaného platformou 

Byznys pro společnost, v České republice v TOP 250 největších firmách dosahuje 

zastoupení žen ve všech statutárních orgánech 10,4 % (to představuje 128 žen z celkového 

počtu 1227 osob) a v dozorčích radách akciových společností 14,4% žen; doporučenou 

http://dsia.uiv.cz/vystupy/vu_vs_f1.html
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cílovou metou by pak v rámci EU měla být 40% účast žen v dozorčích radách podniků 

kótovaných na burzách v roce 2020“ (Pauknerová, Lorencová et al., 2016, s. 136).  

Pauknerová (2016) dále uvádí, že podle výzkumů není teorie typicky mužského a ženského 

stylu leadershipu zatím ani vyvrácena ani potvrzena. Zároveň ale i uvádí výsledky výzkumu, 

podle kterého manažeři používají spíše tzv. maskulinní styl leadershipu, který se vyznačuje 

strukturovaností, orientací na úkoly a preferencí stylu autokratického a transakčního. Naproti 

tomu femininní leadership je charakterizován projevy ohleduplnosti, vstřícnosti, orientací na 

lidi, participací a transformačním stylem. Zajímavým sociálním jevem uvádí i chování 

podřízených k manažerům mužům a k manažerům ženám. Muži mají totiž obvykle tendenci 

vytvářet mužská společenství, zatímco ženy se setkávají spíše ze strany žen s rivalitou a 

zůstávají, zvláště ve vrcholovém managementu, osamělé. To jim setrvávání ve funkci 

znepříjemňuje, navíc je na jejich činnost nespravedlivě nahlíženo, neboť pokud se jim něco 

nezdaří, je to vykládáno jako ženská slabost a chování, které je jinak u manažera muže bráno 

jako rozhodné a asertivní, je u ženy manažerky bráno jako nadbytečně agresivní.  

V českých firmách (v bankovnictví, ochodu a služeb) byl mezi léty 2002 – 2014 proveden 

výzkum, který měl „analyzovat rozdíly mezi muži a ženami v manažerských pozicích na 

základě zkoumání jejich osobnosti prostřednictvím psychodiagnostických metod a 

pozorování jejich projevů v situacích modelujících manažerské rozhodování a jednání“ 

(Pauknerová, Lorencová et al., 2016, s. 144). Celkem bylo zkoumáno 347 mužů a 205 žen, 

věkově ani délkou praxe neomezováno. Po vyhodnocení všech parametrů byl udělán závěr 

takový, že mezi manažery muži a ženami byly nalezeny spíše shody, kdežto ve srovnání 

s manažery muži i ženami se našlo více odlišností v běžné, ne manažerské, populaci mužů a 

žen. Na základě tohoto výzkumu je firmám doporučeno více podporovat vstup žen do 

manažerských pozic a to s pomocí vytvoření podmínek pro ně, aby mohly lépe skloubit i 

péči o rodinu, např. větší možnost zkrácených úvazků, firemní školky, více flexibilnější 

pracovní doba, …apod. (Pauknerová, Lorencová et al., 2016, s. 152). Dohnalová, 

zakladatelka společnosti ATAIRU věnující se rozvoji leaderů, pro časopis Business women 

pohled na leadership přiblížila pomocí studie společnosti McKinsey&Company z roku 2012 

a podpořeném o poznatky neuropsychiatričky Louann Brizendinové. Popsala 9 prvků, které 

se při stylu vedení nejvíce používají. Tyto prvky ve stylu nemusí být obsaženy všechny, a 
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ne ve stejné intenzitě. Zajímavá je ovšem kombinace a četnost prvků, která se liší při způsobu 

vedení muži a ženami. Mezi jednotlivé aspekty byl zařazen důraz na rozvoj zaměstnanců, 

důraz na očekávání a odměny, příkladné chování, inspirativní vedení, participativní chování, 

intelektuální stimulace, efektivní komunikace, individualistické rozhodování a důraz na 

kontrolu a nápravná opatření. Z výzkumu vzešlo, že pro ideální leadership by byla vhodná 

kombinace všech těchto aspektů. Větší procento vyjmenovaných prvků používají při 

leadershipu ženy, a to zejména inspirativní vedení, participativní rozhodování, důraz na 

očekávání a odměny, důraz na rozvoj zaměstnanců a příkladné chování. Muži oproti ženám 

zase více ve svém stylu vedení uplatňují důraz na kontrolu a nápravná opatření a 

individualistické rozhodování. Ve stejné míře ženy i muži aplikují intelektuální stimulaci a 

efektivní komunikaci. Tyto závěry se ve velké míře shodují z výše zmíněnými poznatky 

Pauknerové. Dohnalová nadále připojuje i poznatky z oblasti fyziologie, které mohou leccos 

objasnit. Za rozdílným chováním a jednáním mužů a žen stojí i to, že jednotlivé části mozku 

mají různě velké. Autorka důsledky těchto rozdílů pak vysvětluje tak, že ženský mozek má 

větší predispozice pro verbální vyjadřování, schopnost navazování hlubokých přátelství, 

lepší čtení emocí a nonverbální komunikace, lepší vnímání intuice, vnitřních pocitů, empatie 

a schopnost uklidnit konflikt. Oproti tomu mužský mozek pak více dominuje v rychlejší 

schopnosti nalezení řešení a následného sjednání nápravy, bránění teritoria a má zvýšenou 

citlivost na přímé hrozby. Ve studii je jako jeden z aspektů odlišného fungování mozku 

uvedeno i to, že v mužském a ženském mozku dochází v jednotlivých částech k odlišnému 

průtoku krve anebo to, že mužský mozek v průběhu dne vstupuje vícekrát za den do stavu 

odpočinku. Tyto závěry se pak dle studie odrážení např. při rozdílném udržení pozornosti, 

řešení konfliktu anebo schopnosti dělání více věcí najednou. Dalším vlivem v chování je 

ovlivnění rozdílnými hormony. Dohnalová uvádí, že oxytocin a estrogen u žen pomohou 

k větší vnímavosti, k tendenci kladení více otázek, ke zvědavosti, empatii a potřebě 

navazovat vztahy, spolupracovat a sdílet moc a úspěch. Naproti tomu mužskému hormonu 

testosteronu se připisuje vliv za snazší rozhodování a rychlejší jednání. Nevýhodou takového 

jednání může být podcenění situace a nepředejití konfliktu či projev větší dominance. 

Autorka stejné studie lídrovství komentuje slovy „do vedoucích pozic člověk dorůstá a 

lídrem se stává v iteracích, kdy vystoupí mimo svoji komfortní zónu a zkouší stále náročnější 

role, učí se od mentorů a experimentuje s novými styly vedení“. Dohnalová se s poznatky 
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Pauknerové shoduje v tom, že na stejné jednání muže a ženy je nejen podřízenými vnímáno 

odlišně. To, co je u mužů považováno za asertivitu, je mnohdy u žen považováno již za 

agresivitu.   
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5 Leadership v podání ředitelů a ředitelek na pražských základních 

školách     

Ve svém výzkumném šetření jsem se zaměřila na tu část managementu, která je pro práci ve 

školství obzvláště důležitá a velmi zajímavá. Pro šetření jsem zvolila jak metodu dotazníku, 

zaměřenou na oblast pracovních zkušeností jednotlivých pánů ředitelů a paní ředitelek, tak i 

metodu rozhovoru, který byl směřován na oblast leadershipu a osobnosti leadera. Způsob 

leadershipu jsem pojala z hlediska genderových specifik, a i z hlediska získaných pracovních 

zkušeností. Dotazník i rozhovor obsahovaly každý 10 otázek. Počet jsem zvolila jako 

adekvátní pro možnost získat podstatné informace, ale zároveň nezahltit a zbytečně neunavit 

respondenty. Rozhovor byl strukturovaný a sestaven z otázek dle mého uvážení. Pro své 

výzkumné šetření jsem si stanovila několik požadavků – jednotliví ředitelé budou ze 

základních škol, které budou veřejné, nebudou spojeny s mateřskou ani se střední školou a 

ani nebudou primárně zaměřeny na žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Školy 

budou obsahovat třídy 1. i 2. stupně. Velikost školy nerozhodovala. Lokalitu města Prahy 

jsem zvolila z důvodu mé osobní přízně k tomuto městu, snadné dostupnosti vzhledem k 

bydlišti a z důvodu srovnatelných podmínek pro samotné fungování školy. Respondenti byli 

zvoleni náhodně, osloveno jich bylo postupně celkem 12, ale jen se 4 se podařilo šetření 

zrealizovat. Osloveni byli e-mailem a po dohodnutí spolupráce jim byl nejdříve zaslán e-

mailový dotazník a následně i otázky plánovaného rozhovoru. Způsob poslání otázek 

předem jsem zvolila z důvodu případného zájmu přípravy jednotlivých oslovených. Období 

realizace proběhlo v rozmezí únor až duben, a to z důvodu, že jsem se chtěla vyhnout období 

ukončování 1. pololetí a ani nenarušit období konce školního roku, které by mimo jiné bylo 

z časových důvodů i nepraktické pro dokončení samotné bakalářské práce. Spolupráce 

s domluvenými respondenty probíhala bez problému. Pro lepší zorientování se 

v jednotlivých respondentech budu používat označení ředitel A, ředitel B, ředitelka A a 

ředitelka B. Rozsah citací rozhovorů je zvolen tak, aby byla zodpovězena otázka a zároveň 

tam nebylo velké odbočování od tématu, ke kterému míval rozhovor s jednotlivými 

respondenty občas sklon.    
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5.1  Profil leadera 

Ačkoliv tato práce není primárně na osobnost leadera zaměřena, tak i tak je pro styl vedení 

lidí leader nepostradatelným faktorem a není možné se na některé jeho charakteristiky 

nezaměřit. Navíc v nových trendech leadershipu je osobnost leadera čím dál tím více 

zdůrazňována. 

V teoretické části bylo zmíněno téma charisma leaderů/vůdců, na které se začalo 

upozorňovat v 90. letech, a které P. F. Drucker považoval za zhoubu. Bernad Bass jej zmínil 

v rámci transformačního leadershipu jako jeden z faktorů v teorii „4I“, která byla zaměřena 

na osobnost leadera. Mne samotnou zajímal názor na charisma pohledem současných 

leaderů. Na otázku Myslíte si, že je důležité mít ve vedoucí pozici charisma? odpovídali 

respondenti následovně. 

Ředitelka A: „Tak já si myslím, že je asi dobré mít charisma obecně a v té vedoucí funkci 

určitě, to je důležité, že je člověk vnímán více než ten, kdo ho nemá, takže určitě.“ 

Ředitelka B: „Myslím si, že ano. Že bez toho to prostě nejde.“ 

Ředitel A: „Ehm, určitě je důležitý být čitelný pro svoje okolí a tím, že projevujete nějaké 

to charisma, tak je přesvědčivý tím, co dělá.“ 

Ředitel B: „No (smích), asi ano. Asi ano, ehm, já bych řekl charisma v takovém širším slova 

smyslu.“ „…..znám kolegy, kolegyně, kteří mají prostě vizáž a jednání, kdy u nich lze 

předpokládat, že ta jejich funkce s tímhle tím nějakým způsobem ovlivní. Zase znám jiné 

ředitele, které ho nemají a mají třeba problémy. Určitě to pomáhá.“ 

V případě důležitosti charisma pro vedoucího pracovníka se všichni dotazovaní shodli, že 

důležité je. Shodli se na tom, že pokud je vedoucí pracovník zároveň i charismatický, 

všechny jeho činy to podpoří, bude pro okolí více přesvědčivý a více vnímaný. Charisma se 

v takovém to okamžiku stává pro leadera pomocníkem a výhodou. 

Další otázkou, kterou jsem zaměřila na osobnost leadera, byla povaha. Ředitelek a ředitelů 

jsem se zeptala na to Jaký jste osobnostní typ (sangvinik, cholerik, …atd.)? A jaký 

myslíte, že je pro „lídrovství“ nejvíce vhodný? 
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Ředitelka A: „Jo…jo, já si myslím, že jako…, že jsem sangvinik, někdy ke sklonu občas 

jako cholerik, to určitě, i když víc doma, než v té práci, to se snažím, i když někdy 

samozřejmě člověk někdy už toho má dost. Takže cholerik, melancholik ne, sangvinik to je 

asi úplně ideální typ a ten sangvinik trochu střiženej s tím flegmatikem, aby uměl oddělit 

takové ty podstatné problémy od těch málo podstatných.“ 

Ředitelka B: „Já jsem se v téhle kombinaci jako nikdy nehledala. Já mám za sebou MBTI 

typologii, takže, ehh, tam já jsem směřovaný extrovert, ehh, mám tam hodně prvky toho 

načítání přes emoce, přes city, eh, ale zároveň potřebuju realitu, to myšlení, ne jako vyloženě 

ty emocionální, přes city načítám, přes realitu a myšlení, jsem Strážce brány, takže to…to 

ukončuje ty věci, nemám to přes ty pocity, ale mám to přes ty soudy, to ukončování. Jestli 

je to úplně nejlepší kombinace pro vedoucího pracovníka, to netuším. Pro mě je strašně 

důležitá ta situace, kterou já tady ve škole mám a to, že ty nejbližší spolupracovníky mám 

osobnostně poskládané jinak. Asi těžkého introverta ve vedení bychom asi úplně 

neupotřebili, protože v tom školství je to hodně o práci s lidmi, ale, eh, mám v podstatě jednu 

pí. zástupkyni úplně svůj protiklad, druhá je v některých těch charakteristikách mi podobná, 

ale v těch výkonových momentech je prostě jiná, takže to si myslím, že je daleko důležitější, 

než to, jak to má ten ředitel školy. Hrozně moc záleží na tom, jak si to vedení školy rozdělí 

kompetence a co který z těch vedoucích pracovníků v tom mini týmu vlastně zastává, jaké 

to složení.“  

A přeci jenom, kdybych se vrátila k tomu, jaký osobnosti, jaký typy lidí víc se hodí na 

ty vedoucí pozice? Jaký je nejlepší osobnostní typ pro tu vedoucí funkci? 

 „Určitě, souhlasím. S cholerikem by to muselo být hodně opatrné. Sangvinik to je dobrý, to 

je dobrý, prostě otevřenost. Myslím, že extrovert s takovým trošku nadhledem. Cholerik 

úplně nevím. No asi tak.“    

Ředitel A: „Asi ten sangvinik by mohl mít jakous takous výhodu, no.“ A myslíte si, že jste 

sangvinik? „Možná asi jo.“ 

Ředitel B: „No, víte co, mě se to tak střídá. Ale nejsem, nejsem vyhraněnej jeden z těhletěch 

typů, je to ovlivněno okolnostmi, počasím, roční dobou, denní dobou a tak dál a nemyslím 

si, že bych .... Možná ňákej odborník by mě odhadl na ňákýho typa, nevím.“ A jaký typ by 
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byl podle Vás vhodnej pro to vedení? Anebo jakej by byl lepší, aby se blížil k 

tomu? „No....já vím. Asi....takhle, ten cholerik je docela dobrej, pokud splňuje ty 2 

předpoklady, nebo ten hlavní předpoklad, že.....když vybuchne, takže se rychle uklidní, jo.“  

V této otázce se již odpovědi lišily. Ředitelka A se považuje za sangvinika s prvky cholerika 

a za ideální povahu pro vedoucí funkci považuje sangvinika v kombinaci s flegmatikem. 

Ředitelka B tento druh typologie nepreferuje a sebe by takhle neurčila. Podle této typologie 

by se podle ní do vedoucí funkce nejvíce hodil sangvinik. Ředitel A se tipuje na sangvinika 

a za ideálního vedoucího by považoval sangvinika. Ředitel B si myslí, že není podle této 

typologie nijak vyhraněný a za ideálního vedoucího pracovníka se přiklání k variantě 

cholerik. Tři ze čtyř respondentů se v preferencích shodli na povaze sangvinika, jednou byl 

zmíněn flegmatik a jednou cholerik, melancholika vyloučili všichni čtyři.   

Poslední otázkou směřovanou k osobnosti leadera jsem zvolila téma smyslu pro humor. 

Považujete smysl pro humor pro vedoucí funkci za důležitý? 

Ředitelka A: „No…to si myslím, že jo. To jako je třeba. Myslím si, že i když jsou třeba ňáký 

vážný případy, je to třeba nadlehčit, zlehčit. Tak to myslím, že to je potřeba.“ 

Ředitelka B: „To ano, rozhodně ano (smích). Vyřeší to spoustu zapeklitých situací.“ 

Ředitel A: Je. Opravdu, opravdu se musí stanovit ostrá hranice smyslu pro humor a 

zesměšňování, opravdu ostrou hranici vystavit.  Není ostudou pro vedoucího pracovníka dát 

najevo, že má taky emoce, že je umí i sdílet.“ 

Ředitel B: „Já myslím, že je. Že by měl být na jednom z prvních míst, no. … vedoucí by měl 

být člověk, kterej má smysl pro humor a ten humor kolem sebe šíří. Já nejsem v současný 

době na tom s humorem úplně nejlíp a možná bych to měl zlepšit, ale humor ve funkci je 

strašně důležitej, jednak že pomáhá, pomáhá překonávat některý problémy, jo. Vy jste to 

teďka sama řekla "a teď dáme něco na odlehčení", jo, ať je jakákoliv situace, jakýkoliv 

jednání, tvrdý nebo ňáký nepříjemný, tak když se tam vloží trošku humoru na správným 

místě ve správným množství, tak to okoření to jednání a ňákým způsobem to všechny ty 

strany, co jsou účastny toho jednání, jako zamíchá to tou atmosférou, jo. Čili je to hodně 

důležitý podle mě, no.“ 
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V otázce důležitosti smyslu pro humor se všichni respondenti na jeho důležitosti shodli a 

považují ho pro vedoucí funkci za důležitý. Jeho důležitost spatřují v nadlehčení situací, 

překlenutí problémových situací. Ředitel A jeho výhodu vidí i v tom, že skrze něj může 

projevit emoce, které by vedoucí pracovník měl umět též ukázat, ale na druhou stranu i 

upozorňuje na stanovení hranice mezi humorem a zesměšňováním. Ředitel B jej dokonce 

staví velmi vysoko v potřebách vedoucího pracovníka.  

5.2 Gender 

Na začátek je zde pro představu ukázka aktuálního genderového zastoupení na řídících 

pozicích v českém školství. Je vidět potvrzení, že čím vyšší stupeň vzdělání, tím je vyšší 

procento zastoupení mužů ve vedoucích pozicích. Vyjma škol se speciálně vzdělávacími 

potřebami. To se dá vysvětlit tím, že v těchto typech škol je zapotřebí větší pečovatelské 

péče, ke které jak bylo zmíněno výše, více inklinují ženy.   
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V rozhovoru jsem oblasti genderu věnovala čtyři otázky. Dvě z nich byly mířeny na názor 

již tradiční problematiky nepoměru mužů a žen ve školství.  

Spolupracuje se Vám lépe s muži anebo se ženami, či spolupráci nevnímáte rozdílně? 

Ředitelka A: „Musím říci, že se mi s oběma skupinami pracuje jako stejně dobře. Necítím 

tam ňáký rozdíl, vždycky záleží na tom člověku, někdy se mi pracuje lépe s mužem, někdy 

s ženou. Vždycky záleží na tý situaci.“ 

Ředitelka B: „Já to moc nevnímám. Takže na tý základce, když je to prvostupňový učitel 

anebo učitelka, tak to běží stejně nezávisle na pohlaví.“ 

Ředitel A: „Nevidím ve spolupráci s muži či ženami rozdíl. Podle mne záleží na osobnostním 

a profesním nastavení člověka, a nikoliv na pohlaví.“ 

Ředitel B: „… já celej život pracuji se ženami…. … se ženami je ta práce trošičku 

specifická…a myslím si, že jsem zvyklý chápat věci ženským rozumem, jo, protože co si 

budeme říkat, ženský a mužský mozek jsou jiné, trošičku. Je to i v tom, že některý věci 
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toleruju, nebo že…nemyslím to jako pejorativně nebo v horším slova smyslu, prostě některý 

věci beru tak, že to je žena a třeba co by muži neprošlo, tak ženě projde … (smích).“ 

Obě ředitelky a jeden ředitel se shodli, že spolupráci nevnímají rozdílně, že záleží 

individuálně na konkrétním člověku. Ředitel B uvedl, že se mu díky dlouholeté praxi práce 

se ženami s touto skupinou pracuje lépe. Zároveň se jako jediný zmínil o odlišném fungování 

mozku muže a ženy a přiznal, že v jeho kolektivu ženám projde více věcí, než by prošlo 

mužům.  

Další otázkou zaměřenou na genderovou problematiku bylo Myslíte si, že máte jako 

žena/muž ve své pozici nějakou výhodu? Jestli ano, tak jakou? 

Ředitelka A: „No, výhodu, já nevím, možná že možná že třeba, já nevím, když přijde nějaká 

kontrola, i když ony většinou chodí víc ženy, většinou chodí ženy. Měli jsme tady před 

několika lety inspekci, to byli muži a ženy a sedli mi jak ty muži, tak ty ženy. Tak nevím, 

možná, možná muži výjimečně, ale určitě to není pravidlem, to si nemyslím.“ 

Ředitelka B: „Že mi kolegové drží dveře (smích)? Tohle neumím vůbec popsat. Neumím, 

my se tady snažíme všichni k sobě chovat slušně a ňáký základy slušnosti dodržovat, takže, 

ehh, takže nemyslím, že se to liší funkcí.“  

Ředitel A: „Hm… obecně si myslím, že ne, ale samozřejmě že to může být, může být 

výhodou v okamžiku, tak jako to ve školství občas bývá, je převaha žen v tom pedagogickém 

sboru, tak….eh… muž může mít někdy výhodu v tom, že není tak jako je to muž – muž ženy 

– ženy, může mít výhodu v tom, že není zatažen do takových těch her toho daného, daného 

pohlaví. A to opravdu teď nemyslím ani agresivně, že by ženský kolektiv byl dramaticky 

jiný a mužský dramatický jiný, ale je to do jisté míry výhoda, když vedoucí pracovník je 

opačného pohlaví, než převládající pohlaví v tom …. hhm…to by za jistých okolností mohlo 

být, ale záleží to na mnoha a mnoha okolnostech těch… těch zúčastněných a tak dále.“ 

Ředitel B: „Já si myslím, že jo, protože znám situace, kdy je vedoucí pracovník žena a má 

pod sebou ženy, tak ony ji kontrolujou a sledujou jí všema očima. … ale myslím si, že ty 

ženy toho vedoucího pracovníka, spíš se mu snaží pomáhat a tu ženu v tom spíš jako 

kontrolují a spíš jako se s ní měří, dá se říct. Chlapi se moc neměří. V tomhle směru si 
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myslím, že muž ve vedoucí funkci, který má pod sebou většinu žen je na tom asi líp, než 

žena, která má pod sebou ty ženy, no.“ 

V této otázce se odpovědi respondentů lišily. Obě paní ředitelky se víceméně shodly na tom, 

že to, že jsou ženy, nevnímají ve vedoucí funkci jako výhodu, ale nezmínily ani to, že by to 

braly jako nevýhodu. Ředitel A se obecně domnívá, že to, že je muž a že je ve vedoucí funkci 

nemá význam, ale v případě školství, jakožto feminizovaného pracovního prostředí, může 

mít jako muž ve vedoucí pozici výhodu. Výhodu vidí v tom, že díky opačnému pohlaví 

nemůže být „zatažen do takových těch her toho daného pohlaví“ a získá tím nadhled a 

odstup. Jinak je i toho názoru, že může být do určité míry obecně výhoda být vedoucím 

pracovníkem opačného pohlaví než to, které v kolektivu převládá. Ředitel B je toho názoru, 

že jako muž má v ženském kolektivu výhodu. Je toho názoru, že pokud je vedoucím 

pracovníkem žena, která má jako své podřízené ženy, je pro ni daná pozice těžší díky 

přísnějšímu pohledu svých podřízených – žen. Vedoucího pracovníka muže, dle tohoto 

názoru, nebudou podřízené – ženy, tak kriticky hodnotit, ale spíše mu budou pomáhat. 

V případě, že ve vedoucí pozici bude muž, který bude mít za podřízené muže, nebude to mít 

podle tohoto pohledu, tak těžké jako ženy s podřízenými stejného pohlaví, protože „chlapi 

se moc neměří“. Ani jedna z paní ředitelek nezmínila názor, že by se v roli nadřízené, která 

má za podřízené převážně ženy, vnímala jako jakousi rivalitu.   

Snad odjakživa je školství proslulé silnou převahou žen pedagožek a muži pedagogové 

bývají ve výrazné menšině. Pohled na tuto situaci mě zajímal, a proto jsem další genderovou 

otázku zaměřila na toto téma.     

Proč si myslíte, že ve školství pracuje méně mužů (na učitelských i vedoucích pozicích 

MŠ, ZŠ)? 

Ředitelka A: „Tak finance, určitě, jo, protože ten muž to je takový to rodina. Když jste 

začínající učitel…ehh, tak to žádná sláva není, začínající učitel je na ňákých 22 – 23 000, že 

jo, hrubého…no tak…to prostě jako na začátek, když si chci založit rodinu, tak to prostě 

hypotéku, byt to už vůbec, takže si myslím, že skutečně kdyby těm chlapům prostě …v tom 

školství, tak jak slibujou ten plat měl bejt kolem těch 45 000, tak je jako max., jako. No…a 

pak si myslím, že jako taková ta svoboda v tom…v tom…v tom chování, protože chlapi 

nemají rádi ty vyplňování těch tabulek, na to chlapi moc nejsou. Buď aby to za ně udělal 
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někdo jinej, nebo aby se změnil ten systém v tom školství tím způsobem, že se prostě na 

začátku školního roku vyplní nějakou tu tabulku na celej rok, že jo, a pak si s tím poradí 

příslušné instituce, … takže si chlapi najdou tu určitou ňákou svobodu a že v tom školství, 

že by byli, no, že by byli. Ta práce je tu zajímavá, ta práce je tu tvořivá.“ 

Ředitelka B: „Tam je několik variant (pousmání se). Ehh…určitě u části to jsou finance, 

finanční prostředky, které tady získají, který spíš nezískají. Ehh…jsou to dost často ženské 

kolektivy, kde některý ty muži prostě nevydrží ten tlak těch kolegyň. Je tam jiná atmosféra, 

když jsou tam muži, se to tam naředí některé ty tlaky holčičí. Je to hodně o emocích ta práce 

s těmi dětmi, specificky na základní škole, takže tam je to, ne každý to umí, ne každý to 

zvládá. 

 Ředitel A: „Přiznám se, že pořád ještě máme to členění z minulé i předminulé éry, to 

znamená, že ze všech studií vyplývá, že průměrný plat muže a ženy se na stejných pozicích 

liší a je to opravdu více jak smutné, že jsme to jako společnost nedokázali překonat, ale je 

tomu tak. To znamená, že pořád ještě přežívá to, že je ten živitel té rodiny a to v tom školství 

je to doba očekávání, že muži naplňují hůře, než ty ženy, protože ty platy jsou takové, jako 

jsou. … opravdu je to tou příjmovou stránkou finančního zabezpečení rodiny je problém.“ 

Ředitel B: „Já si myslím, že to je historická záležitost. Já když jsem chodil do školy, to 

...eh...byl stav stejnej jako dneska, na škole byli 2, 3, 4 chlapi, jinak samá ženská. … no, 

myslím si, že je to historicky. Před válkou byli učitelé většinou, jo, pak se to po válce, ňáký 

50. léta, já nevím, se to vrátilo a v současný době, myslím, že je to hlavně to, že ty kluci 

neviděj jako seberealizaci. Ona ta profese strašně degradovala, možná díky sdělovacím 

prostředkům. … já si myslím, že i stát by v tomhle měl udělat trošičku jako takovou 

moudřejší politiku, protože učitelé, doktoři a další lidi, kteří se starají o péči v tady v tom 

státě  a ti by měli bejt prostě vyvyšovaní, a když jsou tam blci, když jsou tam lidi, kteří to 

dělají špatně, tak pořád to neznamená, že to školství je špatný, jo. Řekl bych, že i ti studenti 

to berou tak, že "to radši budu dělat ňákýho šéfe tamhle, no, v ňákým podniku". Prostě do 

toho školství nechtěj, no.“ 

Obě paní ředitelky a pan ředitel A se shodli na tom, že určujícím faktorem jsou nedostatečné 

finance. Muž je, dle názoru ředitelky A a ředitele A, stále považován za živitele rodiny a výše 

současného učitelského platu na základních školách není dostatečná na zabezpečení rodiny. 
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Ředitelka A pohled na tuto problematiku ještě doplňuje o názor, že ve školství je hodně 

administrativy, která muže též odrazuje. Ředitelka B krom finanční stránky ještě problém 

spatřuje v demotivaci práce v převážně ženském kolektivu. Další možnou bariéru vidí 

v nutnosti práce s emocemi. Ředitel B jako jediný v odpovědi nezmínil finanční problém. 

Podle něj nedostatek mužů ve školství v současné době vyplývá z degradování profese a 

nemožnosti seberealizace mladých potencionálních učitelů. Jinak ale poměr mužů a žen 

vnímá i z historického pohledu, kde podle něj za posledních 70 let nedošlo k nějaké výrazné 

změně. Krom ředitelky B, která jediná zmínila jako možné kritérium práci s emoce, s dětmi, 

žádný další respondent neuvedl jako možný faktor větší psychickou náročnost.   

Na předchozí otázku celkem logicky navazuje otázka s možným řešením a preventivním 

opatřením. Co by podle Vás pomohlo, aby se podíl mužů ve školství zvýšil? 

Ředitelka A: „Takže ty peníze si myslím.“ 

Ředitelka B: „Finance. Co se třeba osvědčilo nám je, ehh, ty kolegy muže dávat dohromady, 

formálně nebo neformálně, oni se dokážou podpořit a pak to jakoby přitáhne dalšího muže. 

My máme i pány vychovatele, učitelé na 1.st., druhostupňové učitele, je to takový to 

přirozený shlukování v tom ženským moři. Jo, vnímaj jinak, jinak vyzařují k těm dětem.“ 

Ředitel A: „Opravdu si myslím, že by bylo dobré a nutné, aby ti učitelé měli lepší finanční 

ohodnocení. … je potřeba si uvědomit, že učitelství je opravdu náročné povolání na 

psychickou vyrovnanost a psychickou stránku té věci a to znamená, že ten učitel by neměl, 

opravdu nemůže, pokud má být dobrým učitelem, tu část, kdy má mít nepřímou část, dohánět 

nějaký vedlejšák, protože to je strašně zatěžující a ti pedagogové jdou do toho se syndromem 

vyhoření a tak. Ta psychická náročnost tady je.“ 

Ředitel B: „No no. Trošku ovlivnit to veřejný mínění, trošku jako stabilizovat ten pohled na 

to školství. Školství je pro lidi, kteří jsou chytrý, šikovný, …, … peníze, určitě zvýšení 

společenský prestiže, což by měli mít na starosti na Ministerstvu školství, který by mělo do 

těch sdělovacích prostředků šoupat ňáký informace, aby tohle to podpořili…, … kluci, co 

studujou tu peďárnu, aby chtěli jít na peďárnu studovat, to je první věc, a když to dostudujou, 

tak aby chtěli jít do tý školy něco dokázat.“   
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V prevenci nedostatku malého počtu mužů ve školství se ředitelka A, ředitelka B a ředitel A 

shodli na větším finančním ohodnocením. Ředitelka B ještě uvádí zkušenost s tím, jak muže 

pedagogy v ženském kolektivu udržet. Na její škole se jí osvědčilo formálně či neformálně 

shlukovat muže dohromady. Je to způsob, jak muže déle, a pro ně určitě příjemněji, ve škole 

udržet, a navíc tím ještě vzniká prostor, kdy mohou do tohoto kolektivu dalšího muže 

přitáhnout a rozšířit tím tak kolektiv. Ředitel A se zde jako první zmiňuje o psychické 

náročnosti učitelského povolání, syndromu vyhoření a v podstatě nemožnosti mít k tomuto 

druhu, z důvodu neúměrných financí, ještě další zaměstnání. Ředitel B jako podporu 

k rozšíření počtu mužů pedagogů finance neuvedl primárně. Z jeho pohledu je důležité 

zvýšit učitelskou prestiž u veřejnosti. Podle něj její zvýšení bude motivací pro mladé 

potencionální učitelé jít pedagogiku studovat a následně v ní i pokračovat jako učitelé. Podle 

současného stavu není učitelské povolání pro muže dostatečně lákavé, ale pokud by se 

pomocí médií více pozitivně podpořilo, přitáhlo by to více mladých kluků.          

5.3 Leadership 

V oblasti vedení lidí jsem respondentům položila tři otázky. Dotazy byly směřovány jak na 

individuální pojetí leadershipu, tak i na názor genderového pojetí stylu vedení.  

Na co při práci se svými podřízenými (myšlen pedagogický sbor) kladete největší 

důraz? 

Ředitelka A: „Největší důraz? Tak jednak asi myslím si, že je nezbytné, aby prostě ty lidi 

byli loajální, jo, ke škole a prostě, když jsou ňáký problémy, tak, abysme si to tady vyříkali 

a navenek, abychom byli jednotní. A potom samozřejmě člověk si musí uvědomit, že ty lidi, 

se kterými pracuji, jsou prostě lidé, čili se svými klady, ale i zápory, takže vždycky je potřeba 

dát tomu člověku ňákou šanci, dát nějakou dobu na to, aby něco napravil, nějak na sobě 

pracovat a teprve, až když to nejde, tak uvažovat o rozvázání pracovního poměru. Ehh, 

samozřejmě profesionalita, … Takže, takže prostě asi to.“ 

Ředitelka B: „Vždycky říkám, že ve školství nemáme moc motivačních prvků, jediné je 

vlídné zacházení, takže…ehh…respekt k tomu, co kolegové potřebují ke své práci, respekt 

k tomu, že to mohou vnímat úplně jinak, než to vnímat já a opravdu to vlídné zacházení. 
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Taková ta partnerská komunikace i to, že …ehh…se snažíme vždycky hledat ty vztyčné 

body jako společnou cestu víc, než abychom si tady házeli klacky pod nohy.“ 

Ředitel A: „Tady asi opravdu v tom, abych jim byl asi opravdu příkladem, hm to myslím 

jako vážně, už jsem to opakoval mockrát. … jít opravdu příkladem těm podřízeným…eh, já 

to vždycky vysvětluju studentům třeba pedagogické fakulty, že eh, tím, že jsem učitel, že 

jsem ředitel, nejsem nadřazený, a když v danou chvíli porušuji já daná pravidla, tak není 

možné peskovat toho dotyčného, že … že něco nedodržuje. Opravdu že být příkladem je 

docela podstatné a…ehm… je opravdu důležité mít takové vlastnost, jako má, jako má mít 

učitel, který je vedoucí té třídy – že je pokud možno vyrovnaný, spravedlivý, není výklad 

pravidelný proměnlivý v čase, to je asi nejvážnější hřích, kterého se může vedoucí pracovník 

dopustit, když jeden den to projde jednomu a druhý den za to druhý dostane za uši.“ 

Ředitel B: „Víte to je těžký, to záleží na tom, jaká je situace. Osobně si myslím, že jako já 

mám rád, když nejsou problémy a když se to domluví a nějakým způsobem se to řeší, nemám 

rád, pokud se to neřeší a pak se přijde s tím, že takhle to nejde. Čili otevřenost, upřímnost. 

Nemám rád, když se říká něco a zítra něco jinýho, jo, to nesnáším. Mám rád, když se stojí 

za tím, co jsem řekl. Čili, eh, nemám rád lež, nemám rád, to prostě nesnáším jo. Prostě 

otevřenost, ňáký stanoviska, hm…prostě pozice, kdy si … ano říkáme si to, víme, na čem 

jsme, třeba. Jestli vám to takhle stačí, jo.“  

V této otázce se lišily odpovědi všech respondentů, ale v podstatě jen zdánlivě. Je zde 

patrnější genderové zaměření, kdy ženy ředitelky jsou více zaměřené na vztahy 

s podřízenými a muži ředitelé více na strukturovanost pravidel. Ředitelka A vyzdvihuje 

vzájemnou loajálnost a řešení problémů narovinu. Ředitelka B vidí důležitost ve vzájemném 

respektu a vlídném zacházení. Cestu partnerské komunikace mezí ní a podřízenými vnímá 

jako prioritu. Ředitel A za velmi důležité považuje svou osobní příkladnost. Svou roli 

nevnímá, co se týče plnění pravidel, nikterak privilegovaně, ale rovnocenně s ostatními 

podřízenými. Za stejně důležité a samozřejmé považuje i rovné zacházení s jednotlivými 

pedagogy. Nedodržení tohoto spravedlivého přístupu považuje za největší hřích, kterého se 

podle něj může vedoucí pracovník dopustit. Ředitel B zmiňuje i ovlivnění konkrétní situací. 

Za velmi důležité považuje otevřenost, upřímnost a řešení věcí hned a narovinu. Ani jeden 

z dotazovaných nezmínil jakékoliv motivátory, např. finanční ohodnocení apod. V podstatě 
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u všech respondentů nějakým způsobem zazněla důležitost rovného přístupu. Obě paní 

ředitelky ve svých odpovědích více zmiňovaly vztahovou stránku práce, páni ředitelé více 

dodržování pravidel a řešení problémů hned a narovinu.  

Další otázka již byla mířena přímo na názor existence vyloženě „ženského“ a „mužského“ 

leadershipu.            

V čem se podle Vás liší „ženský“ a „mužský“ leadership? 

Ředitelka A: „Tak je to možný, že prostě ty ženy bývají víc napjatý, je pravda, že ten muž 

může být víc respektován třeba v tom ženském kolektivu, třeba ty ženy že ho mohou víc, já 

nevím napodobovat, což je může víc i podněcovat k lepší práci, takže…takže, ale zase na 

druhou stranu ten muž nemá takovou tu emoční inteligenci, takové to vcítění, vžít se do 

situace, já nevím, podřízené, která kromě toho, že učí, má doma rodinu a ňáké svoje 

problémy a premenstruační syndrom a podobně, takže po téhle stránce možná ta žena tu ženu 

lépe pochopí, ale …myslím si, že určitě, že určitě je rozdíl, když je vedení mužské a ženské, 

ale zase třeba to ženské vedení bude mít výhodu tam, kde má kolem sebe samé muže.“ 

Ředitelka B: „Myslím, že určitě, určitě. Ženský princip do toho vkládá víc emocí, a i ta 

motivace je dost často směřovaná k emocím, což zase v té škole k tomu docela patří, ty 

emoce, takže ano. A ti muži mají daleko, ehh, to jinak racionálně nastavené ty…prostě jinak, 

jinak, no. Mají jiné způsoby i toho přemýšlení a některé věci se dobře doplňují a některé se 

míjejí prostě.“ 

Ředitel A: „To si opravdu nemyslím. V komerční sféře, kde je tvrdší prostředí, než v tom 

veřejném sektoru, tak si myslím, že jsou schopny uspět ženy – manažerky i muži, tak to 

pohlaví v tom není, tak samozřejmě, že se dá potom vysledovat, že v některých okolnostech 

se drobně lišíme, že ženy mívají v některých věcech jako pud pevnější k dořešení do 

podrobností, muž může v některých věcech být trošičku nad věcí…..to zase záleží na 

osobnosti toho vedoucího pracovníka a nemělo by být nejzásadnější to, jestli to je muž nebo 

žena. Když se vrátíme zpátky do pozice učitele, tak jsem pracoval pod vedoucí ženou, tak i 

pod mužem a nevnímám historicky v tom nějaký zásadní, zásadní rozdíl v těch přístupech, 

nějak pocitově. Tady jde o to, jak se vnímám tím nadřízeným, to je to nejpodstatnější.“ 
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Ředitel B: „On ten ženskej typ toho vedení, občas, ona ta žena na to musí bejt dost 

připravená, musí bejt hodně silná a musí mít schopnost...ehh....opravdu jako říct, no. To je 

u žen trošičku problém, no a hlavní, já si myslím, že ženy...občas je u nich problematická ta 

emoční stránka věci. To znamená, že ony ty city do něčeho vetknou, jo, a to pak působí 

trošičku problémy, no. Já bych řekl, že v tomhle je rozdíl mezi muži a ženami ve vedoucí 

funkci, no, takže takhle, jestli to takhle stačí.“ 

U této otázky došlo ke shodě u obou paní ředitelek, které se domnívají, že rozdíl existuje. 

Obě se domnívají, že ženský styl vedení je více o emocích, o emoční inteligenci. Ženy podle 

jejich názoru mají větší schopnost se díky tomu vcítit do svých podřízených - žen, kterých 

je ve školství převaha. Ředitelka A je toho názoru, že muž – ředitel bude ženami více 

respektovaný, že jej ženy mohou více napodobovat a tím budou i více podněcovány k práci. 

Výhody ženy ve vedení vidí, pokud bude mít kolem sebe samé muže. Tuto výhodu už ale 

více nespecifikovala. Ředitelka B vidí u ženského vedení výhodu při práci s motivací, která 

je založená na emocích, ke kterým má ženský princip blíže. Mužský sty vedení považuje za 

jiný, ale blíže ho nekonkretizovala. Podobného smýšlení, jako paní ředitelky, je i ředitel B. 

i on v tomto stylu vedení vnímá větší emoční náboj. Přemíru citů ovšem považuje za 

problém, ne za výhodu. Jinak si myslí, že žena ve vedoucí funkci musí být oproti muži silná 

a dost připravená. Emoční stránku leadershipu uvedl ředitel B jako jediný rozdíl. Ředitel A 

rozdíl v ženském a mužské leadershipu nevnímá. Zmiňuje příklad komerční sféry, jakožto o 

dost tvrdšího prostředí pro vedoucí funkci    

Jaký styl vedení lidí nejvíce při své práci používáte, případně k jakému máte nejblíže? 

Ředitelka A: „No, ono se to musí nakombinovat. Já třeba ze začátku jsem si myslela, že ten 

liberál je optima, ono není, ono…, ono optimál by to byl, kdyby všichni lidi byli naprosto 

skvělí, což nejsou, že jo. Takže v některých věcech tam ta autorita být musí, prostě něco se 

musí dát befelem, nediskutovat o tom, teď to máme dělat, protože jsem to tak řekla, že jo, 

takhle to prostě je. Samozřejmě je důležité to těm lidem vždycky vysvětlit, jako co mě vedlo 

k tomuhle rozhodnutí, co mě vedlo k té dané věci, to je důležité. Samozřejmě ne všichni 

budou souhlasit, ale to se nedá nic dělat, ten zaměstnavatel pořád ještě má to právo se 

rozhodnout…., když to jde…ehh..ano…na druhou stranu zase tu práci dělají ti lidé, čili ten 
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člověk, aby mohl být za svou práci zodpovědný, …ehh…tak musí mít velké procento 

možnosti to ovlivnit. Takže já si myslím, že jsem liberální v tom, že když dejme tomu jsou 

tady ňáké projekty, tak ty lidi nechám, aby si to zvolili, aby se rozhodli, jestli do toho půjdou 

anebo nepůjdou. Oni pak za to budou zodpovědní, oni mi pak odevzdávají výsledky té své 

práce a musí si do toho co říct?? Takže…ehh, jako si myslím, že tydlety věci je určitě být 

liberální, ale takové ty základy třeba, jak bych chtěla, abychom vystupovali s rodiči, jak bych 

chtěla, abychom jednali s žáky, tak to si myslím, že ten ředitel prostě by tu linii měl dát a ty 

lidi, aby to teda respektovali. Jedině tak se můžete posunout někam dál, že jo. Jestliže 

jednomu učiteli něco povolí a tu samou věc jinýmu nepovolí, tak je to. „ 

Ředitelka B: „Ono se to vždycky přizpůsobuje. Opravdu se pohybuj u konkrétních lidí na 

tom oblouku od řízení, přes to ňáké předávání kompetencí, až opravdu k ňákému kontrole 

výstupu. Takže vlastně od toho řízení k vedení, a k tomu vědomému přebírání kompetencí 

těch lidí, když se opravdu stávají samostatnými. Není to tak, že bych to měla vyloženě …., 

nejsem kontrolor, na to mám naštěstí paní zástupkyně (smích), takže je to hodně, hodně 

demokratické, no asi demokratické. Liberální úplně nejsem, ale mně nepřijde, že opravdu 

jsem schopná se vtěsnat do nějaké té hlavní kolonky, že opravdu ten vějíř je pro mě u 

každého, u každého trošku jinde k dalším aktivitám mám ty lidi docela dobře uvědomělé, 

kde se nacházejí v tom přebírání kompetencí, kolik toho zvládnou, tohle je třeba řídit, tohle 

je potřeba nebo třeba jenom inscenovat a kdo teda potřebuje naopak tu volnost, aby tu svoji 

práci podal maximálně.“ 

Ředitel A: Po dlouhém váhání jsem dotaz ještě ulehčila doplněním Nemusíte to 

zaškatulkovávat, jako demokratický a tak, ale spíš máte to takový jako třeba 

benevolentnější a tak? „To ne, benevolentnější ne, ta pravidla by měla být dodržována a 

nemělo by to být moc pružné, ty mantinely by měly být postaveny opravdu pevně, ale snažím 

se učitele, všechny zaměstnance školy, vnímat jako partnery, to znamená, že nemám v sobě 

100% nastaveno to, že když nápad vymyslel někdo jiný, než já, že bych se apriori k němu 

díval s despektem, spíš se naopak zkouším podpořit tak, aby to šlo, tu kreativnost těch lidech, 

takže myslím, že ta participace a kooperace je, proto máme i sytém škola širšího vedení, 

garantů a tak, se i na tom řízení školy podílí vícero lidí a nepřijde mi to špatné, víc lidí je 

vtaženo do toho úzkýho kontaktu s tím ředitelem.“ 
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Ředitel B: „Hmm, no. Mám rád, když, když se rozhoduje demokraticky, no jenže ono to 

nejde vždycky. Ten demokratickej princip je asi dobrej, když se všichni podílej, většina 

rozhoduje o tom, co se bude dělat a tak dále, jenže fakt je, že ve školství to nikdy nebo často 

nejde tak, že bysme dali všem možnost se vyjádřit nebo všichni, takže se dělaj ráno nějaký 

pracovní skupiny anebo jednotlivci přijdou s nápadem, tak kolem sebe rozdaj pár lidí a 

ňákým způsobem se to to...anebo se řekne bude to a to a takhle a takhle to půjde, dají se 

připomínky, pak se sepíšou připomínky, který jsou blbý a ty dobrý se zapracujou a....a je to. 

Čili, takovýmhle způsobem se snažím, ehh, ňákým způsobem s tady s těma lidma pracovat, 

jo. Je fakt, že v tý škole je to zase specifikum, protože, ehh, ta práce s dětma je úplně jiná, 

máte tu děti, máte tu rodiče, veřejnost, takže, eh, je to něco jinýho, než...já nevím...ve výrobě, 

kde má šéf na starosti plnění plánu a takovýhle věci, my to máme trošičku posunutý jinam, 

no. Ale fakt je, že jsem rád, když někdo přijde s tím, že se mu tohle nelíbí nebo že má tenhle 

nápad, eh, rád si s každým sednu a proberu ten nápad nebo proberu ten problém a snažím se 

z toho něco udělat a pomoc, jo. Takže takhle, no.“ 

 

Většina respondentů začala svůj styl vedení přirovnávat ke „klasickému“ a nejspíš i nejvíce 

zažitému rozdělení podle teorie rysů – autoritativní, demokratický, liberální. Ředitelka A 

uvedla, že zpočátku považovala liberální přístup za ideální, ale vzhledem ke škále 

pracovníků různé zralosti není jeho použití moc praktické. Uvedla, že přístupy se musí 

nakombinovat, že není možný jeden správný přístup. Jsou situace, kdy direktivnost být musí, 

ale vzhledem k tomu, že jejími podřízenými jsou pedagogové, je zapotřebí jim dát i prostor 

pro svobodu v práci a pro míru své zodpovědnosti. V názoru na zkombinování přístupu je i 

ředitelka B. Sama se za úplně liberální nepovažuje. Z „klasiky“ stylů vedení se nejvíce 

přikláněla k demokratickému, ale stejně jako ředitelka A zdůrazňovala, že ta škála přístupu 

je velká – jak uvedla „od toho řízení k vedení“. Svůj pedagogický sbor se snaží postupně 

podle jejich možností dovést k samostatnosti, předávání kompetencí a korigovat míru práce, 

kterou zvládnou, až po míru volnosti, kterou potřebují. Ředitel A považuje při stylu vedení 

za důležité nastavení pevných mantinelů, ale zároveň své podřízené bere jako partnery a 

tvůrčí spolupráci se snaží podporovat. Zakládá si na rovném přístupu, participaci a 

kooperaci. Ředitel B rád rozhoduje demokraticky, když většina rozhoduje, ale upozorňuje, 
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že ve školství to vždy nejde. Vyzdvihuje pomáhání ostatním ve smyslu dát radu a najít 

adekvátní řešení.  

5.4 Pracovní zkušenosti respondentů 

Informace o pracovních zkušenostech jsem shromáždila formou dotazníku, a to z několika 

důvodů. Jednak jsem chtěla mít před samotným rozhovorem už představu o 

respondentových zkušenostech a mít tak možnost se případně na nějaké informace doptat. 

Dalším důvodem bylo, že jsem chtěla rozhovor už především věnovat stylu vedení lidí a 

varianta kombinování s pracovními zkušenostmi by mohla více svádět k odbíhání od tématu 

a možnému většímu rozpovídání se. Výhodou tohoto rozdělení, na dotazník a rozhovor, byla 

snazší evaluace. Otázek bylo celkem 10 + 1 nepovinná a byly rozděleny na informace o 

působení na současné škole a na informace dalších pracovních zkušeností.  

 

Ředitelka A Ředitelka B Ředitel A Ředitel B 

Jak dlouho jste ve funkci ředitele/lky na této škole? 

9 let 6 let 12 let 11 let 

Pracoval/a jste na této škole i na jiné pozici? Pokud ano, tak na jaké? 

výchovný poradce, 

ZŘŠ 

učitelka, ZŘŠ 

 

učitel, ZŘŠ 

 

učitel, ZŘŠ pro 2.st. 

 

Máte zkušenost s vedoucí pozicí i na jiné škole, příp. jinde mimo obor školství? 

(stačí ano/ne, ale můžete i upřesnit) 

ne ne ne ne 

Jaké je na Vaší škole genderové složení pedagogů (počet)? 

50 žen a 5 mužů 55 žen a 7 mužů 44 žen a 8 mužů 42 žen a 8 mužů 

Pokud byste měl/a nyní opět možnost si vybrat povolání, zvolil/a byste znovu 

školství? 

Asi ne, zajímalo by 

mě právo. 

Asi jo Asi ano Ano  
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Čím jste chtěl/a být v době, kdy jste sama navštěvovala základní školu? 

Učitelkou, chvilku i 

zdravotní sestrou 

Nevím, neměla jsem 

jasnou představu, 

později už jsem 

učitelkou být chtěla 

Neměl jsem sny o 

povolání a při volbě 

SŠ jsem se rozhodl 

pro elektrotechnika 

po otci 

Neměl jsem 

vyhraněnou 

představu 

 

Pedagogický obor jste šel/a studovat hned po střední škole? (ano/ne, ale můžete i 

upřesnit) 

Ano, hned po 

gymnáziu jsem šla 

na FF UK 

Ano  Po roce Ne, studoval jsem 

dálkově. 

Proč jste si zvolil/a pro svoji práci základní školu? 

Nejdříve jsem 

pracovala na SŠ, po 

MD jsem se 

nechtěla vracet na 

školu, kde učil i 

manžel. 

 

Vyhovovala mi 

věková skupina 6 – 

15 let. Děti nejsou 

už tak malé, ale 

zároveň nejsou zas 

tak velké, aby 

nebyly ještě tvárné. 

Nejraději pracuji 

s věkovou kategorií 

13 – 15 let 

 

Vyhovuje mi 

věková kategorie 

dětí od 6 do 15 let 

Jaká je Vaše učitelská aprobace? 

Čeština–pedagogika Český jazyk – 

Dějepis 

Matematika – 

Základy techniky 

Český jazyk – 

občanská výchova 

Jaké další profesní zkušenosti máte? 

Žádné lektorství lektorování, výuka 

na PedF, zapojení 

do projektu NIDV, 

MŠMT … 

 

Úředník v PZO 

(Podnik zahranič-

ního obchodu) 
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Vším, čím jste byl/a, byl/a jste rád/a? 

Stejně jako Jan 

Neruda, ano. 

Jo  Zatím pořád ano, i 

když někdy mám 

pocit, že bojuji 

s větrnými mlýny 

Vše mi dalo nové 

poznatky a zkuše-

nosti. I ty špatné se 

pro život hodí… 

 

Respondenti jsou ve funkci ředitele/lky v rozmezí od 6 do12 let, obě paní ředitelky jsou ve 

funkci do 10 let, oba páni ředitelé nad 10 let, všichni mají za sebou na současné škole alespoň 

jedno funkční období. Velikost pedagogického sboru, jemuž jsou leadery, se pohybuje 

v rozmezí od 50 do 62 pedagogů, genderové rozdělení se pohybuje v rozmezí 42 – 55 

učitelek a 5 – 8 učitelů. 

 

Oba ředitelé mají menší pedagogický sbor a více genderově vyvážený. Nejvíce podřízených 

pedagogů (62) má ředitelka B, nejméně (50) ředitel B. Dodatečně dohledanou informací o 

genderového vyvážení zástupců a zástupkyň jednotlivých ředitelů a ředitelek je ta, že ani 

jedna paní ředitelka nemá jako svého zástupce muže, ale pouze ženy a naopak oba páni 

ředitelé si za své zástupce zvolili současně obě pohlaví. Všichni respondenti mají na 

současné škole zkušenost s učitelskou či výchovnou pozicí (ředitelka A jako výchovný 

poradce, ředitelka B a oba ředitelé jako učitelé) a zároveň všichni mají tamtéž zkušenost 
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z pozice zástupce/kyně ředitele/lky školy. Při dotazu na učitelskou aprobaci se ředitelka A, 

ředitelka B a ředitel B shodli, že mají český jazyk v kombinaci s dalším předmětem. Ředitel 

A má aprobaci matematika a základy techniky. U otázky, zda šli pedagogický obor studovat 

hned po střední škole, se obě paní ředitelky shodly, že ano. Oba páni ředitelé jej šli studovat 

později. Na dotaz výběru základní školy jako pracoviště se ředitelka B a oba ředitelé shodli 

na tom, že jim vyhovuje práce s věkovou skupinou žáků odpovídající základní škole, 

ředitelka A tento typ školy zvolila z jiných důvodů. Při otázce dalších profesních zkušeností 

ředitelka A uvedla, že žádné jiné nemá, ředitel B má zkušenosti úředníka a ředitelka B a 

ředitel A mají zkušenosti s lektorováním. Zároveň ředitel A uvedl, že má zkušenost i 

spolupráce s PedF UK, NIDV a MŠMT. Všichni dotazovaní s jinou vedoucí pozicí 

zkušenost nemají. Při dotazu, zda by si v případě možnosti výběru povolání zvolili opět 

školství, se ředitelka B a oba ředitelé shodli, že ano, ředitelka A by nejspíš zvolila jiný obor. 

Na otázku, čím chtěli být, když jako žáci sami navštěvovali základní školu, obě paní 

ředitelky učitelskou profesi uvedly, oba páni ředitelé konkrétní představu neměli. Při 

nepovinné otázce na to, zda vším, čím byli, byli rádi, všichni shodně odpověděli, že ano.    
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Závěr 

Na začátku bakalářské práce byly uvedeny jako výzkumné otázky preference stylu vedení 

lidí v závislosti na pohlaví a profesních zkušenostech ředitelů a ředitelek aktuálně působících 

na základních školách v Praze. V teoretické části je uvedeno, že existence typicky ženského 

a mužského leadershipu není ani potvrzena, ani vyvrácená. Zároveň jsou ale definovány jisté 

prvky, které se více vyskytují v přístupu žen a specifické pro přístup mužů. Prostředí školství 

je pro oblast leadershipu specifické v tom, že je v něm nejenom velké zastoupení žen, ale 

všichni jsou pedagogové, kteří jsou denně při práci se žáky též v roli jistých vůdců/leaderů, 

kteří své žáky někam směřují a formují. Tři respondenti (2 ženy a 1 muž) se shodli na tom, 

že způsob ženského a mužského leadershipu existuje. Specifičnost vedení ženami vnímají 

jako více emocionální. Tento názor se shoduje s genderovým stereotypem, který ženám tyto 

vlastnosti připisuje. Čtvrtý respondent (muž) genderovou rozdílnost ve stylu vedení 

nevnímá. Obě ředitelky si zakládají na dobrých vztazích se svými podřízenými – na 

loajálnosti a vlídném zacházení. Oba ředitelé zase při svém stylu vedení více zdůrazňovali 

dodržování pravidel a rovný přístup. V tomto by se dala najít shoda s výzkumem ženského 

a mužského leadershipu, který uvádí Pauknerová, podle kterého se mužský styl vyznačuje 

větší strukturovaností a dodržováním pravidel. Všichni respondenti se shodli, že rozdíl ve 

spolupráci se ženami či muži, krom malých nuancí, moc nevnímají. Jde jim spíše o 

osobnostní charakteristiku než o příslušnost k jednotlivému pohlaví. Při zjišťování, jaké 

pohlaví svých zástupců si ředitelé a ředitelky volí, bylo zjištěno, že oba ředitelé mají jako 

zástupce ženu i muže, obě ředitelky pouze ženy. Dal by se v tom nalézt genderový rozdíl a 

v podstatě pokračování chování, kdy již od dětství mají ženy tendenci tvořit malá ženská 

společenství, nejčastěji v počtu dvou až tří. Při dotazu na pocit výhody ve své vedoucí pozici 

z pohledu genderu se obě ředitelky a jeden ředitel shodli, že si myslí, že výhodu nějak 

výrazně nevnímají. Druhý ředitel je toho názoru, že žena ve vedoucí funkci to má těžší, a to 

z důvodu, který popisuje i Pauknerová, vzniku ženské rivality a poměřování se. Ředitel 

uvádí, že muži se moc neměří. Při dotazech zaměřených na osobnost leadera se více méně 

respondenti shodli na tom, že příkladnost, rovnost v přístupu k ostatním a podporování při 

práci je pro vedoucí funkci nezbytnost a k tomu humor a charisma nespornou výhodou. 

Výhoda charisma byla uváděna v tom, že je díky němu leader více vnímán, je přesvědčivější 
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a má to při práci, z důvodu většího ovlivnění, jednodušší. Humor byl zase pozitivně 

hodnocen z důvodu možnosti většího přiblížení se k pracovníkům a pomoc překonávat 

náročné situace. Jeden z ředitelů ale upozornil na hranici mezi humorem a zesměšňováním, 

kterou vedoucí pracovník nesmí překročit. Na téma důvodu malého počtu mužů ve školství 

se 3 respondenti (2 ženy a 1 muž) shodli na nedostatečném finančním ohodnocení, čtvrtý 

respondent (muž) deficit považuje za důsledek toho, že je učitelská profese pro muže málo 

atraktivní a bez společenské prestiže. Řešením se nabízí vyšší plat, možnost kariérního 

postupu a zvýšení společenské prestiže, např. skrze média. To jen potvrzuje tvrzení 

Labischové a Gracové, které je uvedeno výše v „gender ve školství“.      

Všichni respondenti mají srovnatelnou velikost pedagogického sboru a za sebou 1 – 2 

funkční období. Všichni si na současné škole prošli dvěma pozicemi (3 jako učitelé, 1 jako 

výchovná poradkyně, všichni jako zástupci ředitele). Tři respondenti (2 ženy, 1 muž) mají 

ve své aprobaci učitelství českého jazyka v kombinaci s dalším předmětem. Jeden 

respondent (muž) má aprobaci učitelství matematiky s dalším předmětem. Shodou okolností 

jsou 3 základní školy i částečně zaměřené na rozšířenou výuku jednoho předmětu, ale ani 

jeden respondent tento předmět v aprobaci nemá a nemá s ním ani jiné další pracovní 

zkušenosti. Všichni respondenti si práci na základní škole vybrali z důvodu vyhovující 

věkové skupiny. Ani jeden respondenti nemá zkušenost s jinou vedoucí funkcí. Dva 

respondenti (muž a žena) mají i další pedagogickou zkušenost (lektorování, spolupráce na 

výzkumu). Jedna respondentka nemá mimo prostředí školy žádnou zkušenost a čtvrtý 

respondent krátce pracoval jako úředník. V dětství obě paní ředitelky učitelkami být chtěly 

a též po střední škole šly pedagogický obor hned studovat. Oba ředitelé v dětství o profesi 

učitele představu neměli a ani po střední škole pedagogický obor studovat nešli. Je zde patrná 

paralela s genderovými rolemi, kdy již malé dívky k profesím, jako je učitelka inklinují a 

kluci ne.  

Podle typologie temperamentu, jejíž zaměření nebylo cílem této bakalářské práce, ale jistá 

souvislost s preferovaným stylem vedení by být mohla, dva respondenti (1 žena, 1 muž) 

uváděli jako vhodného vedoucího pracovníka sangvinika, jeden respondent (muž) cholerika 

kombinovaného s flegmatikem a čtvrtý respondent (žena) za ideálního uváděla sangvinika 

kombinovaného s flegmatikem. Při volbě stylu vedení se respondenti nezávisle na pohlaví 

nejvíce shodli na tom, že částečně autoritativní styl je nezbytný. Tři respondenti (2 muži, 1 
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žena) jej doplňují demokratickým přístupem, čtvrtý respondent (žena) přístupem liberálním. 

Všichni respondenti, nezávisle na genderu, se ale shodli na tom, že je zapotřebí kombinace 

několika stylů a ty dle situace přizpůsobovat. Potřebují ke své práci dostatečnou flexibilitu. 

Pokud by se výběr stylu netýkal „klasického“ rozdělení, měl by styl vedení současných 

ředitelů a ředitelek nejblíže ke kombinaci situačního, transformačního, participativního a 

versatilního leadershipu, a to nezávisle na pohlaví. Spíše než styl vedení podle genderu, se 

styl volí podle pracovníků, v tomto případě zaměřeném na pedagogy s převahou žen. 

Transformační a participativní leadership zdůrazňuje úlohu leadera, která je v prostředí 

školy stěžejní, a navíc i pro samotné učitele (ženy i muže) může být inspirativní při práci se 

žáky. Situační a versatilní leadership pak umožňuje potřebnou flexibilitu vedení. Navíc jak 

výše uvádí Blažek, tak situační vedení se dá dobře aplikovat i při adaptaci nového 

pracovníka, což je téma uvádějícího učitele, a to je ve školství stále aktuální.  

Jediným znatelnějším rozdílem mezi řediteli a ředitelkami je v tom, že ředitelky si více 

zakládají na vzájemných dobrých vztazích a jednání s podřízenými. Jinak všichni čtyři 

respondenti mají srovnatelné pracovní zkušenosti. 

Při otázce, zda by si dotazovaní ředitelé a ředitelky, kdyby měli možnost, tak opět si vybrali 

práci ve školství, tak 3 (2 muži, 1 žena) odpověděli ano, čtvrtá respondentka by si zvolila 

oblast práva. Na dotaz, jestli vším, čím byli, byli rádi, všichni shodně odpověděli, že ano. 
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Příloha 1 

1) Jak dlouho jste ve funkci ředitele/telky na této škole? 

2) Pracoval/a jste na této škole i na jiné pozici? Pokud ano, tak na jaké? 

3) Máte zkušenost s vedoucí pozicí i na jiné škole (typ školy), příp. jinde mimo obor 

školství? (stačí ano/ne, ale můžete i upřesnit) 

4) Jaké je na Vaší škole genderové složení pedagogů (počet)?     

5) Pokud byste měl/a nyní opět možnost si vybrat povolání, zvolil/a byste znovu školství? 

6) Čím jste chtěl/a být v době, kdy jste sám/a navštěvoval/a základní školu? 

7) Pedagogický obor jste šel studovat hned po střední škole? (stačí ano/ne, ale můžete i 

upřesnit) 

8) Proč jste si zvolil/a pro svoji práci základní školu? 

9) Jaká je Vaše učitelská aprobace? 

10) Jaké další profesní zkušenosti máte? 

Bonusová nepovinná otázka) Vším, čím jste byl/a, byl/a jste rád/a? 
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Příloha 2 

1) Myslíte si, že je důležité mít ve vedoucí pozici charisma?  

2) Spolupracuje se Vám lépe s muži anebo se ženami, či spolupráci nevnímáte rozdílně? 

3) Myslíte si, že máte jako muž/ žena ve své pozici nějakou výhodu? Jestli ano, tak jakou? 

4) Na co při práci se svými podřízenými (myšlen pedagogický sbor) kladete největší důraz? 

5) V čem se podle Vás liší „ženský“ a „mužský“ leadership? 

6) Jaký jste osobnostní typ? (sangvinik, cholerik, …apod.) A jaký myslíte, že je pro 

„lídroství“ nejvíce vhodný? 

7) Jaký styl vedení lidí nejvíce při své práci používáte, případně k jakému máte nejblíže? 

8) Považujete smysl pro humor pro vedoucí funkci za důležitý? 

9) Proč si myslíte, že ve školství pracuje méně mužů (na učitelských i vedoucích pozicích 

MŠ, ZŠ)? 

10) Co by podle Vás pomohlo, aby se podíl mužů ve školství zvýšil? 

 

 


