
8 Přílohy 

8.1 Seznam oslovených ZUŠ  
Soukromá základní umělecká škola Orphenica, spol. s. r. o.  

Škola Jaroslava Ježka, mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově 

postižené, Praha 1, Loretánská 19 a 17  

Veselá škola – církevní základní škola a základní umělecká škola   

Základní umělecká škola, Praha 1, Biskupská 12  

Základní umělecká škola, Praha 1, U půjčovny 4  

Základní umělecká škola Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21  

Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, základní umělecká škola  

Základní umělecká škola, Praha 3, Štítného 5  

Soukromá základní umělecká škola Music Art, v. o. s.  

Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114  

Základní umělecká škola Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673  

Základní umělecká škola PRO ARTE VIVA, s. r. o.  

Základní umělecká škola Vadima Petrova  

Základní umělecká škola, Praha 4 – Nusle, Lounských 4/129  

Erika Krtková – Klavírní škola HARMONY  

Základní umělecká škola, Praha 5 – Košíře, Na Popelce 18  

Základní umělecká škola Klementa Slavického, Praha 5 Radotín, Zderazská 6  

Soukromá základní umělecká škola – Škola pro radost, v. o. s.  

Základní umělecká škola, Praha5, Štefánikova 19  

Fakultní základní umělecká škola Hudební a taneční fakulty AMU v Praze  

Základní umělecká škola Praha – Zbraslav  

Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o. p. s.  

Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/1100 B  

Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879  

Základní umělecká škola Blatiny, Praha – Řepy, Španielova 50/1129  

Základní umělecká škola Charlotty Masarykové  

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16  

Základní umělecká škola, Praha 8, Klapkova 25  

Základní umělecká škola, Praha 8, Taussigova 8  

Základní umělecká škola, Praha 9, U Prosecké školy 92  

Základní umělecká škola, Praha 9, Učňovská 1  

Základní umělecká škola Marie Podvalové, Praha 9 – Čakovice, Cukrovarská 1  

Základní umělecká škola, Praha 9, Ratibořická 30  



Základní umělecká škola LYRA s. r. o.  

Základní umělecká škola, Praha 10, Bajkalská 11  

Základní umělecká škola, Praha 10 – Hostivař, Trhanovské náměstí 8  

 

  



8.2 Dotazník  

Vstupní část  

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,  

na základě našeho telefonického rozhoru Vám posílám k vyplnění dotazník, který bude 

sloužit jako podklad k výzkumu na základních uměleckých školách v Praze. Výzkum je 

součástí mé bakalářské práce, jejímž tématem je Profesní motivace ředitelů základních 

uměleckých škol v Praze a je zaměřena na motivační a demotivační faktory, které Vás vedly 

k nástupu do vedoucí funkce, které na Vás působí po dobu působení ve funkci  a na analýzu 

demotivačních faktorů, které na Vás působí při výkonu náročné vedoucí funkce. Dotazník 

obsahuje pouze 15 otázek, u kterých pouze označíte vybranou odpověď  a tím Vám jeho 

vyplnění zabere jen kolem 5 minut.  

                                 Předem Vám velmi děkuji za Váš čas strávený s vyplněním dotazníku.  

Druhá část – použité otázky  

1. Jaká je cílová kapacita Vaší školy?  

a) do 500 žáků  

b) 501–1000 žáků  

c) 1001 a více žáků  

  

2. Jak dlouho působíte ve vedoucí funkci?  

a) méně jak 6 let  

b) 7–12 let  

c) do 24 let  

d) 25 a více let  

  

3. Jaký impulz u Vás vzbudil zájem o práci ředitele školy?  

* u této otázky můžete označit více odpovědí, pokud tak učiníte, označte jejich intenzitu od 1 do 5 (1 nejslabší  
– 5 nejsilnější)  

a) budování kariéry   

b) podnět kolegů  

c) nespokojenost s předchozím vedením   

d) podnět rodiny a přátel   

e) vlastní seberealizace   

f) jiný  

 



              (uveďte jaký)  

  

4. Ovlivňuje Vaši práci motivace?  

a) ano  

b) ne  

  

  

5. Je Vaše motivace dostatečná?  

a) ano  

b) ne  

  

6. Probíhá na Vaší škole výuka pro seniory v rámci Akademie umění a kultury 

pro seniory? a) ano  

b) ne  

  

7. Jaké motivační faktory Vás vedou k setrvání ve funkci ředitele/ky školy?  

* u této otázky můžete označit více odpovědí, pokud tak učiníte, označte jejich intenzitu od 1 do 5 (1 nejslabší  
– 5 nejsilnější)  

a) finanční ohodnocení   

b) vlastní seberealizace   

c) kolektiv spolupracovníků   

d) spokojenost žáků a rodičů  

e) úspěchy žáků  

f) výuka seniorů  

g) úspěšné akce školy  

h) pracovní doba   

i) klima školy  

j) prestiž školy  

k) jiné   

                          (uveďte jaké)  

  

8. Změnily se Vaše motivační faktory po dobu působení ve vedoucí funkci? a) 

ano  

b) ne  

  

9. Jaké demotivační faktory působí na Vaši práci?  

* u této otázky můžete označit více odpovědí, pokud tak učiníte, označte jejich intenzitu od 1 do 5 (1 nejslabší  
– 5 nejsilnější)  

a) finanční ohodnocení   



b) kolektiv pracovníků  

c) pasivita kolegů  

d) neochota k novým přístupům a metodám   

e) žáci   

f) výuka seniorů  

g) pracovní doba  

h) zřizovatel   

i) narůstající administrativa  

j) negativní společenské vnímání profese   

k) jiné   

                          (uveďte jaké)  

  

  

10. Změnily se Vaše demotivační faktory po dobu působení ve vedoucí funkci? 

a) ano  

b) ne  

  

11. Kolik je Vám let?  

a) méně jak 40let  

b) 41–50 let  

c) 51–60 let  

d) více jak 60 let  

  

12. Jaké máte vzdělání?  

a) středoškolské s maturitou  

b) vyšší odborné na konzervatoři  

c) vysokoškolské  

  

13. Máte vzdělání v oboru školského managementu?  

a) ano  

b) ne  

  

14. Pracujete ještě jako výkonný umělec?  

a) ano  

b) ne  

  



15. Jaké je Vaše pohlaví?  

a) muž  

b) žena  

  

  

  

  

  


