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Příloha č. 1  

Obrázek č. 1: Schéma organizační struktury organizace A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: autor 
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Příloha č. 2  

Obrázek č. 2 – Schéma organizační struktury organizace B 
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Příloha č. 3 – Polostrukturovaný rozhovor 

Struktura rozhovoru byla tvořena dle okruhů otázek korespondujícími s výzkumnými 

otázkami. V průběhu rozhovoru byly doplňovány dodatečné otázky. 

Otázky rozhovoru 

1. Okruh – Pohled ředitele na řízení velké školy  

➢ Jaké jsou vaše zkušenosti s řízením velké školy? V čem je řízení takto velké školy 

specifické? 

➢ Máte zkušenost s řízením malé školy, vidíte vy konkrétně nějaké rozdíly? 

➢ V čem vidíte výhody či nevýhody? 

2. Okruh – Konflikty v organizaci   

➢ Můžete mi přiblížit s jakými konflikty se nejčastěji setkáváte? 

➢ Jaké jsou jejich příčiny?  

➢ Jaké to jsou typy konfliktů? 

➢ Mezi kým konflikty nejčastěji vznikají? Jsou to jednotlivci či skupiny. 

➢ Kdo konflikty nejčastěji vytváří? Jsou to konkrétní osoby? 

➢ Vyžadují po Vás zaměstnanci, aby jste za ně konflikt vyřešila? 

➢ Kolik konfliktů musíte řešit?  

➢ Jakým způsobem řešíte konflikty? 

3. Okruh – Prevence konfliktů v organizaci  

➢ Používáte nějaká preventivní opatření před vznikem konfliktů? 

➢ Myslíte, že se jim dá nějakým způsobem předcházet? 

➢ Jaké nejlepší preventivní opatření před vznikem konfliktů shledáváte jako vhodné pro 

velkou školu s tolika zaměstnanci?  

4. Okruh - Význam konfliktů na pracovišti 

➢ Jaký je Váš pohled na význam konfliktů na pracovišti? 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4 – Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas pro účastníky rozhovoru  

Název práce: 

 „Konflikty na pracovišti a jejich řešení“.  

Hlavní řešitel a tazatel: Sabina Salačová 

Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph. D. (Univerzita Karlova, Pedagogická 

fakulta)  

Prohlášení:  

Já, níže podepsaná/ý jsem byl seznámen/a s podmínkami, cílem a obsahem výzkumného 

projektu bakalářské práce na výše uvedené téma a rozumím jim. Dávám svůj souhlas s 

účastí v tomto výzkumném šetření a rozhovor poskytuji za účelem sepsání bakalářské 

práce na výše uvedené téma. Souhlasím s audionahrávkou rozhovoru, jeho následným 

přepisem, analýzou a s případnou citací částí rozhovoru v bakalářské práci. Rozumím 

tomu, že mohu odmítnout odpovědět na otázky, které by mi byly nepříjemné, mohu 

rozhovor kdykoliv ukončit a také mám právo od své účasti v projektu odstoupit. 

Vzhledem k poskytnutým údajům bude věnována zvýšená pozornost etické oblasti práce, 

tedy bude zachována anonymita respondenta, identifikující informace nebudou uváděny 

ani během výzkumu ani po jeho skončení, ke všem informacím bude přistupováno jako k 

informacím důvěrným a s poskytnutými údaji bude pracovat pouze výše uvedená 

řešitelka. Informovaný souhlas je zhotoven ve dvou kopiích, jednou pro respondenta a 

jednou jako součást dokumentace řešeného výzkumu tazatele. Děkuji za pozornost 

věnovanou těmto informacím a žádám Vás tímto o poskytnutí souhlasu s Vaší účastí ve 

výzkumu.  

Sabina Salačová Podpis: ..................................................  

Uděluji souhlas s účastí v uvedeném výzkumném projektu a s poskytnutím výzkumného 

materiálu.  

Dne 28. 1. 2019 Podpis: ................................................. 

 


