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ABSTRAKT 

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

pražských základních škol. Cílem práce je zjistit, zda ve školství, jakožto ve feminizovaném 

prostředí, lze uplatňovat teorii mužského a ženského leadershipu. Tato teorie leadershipu 

byla zatím ověřována v komerční sféře, a proto je i cílem tuto teorii rozšířit o oblast školství 

v prostředí základních škol v Praze.  

První teoretická část práce je věnována představení leadershipu a genderu. Druhá praktická 

část je věnována vyhodnocení rozhovorů a dotazníků a zkoumá spojitost mezi genderem a 

leadershipem. 

Strukturovaný rozhovor je zaměřen na styl vedení lidí doplněný o názor na genderovou 

tematiku samotných ředitelů a ředitelek škol. V rozhovoru jsou některé otázky zaměřeny i 

na osobnost leadera, která je v prostředí školství obzvláště důležitá. Dotazník, který ředitelé 

a ředitelky vyplňovali před realizací rozhovoru, je použit pro získání bližších informací o 

nich samotných a o jejich profesních zkušenostech. Na tematiku ženského a mužského 

leadershipu je nahlíženo i pohledem učitelů. Jejich názory na leadera, genderovou spolupráci 

mezi sebou a mezi jejich nadřízenými, byly zjišťovány formou on-line dotazníku. 

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 ve školství, jakožto ve feminizovaném prostředí, tzv. 

ženský a mužský leadership. 
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gender, genderové sociální role, leadership, školství, manažerský styl, management 

 



ABSTRACT 

 

The bachelor thesis deals with the comparison of leadership styles in leading positions in 

Prague primary schools. The aim of this work is to find out whether the theory of male and 

female leadership can be applied in education as a feminized environment. This theory of 

leadership has so far been verified in the commercial sphere, and therefore the goal is to 

extend this theory to the area of education in the primary school environment in Prague. 

 

The first theoretical part is devoted to introducing leadership and gender. The second 

practical part is devoted to the evaluation of interviews and questionnaires and examines the 

connection between gender and leadership. 

 

The structured interview is focused on the style of leadership, supplemented by the opinion 

on gender themes of men and women working as principal. In the interview, some questions 

are also focused on the personality of a leader who is particularly important in the school 

environment. The questionnaire, which the directors filled in before the realisation of the 

interview, is used to get more information about them and their professional experiences. 

The issue of female and male leadership is also viewed by teachers. Their opinion about the 

leader, gender cooperation among themselves and their superiors were investigated through 

an online questionnaire. 

 

The environment of the same city is chosen because of the respondents' comparable working 

conditions. At the same time, all schools have comparable conditions for functioning due to 

the possible comparison of the workload of individual managers. On the base of the research, 

it is found out how much the concept of leadership is the same for all respondents and to 

what extent it is different in gender and whether it is possible to apply so-called female and 

male leadership in education as a feminized environment. 
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Úvod 

Ve školství na různých pozicích pracuji téměř 17 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. 

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 je disciplína leadershipu a samotná osobnost leadera významná. 

Přijde mi tato role o dost náročnější při zjištěném faktu, který uvádí Trojan (2014), 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.  

Položila jsem si proto otázku Má gender vliv na způsob vedení lidí na základních školách v 

Praze? Jaký styl vedení lidí na základních školách v Praze používají, na postu ředitele školy, 

muži a jaký ženy? Zároveň jsem při zájmu o tematiku ženského a mužského leadershipu 

narazila pouze na oblast komerční sféry (banky, pojišťovny apod.), a proto je i cílem 

bakalářské práce alespoň trochu rozšířit pohled na tuto tematiku o oblast základního školství 

v Praze. 

Bakalářská práce je členěna na vymezení pojmu gender i se zaměřením na oblast školství, 

na styly vedení lidí s ohledem na reálnou uplatitelnost ve školství a na teorii ženského a 

mužského leadershipu. Kromě vyhodnocení rozhovorů s řediteli a ředitelkami škol je dán 

prostor pohledu na genderovou spolupráci i učitelům a učitelkám ze stejného typu škol jako 

ředitelé. 
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1 Vést neznamená řídit 

Nejdříve je třeba 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). Zároveň s tím 

se váže i vysvětlení rozdílu ve významu slova manažer a významu slova 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). Armstrong řízení definuje jako rozhodování o tom, co dělat a následné 

zajištění, aby se tak udělalo, a to efektivně s pomocí všech zdrojů. Účelem řízení se pak stává 

vnesení do úkolů systém, řád, předvídatelnost, logiku a důslednost do nejvyšší míry, kterou 

jen rychle se měnící prostředí umožňuje. Vedení je podle něj proces „vytváření a sdělování 

vize budoucnosti, motivování lidí a získávání jejich oddanosti a angažovanosti“, neboť se 

zaměřuje na to nejdůležitější, tedy na lidi (Armstrong, Stephens, 2008, s. 16 – 17). Trojanová 

rozdíl mezi vedením a řízením zdůvodňuje tak, že při vedení jde hlavně o „spolupráci 

vedoucího pracovníka s podřízenými. Tím se vedení odlišuje od řízení, kladoucího důraz 

spíše na příkazy a hierarchii nadřízenosti a podřízenosti“ (Trojanová, 2017, s. 13). Rozdíl 

mezi manažerem a lídrem spočívá 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“ 
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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. Zjednodušeným výrazem by mohlo být oslovení indiánského 

charakteru „Ten, co vede“. Za leadership/lídrovství je pak považován samotný proces vedení 

lidí. Veber překlad pojmu leadership do češtiny uvádí jako „…vůdcovství, schopnost 

(umění) vést lidi“ (Veber et al., 2014, s. 59). 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. 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 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=159522/151167_0_


11 

 

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 

vzniklo 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 

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. 
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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 

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). Transakční styl 

vedení bývá označován za mužský anebo tahy hard, transformační naopak za ženský anebo 

také soft. 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 
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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 

organizace (Jarošová, Pauknerová, Lorencová, 2016, s. 15). Trojanová (2017), jako důkaz 

vlivu leadera v pracovním prostředí na své podřízené (ve věku nad 30 let) uvádí výsledky 

výzkumu, podle kterých je pro 23 % pracovníků vzorem právě leader. Je hned na druhém 

místě v celkovém žebříčku, na prvním místě jsou členové rodiny.  

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 
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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 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). 

 

 

 

 

 

 



15 

 

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. Tureckiová pojem styly vedení 

popisuje jako „…obvyklé způsoby jednání manažera/lídra ve vztahu ke skupině, kterou 

vede, a k jejím jednotlivým členům. Bývají znázorňovány jako kontinuum dle možnosti 

členů skupiny podílet se na řídících procesech, zejména na rozhodování“ (Tureckiová, 2011, 

s. 99).  

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 chování 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 
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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 

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 
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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).  

     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). 
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Obr. č. 1: Situační vedení, převzato z https://publi.cz/books/171/images/pics/8.jpg 

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). 

 

https://publi.cz/books/171/images/pics/8.jpg
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Obr. č. 2:Manažerská mřížka, převzato z https://managementmania.com/cs/manazerska-

mrizka 

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. 

https://managementmania.com/cs/manazerska-mrizka
https://managementmania.com/cs/manazerska-mrizka
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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 

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. 
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     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“ 

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). 

2.5 Od autority k demokracii 

Další styly vedení se vyvinuly z teorie rysů a jsou založeny na míře direktivnosti a 

participace pracovníků nadřízeným. Nejvíce direktivním přístupem je styl autoritářský, tzv. 

„vykořisťovatelský“ styl, kdy manažer převážně svoji moc zneužívá. Tureckiová jej řadí 

mezi naprosto neefektivní styl, který „odporuje nejen principům organizačního leadershipu, 

ale také efektivnímu managementu“ (Tureckiová, 2011, s. 99). Jedná se o šikanu ze strany 

nadřízeného, tzv. bossing. 

Direktivností dále převažující je styl autoritativní. Je založen na striktnosti, důsledném 

vyžadování plnění úkolů a bez jakéhokoliv vlastního angažování podřízených ve smyslu 

přínosu vlastního nápadu, manažer rozhoduje ve všem sám. Tento způsob vedení je vhodný 
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pro období krize, která vyžaduje okamžité jednání. Tureckiová tento styl doplňuje ještě o 

variantu benevolentně-autoritativní styl tzv. poslední mohykán, kdy manažer rozhoduje sám 

z důvodu ulehčení rozhodování ostatním. Je to styl, který nebývá většinou efektivní a ani 

neumožňuje rozvíjení pracovníků (Tureckiová, 2011, s. 99).  

Styl, kde je míra direktivnosti a participace vyvážená je označován jako konzultativní. 

Manažer svá rozhodnutí předem konzultuje s podřízenými a rozhoduje se na jejich základě. 

Tento způsob vedení je vhodný k rozvíjení jednotlivých pracovníků. 

Pokročilá míra podílení se podřízených na pracovních činnostech je stylem participativním. 

V této formě je již vedení ve fázi, kdy manažer/leader rozhodování spíše moderuje a 

usměrňuje jeho průběh. Vyhrává to rozhodnutí, které členové týmu považují za nejlepší a to 

bez ohledu, kdo je jeho autorem. Variantou tohoto stylu je týmové vedení, které se značí 

vysokou podporou práce týmu. V obou případech se jedná o rozvoj sounáležitosti 

s organizací. 

Vysoká participace pracovníků se nachází ve stylu delegativním. Je založen na velké důvěře 

mezi nadřízeným a podřízeným, pro které je velmi motivující. U pracovníků se předpokládá 

ochota a schopnost svěřené úkoly zodpovědně plnit.  

Tureckiová uvádí i rozšířenou variant delegování a tou je zmocňování. „Předpokladem je 

možnost, schopnost a ochota pracovníků „jít se svojí kůží na trh“ a chovat se jako „vnitřní 

podnikatelé“ nebo „dobří správci organizace“ (Tureckiová, 2011, s. 100). 

Trojanová (2017) uvádí, že v literatuře se styly konzultativní, participativní a delegativní 

uvádějí souhrnně jako styl demokratický. Zároveň Trojanová ještě doplňuje, že se 

v literatuře někdy za stylem delegativním uvádí styl liberální. Dává podřízeným „volnou 

ruku“, aniž by byla předána konkrétní zodpovědnost.     
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3 Gender aneb muži versus ženy 

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

Biologické zaměření, tzv. biologický determinismus, se orientuje na rozdílnost mezi muži a 

ženami ve smyslu evoluce, genetiky a podobně a jak Pavlík uvádí, tak „v každém případě 

není jasné, proč by biologické rozdíly měly nutně vést k mužské nadvládě“ (Jarkovská, 

Pavlík, Smetáčková, Helšusová, Valdrová, 2006, s. 9). Smetáčková v rámci genderových 

studií uvádí i nepravdivost biologického esencialismu, který je založen na tom, že rozdílnost 

vlastností a chování jednoznačně pramení z biologické danosti. V souladu s tímto názorem 

je i fakt, že všichni lidé nemohou být typickými muži anebo typickými ženami, pokud budou 

hodnoceny na základě tří biologických hledisek – genetická výbava (chromozomy), 

hormony, vnější a vnitřní pohlavní orgány. Pro ilustraci Smetáčková uvádí Turnerův 

syndrom, kterým trpí lidé s chromozomem XO (ženy mají chromozomy XX, muži XY) a 

kteří se následkem absence chromozomu Y vyznačují ženskými vnějšími pohlavními 

orgány, ale současně jim chybí ženské pohlavní orgány vnitřní. Na základě toho, že jako 

ženy vypadají, jsou i vychovávání stejně jako s „běžné“ biologické ženy. Podle 

psychologických výzkumů pak tito lidé vykazují vysokou míru femininity, ač jim chybí 

ženské hormony a některé ženské orgány (Smetáčková, Vlková, 2005, s. 18 - 19).  Ale směr 

biologické rozdílnosti 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). Pavlík k historii genderu dodává, že hlavními otázkami bylo, proč se ve společnosti 

rozdíly mezi muži a ženami považují za významné a proč je společnost založená na mužské 

dominanci. Pavlík i jako příklad mužské nadřazenosti uvádí český jazyk, kde je normou tzv. 

generické maskulinum1. Další ilustrací je křesťanství, kde „Ježíš je muž, Boha oslovuje jako 

otce, jeho učedníci jsou všichni muži, svědectví o jeho životě vydávají výhradně muži atd.“, 
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Pavlík tyto příklady shrnuje slovy „maskulinita je normou lidství i božství a bylo by asi 

naivní se domnívat, že tyto charakteristiky základních symbolických systémů neovlivňují 

naše myšlení a vnímání sociálního života (Jarkovská, Pavlík, Smetáčková, Helšusová, 

Valdrová, 2006, s. 9).  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). Pavlík připomíná, že jakékoliv femininní a 

maskulinní chování je pro každou kulturu specifické a historicky dané a pro kontrast uvádí 

sociální chování kmene Čambuli v Nové Guineji, které antropoložka Margaret Mead 

popsala již v roce 1935 a to tím, že muži a ženy tamější společnosti se chovají přesně naopak, 

než jak jsme zvyklí u nás. Muži jsou ti, kteří se starají o druhé, pečují o svůj vzhled, jsou 

půvabní a nosí šperky, naproti tomu ženy patří k těm, které jsou dominantní, šperky nenosí 

a řeší ekonomické a obchodní záležitosti (Jarkovská, Pavlík, Smetáčková, Helšusová, 

Valdrová, 2006, s. 9 - 10). Kulturní pestrost a zažité představy o mužských a ženských rolí 

uvádí i Jarkovská a ukazuje to na příkladu, kdy v Evropě je praní prádla považováno spíše 

za ženskou činnost, kdežto v Indii je tento druh práce výhradně záležitost mužů. Nadále 

Jarkovská o procesu socializace, jakožto začleňování člověka do kultury v dané společnosti 

a porozumění jí, píše, že „obvykle proběhne tak dokonale, že lidem hodnoty a zvyklosti 

jejich kultury připadají naprosto přirozené a univerzálně platné“ (Smetáčková, Vlková, 

2005, s. 26). Nesporný vliv na utváření celé osobnosti má jak rodina, tak i škola, ale i celá 

společnost. Díky těmto vlivům se člověk učí společenským hodnotám, očekávanému 

chování, a i očekávaného chování mužů a žen. 

1užívání podstatných jmen rodu mužského pro souhrnné označení mužů i žen, např. zaměstnanci, pracovníci, 

politici, učitelé, které je v rámci úsilí o emancipaci mužů a žen doporučováno v jazyce a řeči zredukovat 

https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/emancipace
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Jarkovská ilustruje, jak již od dětství jsou dívky a chlapci formovány do rolí – dívky jsou od 

mala podporovány ve hře na maminku a jako hračky jsou jim především dávány kočárky, 

panenky, kuchyňky, dětské verze náčiní na úklid apod. Chlapci zase dostávají auta, 

soupravičky nářadí, platové pistole a ti, kteří jsou „zrazováni od her s panenkami, mohou 

mít později s hraním role otce problém“ (Smetáčková, Vlková, 2005, s. 27 - 28). I 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 v reklamách jsou muži ukazováni ve větším spektru 

povolání a jsou dosazováni do rolí jakýchsi hrdinů, v zaměstnání jsou zobrazováni jako 

podnikatelé, manažeři, sportovci 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, 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). 

Další výzkum zaměřený na současnou českou společnost ukazuje, že u nás je stále dosti 

vysoká preference tradičních rolí žen a mužů. Hlavním úkolem ženy je péče o domácnost 

(vaření, uklízení) a na muži je zajišťování rodiny hlavně po finanční stránce. Velká část 

české populace je přesvědčena o tom, že by v rodině mělo docházet k rovnoměrnému sdílení 

činností (zájmy, sebevzdělávání, udržování společenských kontaktů), ale 64,3% se shodlo 

na tom, že finanční zajištění náleží muži a 72,1% je přesvědčena o tom, že vaření náleží ženě 

(Šmídová, Vávra, Čížek, 2017, s. 47). Smetáčková v rámci utváření genderové identity 

neopomíná vliv sociálního učení, kterému se děti učí formou pozorování nápodoby chování 

dospělých lidí stejného pohlaví, zvláště rodičů. Odpovídající chování je odměňováno, 

nevhodné trestáno a nepřímé posilování žádoucího chování probíhá i formou pozorování 
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důsledků u druhých osob. Smetáčková dále uvádí, že děti si za své vzory vybírají zvláště 

lidi, kteří mají nějakou moc a jejich chování vychází ze souladu genderového chování. 

Chlapci si proto málokdy za vzor vybírají ženy, kdežto dívky často napodobují muže 

(Smetáčková, Vlková, 2005, s. 20). 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). 

V souladu s genderovým stereotypem je i v této práci u grafů pro barevné znázornění 

kategorie „muži“ použita „typická“ modrá barva a pro ženy „typická“ barva červená.  

3.1 Gender ve školství  

Současné označení „feminizace“ učitelství se používá v případě převažujícího zastoupení 

žen. Smetáčková uvádí, že za feminizované povolání je označeno to, ve kterém více jak dvě 

třetiny všech pracovníků tvoří ženy. V takovémto kolektivu se následně mění i 

charakteristiky povolání – „ztrácí společenskou prestiž a snižuje se množství finančních 

prostředků, které jsou dané oblasti poskytovány, včetně průměrné mzdy. Dále dochází 

k poklesu profesionálních standardů a rozvolňují se pracovní nároky. To zpětně způsobuje 

zhoršování pracovních podmínek“ (Smetáčková, Vlková, 2005, s. 73). 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). 

Jarkovská se Smetáčkovou uvádějí, že až do středověku, do doby než církve začaly zakládat 

školy pro nemajetné, byla možnost vzdělání pro ženy velmi omezená a nejenom to, ale bylo 

určeno jen pro majetné muže a ženy. Základem vzdělání bylo tzv. trivium – počítání, psaní 

a matematika. Po této fázi se již vzdělání mužů začalo lišit, neboť bylo delší a krom 

praktických dovedností jako byl lov a tanec se muži nadále vzdělávali ve filosofii, 

matematice, rétorice atd. Šlo o obory, které měly celkově rozvíjet osobnost muže. Vzdělání 

majetných žen bylo znatelně kratší a všechny obory jako např. cizí jazyky, zbožnost a hudba 

se vztahovaly k roli manželky, společnice či matky (Jarkovská, Pavlík, Smetáčková, 
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Helšusová, Valdrová, 2006, s. 15). Zavedením povinné školní docházky Marií Terezií 

nastalo období, kdy se podmínky všech chlapců a dívek na vzdělání srovnaly. Koncem 19. 

století tvořily ženy z celkového počtu učitelů v měšťanských a národních školách pouze 1%.  

Změna v zaměstnanosti žen nastala až vlivem 1. a 2. světové války. „Po první světové válce 

zastoupení žen ve školství stouplo na zhruba 30%, po druhé světové válce se počet žen ve 

školách, zvláště základních, zněkolikanásobil. Zaměstnávání žen vyvolala ekonomická 

potřeba zvýšit množství pracovních sil“ (Smetáčková, Vlková, 2005, s. 73). Smetáčková 

dále uvádí, že i přesto, že se ženy více zapojily do pracovního procesu, nezměnilo se nic 

z jejich dosavadního postavení v rodině, musely skloubit život pracovní i ten v domácnosti. 

Vlivem preferování některých zaměstnání, která byla vhodná jak po fyzické stránce, tak po 

časové (možnost zkombinování s prací v domácnosti) se zaměstnání začala vnímat a 

prezentovat jako ženská (Smetáčková, Vlková, 2005, s. 73). Ženy se na učitelské pozice 

v Čechách začaly dostávat až v 2. pol. 20. století. Bylo to zapříčiněno neumožněním ženám 

dosáhnout vyššího vzdělání. Postupné změny začaly nastávat 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 1901 získala 

Marie Zdenka Baborová první doktorát z filozofie a Marie Fabiánová doktorát 

z matematiky. V roce 1902 promovala Anna Honzáková jako první lékařka (Smetáčková, 

Vlková, 2005, s. 76). 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 z důvodu plného věnování se výuce a výchově 

žáků a žákyň. 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 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 (možné srovnání s podílem ředitelů a ředitelek na školách – 
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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, 2013, s. 22). Smetáčková procentuální složení učitelského sboru (silná převaha 

žen) bere tak, že je to jistým potvrzením genderových rolí z pohledu působení na žáky a 

žákyně. Díky častému označení učitelství jakožto „pomáhající“ profese nadále potvrzuje 

genderovou představu o tom, „že ženy mají potřebu a dispozici pomáhat a pečovat o druhé 

více než muži“ (Smetáčková, Vlková, 2005, s. 75). Jarkovská se Smetáčkovou vysvětlují, že 

již odmala během školní docházky se děti učí rozdělení oborů na mužské a ženské podle 

preference předmětů, které vyučují častěji muži (přírodní vědy a technické obory), a které 

častěji ženy (humanitní předměty). Toto zažité uspořádání pak hraje významnou roli při 

volbě školy, protože je daleko těžší si vybrat obor, který není tradiční pro dané pohlaví, např. 

chlapec může být zrazován od volby zdravotnické školy a dívka od zvolení technického 

oboru (Jarkovská, Pavlík, Smetáčková, Helšusová, Valdrová, 2006, s. 18). Helšusová 

upozorňuje na dlouhodobost feminizovaného působení na žáky a žákyně během jejich 

celkové školní docházky. Uvádí, že žáci jsou během základní a střední školy tomuto 

působení vystaveni 12 let, v případě docházky do mateřské školy až 18 let života „kdy se 

plně realizují základní socializační procesy u dítěte a dochází k zásadnímu utváření 

genderových vzorců v souladu s převládajícími společenskými představami“ (Jarkovská, 

Pavlík, Smetáčková, Helšusová, Valdrová, 2006, s. 24). Helšusová dále uvádí, že ve škole 

je pomyslným vrcholem post ředitele či ředitelky a jejich zástupce či zástupkyně a 

paradoxem bývá, že v prostředí, kde výrazně dominují ženy, této pozice dosahují častěji 

muži, „objevuje se zde klasické stereotypní hodnocení, kdy je muž vnímán jako manažer, 

jako ten, kdo umí rozhodovat a určovat druhým práci. Samy ženy-učitelky se někdy zříkají 

možnosti vést školu s odůvodněním, že by je nikdo neposlouchal, že i tak mají práce dost 

atd.“ (Jarkovská, Pavlík, Smetáčková, Helšusová, Valdrová, 2006, s. 22, 24). Trojanová 

(2017) uvádí, že podle výzkumu McKinsey z roku 2012 usiluje o vedoucí pozice 36% mužů, 

ale jen 17% žen. A díky vyššímu procentu mužů je i vyšší procento jejich konečnému 

zastoupení ve vedoucí funkci. 

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. 
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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 výsledek 

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).     

 

Graf č. 1: genderové složení studentů pedagogických fakult  

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

 

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


30 

 

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). 

3.2 Mužský a ženský 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 

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, obchodu a služeb) byl mezi léty 2002 – 2014 proveden 

výzkum, který měl „analyzovat rozdíly mezi muži a ženami v manažerských pozicích na 
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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 se došlo k závěru, 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). Dále Pauknerová v letech 2002 – 2006 

uskutečnila výzkum zaměřený na existenci rozdílů mezi muži manažery a ženami 

manažerkami působící v bankovnictví. Tato oblast byla zvolena proto, že v jiných resortech 

se v těchto funkcích vyskytuje výrazně méně žen. Výzkumný vzorek, u kterých proběhla 

psychodiagnostika, obsahoval celkem 405 respondentů (261 mužů a 144 žen). Sledovány 

byly osobnostní charakteristiky, které jsou považovány za významné pro působení a 

následně pro úspěšnost v manažerských funkcích – motivace, tendence k riziku, odolnost 

vůči stresu, aspirační úroveň, potřeba sebeprosazení, sebedůvěra, odpovědnost a 

feminita/maskulinita. Z analýzy osobnostních charakteristik vyšlo, že muži jsou 

motivovanější, více riskují, mají větší aspirační úroveň a mají větší potřebu sebeprosazení 

než ženy. V dimenzi odolnosti vůči stresu, sebedůvěře, odpovědnosti a feminitě/maskulinitě 

nebyl mezi muži a ženami rozdíl. Pauknerová dále doplňuje, že rozdíly ve prospěch mužů je 

třeba brát s jistou rezervou z důvodu nepřílišné významnosti a i proto, že respondenti muži 

zastávali vyšší manažerské pozice v porovnání s respondentkami ženami. K celkovému 

výsledku dodává, „…že ženy sice mají poměrně dobré osobnostní předpoklady pro řízení, 

ale ve společnosti stále existuje celá řada objektivních i subjektivních překážek, které brání 

jak obsazování manažerských pozic ženami, tak následně i z jejich strany uplatňovaným 

projevům manažerského rolového chování“ (Bedrnová, Nový et al., 2012, s. 469). Výsledky 

výzkumu Pauknerová (2012) nepovažuje za obecně platné z důvodu specifičnosti resortu 

bankovnictví, ale zároveň uvádí, že v resortech, kde se na řízení významně podílejí ženy 

(školství, zdravotnictví) budou pravděpodobně výsledky obdobné (Bedrnová, Nový et al., 

2012, s. 467 - 468). Dohnalová, zakladatelka společnosti ATAIRU věnující se rozvoji 
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leaderů, pro časopis Business women pohled na leadership přiblížila pomocí studie 

společnosti McKinsey&Company z roku 2012 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 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 různou velikost. 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 
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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 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.  

V roce 2013 František Koukolík, český lékař se specializací na patologickou anatomii 

a neuropatologii, publikoval článek o anatomických a funkčních rozdílech mezi mozkem 

ženy a muže, které jsou dobře doložitelné. Udává, že „Běžná představa říká, že muži lépe, 

než ženy zvládají prostorové úlohy, naproti tomu ženy lépe, než muži zvládají slovní úlohy. 

Existují však i rozdíly autobiografické a emoční paměti, emoční reaktivity a regulace jakož 

i empatie“. Dále píše, že co se rozdílnosti míry agresivity u žen a mužů týče, tak na její 

povahu a rozdíl má pravděpodobně vliv biologie než sociokulturní vlivy. U žen nižší podíl 

účasti v přírodovědeckých a matematických oborech přičítá naopak sociokulturním vlivům 

než biologickým. Na konto genderové tematiky uvádí, že „Hypotéza genderové podobnosti 

dokládá, že si ženy a muži jsou ve většině psychologických proměnných spíše podobní, než 

by byli rozdílní“. 

Steigauf problematiku rozdělování stylů vedení muži a ženami považuje za zbytečné 

rozlišování. „Máme-li mít k dispozici nejlepší vedoucí pro neustále vzrůstající konkurenční 

prostředí, musíme s těmito předsudky skoncovat. Je nutné mít jak ženské, tak i mužské 

vedoucí, ale i vedoucí z kulturně odlišného prostředí“ (Steigauf, 2011, s. 466). Považuje 

celkově jakékoliv rozlišování vedoucích pracovníků podle pohlaví, barvy pleti a náboženství 

za něco, co nemá na pracovní výsledek jakýkoliv vliv.       

Je patrné, že mezi autory zabývajícími se specifikací mužského a ženského pojetí 

leadershipu nepanuje shoda.  
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4 Leadership v podání ředitelů a ředitelek na základních školách v 

Praze     

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 dosavadních profesních zkušeností, která má za úkol více přiblížit 

samotné respondenty, tak i metodu rozhovoru, který byl směřován na oblast leadershipu a 

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

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

ředitele a ředitelky škol. 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 nerozhoduje. Lokalita jednoho města 

byla zvolena z důvodu potřebné flexibility k realizaci rozhovorů, srovnatelných podmínek 

pro samotné fungování školy a mé osobní přízně k městu Praha. Respondenti byli zvoleni 

náhodně, osloveno jich bylo postupně 23 a s 8 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 byl zvolen z důvodu 

případného zájmu přípravy jednotlivých oslovených. Období realizace proběhlo se čtyřmi 

respondenty v rozmezí únor až duben 2018 a další část rozhovorů probíhala v rozmezí říjen 

až únor 2019. Spolupráce s domluvenými respondenty probíhala bez problému. S jednou 

respondentkou (D) byl rozhovor nakonec, z jejích časových možností, realizován pouze 

písemnou formou. Pro lepší zorientování se v jednotlivých respondentech, je použíto  

označení ředitelka A, B, C D a ředitel A, B, C a D. Rozsah citací rozhovorů je zvolen tak, 

aby byla zodpovězena otázka a zároveň nebylo velké odbočování od tématu, ke kterému 

míval rozhovor s jednotlivými respondenty občas sklon.    
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4.1 Představení respondentů 

 

Graf č. 2: Počet všech ředitelů (mužů a žen) v Praze se srovnatelnými podmínkami jako 

respondenti. Údaje z období leden 2019 dostupné z https://www.seznamskol.cz/zakladni-

skoly/praha/a z webových stránek jednotlivých škol 

 

Na grafu jsou v levé části zobrazeny celkové počet ředitelů všech základních škol, tj. včetně 

soukromých, alternativních, v kombinaci MŠ či pouze 1. stupeň. V pravé části je pak počet 

škol a jejich ředitelů pouze s podmínkami, které byly uvedeny výše, tj. veřejné, 1. a 2. stupeň, 

bez MŠ a bez specifického zaměření (alternativní, poruchy chování, neslyšící apod.)  

 

https://www.seznamskol.cz/zakladni-skoly/praha/a
https://www.seznamskol.cz/zakladni-skoly/praha/a
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Graf č. 3: Genderové složení učitelů a počet let ve funkci ŘŠ  

 

Respondenti jsou ve funkci ředitele/lky v rozmezí od 4 do 26 let, paní ředitelky jsou ve 

funkci v průměru 11,25 let, páni ředitelé v průměru 15,5 let. Velikost pedagogického sboru, 

jemuž jsou leadery, se pohybuje v rozmezí od 33 do 70 pedagogů, genderové rozdělení se 

pohybuje v rozmezí 26–60 učitelek a 5–10 učitelů. Největší pedagogický sbor má ředitelka 

B (62 pedagogů) a ředitel D (70 pedagogů). Nejmenší pedagogický sbor má ředitelka D (33 

pedagogů) a ředitelka C (34 pedagogů). Zároveň ale ředitelky C a D mají genderově nejvíce 

vyvážený poměr učitelky: učitelé, ředitelka C 3,25: 1 a ředitelka D 3,71: 1. Nejmenší 

genderovou vyváženost pedagogického sboru má ředitel D, kde je poměr 10: 1.   

 

Bližší informace o respondentech jsou pro lepší přehlednost zobrazeny ve dvou tabulkách 

níže. V jedné jsou ženy, druhé muži. 
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Ředitelka A Ředitelka B Ředitelka C Ředitelka D 

Pracovala jste na této škole i na jiné pozici? Pokud ano, tak na jaké? 

výchovný poradce, 

ZŘŠ 

učitelka, ZŘŠ 

 

ZŘŠ ZŘŠ, TU, výchovný 

poradce 

Máte zkušenost s vedoucí pozicí i na jiné škole, příp. jinde mimo obor školství? 

(stačí ano/ne, ale můžete i upřesnit) 

ne ne Ano - Inspekce 

životního prostředí 

ne 

Pokud byste měla nyní opět možnost si vybrat povolání, zvolila byste znovu 

školství? 

Asi ne, zajímalo by 

mě právo. 

Asi jo ano asi ano 

 

Čím jste chtěla 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 

archeoložkou učitelkou 

Pedagogický obor jste šla studovat hned po střední škole? (ano/ne, ale můžete i 

upřesnit) 

Ano, hned po 

gymnáziu jsem šla 

na FF UK 

Ano  ne, VŠCHT a pak 

doplňkové 

pedagogické 

studium 

ano 

Proč jste si zvolila 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 

souhrn náhod 

 

vztah k dětem 
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 tak velké, aby 

nebyly ještě tvárné. 

Jaká je Vaše učitelská aprobace? 

Čeština–pedagogika Český jazyk – 

Dějepis 

chemie Ruský jazyk - 

Dějepis 

Jaké další profesní zkušenosti máte? 

Žádné lektorství výchovně 

vzdělávací referent 

v ČKD Dukla (5 

let), ředitelství 

inspekce životního 

prostředí (2 roky) 

Aj, výchovné 

poradenství 

 

Vším, čím jste byla, byla jste ráda? 

Stejně jako Jan 

Neruda, ano. 

Jo  opravdu jsem měla 

štěstí na svou 

profesní kariéru a 

byla jsem všude 

spokojená 

někdy ne  

 

 

Ředitel A Ředitel B Ředitel C Ředitel D 

Pracoval jste na této škole i na jiné pozici? Pokud ano, tak na jaké? 

učitel, ZŘŠ učitel, ZŘŠ pro 2.st. Učitel, ZŘŠ učitel 

Máte zkušenost s vedoucí pozicí i na jiné škole, příp. jinde mimo obor školství? 

(stačí ano/ne, ale můžete i upřesnit) 

ne ne ne ŘŠ na jiné ZŠ 

Pokud byste měl nyní opět možnost si vybrat povolání, zvolil byste znovu školství? 

Asi ano Ano  Ne Těžko říci, po 

vystudování ano 

Čím jste chtěl být v době, kdy jste sám navštěvoval základní školu? 
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Neměl jsem sny o 

povolání a při volbě 

SŠ jsem se rozhodl 

pro elektrotechnika 

po otci 

Neměl jsem 

vyhraněnou 

představu 

 

Neměl jsem 

představu, spíše 

něco technického 

 

Doktorem anebo 

zvěrolékařem 

 

Pedagogický obor jste šel studovat hned po střední škole? (ano/ne, ale můžete i 

upřesnit) 

Po roce Ne, studoval jsem 

dálkově. 

Ne, po SŠ jako 

vychovatel a až pak 

studium VŠ 

ano 

Proč jste si zvolil pro svoji práci základní školu? 

Nejraději pracuji 

s věkovou kategorií 

13 – 15 let 

 

Vyhovuje mi 

věková kategorie 

dětí od 6 do 15 let 

Byla to práce 

k oboru 

Měl jsem na ni 

během VŠ studia 

praxi a byla jednou 

z těch, kde bylo 

učitelství Nj, na 

kterou jsem měl 

aprobaci. 

Jaká je Vaše učitelská aprobace? 

Matematika – 

Základy techniky 

Český jazyk – 

občanská výchova 

Učitelství 1. st. Německý jazyk – 

tělesná výchova 

Jaké další profesní zkušenosti máte? 

lektorování, výuka 

na PedF, zapojení 

do projektu NIDV, 

MŠMT … 

Úředník v PZO 

(Podnik 

zahraničního 

obchodu) 

Předseda bytového 

družstva 

 

Učitel v Německu, 

instruktor lyžování 

pro učitele 

 

Vším, čím jste byl, byl jste rád? 

Zatím pořád ano, i 

když někdy mám 

pocit, že bojuji 

s větrnými mlýny 

Vše mi dalo nové 

poznatky a 

zkušenosti. I ty 

špatné se pro život 

hodí… 

Nedá se říci 

 

jo 
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Všichni respondenti mají na současné škole zkušenost s učitelskou či výchovnou pozicí 

(ředitelka A a D jako výchovný poradce, ředitelka B, C a všichni ředitelé jako učitelé) a 

zároveň všichni mají tamtéž zkušenost z pozice zástupce/kyně ředitele/lky školy. Při dotazu 

na učitelskou aprobaci se ředitelka A, B a ředitel B shodli, že mají český jazyk v kombinaci 

s dalším předmětem. Ředitel A má aprobaci matematika a základy techniky. Ředitelka C má 

aprobaci chemie, ředitelka D ruský jazyk a dějepis. Ředitel C má vystudované učitelství pro 

1. stupeň a ředitel D tělesnou výchovu a německý jazyk. U otázky, zda šli pedagogický obor 

studovat hned po střední škole, se tři paní ředitelky shodly, že ano, čtvrtá C nejdříve 

studovala VŠCHT a až pak pedagogiku. Tři páni ředitelé jej šli studovat později a čtvrtý D 

hned po střední škole. Na dotaz výběru základní školy jako pracoviště se ředitelka B, D a tři 

ředitelé shodli na tom, že jim vyhovuje práce s věkovou skupinou žáků odpovídající základní 

škole, ředitelka A a C tento typ školy zvolily z jiných důvodů. Ředitel D si ji zvolil jako 

jedinou možnost pro uplatnění aprobace učitelství německého jazyka. Při otázce dalších 

profesních zkušeností ředitelka A uvedla, že žádné jiné nemá, další ředitelka mají zkušenost 

s lektorováním (B, D), ředitelka C pracovala v ČKD jako výchovně vzdělávací referent a na 

Inspekci životního prostředí. Ředitel B má zkušenosti úředníka, ředitel A má zkušenosti 

s lektorováním. Zároveň ředitel A uvedl, že má zkušenost i spolupráce s PedF UK, NIDV a 

MŠMT. Ředitel C pracoval jako předseda bytového družstva a ředitel D pracoval jako učitel 

v Německu a jako lektor lyžování pro učitele.  Tři ředitelé a tři ředitelky uvedli, že zkušenost 

s jinou vedoucí pozicí nemají. Ředitelka C a ředitel D zkušenost mají – ředitelka na Inspekci 

životního prostředí a ředitel jako ŘŠ na jiné škole. Při dotazu, zda by si v případě možnosti 

výběru povolání zvolili opět školství, se tři ředitelky a tři ředitelé shodli, že ano, ředitelka D 

a ředitel C si tím jisti nejsou a spíše ne. Na otázku, čím chtěli být, když jako žáci sami 

navštěvovali základní školu, tři paní ředitelky učitelskou profesi uvedly, čtvrtá C chtěla být 

archeoložkou, tři páni ředitelé konkrétní představu neměli, čtvrtý D chtěl být doktorem 

anebo zvěrolékařem. Při nepovinné otázce na to, zda vším, čím byli, byli rádi, tři ředitelky a 

tři ředitelé odpověděli, že ano, ředitelka D a ředitel C odpověděli, že ne.    
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4.2 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.  

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.“ 

Ředitelka C: „To určitě. To bych řekla, že je jedna ze základních podmínek.“ 

Ředitelka D: „Určitě ano.“ 

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.“ 

Ředitel C: „Myslím, že je to výhodou, ale není to podmínkou.“ 

Ředitel D: „Myslím asi, asi to není špatný, ale jako že by to bylo bezpodmínečně důležitý 

to asi ne, ale není jako špatný.“ 

V případě důležitosti charisma vedoucího pracovníka se všechny dotazované paní ředitelky 

shodly, že důležité je. Ředitelka B a C mu přikládají obzvláště důležitost. Názor pánů 

ředitelů tak jednotný nebyl. Dva (A a B) charisma za důležité považují a další dva (C a D) 
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jej považují za výhodu, ale ne podmínku. Většina (6) respondentů se 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 takovémto 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? 

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? 
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 „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.“ 

Ředitelka C: „Tak cholerik jako nejsem, to…určitě ne. Spíš asi ten sangvinik, no. 

Hmm…myslím si, že není dobrý bejt cholerik při řízení, protože asi dvakrát se mi podařilo 

vybuchnout ňák a vím, že to nebylo dobrý, že to prostě nemá…asi zaprvé u mě na to lidi 

nejsou zvyklí a zadruhé jsem pochopila, že to nepřináší ten efekt.“  

Ředitelka D: „Extravertní smyslový citově založený idealista – optimista (ještě stále), 

zároveň poradce a poskytovatel.“    

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 

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.“ 

Ředitel C: „To nedokážu (smích). Ehh…tak já si myslím, že … že tady v podstatě ty 

platnosti se hodně můžou prolínat. Já myslím, že nikdo není vyloženě vyhraněnej.“  

Ředitel D: „To nevím teda, spíš takovej ten sangvinik, užívám si života (smích). Sangvinik 

střihlej flegmatikem trochu, protože ředitel musí být flegmatik.“ A myslíte si, že tahleta 

kombinace sangvinik – flegmatik je vhodná pro vedoucí pozice? „To asi spíš záleží na 

tom, jakej tam má člověk kolektiv. Některý potřebujou, abych je kolikrát seřval a některejm 

stačí trošku trknout a dělaj sami.“ 

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. Za sangvinika se považuje 
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ředitelka C a zároveň i tento typ člověka považuje vhodného pro vedoucí pozici. Ředitelka 

D jako jediná uvedla variantu extroverze. 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. Ředitel C se 

odhadnout nedokáže a zároveň je toho názoru, že nikdo není vyloženě vyhraněný. Ředitel D 

se přiklání k variantě ředitelky A, a to kombinaci sangvinika a flegmatika. Pět z osmi 

respondentů se v preferencích shodli na povaze sangvinika, dvakrát byl zmíněn flegmatik a 

jednou cholerik, dva respondenti podle této typologie sami sebe nezařadili a ani neuvedli, 

která by byla pro vedoucí pozici ideální. Typ melancholika neuvedl ani jeden respondent.   

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.“ 

Ředitelka C: „Strašně důležitý.“ 

Ředitelka D: „Velmi.“  

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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Ředitel C: „Určitě, velmi důležitý (smích).“ 

Ředitel D: „Určitě, jinak by člověk umřel (smích).“ 

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 a 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 v potřebách 

vedoucího pracovníka staví velmi vysoko. Pro ředitele D je smysl pro humor v nadlehčené 

podobě důležitý až existenčně.  

4.3 Gender 

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

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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Graf č. 4: údaje MŠMT za rok 2017 dostupné z http://sdv.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-

cr/statistika-skolstvi/genderova-problematika-zamestnancu-ve-skolstvi 

 

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.“ 

Ředitelka C: „Já teda tolik ty rozdíly nevnímám, ale s muži se mi spolupracuje dobře a 

vždycky spolupracovalo, ale musím říct líp mimo školství, teda jo, protože v tom školství 

jsou ti muži takoví trochu specifický, jo. Buď maj ňáký vedlejšáky, aby uživili rodinu, a 
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berou to tak trošku jako…jakoby ani ne jako poslání, ale aby to ňákým způsobem prostě 

zvládli, no a když to berou jako poslání, tak jsou zase někdy trošku divný, no.“  

Ředitelka D: „Je mi to jedno.“ 

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 

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).“ 

Ředitel C: „Nějak to nerozděluji.“ 

Ředitel D: „Je to asi stejný, těch chlapů je tady relativně málo, ale …ehh…je to stejný.“ 

Všechny čtyři ředitelky a tři ředitelé 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.“ 
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Ředitelka C: „(smích)…já nevím. Jako …kdysi jsem mívala, kdysi jsem mívala u těch mužů 

právě, dneska už to… (smích). Myslím, že jako ženy, který jsou mladý a hezký a vlivný, tak 

určitou výhodu mají, ale věkem se…tohleto…ztrácí tahleta výhoda (smích).“   

Ředitelka D: „Ne.“  

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 

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.“ 

Ředitel C: „No…, tak myslím všeobecně tedy jako že muži, ehh, berou věci víc s nadhledem 

a teda v jejich jednotlivostech, malichernostech, i když musím říct, že to není samozřejmě 

jenom výsada žen, prostě ehh spoustu žen dokáže být taky racionálních ehh ve svým 

jednání.“  

Ředitel D: „No jako učitel spíš, ale jako ředitel je to asi jedno.“ 

V této otázce se odpovědi respondentů lišily. Tři paní ředitelky (A, B, D) se shodly na tom, 

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

braly jako nevýhodu. Ředitelka C uvedla, že pokud by žena byla mladá, hezká a vlivná, tak 

určitou výhodu má, ale sama s upřímným humorem uvádí, že věkem se tato výhoda ztrácí. 

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 
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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“. Ředitel C uvedl, 

že muži berou věci více s nadhledem, což považuje za výhodu. Ale ve srovnání se ženami 

to neuvádí jako samozřejmost. Ředitel D považuje možnou výhodu být mužem ve školství 

na pozici učitele, ale na pozici ředitele rozdíl nevnímá.  Ani jedna z paní ředitelek nezmínila 

názor, že by se v roli nadřízené, která má za podřízené převážně ženy, vnímala jako jakousi 

rivalitu.   

dlouhodobě 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 

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 
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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. 

Ředitelka C: „Finance, jednoznačně finance. Já si myslím, že je to škoda, protože ty chlapi 

jsou v tom školství potřeba.“ 

Ředitelka D: „Finance.“ 

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.“ 
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Ředitel C: „No…tak jednak asi ženy mají blíže k výchově ehh dětí a možná taková jejich 

zodpovědnost za vzdělání.“ 

Ředitel D: „Ehh…jako všichni říkaj, že to je o penězích. Ty peníze určitě hrajou roli, 

ale……je to taky, je to taky prestiž, prestiž toho povolání, částečně a myslím si, myslím si, 

že i historicky je to daný, prostě ty ženský …ehh…a člověk je u nástupu, ty ženský z 99 % 

říkaj, že se staraj o děti, a když má ženská prostě prázdniny společně s dítětem, tak je to, je 

to výhoda.“ 

Všechny čtyři paní ředitelky a pan ředitel A a D 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. 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 a C jako jediní v odpovědi nezmínili 

finanční problém. Podle ředitele B 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. Ředitel C jako jediný uvedl, že určujícím faktorem je to, 

že ženy mají k výchově dětí blíže a mají zodpovědnost za jejich vzdělání. Ředitel D jako 

důvod uvádí malou prestiž povolání a zároveň uvádí i to, že je již dlouhodobě dáno to, že 

povolání ve školství více vyhledávají ženy z důvodu výhody v případě možnosti sladění 

pracovního volna společně s prázdninami svých dětí.  

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.“ 
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Ředitelka C: „Právě ty peníze, jo, tam podle mě nejde o nic jinýho, než o ty peníze. Jako 

fakt je, že ten přístup těch mužů je jiný a ty děti ho potřebujou, protože maj kolem sebe samý 

ženský a jako ty učitelé, ty chlapi mají na ty děti určitej vliv a výchovný vliv, jo.“ 

Ředitelka D: „Finance a zvýšení prestiže učitelského povolání.“ 

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.“   

Ředitel C: „No…určitě ty podmínky, ať už jsou to finanční ohodnocení, tak i prostě ehh 

vnímání společnosti učitele a podobně a státních orgánů.“ 

Ředitel D: Co Vás napadá krom teda tý prestiže a těch peněz, co jste říkal?  

„Možná kvalita pedagogických fakult.“  

 

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 
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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. Stejný pohled na 

malou prestiž povolání upozornila i ředitelka D a ředitelé C a D. Ředitel D ještě uvedl 

potřebu změny v kvalitě pedagogických fakult. Stejně tak i ředitel B upozornil na studium 

pedagogiky, ale spíše v její neatraktivnosti, než v nízké kvalitě.          

4.4 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. 

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.“ 

Ředitelka C: „Pokud možno, aby prostě jsme tady měli dobrý klima školy, jo, jako tohle to 

prostě upřednostňuju poslední dobou a záleží mi na tom, jo. Aby prostě chodil každý do 

práce rád. Ovlivňuje to všechno, i ty žáky.“ 

Ředitelka D: „Na přímé milé a upřímné jednání.“   
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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.“ 

Ředitel C: „No…tak aby vykonávali svoji práci, co nejlépe a abych i já jim zajistil klid na 

práci a pokusil se je nějakým způsobem motivovat.“ 

Ředitel D: „Na přátelský vztahy obecně, na přátelský vztahy. Jinak slušný vztahy ve 

vedení.“   

Při odpovědích je zde patrnější, ne ale jednoznačné, 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 mezi 

ní a podřízenými vnímá jako prioritu. Ředitelka C zdůrazňuje důležitost dobrého pracovního 

klima, díky kterému se odrazí i kvalita práce učitelů se žáky. Ředitelka D též uvádí důraz na 

vzájemné dobré vztahy založené na přímosti a upřímnosti. 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 
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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. Ředitel C klade největší důraz na zajištění 

pracovních podmínek pro co nejlepší výkon práce. Nadále uvedl, že se je snaží nějakým 

způsobem motivovat, ale více to nekonkretizoval. Ředitel D uvedl, stejně jako paní ředitelky, 

že důraz dává na přátelské vztahy. Zároveň i zmínil důležitost slušných vztahů ve vedení. 

Ani jeden z dotazovaných nezmínil finanční motivátory, např. osobní ohodnocení apod. 

V podstatě u všech respondentů nějakým způsobem zazněla důležitost rovného přístupu. 

Všechny 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.“ 

Ředitelka C: A existuje? „Existuje, to určitě, jo, ale tak třeba jako vám můžu říct, že když 

někdy vidím……. kolegyně ředitelky, některé, ale zase, to je individuální, ale když to vezmu 
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celkově, tak si myslím, že ty chlapi jsou jakoby víc nad věcí, že jsou prostě ………já bych 

řekla neřešej tolik ty žabomyší problémy, jak ty ženský.“  

Ředitelka D: „To je individuální – muž je dravec, ale některé ženy také.“ 

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.“ 

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.“ 

Ředitel C: „Já si myslím, že je to individuelní, že se to neliší takhle.“ 

Ředitel D: A existuje podle Vás vůbec? „Asi jo, asi jo, ale ve školství se to možná projevuje 

víc, víc než někde jinde, prostě protože ten chlap, chlap je v tom školství je i rarita, pořád, 

na tý základce. Takže asi, asi se chlapovi líp šéfuje, když je ženskej kolektiv, než ženský. To 

asi si myslím, že jo.“ 

 

U této otázky došlo ke shodě u tří paní ředitelek (A, B, C), které se domnívají, že rozdíl 

existuje. Domnívají se, 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 
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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 styl vedení 

považuje za jiný, ale blíže ho nekonkretizovala. Ředitelka D tuto oblast považuje za 

individuální. 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. Ředitel C rozdílnost nevnímá, považuje to za individuální 

záležitost stejně, jako ředitelka D. Ředitel D rozdíl vidí hlavně v tom, že muž je stále na 

základní škole brán jako jakási rarita a tím si získává výhodu.      

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 

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. „ 
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Ředitelka B: „Ono se to vždycky přizpůsobuje. Opravdu se pohybuju 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.“ 

Ředitelka C: „Demokratickej, ale jsou situace, kdy to člověk musí nakombinovat s tím 

autoritativním, jo.“ 

Ředitelka D: „Přátelský.“ 

 

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.“ 

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 
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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.“ 

Ředitel C: „Určitě demokratický a podporuju týmovou spolupráci. Ehh…nicméně někdy 

musíte prostě ehh jednat a řešit věci autoritativně.“ 

Ředitel D: „Tak jako samozřejmě někdy se člověk neobejde bez toho autoritativního, ale já 

dávám přednost takovýmu tomu liberálně demokratickýmu.“ 

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. Stejného 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. Nejvíce se tímhle 

popisem přiblížila situačnímu vedení. Ředitelka C preferuje demokratický styl, který podle 

potřeby doplňuje autoritativním. Ředitelka D formu vedení označila jako přátelskou. 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 



60 

 

rozhoduje, ale upozorňuje, že ve školství to vždy nejde. Vyzdvihuje pomáhání ostatním ve 

smyslu dát radu a najít adekvátní řešení. Ředitel C preferuje demokratický styl s podporou 

týmové spolupráce. Ředitel D upřednostňuje spojení stylu liberálně demokratického, ale 

stejně jako ředitelky A a C tuto kombinaci doplňuje o nutnost tyto styly doplnit o styl 

autoritativní.   
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5 Genderová spolupráce pohledem učitelek a učitelů aneb jak vidí své 

leadery druhá strana 

Pojetí vedení lidí v podání ředitelů a ředitelek by nebylo úplné, kdyby nebyl dán prostor pro 

vyjádření samotných pedagogů - těch, kteří jsou vedeni. Dotazníkové šetření bylo 

realizováno začátkem února 2019 formou on-line dotazníku Survio. Tito respondenti byli 

náhodně vybráni ze škol se stejnými parametry jako mají ředitelé a ředitelky. Bylo jich 

celkem osloveno 377 (188 učitelek, 189 učitelů). Celkem se jednalo o pedagogy z 35 

pražských základních škol. Vzhledem k výrazně menšímu zastoupení mužů v pedagogickém 

kolektivu, bylo z celkového počtu škol ve 25 osloveni pouze muži. Vyplněných dotazníků 

bylo 57 (28 žen, 29 mužů). V dotazníku bylo celkem 17 otázek (6 otázek bylo uzavřených, 

11 otázek bylo otevřených anebo z kontextu vyplynulo, že na ni již respondent odpovídat 

nemusel), které byly zaměřené na vnímání rozdílnosti ve spolupráci s muži a se ženami, a to 

jak s těmi, kteří jsou jim nadřízenými, tak i s těmi, kteří jim jsou rovnocennými kolegy. 

Záměrně v otázkách týkajících se vlastností, motivátorů či osobních názorů nebyly dány 

možnosti výběru odpovědi, aby u respondentů nedošlo k jakémukoliv podsouvání myšlenek.  

 

Graf č. 5: Informace o rozeslaných dotaznících učitelům 
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Při dotazu Jak dlouho pracujete ve školství na pozici učitele/ky? byla u učitelek zjištěna 

délka praxe v rozmezí půl roku až 48 let, u učitelů 2 až 39 let V průměru pak praxe učitelek 

činila 16, 5 let, u učitelů 12, 7 let.  

5.1 Spolupráce s řediteli 

Na otázku S jakým nadřízeným (ředitelem/kou) máte zkušenost? většina (34) 

respondentů (17 učitelek a 17 učitelů) odpověděla, že měli oba typy nadřízených. Ani jedna 

učitelka během své praxe neměla za nadřízenou pouze ženu. Za nadřízeného pouze muže 

mělo 11 respondentek. Osm mužů učitelů mělo za nadřízenou pouze ženu a 4 pouze muže.  

 

Graf č. 6: základní informace o učitelích – délka praxe, druh nadřízeného 

Na základě těchto odpovědí následovaly pro respondenty se zkušeností s oběma typy 

nadřízených otázky týkající se rozdílnosti a specifikace spolupráce.  
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Graf č. 7: Spolupráce s ředitelkou nebo s ředitelem 

Na otázku Pracovalo se Vám lépe s ředitelkou anebo s ředitelem? z celkového počtu 34 

respondentů jich 17 (8 učitelek a 9 učitelů) odpovědělo, že rozdíl nevnímali. K 

respondentům, kteří jej vnímali (9 učitelek a 8 učitelů) dále směřovaly otázky, proč se jim 

lépe s daným nadřízeným spolupracovalo. Učitelkám (6 respondentek) se lépe 

spolupracovalo s ředitelkou. Při specifikaci Proč? uváděly, že byly více empatické (k 

zaměstnancům, žákům i jejich rodičům) a komunikativnější. Jedna respondentka uvedla, že 

se ji lépe spolupracovalo proto, že ředitelka rychle řešila problémy a byla spravedlivá. Jedna 

respondentka uvedla, že ji byla blízká osobnostně. Učitelky, kterým se lépe spolupracovalo 

s ředitelem (3 respondentky) jako důvod lepší spolupráce uváděly větší nadhled a lepší 

organizovanost. Učitelům (respondentům) se lépe spolupracovalo s ředitelem. Jako důvod 

uváděli přímé jednání bez intrik a osobních sporů, větší nadhled, větší autorita a jasnější 

instrukce. Jeden respondent uvedl, že se jednalo o osobní sympatie. V případě lepší 

spolupráce s ředitelkou (2 respondenti) jeden učitel uvedl, že mu byla příjemnější 

komunikace a druhý, že mu byla sympatičtější osobnostně.  
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Celkově respondenti u lepší spolupráce s ředitelkou ocenili empatii a lepší komunikaci, u 

ředitele větší nadhled.  

K osobnosti leadera neodmyslitelně patří to, jak jej jeho podřízení (pokud je v pozici 

nadřízeného jako v tomto případě ŘŠ) vnímají. Na toto téma byla respondentům položena 

otázka Co na Vašem současném řediteli/lce nejvíce oceňujete v přístupu k vám 

učitelům? Případně, co byste nejvíce ocenili? Nezávisle na pohlaví respondentů a délce 

jejich praxe vyšlo najevo, že na řediteli (muži i ženě) nejvíce oceňují to, když se dokáže za 

„své“ učitele postavit při konfliktních či jinak obtížných situací s rodiči žáků. Často 

v souvislosti s tímto tvrzením pedagogové (10 učitelek a 13 učitelů) uváděli i férové a 

spravedlivé jednání a důvěru v jejich schopnosti. Mezi odpovědi muži uváděli např.:  

„férový přístup, dokáže za svými pracovníky stát“  

„vstřícnost, nebojí se za nás postavit a hájit naši práci před rodiči“ 

„stojí za učiteli, je ochotná při řešení obtížných situací, ať už školních nebo mimoškolních, 

snaží se zlepšovat školu ve všech ohledech“ 

„nebojí se nepopulárních rozhodnutí, jde i do sporu s rodiči, pokud je to nutné. Za učiteli 

stojí. A hlavně svojí personální politikou dokázal vytvořit opravdu příjemný a spolupracující 

kolektiv“  

Ženy v této oblasti napsaly např.:  

„otevřenost, kolegialita, postavení se za své zaměstnance v případě sporů“  

„ocenila bych, kdyby se vedení za učitele více postavilo při konfliktech s rodiči“  

„stojí za námi, zejména v jednání s rodiči“  

„zastání učitelů a neústupnost tlaku rodičů“. 

 Odpovědi se často prolínaly, ale na dalším místě toho, co pedagogové na ředitelích nejvíce 

oceňují, je přístup k nim samotným a ke kolektivu, nejvíce označovaný jako lidský anebo 

vstřícný. Na tomto se opět shodly jak učitelky (10 respondentek), tak i učitelé (8 

respondentů). Na tuto otázku učitelky např. uvedly: 

„lidský přístup, skvělé manažerské schopnosti ve všech oblastech řízení i komunikace“ 
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„přátelský, partnerský, otevřený přístup“ 

„snaží se udržovat dobré vztahy mezi kolegy“ 

Učitelé zase na otázku odpovídali takto: 

„lidský přístup a pochopení“ 

„osobní a profesionální přístup, je „lidská“, ale přesto profesionální přístup 

k pedagogickému sboru“  

„pozitivní a konstruktivní přístup se snahou vymyslet, jak by se daly věci udělat a vylepšit“ 

Další odpovědi už byly různé. Učitelé i učitelky nadále zmiňovali profesionalitu, zájem o 

školu a její vybavenost, otevřenost inovacím, ohodnocení práce formou odměn. Tři 

respondenti (2 učitelé a 1 učitelka) na tuto otázku nic neuvedli.  

 

V souvislosti s předchozí otázkou byl respondentům položen i dotaz Co Vám na řediteli/lce 

v přístupu, k vám učitelům, vadí anebo by Vám vadilo? Odpovědi tentokráte byly 

rozmanitější, ale názory učitelek a učitelů byly ve shodě v případě nedostatečné komunikace 

mezi ředitelem a učitelem a absence zastání se učitelů před rodiči. V těchto dvou bodech 

byly odpovědi vyvážené jak na straně učitelek (7 respondentek), tak i na straně učitelů (7 

respondentů). Ženy uváděly:  

„kdyby více dbal na názor rodičů, než učitelů“ 

„pochlebování rodičům“ 

„klientelismus“ – rodič náš klient, má vždy pravdu, necítím, že by se nás učitelů někdy 

zastal“ 

„kdyby ředitel za námi nestál při jednání s rodiči“ 

„nadřazená direktivnost, neochota komunikovat“ 

„neférové jednání, podávání rozdílných informací učitelům a rodičům“ 

„nedostatečná komunikace, neschopnost vést lidi, nedostatečné řídící dovednosti“  

Muži psali v podobném duchu následovně: 
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„nekomunikace a nesnažení se řešit naše problémy, kdyby nestál za svými zaměstnanci 

těžkých situací a nedokázal by je podpořit“  

„špatná komunikace se zaměstnanci, hlavně v problémových situacích“ 

„kdyby ředitel nestál za svými zaměstnanci a vždy by vyšel vstříc rodičům, bez znalosti 

učitelovy verze příběhu“ 

„malá komunikace“ 

„nekomunikace“ 

„hrbení před rodiči“ 

„nadřazení zájmu rodičů a městské části zájmům školy. Vadilo by mi záměrné rozbíjení 

kolektivu, snaha ovládat ostatní“ 

Další odpovědi se již různily. Učitelky nadále uváděly, že by jim vadilo rozdílné měřítko a 

upřednostňování některých kolegů, nedůvěra, manipulace, sebestřednost. Učitelé krom 

napsaného ještě dodávali výkyvy nálad a nedodržení slibů. 

 

Trojanová (2017) uvádí výzkum z roku 2011, kterého se zúčastnilo 63 ředitelů mateřských 

a základních škol a zjišťovaly se motivy pro vstup do funkce a pro setrvání v ní. Ukázalo se, 

že pro vstup do funkce se na první místo řadí seberealizace, dále pak snaha o kariérní postup 

a na třetím místě kolegové, kteří ředitele ve vstupu do funkce podporují. Dalšími motivy 

jsou podpora rodiny a nespokojenost se současným vedením. Motivací pro setrvání na postu 

ředitele zůstává seberealizace a nově se objevují žáci a pracovníci.   

Další otázky v dotazníkovém šetření směřovaly na motivy ředitelek a ředitelů k tomu stát se 

ředitelkami a řediteli škol podle učitelů a učitelek.  
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Graf č. 8: Motivy potencionální ředitelů škol pohledem učitelů 

V případě dotazu na možné motivy potencionálních ředitelek a ředitelů k tomu stát se řediteli 

škol se odpověděli všech učitelek (28 respondentek) shodovaly v 18 případech. Dvě 

respondentky se v případě motivace ředitelek nevyjádřily vůbec a u motivace ředitele 

neodpověděla 1 respondentka. Počet shodných odpovědí učitelů byl 23 z celkového počtu 

29 respondentů. Šest učitelů na otázku neodpovědělo jak v případě motivů ředitelky, tak i 

v případě motivů ředitele. V některých odpovědích bylo uvedeno více variant, v některých 

pouze jedna. Pro srovnání bylo vybráno 7 nejvíce uváděných motivů (ambice, kariéra, 

peníze, moc, zodpovědnost, prestiž a chuť něco změnit), které uváděli jak učitelé, tak 

učitelky. Za největší motiv respondenti shodně uvedli, že potencionální ředitelku a ředitele 

k vedoucí funkci vede chuť něco změnit (př.: „snaha věci zlepšit“, „uplatnění svých 

představ“, „něco změnit“, „zlepšení stávající situace“). Na dalších místech se již názor 

učitelek a učitelů lišil. Učitelky jako další možnou motivaci uvedly ambice, a to nezávisle 

na pohlaví ředitele. Učitelé na druhém místě v motivaci uvedli zodpovědnost, a to často 

v případě, že nikdo vedoucí funkci nechce obsadit, a tak o post ředitele či ředitelky projeví 



68 

 

zájem sami (např.: „občas to nikdo jiný nechce dělat“, „tak to (spíše z nutnosti) vezmou 

sami“, „asi strach o školu a zachování kolektivu“). Na třetím místě učitelky nejčastěji 

uváděly peníze (finance, lepší plat). Více tento motiv uváděly u potencionálních ředitelů 

(uvedeno 7krát), než u potencionálních ředitelek (uvedeno 5krát). Učitelé na třetím místě 

motivů uváděli ambice a kariéru, a to téměř shodně nezávisle na pohlaví ředitele (3 – 4 

respondenti). Možnost kariéry uváděly i ve srovnatelném počtu učitelky, a to též nezávisle 

na pohlaví. Největší rozdíl mezi učitelkami a učiteli byl v pohledu na motivaci získání moci. 

Učitelky ji uváděly 9krát v případě ředitele a pouze 3krát v případě ředitelky. Učitelé tento 

druh uvedli pouze 2krát v případě ředitelky a 1krát v případě ředitele. Celkově učitelé 

uváděli motivy vyváženě bez ohledu na to, zda se jedná o ředitelku anebo zda se jedná o 

ředitele, pouze v případě „chuti něco změnit“ uvedli více ředitele (10 odpovědí), než 

ředitelky (7 odpovědí).    

Pokud by se srovnaly výsledky, které uvedla Trojanová (2017), tak nejbližším motivem 

k seberealizaci by se mohly dát přirovnat k ambicím, které učitelky hodnotily velmi vysoko, 

učitelé je tak četně neuváděli. Kariérní postup, který je ve výzkumu dán na druhé místo, u 

učitelů obou pohlaví tak významně uváděn nebyl. Kolegy jako motivátor učitelé i učitelky 

uvedli vzácně, nevýznamně.   

Labischová a Gracová jako další možný genderový stereotyp uváděly mužské pohlaví, ve 

srovnání se ženami, za dominantní (viz s. 29 výše). Toto se nejvíce v dotazníkovém šetření 

projevilo u učitelek, které při udávání možných motivátorů pro funkci ředitele školy u mužů 

zmiňovaly moc.  

 

5.2 Spolupráce mezi učiteli  

Další otázka byla zaměřena na genderové vnímání lepší spolupráce mezi rovnocennými 

kolegy.   
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Graf č. 9: Lepší spolupráce v pedagogickém kolektivu vzájemně mezi učiteli a učitelkami  

Na otázku, s kým se respondentům lépe spolupracuje v pedagogickém kolektivu jich většina 

(50) uvedla (23 učitelek a 27 učitelů), že při spolupráci rozdíl nevnímají anebo neví. Učitelky 

(4), které preferovaly spolupráci se ženami jako důvod uváděly lepší porozumění z důvodu 

stejného pohlaví a jedna respondentka uvedla, že nemá celkově moc zkušeností s kolegy 

učiteli. Pro variantu lepší spolupráce s muži byla pouze jedna respondentka a ta jako důvod 

uvedla, že jsou díky mužům lepší vztahy v kolektivu. Z řad učitelů pouze 2 uvedli, že se jim 

lépe spolupracuje s muži. Jeden respondent lepší spolupráci spatřuje obecně v jednodušším 

jednání a druhý, že debaty s muži jsou konstruktivnější, méně se rozhoduje na základě 

osobních preferencích a emocích a většina spolupráce s kolegyněmi spočívá v žádostech o 

zprovoznění nějaké techniky, což nepovažuje za nikterak naplňující. Dva respondenti, kteří 

se jinak přiklonili k variantě, že při spolupráci nevnímají rozdíl ještě svůj postoj doplnili a 

jeden učitel uvedl, že ženy bývají více flexibilnější a operativnější a muži zase více 

rozvážnější a pomalejší. Druhý respondent uvedl, že výhodu ve spolupráci se ženami vidí 

v tom, že bývají zpravidla hezčí a výhodu spolupráce s muži zase v tom, že nemívají 

zpravidla postranní úmysly. Ani jeden učitel neuvedl, že by se mu lépe spolupracovalo pouze 

se ženami.   
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Základní školství je již dlouhá léta proslulé převahou žen. Na základě tohoto faktu byla 

respondentům položena otázka Myslíte si, že máte ve své pozici jako muž/žena nějakou 

výhodu?   

 

Graf č. 10: Pocit výhody v pozici učitele anebo učitelky 

Učitelky se většinově (21 respondentek) shodly na tom, že ne. Pět jich odpovědělo, že neví 

a pouze 2 respondentky odpověděly, že si myslí, že jako ženy ve své pozici výhodu mají. 

Jedna z nich odpověděla, že si myslí, že snad více rozumí problematice dětí a druhá výhodu 

vidí v mateřském přístupu a v empatii. Jedna z respondentek, která se zařadila do kategorie, 

že výhodu nepociťuje, ještě tento postoj doplnila o názor, že muži jsou ve výhodě díky 

malému počtu učitelů a jsou stále jistou „raritou“ a zároveň, že i u některých chlapců má 

muž větší autoritu už předurčenou postojem v rodině. Většina (16 respondentů) mužů 

naopak odpověděla, že si myslí, že ve své pozici učitele výhodu mají. Výhodu spatřují právě 

v tom, že jich je ve školství málo a taky v tom, že z nich děti mají větší respekt a jsou pro ně 

větší autoritou. Někteří respondenti uvedli, že „když řvu, většinou se nikdo nesměje, u 

kolegyň to tak nebývá“, „větší samozřejmá autorita jako muž“, „děti se mě více bojí“, „je mi 

častěji vyjito vstříc, jelikož jsem ve školství nedostatkovým zbožím“, „větší respekt u žáků 

i rodičů + vedení si muže předchází“. Dva respondenti zároveň i uvedli, že výhodu vnímají 
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i v tom, že jsou mezi ženami, které si je hýčkají a mají pro ně slabost. Šest učitelů se 

vyjádřilo, že neví, jestli výhodu mají a 7 se přidalo k variantě, že ne.  

Labischová a Gracová uváděly (viz s. 28 výše), že k muži učiteli pociťují žáci větší autoritu 

a oblibu a pro ilustraci oblíbenosti udávají anketu Zlatý Ámos, ve které vyhrávají více muži. 

Pocit větší autority ze strany muže učitele se v dotazníkovém šetření potvrdil, a to jak 

z pohledu mužů, tak žen. Ale vzhledem k tomu, že mužů je v základním školství stále 

výrazná menšina a jsou stále jakousi „raritou“ (slovy ředitelů i učitelů), nedá se jejich větší 

autorita, ve srovnání se ženami, relevantně posoudit. Pokud by byla oblíbenost učitelů versus 

učitelek měřitelná formou ankety Zlatý Ámos, tak aktuálním vítězem je žena s aprobací 

matematika – tělesná výchova a žáci ji charakterizovali jako „Je velmi milá, pečlivá, umí 

nám naslouchat, je výborná sportovkyně. Díky ní všichni milujeme matematiku a tělocvik. 

Nikdy nezkazí žádnou legraci.“ Při srovnání tohoto dětského hodnocení mělo s teoriemi 

genderu, odpovídalo by v případě pečlivosti a empatie, ale ne v případě aprobace. Vše více 

svědčí o individuálním založení člověka než o ovlivnění genderem. 

 

5.3 Teorie mužského a ženského leadershipu 

Názor a povědomí o teorii mužského a ženského leadershipu byl zjišťován i mezi učiteli a 

učitelkami otázkou Říká Vám něco pojem ženský a mužský leadership (vedení lidí)? 

odpovídali respondenti následovně. 
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Graf č. 11: Povědomí o mužském a ženském leadershipu 

Polovině všech respondentů (11 učitelek, 17 učitelů) tento pojem nic neříká. Dalších 20 (13 

učitelek, 7 učitelů) uvedlo, že si nejsou jisti a pouze 9 respondentů (4 učitelky, 5 učitelů) 

napsalo, že jim to něco říká. Při dalším dotazu pro ty, kteří uvedli „ano“ měli respondenti 

uvést, co si pod tímto pojmem představují. Ženy odpověděly následovně: 

„liší se v přístupu“ 

„v pohlaví“ 

„nijak významně, spíše v přístupu podřízených“ 

„vychází obecně z protipólové energie muže a ženy a tím i jejich myšlení, zacílenost, 

schopnost naslouchat apod. 

Z řad mužů 2 respondenti na tento dotaz vůbec neodpověděli a zbylí 3 napsali: 

„rétorika, psychická adaptabilita“ 

„způsob řešení konfliktů, delegování úkolů, komunikace s kolegy“ 

„u každého to bude jiné, někdo je rodilý vedoucí a někdo ne“ 
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V podstatě ani jeden respondent neuvedl konkrétní rozdíl.  

Při dotazu na tuto tematiku, většina učitelů neměla vůbec žádné povědomí o tzv. mužském 

a ženském leadershipu. A ti, co měli, tak ho nedokázali konkrétně specifikovat.  
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6 Něco málo navíc 

Po zjištění, že drtivá většina učitelů nemá o teorii ženského a mužského leadershipu 

povědomí a názory ředitelů byly nejednoznačné (3 ředitelky a 1 ředitel se domnívají, že 

existuje, ale 3 ředitelé a 1 ředitelka existenci nepotvrdili) bylo začátkem června 2019 

uskutečněno krátké dotazníkové šetření mezi řediteli na ZŠ, které měly stejné parametry jako 

u předešlých respondentů. Cílem bylo dát prostor pro vyjádření vícero ředitelům (mužům i 

ženám). Dotazníkové šetření probíhalo formou on-line dotazníku Survio, který obsahoval 8 

otázek a byl anonymní. Osloveno bylo 20 ředitelek a 20 ředitelů. Dotazník vyplnilo 5 

ředitelek a 5 ředitelů.  

 

Graf č. 12: Informace o rozeslaných dotaznících ředitelům 

 

První otázka směřovala k obecnému povědomí o teorii. Říká Vám něco pojem ženský a 

mužský leadership?  
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Graf č. 13: Povědomí o mužském a ženském leadershipu 

   

Šest respondentů (4 muži, 2 ženy) odpovědělo, že ano. Tři respondenti (1 muž, 2 ženy) 

odpověděli, že si nejsou jistí a jedna respondentka odpověděla, že ji tento pojem nic neříká. 

Další otázka byla určena těm, kteří odpověděli ano a respondenti měli ve stručnosti popsat, 

co si pod tímto názvem představují. Paní ředitelky uvedly: 

- způsob vedení lidí 

- rozdíl mezi mužským a ženským vedením, přístupem 

 

páni ředitelé napsali: 

- odlišnost pojetí vedení lidí z pohledu genderu 

- způsob vedení kolektivu k stanovené metě; odlišnost přístupu muže a ženy 

- vůdcovství (schopnost vést lidi, podřízené, spolupracovníky…) 

- vedení lidí 

 

Všechny odpovědi byly obecné a bez většího konkretizování.  
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Další otázka byla položena všem bez rozdílu, zda o zmíněném druhu leadershipu povědomí 

mají anebo ne. Zněla Myslíte si, že v leadershipu existuje rozdíl mezi tím, jak jej 

uchopuje muž a tím, jak jej uchopuje žena? 

Devět respondentů (5 mužů, 4 ženy) se shodlo, že ano. Jedna respondentka odpověděla, že 

si není jistá. 

Na následný dotaz, v čem spočívá rozdílnost, muži odpovídali 

- je to vysoce individuální a není tady prostor pro plné vysvětlení 

- ženy bývají většinou, více emotivnější, méně agresivnější, méně riskují než muži 

- muž vede spolupracovníky jako smečku, žena více využívá taktiky 

- ve vedení školy má muž výhodu při jednání s rodiči. Otec muž nebývá tak razantní 

 

ženy odpovídaly 

- muži jsou víc „siloví“ 

- záleží na spoustě okolností, muži mají většinou racionálnější pohled, ovšem závisí i 

na osobnosti člověka bez rozdílu žena – muž 

- určitě existují rozdíly ve vedení různých žen i mužů, a to samé je muži a ženami ve 

vedoucích funkcích 

 

Zbylí respondenti se k dotazu nevyjádřili. 

Další otázka, kterou respondenti dostali, zněla Myslíte si, že muži i ženy mají stejné 

„vlohy“ pro vedoucí pozici anebo, že jedno pohlaví má pro vedoucí pozici větší 

předpoklady? 
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Graf č. 14: „Vlohy“ pro vedoucí funkci 

Devět respondentů (5 žen, 4 muži) se shodli na tom, že pohlaví na z pohledu dispozic 

k vedoucí pozici nějak významně nerozhoduje. Jeden respondent (muž) je názoru, že muž 

má pro vedoucí pozici větší předpoklady. 

 

Další otázka byla určena těm, kteří některé pohlaví určili jako pro vedoucí funkci více 

disponující. V tomto případě odpovídal pouze jeden ředitel a jako důvod uvedl, že „V naší 

společnosti je obvyklé, že žena ztrácí část své kariéry mateřstvím a poté setrváním mimo 

pracovní proces na rodičovské dovolené – tedy v průměru mají ženy méně pracovních 

zkušeností než muži. Také lze říci, že muži bývají fyzicky zdatnější. Je také důležité, zda má 

žena vést kolektiv převážně ženský nebo převážně mužský anebo vyvážený.“ 

 

V poslední otázce byl ředitelům a ředitelkám položen dotaz o jejich osobní preferenci při 

rozhodování o obsazení vedoucí pozice, při stejném splnění zadaných kritérii, mezi mužem 

a ženou v oblasti školství.  



78 

 

 

 

Graf č. 15: Preference pohlaví pro vedoucí funkci 

Sedm respondentů (4 ředitelky, 3 ředitelé) uvedli, že by při možnosti obsadit vedoucí pozici 

neměli tendence některé pohlaví preferovat. Dva muži a jedna žena uvedli, že by preferovali 

spíše muže. Preferování ženy nezvolil žádný respondent. 

 

Ač bylo v tomto případě respondentů poměrně málo, je znát nejednoznačnost názoru na 

mužský a ženský leadership. Většina jich (9 z 10) odpověděla, že je ve vedení lidí rozdíl 

v pojetí ženy a v pojetí muže. Rozdílnost byla popisována jako vetší emotivita u žen a větší 

„silovost“ u mužů. Zajímavé je, že při dotazu na „vlohy“ pro vedoucí funkci 9 z 10 

respondentů odpovědělo, že pohlaví nějak významně nerozhoduje, ale při osobní preferenci 

vedoucího pracovníka 3 respondenti (2 muži, 1 žena) více preferovali muže. 
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Závěr 

Rozdíly mezi muži a ženami budou v naší kultuře nejspíš i nadále přetrvávat – stále se ve 

společnosti očekává, že muž je gentleman a k ženě se chová galantně a asi by bylo divné, 

kdyby žena např. při vstupu dovnitř držela muži dveře a dala mu ve vstupu přednost (kromě 

případů, kdyby se jednalo o zdravotní, věkové či jiné důvody) apod. Z důvodu některé zažité 

etikety se od mužů i od žen nějaké „typické“ chování očekává, stejně tak jako nadále 

přetrvává názor, že finanční zajištění náleží muži a vaření náleží ženě (viz s. 25 výše). Je 

zřejmé, že s velkou pravděpodobností budou některé profese stále více obsazovány muži, 

protože disponují větší fyzickou silou (např. v zákoníku práce je rozlišení míry zvedání 

zátěže, sportovní disciplíny jsou na základě pohlaví též členěny apod.), je nulové (prozatím 

a doufejme i nadále) riziko toho, že muži otěhotní, budou rodit a budou v šestinedělí atd. 

Stále přetrvává názor i zkušenost, že ženy mají tendenci věci rozebírat více dopodrobna a 

být více ovlivněny emocemi a muži jsou více nad věcí a při řešení se nedají tolik emocemi 

ovlivnit, stejně jako to i vyplývá z výzkumného šetření mezi řediteli a učiteli (v obou 

případech myšleno obojí pohlaví).  

Pro účely této bakalářské práce bylo celkem osloveno 440 respondentů a se 75 se podařilo 

navázat spolupráci buď formou rozhovoru anebo formou on-line dotazníku. Všem 

dotazovaným byly kladeny otázky zaměřené na téma mužského a ženského leadershipu a na 

genderovou spolupráci ve vztahu ředitelé a učitelé a učitelé mezi sebou.   

V úvodu byla položena otázka Má gender vliv na způsob vedení lidí na základních 

školách v Praze? Pro získání odpovědi byly položeny otázky jak ředitelům, tak učitelům 

obou pohlaví. Směřovány byly na spolupráci mužů a žen, a to z pozice nadřízeného i 

podřízeného. Všichni se většinově vyjadřovali, že rozdílnost při spolupráci mezi ženami a 

muži nevnímají.  Ovšem od obou typů respondentů bylo zmíněno, že ženy bývají emotivnější 

a muži více nad věcí. Tato hodnocení žen a mužů byla uváděno obecně na jednotlivá pohlaví 

nezávisle na pracovní pozici. Dalo by se říci, že na způsob vedení lidí má podstatnější vliv 

osobnost leadera než pohlaví. Jako odpověď na vliv genderu zde cituji vyjádření Františka 

Koukolíka „Hypotéza genderové podobnosti dokládá, že si ženy a muži jsou ve většině 

psychologických proměnných spíše podobní, než by byli rozdílní“ (viz s. 33 výše).  
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Další otázkou bylo Jaký styl vedení lidí na základních školách v Praze používají, na 

postu ředitele školy, muži a jaký ženy? Nikterak výrazné rozdíly v mužském a ženském 

leadershipu v tomto případě nebyly shledány. Styly vedení lidí se genderově spíše shodují, 

než rozporují. Všichni ředitelé školy se shodli, že v leadershipu je zapotřebí jednotlivé styly 

kombinovat. Na nutnosti v některých situacích použít autoritativní styl se shodlo všech 7 

ředitelů (mužů a žen). Nadále tento styl užívali, dle jejich slov, v kombinaci se stylem 

demokratickým anebo liberálním. Zároveň 2 ředitelé (ředitel A a ředitelka B) uváděli snahu 

své podřízené více zapojit do širšího vedení či je zapojovat formou větší míry 

kompetenčnosti. Většina mužů a žen se shodla na tom, že se ve škole snaží nastolit dobré 

pracovní klima, ve kterém se bude pracovníkům dobře pracovat. Pauknerová uváděla, že 

teorie mužského a ženského leadershipu není zatím ani vyvrácena ani potvrzena a uváděla, 

že ženy používají tzv. styl femininní a muži maskulinní. Při srovnávání stylu vedení ředitelů 

a ředitelek z tohoto výzkumného šetření se dá leadership připodobnit stylu femininnímu, 

který je charakterizován projevy ohleduplnosti, vstřícnosti, orientací na lidi, participací a 

transformačním stylem (viz s. 30 výše). Při dotazování učitelů na leadership v podání pánů 

ředitelů a paní ředitelek byly odpovědi hodně individuální. Učitelé i učitelky nejvíce oceňují, 

když je ředitelé škol dokáží podpořit a jejich práci ocenit, a to nezávisle na pohlaví ředitele.  

Vzhledem k tomu, že i ředitelé a učitelé (myšlena obě pohlaví) strávili většinu svého 

studijního (počínaje základní školou) a profesního života v kolektivu žen, dá se těžko 

objektivně posoudit míra jejich ovlivnění ženami. Na kolik by se asi pojetí leadershipu 

shodovalo v případě, že by v kolektivu výrazně převažovali muži?  

Pokud by se v budoucnu více podporovaly pracovní podmínky pro ženy (potencionální i 

současné matky) jako jsou firemní školky, možnost zkrácených úvazků a flexibilnější 

pracovní doba, které uvádějí Pauknerová a Lorencová (viz s. 31 výše), bylo by možná 

zastoupení žen ve vedoucích pozicích větší.  

V současnosti je čerstvě na Slovensku za hlavu státu zvolena prvně žena. I to by se dalo brát 

jako důkaz, že vliv genderu na vedoucí pozici vliv nemá, že vedoucí pozice vyžaduje nároky 

profesně a osobnostně zaměřené a ne genderově.   

Pro ověření možného přetrvávajícího vlivu genderového stereotypu a formování do 

genderových rolí formou učebnic, na které upozorňovalo několik výše zmíněných autorů, 
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byly prohlédnuty aktuálně používané učebnice pro 1. stupeň (Matematika, Český jazyk, 

Písanka, Slabikář, První čtení, Prvouka, Člověk a jeho svět) a v textech ani v ilustracích 

nějaké zatížení genderovými rolemi nebylo shledáno. 

 

Při oslovování paní učitelek a pánů učitelů na ZŠ v Praze je vidět lehce stoupající nárůst 

učitelů mužů. Na jedné bylo až 10 učitelů, někteří byli zastoupeni i na 1. stupni. Na 

základních školách v Praze je i, oproti průměru regionálního školství, poměrně vyrovnané 

zastoupení mužů ředitelů (60 mužů, 74 žen). Bylo by v budoucnu nejspíš více, pro posouzení 

mužského a ženského leadershipu, objektivnější výzkumné šetření zrealizovat ve školách, 

kde je mezi pedagogy genderová vyváženost.  
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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? 
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Příloha 3 

1) Jste  

žena 

muž 

2) Jak dlouho pracujete ve školství na pozici učitele/lky? 

3) S jakým nadřízeným (ředitelem/lkou) máte zkušenost?  

s ředitelem  

s ředitelkou  

měl jsem oba typy nadřízených 

4) Pracovalo se Vám lépe s ředitelkou anebo s ředitelem?  

s ředitelkou  

s ředitelkou  

nevnímal/a jsem rozdíl 

5) Pokud se Vám lépe spolupracovalo s ředitelkou, tak proč?  

6) Pokud se Vám lépe spolupracovalo s ředitelem, tak proč?  

7) V pedagogickém kolektivu se Vám lépe spolupracuje s  

ženami  

muži  

nevnímám rozdíl  

nevím 

8) Pokud se Vám lépe spolupracuje se ženami, tak proč?   

9) Pokud se Vám lépe spolupracuje s muži, tak proč?   

10) Myslíte si, že máte jako žena/ muž ve své pozici nějakou výhodu?  

ano  
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ne  

nevím 

11) Pokud ano, tak jakou? 

12) Co na vašem řediteli/lce nejvíce oceňujete k přístupu k vám učitelům? Případně, co byste 

nejvíce ocenili? 

13) Co vám na řediteli/lce nejvíce v přístupu, k vám učitelům, vadí anebo by vám vadilo? 

14) Říká vám něco pojem ženský a mužský leadership (vedení lidí)?  

ano  

ne   

nejsem si jistý/á 

15) Pokud Vám ženský a mužský leadership něco říká, tak v čem si myslíte, že se liší? (stačí 

velmi stručně, heslovitě) 

16) Co myslíte, že vede potencionální paní ředitelku k tomu stát se ředitelkou? 

17) Co myslíte, že vede potencionálního pana ředitele k tomu stát se ředitelem? 
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Příloha 4 

1) Jste  

žena 

muž 

2) Říká vám něco pojem ženský a mužský leadership (vedení lidí)?  

ano  

ne   

nejsem si jistý/á 

3) Pokud Vám předešlý pojem něco říká, zkuste ve stručnosti popsat, co si pod ním 

představujete.  

4) Myslíte si, že muži i ženy mají stejné „vlohy“ pro vedoucí pozici anebo že jedno pohlaví 

má pro vedoucí pozici větší předpoklady? 

Muž má pro vedoucí pozici větší předpoklady 

Žena má pro vedoucí pozici větší předpoklady 

Nemyslím si, že by pohlaví nějak významně rozhodovalo 

Nejsem si jistý/á 

5) Pokud jste v předešlé otázce zvolil/a preferenci jednoho pohlaví (muž/žena), napište ve 

stručnosti proč? 

6) Myslíte si, že v leadershipu existuje rozdíl mezi tím, jak jej uchopuje muž a tím, jak jej 

uchopuje žena?  

7) Pokud jste uvedl/a, že se pojetí leadershipu liší, popište ve stručnosti v čem. 

8) Pokud byste se rozhodoval/a o obsazení vedoucí pozice (ve školství) mezi mužem a ženou 

(oba by splňovali zadaná kritéria), měl/a byste osobní tendenci některé pohlaví preferovat? 

Pokud ano, tak které? 

Spíš bych preferoval/a ženu  
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Spíš bych preferoval/a muže 

Neměl/a bych tendence preferovat ani jedno pohlaví 

 


