
 

 

Přílohy 

Příloha A – Informovaný souhlas účastníka empirického šetření 

 

Informovaný souhlas účastníka empirického šetření 

Byl/a jsem seznámen/a s obsahem, cílem a metodikou empirického šetření Andrey 

Konvalinkové, studentkou navazujícího magisterského oboru Andragogika a personální 

řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Rozumím jim a souhlasím s nimi. 

Souhlasím s účastí empirického šetření, jež bude součástí diplomové práce 

Transformativní učení z pohledu účastníků zážitkového vzdělávání. Dávám své svolení 

výzkumnici, aby materiál, který jsem jí poskytl/a, použila za účelem sepsání diplomové 

práce 

 Souhlasím se způsobem, jak bude zachovávána důvěrnost a jak bude má identita 

chráněna během výzkumu i po jeho skončení.  

Souhlasím s nahráváním mého rozhovoru s výzkumnicí a s analýzou výsledného 

zvukového záznamu a jeho přepisu. Dávám souhlas k tomu, že výzkumnice může  

v odborné publikaci citovat informace, které jí poskytuji. Rozumím tomu, že pokud se  

v průběhu rozhovoru objeví pro mne obtížná témata, mohu odmítnout odpovědět na 

jakoukoliv otázku nebo kdykoliv ukončit rozhovor.  

 

Jméno:............................................................................................ 

Podpis:........................................................................................... 

Datum:........................................................................................... 

 
 
 



 

 

Příloha B – Otázky do rozhovoru 

 

1. Proč jste se rozhodl/a zúčastnit tohoto kurzu? A jaké bylo Vaše očekávání?  

 

2. Co pro Vás znamená osobnostní změna ve Vašem pracovním nebo i osobním životě? 

 

3. Co pro Vás bylo v průběhu kurzu složité nebo obtížné? Jak jste se u toho cítil/a?  

 

4. V čem jste se nejvíce zdokonalil/a a jak to můžete využít ve svém každodenním životě? 

 

5. Co jste v průběhu kurzu dělali, jak jste se rozvíjeli? Co šlo přirozeně a co bylo pro Vás 

obtížné/kde nastal případný blok? 

 

6. Co Vás v průběhu kurzu nejvíce ovlivnilo, obsah kurzu, lektor, ostatní účastníci, 

případně co dalšího? Který z těchto faktorů je pro Vás zásadní ve spojitosti s Vaším 

posunem? Co byste potřeboval/uvítal zlepšit, aby byl přínos z kurzu pro Vás větší? 

 

7. Do jaké míry jste se shodoval/a s ostatními účastníky kurzu v názorech či přístupech? 

V čem jste změnil Váš pohled na okolí, obecně na lidi kolem Vás? 

 

8. Co jste se naučil/a prostřednictvím dialogu s dalšími zapojenými (ostatními účastníky 

a lektorem)? 

 

9. Změnil/a jste v něčem zásadně nějaký svůj názor či způsob chování na základě kurzu? 

V čem, v jaké oblasti? 

 

10. Co si z toho nejvíce odnášíte? Co chcete skutečně přenést do každodenního života? 

 

 

 



 

 

Příloha C – Přepis rozhovoru s respondentkou B 

 

Proč jste se rozhodla zúčastnit tohoto kurzu a jaká byla Vaše očekávání? 

Já jsem se tohoto kurzu rozhodla zúčastnit, protože jsem dlouhodobě pociťovala, co se 

týká řízení zaměstnanců a s tím spojený i rozvoj firmy, že jsem trochu „zaseknutá“ a 

nevěděla jsem, co dál. Vnímala jsem sama, že spoustu věcí místo toho abych delegovala, 

tak si dělám sama. Což potom přinášelo problémy s tím spojenými, že jsem neměla čas 

na rozvoj firmy a další aktivity, které jsem cítila, že jsou hodně důležité. A zrovna v té 

situaci, shodou okolností, jsem se potkala s lektorem, on mi řekl o tomto kurzu a díky 

němu jsem se přihlásila.  

Absolvovala jste už předtím podobné kurzy?   

To školení, o kterém se bavíme, je pro mě první takového druhu, hlavně takového 

rozsahu. Já jsem předtím samozřejmě měla nějaká školení, která byla na hodinu nebo dvě, 

ať už se týkala osobního rozvoje, anebo jsem si četla knihy na řízení lidských zdrojů, ale 

nebylo to to stejné. A právě i z toho důvodu jsem ten kurz přivítala. A když jsem si 

přečetla jeho obsah, tak jsem přesně poznala, že to odpovídá mým potřebám a tomu, co 

od toho očekávám. Byla to moje vnitřní motivace, ale zároveň od vyššího vedení neustále 

slýchávám, že je zapotřebí, abych se posunula a vzdělávala. Takže do jisté míry jsem byla 

do toho vtlačena, ale já si myslím, že bych se namotivovala i sama, aniž by mi bylo 

řečeno.  

Co pro Vás znamená osobnostní změna ve Vašem pracovním nebo i osobním životě? 

Já si myslím, že bych nějakou nadstavbu toho kurzu měla absolvovat ještě jednou, protože 

pro mě celoživotně je hrozně velký problém delegovat. Od mala mám zafixované, že si 

všechno musím udělat sama, co neudělám já, tak nikdo neudělá lépe. A když na někoho 

něco deleguji, tak mám neustále potřebu kontrolovat, jestli to ten člověk dělá dobře. 

Takže asi tohle a v tom se posunout trochu dále. A najít jiný způsob, jak si to kontrolovat, 

jak člověku představit svoji vizi, stanovit nějaké záchytné body a jak to řídit. To by bylo 

celkem záslužné. Já samozřejmě občas mapuji i stín, což nevím, do jaké míry hraje roli, 



 

 

že si třeba někdy nejsem jistá, jestli člověk, na kterého to chci delegovat, na to má. Na 

druhou stranu měla bych jim dát příležitost ukázat, co v nich je. Možná právě tím, že to 

dělám stále s nimi anebo za ně, tak jim beru jejich iniciativu, kterou v sobě mají.  

Co pro Vás bylo v průběhu kurzu složité nebo obtížné? Jak jste se u toho cítila? 

Já si myslím, že pro mě úplně každá aktivita, kde jsme měli například prezentovat, jak 

bychom řešili nějakou situaci, ať už speciálně v rámci postupů z poznatků, které jsme tam 

čerpali, tak pro mě každá aktivita byla hodně obtížná z toho důvodu, že jsem měla strach 

z reakce ostatních pěti účastníků. Protože v sobě mám ne úplně velikou důvěru, že to, co 

dělám, dělám správně. Takže pro mě slyšet nějakou kritiku je hodně obtížné, každou 

kritiku si hodně beru. Takže každá tahle aktivita pro mě byla hodně těžká. Na druhou 

stranu to zase bylo pozitivní, protože člověk zjistí, že se až tak tolik nic nestane. Anebo 

zjistí, že čím si procházím já, tak si tím prochází i zbytek. Bylo to složité, ale člověk se 

zároveň naučí, že je úplně lidské dělat nějaké chyby a že to je ten proces, který posouvá 

dál. Bylo to těžké. I když to s tím souvisí, já úplně nemám problém s tím, že bych měla 

trému, nebo že bych byla nějak nervózní. Ono je to i tím, že já jsem od mala hrála na 

violoncello nebo jsem zpívala ve sboru, tak jsem byla zvyklá vystupovat. Takže já 

vyloženě nemám v sobě nervozitu, ani mi nedělá problém mluvit z patra, když mám 

někde přednášet třeba úvodní proslov. Ale mám v sobě takovou tu nejistotu, jak mě to 

okolí bude vnímat. Takže je to svým způsobem nervozita, ale z jiného pohledu.  

V čem vidíte největší zdokonalení a jak to můžete využít ve svém každodenním 

životě?  

Já si myslím, že díky tomu kurzu jsem se daleko lépe naučila řídit svůj čas. Daleko lépe 

jsem se naučila řídit, ať už ten svůj neužší management, kterému se snažím dávat znalosti, 

které já jsem získala na tom kurzu, aby oni zase byli takoví vůči svým podřízeným, takže 

určitě to mi hodně moc dalo. Určitě jsem se díky tomu i uvědomila, že spoustu věcí, jak 

jsem byla zvyklá dělat, tak se se dají dělat jinak a daleko efektivněji, tak abych se třeba 

necítila, že jsem na to sama. Je tedy pravda, že lektor neustále říkal, musíte říkat, co 

navrhujete vy. Ale to jsem zkusila párkrát a neúspěšně, tak jsem raději řekla, jak to udělat. 

V rámci toho kurzu se spoustou věcí naprosto souhlasím a vím, že mají být takhle, ale 



 

 

stejně jak jsem pracovala na sobě, tak budu muset zapracovat i na managementu, aby mi 

byli schopni říct, co navrhují.  

Máte občas tendenci aplikovat něco do svého osobního života?  

To jsem zkoušela poprvé a naposledy, protože partner řekl, ať si tohle zkouším v práci. 

To se nesetkalo s pochopením. Ale my jsme naštěstí naladěni na takovou stejnou vlnu. 

Takže tam to nemusím praktikovat, a navíc se to nesetkalo.  

Co jste v průběhu kurzu dělali, jak jste se rozvíjeli? Co šlo přirozeně a kde nastaly 

bloky? 

Mně se líbilo, že celý ten kurz byl interaktivní, že to vlastně nebyly takové ty kurzy, kdy 

přijdete do nějaké zasedačky a máte tam celodenní přednášku. Tohle bylo hodně 

interaktivní, hodně založena na získávání podnětů z praxe, hodně tam byly příklady. Mě 

se to opravdu líbilo. Pokaždé když se řešily typy řízení, jak řešit problémy, jak vést tým, 

jak předkládat reporty, tak tam bylo dobré i to, jak spoustu těchto věcí řeším a ve spoustě 

těch věci si nejsem jistá, i do teďka občas v některých věcech tápu, kdy třeba chci říct 

svůj názor a říct ho tak, aby to třeba nevyznělo nějak negativně, tak tam bylo i dobrý, že 

se ptalo i na otázky z praxe a třeba i získat informaci, jak s těmi lidmi jednat. Co jsem si 

neuvědomovala, je že jsou určité typy lidí a s některými je potřeba jednat jako v 

„rukavičkách“ a všechno jim říct, u někoho dalšího, kdo je více autoritativní, tam musíte 

mít zase jiný typ řešení problémů, že na někoho fungují více fakta, na někoho emoce. A 

abyste třeba i rozpoznala, na koho bude co fungovat, tak to bylo pro mě hodně přínosné. 

Jak jsme byli v tom malém kruhu, tak to bylo i daleko přínosnější pro všechny, že jsme 

vlastně mohli přímo sdílet problém z praxe, že to nebyly učebnicové příklady, ale mohli 

jsme to zaměřit na to reportování. Například jsem chtěla po vedoucích, aby začali 

používat telefony s aplikací, kde jsou označené uklizené pokoje nebo když je nějaký 

problém, a tím, jak je to online, tak to hned jde k technikovi, který to hned ví a hned to 

může opravit. Ujednotí to proces, ale bylo hrozně komplikované, jak s tou vedoucí 

mluvit, aby to začala používat a aby to začali používat i jejich podřízení. Protože občas 

v těch lidech je: ne takhle to děláme, žádná změna. Tak bylo příjemné i na tom kurzu 

zjistit, který typ je jaký typ a jak s tím člověk vlastně jednat a mluvit. Protože na tom 



 

 

kurzu jsem i mohla uvádět příklady ze své praxe, tak to pro mě bylo daleko lepší, než 

když si člověk čte nějaké tabulky a má nějaké grafy.  

Co Vás v průběhu kurzu nejvíce ovlivnilo, obsah kurzu, lektor, ostatní účastníci, 

případně co dalšího? Který z těchto faktorů je pro Vás zásadní ve spojitosti s Vaším 

posunem? Co byste potřebovala/uvítala zlepšit, aby byl přínos z kurzu pro Vás 

větší? 

Já si myslím, že pro mě spíše ten samotný obsah. Tím, jak jsme byli každý z úplně 

odlišných odvětví, tak samozřejmě na některé věci se dá okrajově nahlížet stejně, ale já 

tady mám různé lidi a s každými musím jednat různě (oni mají kolem sebe zase nějakou 

partu, ale jim podobnou). Bylo zajímavé, že člověk se dozví, jaké problémy jsou jinde a 

co řeší, ale pro mě byl zajímavý především obsah a jeho rozložení. Myslím si akorát, že 

bych uvítala, kdyby to nebylo po měsíci, ale kdyby ta doba byla třeba kratší. Přeci jenom 

člověk má tendenci za ten měsíc docela hodně věci zapomenout. Ale ten obsah mně 

vyhovoval naprosto.  

Měli jste mezi moduly nějaké úkoly, které by Vás stále stimulovaly?  

To jsme si hned na začátku odsouhlasili, že ne. Ten měsíc měl být od toho, že člověk 

využije, co se naučil, aby to mohl aplikovat v té praxi. Ale i tak si myslím, kdyby ty lekce 

byly jednou za dva nebo tři týdny, bylo by to lepší. Takhle to bylo až moc od sebe. Určitě 

bych absolvovala i nějaký navazující kurz, kdyby odpovídal mým očekáváním.  

Co pro Vás byl nejzásadnější posun? 

Určitě mě to posunulo dál profesně. Já vždycky u těchto kurzů, ať už jsou zaměřeny na 

tohle nebo jsem absolvovala kurzu na finanční řízení firmy, tak člověku to potom dodá 

takovou kuráž a energii, že i vnímám, že od toho kurzu jsem lepší manažer, nevím, jestli 

je to vidět, ale minimálně sebe tak vnímám. Takže pro osobní růst, pro osobní hodnocení 

si myslím, že to mělo veliký přínos.  

 



 

 

Je něco, co se pro Vás změnilo, že jste si myslela, že jste dělala správně a následně 

jste zjistila, že byste to mohla dělat úplně jinak?  

Hodně věcí, se přiznám. Právě co se týče delegování, zadávání úkolů, takové ty 

záležitosti, abych já nebyla ta, co všechno vymýšlí a za co jsem zodpovědná, tak to mi 

hodně pomohlo. Neříkám, že to je stoprocentní, ale určitě jsem se posunula o hodně dále. 

A co se týká delegování, to mi dříve dělalo hodně veliký problém, ani ne proto že bych 

někomu nevěřila, ale mě to bylo blbý to někomu zadat.  

Bylo součástí kurzu něco, co byste chtěla jinak, aby to pro Vás bylo ještě přínosnější? 

 Já si myslím, kdyby se ještě třeba po půl roce udělalo navazující setkání, kde by se to 

všechno shrnulo a kde bychom řekli, jak jsme to třeba využili v praxi, že by to možná 

bylo dobré. Přeci jenom, když někdo tyhle kurzy absolvuje, tak poté co je konec, tak má 

trochu tendenci sklouznout zpátky do těch starých kolejí.  

Do jaké míry jste se shodovala s ostatními účastníky kurzu v názorech či 

přístupech?  

 

Já si myslím, že my jsme byli taková dobrá parta, že jsme se shodli asi ve všem. Všichni 

jsme měli stejný problém, co se týká delegace. V souvislosti s typy osobnosti, člověk 

potom začne přenášet tyto poznatky i do osobního života, to určitě mělo také své plus.  

V čem se změnil Váš pohled na okolí, obecně na lidi kolem Vás? 

Obecně, vlivem toho kurzu, ale i vlivem různých změn, jsem se naučila nebýt takový 

„nervák“ Já třeba dříve jsem si hodně věcí brala hodně osobně, všechno jsem vnímala, 

stejně tak jako moji zodpovědnost, tak i že je to jenom moje chyba. Věci jsem řešila až 

moc urputně. Neříkám, že jen díky tomu kurzu, ale i díky tomu kurzu jsem se naučila 

takové daleko subtilnější chování než okamžitě začít brečet, řvát apod.  

 

 



 

 

Co jste se rozhodla hned po kurzu aplikovat ve svém pracovním prostředí?  

To že okamžitě zavedu organigram. Já jsem pořád měla představu, že každý musí vědět, 

co je náplní jeho práce. Třeba když jsem provozní, tak vím, co to obnáší. Ale díky tomu 

kurzu jsem si uvědomila, že ne vždy to tak opravdu člověk má, a i když to člověk má, tak 

je lepší to mít na papíře. Když se něco stane, tak obyčejně první reakce, já jsem nevěděla, 

že se o to mám starat, že je to moje zodpovědnost. Takže to je taková ta první věc, kterou 

jsem dala na papír. Myslím, že se i mě ulevilo, koneckonců ulevilo se i ostatním, protože 

vědí, co od nich očekávám a jaký je rozsah těch prací. Dále jsem začala dělat pravidelně 

nějaké meetingy, kde se spoustu věcí řeší, ale zároveň i zaměstnanci mají možnost spolu 

komunikovat, mají prostor si něco vzájemně vyříkat. Lepší organizace práce byla jedna 

z prvních věcí, vlastně jsem už začala v průběhu kurzu, protože jsem si opravdu 

uvědomila, že je sice hezké, že já vím, co ten člověk má dělat, ale že pokud on to nevnímá, 

tak že to je špatně. A pak jsem ještě potom vypilovala, nejen aby věděli, jaká je jejich 

zodpovědnost, ale aby i věděli i třeba za jaký budget zodpovídají, tak aby to bylo čím dál 

méně o tom, že si budou říkat, že já to všechno vyřeším, zařídím a naplánuji, jak to mají 

dělat. Tak samozřejmě pro někoho, kdo nerad deleguje, tak je to super, ale je to „zabiják 

času“ a já jsem potom už neměla kapacitu na další rozvoj hotelu a vizí.  

Jak to podle Vás vnímají vaši podřízení?  

Myslím si, že to všichni vnímali překvapivě dobře, protože si myslím, že mají rádi za 

něco zodpovědnost, vyhovuje jim ta zodpovědnost, kterou jsem jim dala. A také se mi 

lépe rozpozná ten, kde tu chuť do práce nemá, a to je pro mě člověk, kterého bych 

nemohla mít ve svém týmu. Takže si i uvědomíte, kdo v tom týmu má být a kdo ne. 

Daleko lépe se nastavuje a buduje tým.  

Jak ještě jinak se rozvíjíte?   

Další kurzy málokdy, spíše tedy zahraniční literaturu a online webináře a články.  

 


