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Resumé:
Závěrečná práce se zabývá komunikací ředitelů škol. Zdůrazňuje význam využívání
efektivní komunikace v řízení jako integrační složky všech manažerských funkcí.
Vychází ze zjištění, že v komunikaci manažerů jsou nedostatky. Upozorňuje na ně a hledá
souvislosti mezi délkou praxe, věkem, počtem podřízených a velikostí školy.
Přináší doporučení na jejich zlepšení, jehož smyslem je podpora pracovního výkonu
jednotlivých zaměstnanců a naplňování cílů celé organizace.

Summary:
The final work is engaged in communations of directors of schools. The work underlines
( points out) the importance of the use of efficient communication in the action as the integral
Component of the all managerials functions.
The work is coming out from the findings that in communication of managers are failures and
Is warning of them, is seeking for connections between duration of praxis, age, numbers of
subordinate teachers and of the school size.
The work is yielding the references / recommendations/ of their innovations and whose
purpose is the assistance of working output of the individual employees / teachers/ and filling
of targets of the whole organization.

Klíčová slova:
komunikace, proces komunikace, efektivní komunikace, zpětná vazba v komunikaci,
komunikátor, komunikace v organizaci, aktivní naslouchání, komunikace - prostředek změny
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A. Úvod
Cílem této práce je zjistit kvalitu komunikace ředitelů škol. Vyhodnotit případné
nedostatky a sdělit doporučení k jejich zlepšení. Proč?
Naplňování vizí a úspěšné řízení školy je cílem pracovního úsilí ředitelů škol. Po
vzniku právní subjektivity ze závislých ředitelů vyrostli nezávislí manažeři, kteří se znalostmi
využívání efektivní komunikace mohou dosahovat lepších výsledků ve své práci.
Typickou činností ředitelů jsou manažerské funkce : plánování, organizování,
vedení a kontrolování. Ty se konkretizují do různých oblastí života školy a nabývají v ní
specifického charakteru. Projevují se jako strategické řízení, řízení financí, řízení lidských
zdrojů, řízení kvality, řízení změn, řízení informací, krizové řízení, řízení služeb, řízení vztahů
s veřejností atd. Úspěšnost tohoto řízení velice závisí na efektivní komunikaci.
V názvu práce „Zdravá komunikace" je naznačeno, že využívání správných
postupů, postojů, informací, schopností, dovedností a způsobů chování při výměně informací
vede k efektivní komunikaci a naplňování cílů školy.
Nejen znalost a využívání prostředků komunikace ale i zjištění chyb v této oblasti
může pomoci ředitelům v jejich náročné práci.
Výstupem této práce budou doporučení ke zlepšení komunikace a informační
zdroje pro zdokonalování v této oblasti.
Práce zahrnuje základní informace o komunikaci v rovině teoretické, výzkum
v této oblasti a návrhy,, které by mohly přispět k efektivní komunikaci.
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2.
Komunikace představuje prostředek, jímž jsou lidé v organizaci vzájemně propojení, aby
mohli dosáhnout společného cíle. Průměrný člověk prokomunikuje tři čtvrtiny svého
aktivního života. Manažer ve své práci komunikaci věnuje času často ještě o něco více.
Komunikace je velmi důležitá v plánování, organizování, vedení lidí i při kontrole.
Funkcí komunikace je zabezpečit sjednocení veškerých činností organizace. Je možné se na ni
též dívat jako na prostředek, jehož pomocí jsou sociální vstupy zaváděny do sociálního
systému. Umožňuje modifikovat chování, dosahovat efektivních změn, účelně využívat
informací a dosahovat cílů. Přenos informací od jedné osoby má neobyčejný význam.
Chester I. Bernard považuje komunikaci za prostředek, kterým jsou lidé
v organizaci vzájemně propojeni, aby mohli dosáhnout společného cíle. Skupina bez možnosti
komunikace nemůže fungovat, protože není její činnost koordinovat tak, aby bylo dosaženo
cílů.
Komunikací se zabývají psychologové. Zaměřují se především na lidské
problémy, které provázejí komunikační proces vzniku, přenosu a příjmu informací. Snaží se
v oblasti mezilidských vztahů identifikovat bariéry, které brání dobré komunikaci. Významné
je i studium komunikačních sítí, kterému věnují pozornost především sociologové, teoretici
v oblasti informací a psychologové.
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2.1.Komunikace je předávání informace.

2.1.1.Prostředky lidské komunikace
Kulturně závislé
(naučené)

Verbální komunikace

Reč

Reč psaná
„obrazy"
Mluvená řeč
„kódy"
(rozvinuté, zúžené)

Hlasitost
Zřetelnost
Rychlost
Kadence
a melodie
Rytmus
Pauzy

Kulturně nezávislé
(zděděné)

Neverbální komunikace

Řeč těla

Řeč objektů

Držení těla

Objekty blízké tělu

napjaté, uvolněné
způsob pohybů těla

vlasy, oblečení,
šperky, stavovské
symboly

Gestika

Objekty vzdálené
od těla

pohyby rukou
pohyby naznačující
otevřenost,
uzavřenost, držení
hlavy

zařízení bytu,
automobil

Mimika
pohyb obličeje, obočí,
křivka úst

Řeč prostoru

Zóna podle
vzdálenosti
intimní zóna, osobní
zóna, sociální zóna,
veřejná zóna

Teritoria
vlastní tělo, ochrana
před napadením,
obytný prostor,
oblast stravování

Vědomosti

Výměna pohledů

Rozdělení času
odpočinek, rituály,
promarněný čas,
aktivita, „intriky" ,

délka pohledů,
otevření očí, velikost
zornic

intimita

Verbální komunikace

K verbální komunikaci patří psaná a mluvená řeč.
Bernstein kategorizuje řečové chování na zúžený kód, který přiřazuje příslušníkům nižší
vrstvy, a na rozvinutý kód, který přiřazuje střední vrstvě. Člověk se hodí tam, kde se mluví
jeho „vlastní řečí" , a cítí se tam dobře, protože ve způsobu užívání řeči se odráží určitá forma
strukturování pocitů, a tím i prostředek interakce s prostředím a reakce na ně. Pro Bernsteina
probíhá vývoj řeči paralerně s vývojem pocitů a mravního chování. Ten, kdo se socializuje
v prostředí s rozvinutým kódem, získá větší přírůstek k základům své vlastní socializace a
může tak reflektovat sociální řád, který přijal. Při zúžených kódech má ten, kdo socializuje,
méně možností k rozšíření základů vlastní socializace a oblast reflexivity je tak
pravděpodobně omezena."
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Zásady komunikace
Komunikace je sdělení
Existuje digitální a analogová komunikace
Nemohu nekomunikovat
Každá komunikace má obsahový a vztahový aspekt
Vztahová rovina určuje rovinu obsahovou
Každá komunikace podléhá interpretaci

2 . 1 . 2 . P r o c e s k o m u n i k a c e zahrnuje odesilatele, přenos sdělení zvoleným kanálem a
příjemce.

Komunikace začíná u odesilatele, který má nějakou myšlenku nebo nápad; ten zakóduje
způsobem, který je srozumitelný odesilateli i příjemci. I když není obvyklé si myslet, že
převedení myšlenky do jazyka kódování, existuje mnoho dalších způsobů kódování mezi něž
patří myšlenky do jazyka počítače.

Používání kanálů pro přenos sdělení
Informace jsou přenášeny pomocí kanálu, který spojuje odesilatele s příjemcem. Sdělení může
mít písemnou nebo ústní formu a může být přenášeno dopisem, počítačem, telefonem, faxem
nebo televizí. Televizní obrazovka navíc umožňuje přenos gest nebo jiných vizuálních prvků.

Příjemce sdělení
Příjemce musí být schopen převést sdělení do myšlenky. Nedostatečná pozornost člověka,
může být příčinou špatného porozumění sdělení. Jestliže odesilatel i příjemce používají
symboly (vyskytující se ve sdělení), které mají stejný nebo alespoň podobný význam, pak
může být komunikace přesná. Komunikace nemůže být dokončena, jestliže není sdělení
porozuměno. Porozumění musí nastat jak u odesilatele, tak u příjemce. Osoby s omezeným
myšlením nejsou často schopné kompletně sdělení pochopit, zejména jsou-li informace
v rozporu s jejich hodnotovým systémem.
v

Sum bránící komunikaci
Komunikaci ovlivňuje bohužel i šum, který je reprezentován čímkoli, co narušuje odesílání,
přenos nebo příjem sdělení.
Například: hluk může bránit jasnému sdělení, používání nejasných symbolů může
znehodnocovat kódování, přenos sdělení může být přerušen v důsledku poruchy
komunikačního kanálu, malá pozornost může způsobit nepřesný příjem, dekódování může být
nepřesné v důsledku špatné interpretace slov nebo symbolů.
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Může dojít ke špatnému pochopení sdělení v důsledku předsudků. U mezinárodní komunikace
může působit „šum" nejen cizí jazyk, ale také gesta.

2.1.3.Zpětná vazba v komunikaci
Aby člověk mohl vyhodnocovat efektivnost komunikace, musí mít k dispozici zpětnou vazbu.
Jedině pomocí zpětné vazby je možné se přesvědčit, zda bylo sdělení efektivně zakódováno,
přeneseno, dekódováno a pochopeno. Podobně je možné se přesvědčit, zda bylo pomocí
komunikace dosaženo požadované individuální nebo organizační změny.
Na komunikační proces má vliv řada situačních a organizačních faktorů. Ve vnějším prostředí
jsou to například kulturní, sociologické, legislativně-politické a ekonomické faktory,
represivní politické prostředí může omezovat volný tok informací. Mezi situační faktory je
možné počítat geografickou vzdálenost. Rozhovor „z očí do očí" se odlišuje od telefonického
rozhovoru dvou osob, z nichž každá z nich je na druhé straně zeměkoule, nebo od
komunikace pomocí faxů či dopisů. Komunikaci ovlivňuje i čas. Zaneprázdnění vrcholoví
manažeři nemusí mít dostatek času na to, aby mohli přijmout sdělení přesněji. Mezi další

Situační faktory, které ovlivňují

komunikaci, patří

nemanažerské procesy a technologie.

organizační struktura, manažerské a

Významné jsou počítačové technologie, pro hromadné

zpracování dat.
Komunikační model poskytuje přehled komunikačního procesu, pomáhá identifikovat
kritické proměnné a jejich vzájemné vztahy. Umožňuje manažerům přesně určit komunikační
problémy a nalézt možnosti jejich řešení, především pak hledat možnosti, jak problémům
předcházet.
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2.1.4.Zásady efektivní komunikace
Efektivní komunikace je taková, při které za vzájemného respektování partnerů dochází
k účelné výměně informací mezi subjekty. Má-li být dostatečně efektivní , měla by
umožňovat také ovlivňování. Cílem mezilidské komunikace zpravidla není jen výměna
informací jako taková, ale realizovaná se záměrem ovlivňování dalšího jednání a činnosti
komunikace.
Jednou z důležitých součástí každé efektivní komunikace je zpětná vazba.

Vyjádření rozdílu mezi účinnou a neúčinnou zpětnou vazbou.
UCINNA ZPETNA VAZBA
zaměřená pracovníkovi pomoci
konkrétní
popisující
načasovaná
v situaci, kde je pracovník schopen ji přijmout
jasná
hodnotná

NEÚČINNÁ ZPĚTNÁ VAZBA
zaměřená pracovníka ponížit
Obecná
hodnotící
použitá náhodně
zahání ho do defenzívy
nesrozumitelná
nepatřičná

Efektivní zpětná vazba by měla být podávána tak, aby pracovníkovi pomáhala ve zlepšování
kvality a nestala se osobním útokem Neměla by se proto týkat přímo osobnosti pracovníka,
spíše by měla být zaměřena na jeho práci. Obecně platí, čím je zpětná vazba rychlejší, tím je
lepší. Údaje, které poskytuje, by vždy měly být spolehlivé a srozumitelné.
Podmínkou efektivní komunikace je také umění aktivně naslouchat. Dobrý posluchač by však
neměl být pouze pasivním příjemcem informací, ale měl by umět dávat řečníkovi průběžně
najevo, že ho poslouchá.

2.1.5.Při aktivním naslouchání je třeba:
•

dávat najevo vstřícný postoj

•
•
•
•
•
•
•

udržovat pozornost, sledovat obličej řečníka
vykazovat ostražitost, ale současně příjemné chování
přikyvovat, pokud je na místě potvrdit řečníkova slova
nevyhýbat se pohledům z očí do očí
nenechávat se ničím rozptylovat
umět se vžít do pocitu řečníka
skutečně vypadat jako posluchač

,

A"
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Aby komunikace byla co nejefektivnější, je třeba se řídit následujícími pravidly:
1. Odesilatel musí vědět, co chce sdělit.
2 Ke kódování je důležité použít symbolů srozumitelných pro obě strany.
3. Důležitá je příprava komunikace.
4. Je třeba dobře odhadnout míru potřeby informací u příjemce.
5. Nezbytná je shoda mezi tím, co se říká a jak se to říká.
6. Důležité jsou i emoce, protože sociální komunikace není pouze výměnou informací.
Efektivní komunikace podmiňuje také pozitivní orientace, pozitivní myšlení jejich účastníků.
V souvislosti se správnou, zdravou či efektivní komunikací se setkáváme často s pojmem
asertivita. Někdy bývá poněkud zkresleně vykládána pouze jako umění se prosadit. Asertivní
však člověk není tehdy, pokud se prosazuje za všech okolností. Asertivní přístup k životu, a
tím i k ostatním lidem, je výrazem toho, že člověk dokáže žít jako dospělá osoba, která ctí
práva jiných a je schopna respektovat jejich názory. Současně zná i svá práva, dokáže je
prosadit a přitom se nebojí vyjádřit svůj názor na věc.

Jde o přirozená práva každého člověka být sám sebou, ale ne na úkor druhých, nýbrž vedle
nich, mezi nimi, s nimi a pro ně.
Obvykle se uvádí deset základních asertivních práv (Capponi, Novák, 1994)
1. Máte právo sami posuzovat své chování, myšlenky a emoce a nést za ně i za jejich
důsledky odpovědnost
2. Máte právo nenabízet žádné výmluvy či omluvy ospravedlňující vaše chování.
3. Máte právo sami posoudit, zda a nakolik jste odpovědni za problémy druhých lidí.
4. Máte právo změnit svůj názor.
5. Máte právo dělat chyby a být za ně odpovědni.
6. Máte právo říct já nevím.
7. Máte právo být nezávislí. Na dobré vůli ostatních.
8. Máte právo dělat nelogická rozhodnutí.
9. Máte právo ř í c i , j á nerozumím".
10. Máte právo říci , j e mi to jedno".

V komunikační rovině se asertivní přístup projevuje zejména v následujících sociálních
dovednostech:
•
•
•
•
•
•
•

Umět se sociálně projevit
Zvládnout přiměřenou mírou sebeotevření
Dokázat prosadit oprávněný požadavek
Umět požádat o laskavost
Dokázat odmítnout bez nadbytečných pocitů viny a také bez nadbytečných
omluv a vysvětlování
Umět poskytnout zpětnou vazbu (zejména kritiku)
Umět přijmout zpětnou vazbu
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2.1.6.Komunikace v organizaci
V současné době nadřízené orgány vyžadují, aby informace proudily mnohem rychleji než
kdykoliv předtím. Je nutné, aby problémy byly pomocí komunikace rychle řešeny. Roste i
množství informací, které často vede k informační záplavě. Proto stále častěji vzniká
požadavek ne na větší množství informací, ale na to, aby byly relevantní. Je třeba určit, které
informace manažer pro rozhodování potřebuje, tyto informace často manažer získá od svého
nadřízeného, od podřízených i z jiných organizačních jednotek.

Aby mohl manažer efektivně fungovat, musí mít k dispozici informace pro vykonávání
manažerských funkcí. Neexistuje obecně použitelný ideální komunikační systém.

Komunikační tok v organizaci
V organizaci probíhá komunikace mnoha směry.

Schopnost komunikovat a kooperovat
Schopnost komunikovat a kooperovat jsou dvě z nejčastěji požadovaných klíčových
kompetencí na trhu práce.
Komunikativnost znamená připravenost a schopnost jedince vědomě a harmonicky
komunikovat, tzn. vypovídat o sobě ostatním co nejjasněji a nejsrozumitelněji, vědomě
ostatním naslouchat, umět rozlišit podstatné od nepodstatného, být vstřícný k potřebám jiných
a úzkostlivě dbát neverbálních signálů.
Kooperativnost znamená připravenost a schopnost jedince podílet se aktivně a zodpovědně
na skupinových pracovních procesech, tzn. poskytovat,své vědomosti, být vstřícný k ostatním
a respektovat jejich představy a názory, udržovat dohodnutá „pravidla hry" a neztrácet ze
zřetele společný cíl.

Vyjednávání
Vyjednávání je proces, kdy dvě nebo více stran hledají řešení, které by bylo přijatelné pro
všechny zúčastněné. Pro každého manažera je proces vyjednávání součástí jeho
profesionálního života. Ve všech situacích je vyjednávání procesem sociální interakce,
procesem, při němž dochází k vzájemnému ovlivňování jednajících partnerů. Kromě
osobních, kulturně a profesionálně podmíněných zvláštností vyjednavačů hraje značnou úlohu

13

i to, jak se navzájem vnímají, jaký je styl jejich vzájemné komunikace či jak interpretují své
chování, cíle a postupy v průběhu vyjednávání.

Deset zlatých pravidel úspěšného vedení rozhovoru
1. Můj základní postoj je: „Já jsem O.K. - Ty jsi O.K." (Erik Berne)
2. Čím lépe znám své potřeby a potřeby druhých, tím lépe jim mohu vycházet vstříc.
3. Čím vstřícnější jsem k potřebám partnera, s nímž hovořím, tím více bude on
(automaticky) uspokojovat mé vlastní potřeby.
4. Pohledem do očí se navazuje kontakt - proto jsou kontrolní pohledy nezbytné.
5. Čím výrazněji se rozhovor dotýká mých pocitů a pocitů partnera, tím důraznější je
také naše gestika a mimika.
6. Moudrý sklání skromně hlavu tam, kde chytrý mluví (Karel Peltzer) - proto umí dobře
naslouchat.
7. Vyjadřuj se jako , já", ne jako „ono se" nebo „my".(Ruth Cohnová)
8. Důležité není jen to, co se říká, ale ,jak" se to říká - a jak tomu druhý „rozumí".
9. Proto se snažím o jasnou, srozumitelnou a názornou výpověď - vlastní harmonie
přesvědčuje.
10. Selhávají-li všechny pokusy o smysluplný rozhovor, musíme se rozhodnout, zda
dosažení optimálního řešení stojí za námahu a vynaložený čas - mohu docela dobře žít
i s kompromisy.

Kvalitu školy zásadně ovlivňuje kvalita zúčastněných lidí. Vedení lidi je nejdůležitější řídící
funkce ředitele.
Prokazuje v ní:
• jak umí získávat, vybírat a rozvíjet pracovníky školy
• jak umí plánovat, rozdělovat a hodnotit práci
• jak umí vytvářet, udržovat a zvyšovat úroveň efektivních pracovních vztahů
• jak umí rozvíjet jednotlivce (včetně sebe) a týmy za účelem zvyšování kvality práce
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2.1.7.Ředitel školy -řídící pracovník - manažer
V každé organizaci, je řídící pracovník tím, kdo uvádí všechno v pohyb, kdo k tomuto
pohybu dává řád a kdo podmiňuje účinnost všech procesů.V současné době se častěji využívá
označení manažer.
Ředitel - řídící pracovník- manažer
Objektivní a subjektivní podmínky řízení
Mezi základní podmínky, které zásadně ovlivňují činnost řídících pracovníků patří:dělba
práce, hierarchie moci systémy komunikace a ovlivňování, principy a způsoby odměňování.
Každý zaměstnanec musí mít co nejpřesněji definovanou pracovní náplň své činnosti:
úkoly, povinnosti, práva a odpovědnost.
V současné době je preferován přístup, který chápe práci jako skupinovou činnost,
kterou může nejlépe zastat tým universálních pracovníků. Nároky práce se v tomto případě
vymezují v podobě požadavků na týmovou souhru, kde hrají roli jak odborně profesní, tak
také sociálně psychologické kvalifikační charakteristiky jednotlivců i týmů jako celku.
Druhý přístup více odpovídá současným podmínkám, i když je mnohem náročnější.
Mnohem více umožňuje využít participace a pomáhá vytvářet atmosféru, účinné spolupráce,
která zavazuje všechny zaměstnance ke stálému zdokonalování.
Východiskem je vždy analýza práce. To znamená zpracování primárních informací
prostřednictvím výpočetní techniky.
Jen znalost objektivních požadavků pracovní činnosti umožňuje stanovit kritéria
posuzování potřebné kvantity a kvality pracovníků.
Systém hierarchie moci navazuje na vhodné rozdělení práce mezi jednotlivé
zaměstnance a vymezuje konkrétní kompetence zahrnující stanovení úkolů a povinností
řídících pracovníků na jednotlivých stupních řízení, jejich práv a odpovědnosti.
Většinu svého pracovního času tráví řídící pracovníci interakcemi a komunikací s druhými
lidmi. Přímo ovlivňují každodenní jednání lidí na pracovišti a to:
- směrem k výkonům a spolupráci
- s ohledem na jejich spokojenost
- se zaměřením na jejich další rozvoj
Je důležité, aby řídící pracovník byl dobrým příkladem pro ostatní. Lidé jsou jedinými
aktivními zdroji efektivity a prosperity na pracovišti. Má-li být úspěšný, musí své
zaměstnance pochopit a naučit se s nimi jednat tak, aby dosahovali vytčené cíle.
Měl by umět:
• konkrétně a jasně formulovat záměr a cíl
• zřetelně vyjadřovat svá přání, příkazy, pokyny, náměty
• přesně formulovat své myšlenky a věcně a srozumitelně je pracovníkům sdělovat
• rozhodovat i ve složitých situacích
• poskytovat spolupracovníkům zpětnou vazbu a také ji od nich přijímat a očekávat
• snadno se orientovat v náročných problémech
• tvořivě přistupovat k řešení odborných a řídících situací
• dobře organizovat a kontrolovat práci řízených pracovníků
• pružně reagovat v nových situacích
• informovat, sdělit, co je potřeba
• naslouchat, správně pochopit sdělený obsah
• se ptát, nechat si poradit
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

produktivně odpovídat a říci vlastní stanovisko
komunikovat přesvědčivě
získat důvěru, být důvěryhodný a stavět na důvěře
podněcovat k rozvoji kvality
flexibilně a dynamicky reagovat na situační proměnné
volit různé alternativy postupu
efektivně využívat potenciál lidí, stavět na motivaci, společných hodnotách a cílech
zapojit lidi a delegovat na ně rozhodnutí a odpovědnost
jednat citlivě
řešit konflikty

•

vyhledávat společné zájmy

•
•
•

ve

vyjednávání přijímat kompromis nebo ho dosahovat
ve vypjatých situacích uplatňovat nadhled
udržovat kulturu jednání a důstojnost

2.1.8. Komunikace -prostředek změny
Vnejširším slova smyslu představuje komunikace prostředek, s jehož pomocí lze
dosáhnout změn, které zabezpečují prosperitu organizace. Komunikace je důležitá pro interní
fungování podniku, protože integruje manažerské funkce.
Komunikace je specificky potřeba pro:
1) dosažení a sdělování cílů školy
2) zpracování plánů, potřebných pro dosažení cílů
3) efektivní a výkonné organizování lidských a materiálních zdrojů
4) výběr a hodnocení pracovníků
5) vedení, přikazování a vytváření vhodného pracovního prostředí
6) kontrolování
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2.1.9. Komunikace a manažerské funkce
Komunikace usnadňuje vykonávání manažerských funkcí uvnitř organizace a
zároveň ji propojuje s vnějším prostředím. Pomocí komunikace se stávají otevřeným
systémem, který je v interakci s vnějším prostředím.

Proces managementu
Plánování

I

t

Organizování

t

Personalistika

t

1 Komunikace

Vedení

t

Kontrolování

t

H ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H H B H

II
Vnější prostředí
•
Zákazníci
•
Dodavatelé
•
Akcionáři
•
Vláda
•
Společnost
•
Ostatní

Komunikace a manažerské dovednosti
Každý manažer, bez ohledu na to jakou pozici zastává v organizační struktuře, musí
mít určité, obecně použitelné manažerské dovednosti. Velikost těchto dovedností závisí na
tom, na kterém stupni managementu se manažer nachází. Manažeři musejí realizovat většinu
prací, za které zodpovídají, prostřednictvím jiných lidí .Z tohoto důvodu jsou pro ně nezbytné
lidské dovednosti. K tomu, aby mohl vést podřízené pracovníky, musí být především schopen
s nimi efektivně komunikovat a účinně motivovat.
Technické dovednosti představují schopnost používat specifické znalosti, metody a
postupy pro realizaci výkonných činností a procesů. Koncepční dovednosti znamenají
schopnost vidět firmu jako systém, který je třeba usměrňovat tak, aby byly dosahovány jeho
strategické cíle.Manažeři s koncepčními znalostmi a dovednostmi musejí znát všechny
podstatné aktivity organizace a dokázat je užitečně koordinovat.
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Manažerské role
Henri Mintzberg analyzoval činnosti vrcholových manažerů a identifikoval tři odlišné
skupiny manažerských rolí::interpersonální role, role informační a rozhodovací. Při nich
Vstupují do různých typů vyjednávání.
Podstatou vyjednávání z hlediska manažera je vytvoření podmínek, za nichž
dosáhnou toho, co potřebují pro splnění svých manažerských cílů.
Je třeba, aby manažer dokázal:
• Účinně prezentovat své názory
• Aktivně naslouchat názorům ostatních
• Adekvátně interpretovat j ednání a proj evy partnerů v j ednání
• Věcně analyzovat informace
• Tvořit variantní způsoby řešení
• Hledat a nalézat taková řešení, která by byla přijatelná pro všechny
zúčastněné strany

Účinně vyjednávat znamená především pochopit podstatu vyjednávání i specifika jeho
jednotlivých typů a dokázat své teoretické znalosti pružně využít v pokaždé jiných
konkrétních podmínkách sociální interakce.
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2.1.10.Proces vyjednávání
Průběh vyjednávání je ovlivněn těmito faktory.
1 .individuální charakteristiky jednajících osob
2.situační komponenty( např. místo, fyzické uspořádání prostoru, počet a složení účastníků
jednání, časová omezení a rozdíly ve statusu jednajících osob)
3.vlastní proces vyjednávání
Fáze vyjednávacího procesu :

A. Příprava najednání

V přípravném stádiu by měla být věnována pozornost těmto krokům:
-

-

získávání informací
vymezení cílů
analýza celkové situace
hodnocení silných a slabých stránek druhé strany
odhadu nejnižší meze druhé strany a její počáteční pozice
zvážení možností přinášejících výhody oběma stranám
určení vlastní nejzazší meze
výběr strategie a vhodných taktických postupů
agenda, časové a organizační stránky nadcházejícího jednání

Před každým vyjednáváním je velmi důležité získat informace o cílech, stanoviscích a
důležitých zájmech partnera, o silných a slabých stránkách druhé jednající strany. Zároveň
je třeba mít i informace týkající se ekonomických, právních či sociálních hledisek
vlastního předmětu vyjednávání.
Mimořádně důležitou součástí přípravného stádia je ujasnění si cílů, jichž má být
jednáním dosaženo. Jsou to cíle základní - bez jejichž dosažení nemůže být smlouva či
dohoda s druhou stranou sjednána a cíle žádoucí, které sice nemají tak velkou naléhavost,
ale přitom představují určitý zisk nebo výhodu plynoucí z úspěšného završení jednání.
Formou „obrany" před jednostranným pohledem na nadcházející jednání je promyšlení
časové perspektivy cílů a jejich rozčlenění na cíle krátkodobé a dlouhodobé.
Analýza celkové situace vyžaduje komplexní posouzení všech aspektů, které mohou
ovlivnit požadavky obou stran.
Hodnocení slabých a silných stránek obou jednajících stra vyžaduje nejen rozbor faktorů,
které ovlivňují relativní sílu vlastní pozice a odhad silných a slabých stránek partnera.
Důležitou součástí přípravy je i tvorba nabídek, které by se mohly stát vzájemně
výhodnými pro obě jednající strany.
Časový průběh vyjednávání, technické zabezpečení vyjednávání a personální obsazení
vyjednávajícího týmu je třeba včas rozhodnout a zabezpečit.
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B. Vlastní jednání:a) budování interpersonálních vztahů
b)výměna informací
c) přesvědčování
d)vzájemné ústupky a vytváření dohody

"Metoda principiálního vyjednávání Fischera a Uryho je založena na tvůrčím hledání
takového řešení, které by pokrylo co největší oblast zájmů obou stran.Tato metoda
obsahuje čtyři důležité zásady(Fisher, Ury, Patto,1981)
1.Oddělte lidi od problémů Jde o to: připustit si skutečnost, že druhá strana vnímá oblast
sporu či daný problém jinak. Pochopit emoce své i emoce druhé strany a dokázat s nimi
v průběhu jednání zacházet.
2.Soustřeďte se na zájmy, nikoliv na pozice . Soustředit se na zájmy jednajících stran
znamená nespokojovat se s pouhou registrací požadavků protistrany v jednání, nýbrž
zaměřit se mnohem více na zájmy, které jsou v pozadí. Jsou to totiž v prvé řadě zájmy,
které určují pozice stran a vymezují problém.
3.Vytvořte vzájemně prospěšné nabídky
Uplatnění této zásady vyžaduje kreativní přístup kjednání. Konstruktivní přístup
k vyjednávání vyžaduje vyvarovat se toho, aby se řešení problému či sporu mezi
jednajícími stranami hledalo pouze na linii mezi jejich pozicemi.
Hledání vzájemně prospěšných cílů, rozšíření rozsahu navrhované dohody a poskytování
takových ústupků, které mají malý význam pro nás, ale velký pro partnery v jednání,
pomáhají vyvést jednání ze slepé uličky a nalézt možnosti dohody tam, kde se to zdálo
zpočátku nemožné.

4.Trvejte na dodržování objektivních kritérií
Vždy, když se jednání ocitne na mrtvém bodě, je možné změnit obsah vyjednávání o
podstatě problému na jednání o vhodných objektivních kritériích, která by se dala
v daném případě aplikovat, a tím dosáhnout opětovného „rozhýbání" vyjednávacího
procesu (Fischer, Uri, Patron, 1991).

C. Zhodnocení jednání a následné aktivity
Po skončení jednání je zpravidla žádoucí udržovat s druhou stranou kontakty a průběžně
ověřovat, zda realizované kroky probíhají v souladu s uzavřenou dohodou.

Vyjednávání při řešení konfliktů na úrovni podřízených
Manažer z pozice své funkce vytváří odpovídající podmínky pro pracovní výkon
zaměstnanců.V situaci,kdy existují na pracovišti spory, které se buď neřeší vůbec, nebo se
jejich existence dokonce popírá, vyúsťují do živelných konfrontačních střetů, jsou tyto
podmínky nepříznivé. Jednou ze sociálních dovedností manažera by mělo být umět pomoci
konstruktivně řešit spory. Konflikty provázejí emoce různé intenzity. V situacích, kdy emoce
začnou převládat, musí manažer pomoci a svou autoritou zjednat potřebný klid pro racionální
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řešení konfliktu. Účinný postup při řešení konfliktu vyžaduje zachovat si klidnou hlavu i
určitý nadhled nad věcnou stránkou problému

Management a odbory - institucializovaná vyjednávání
Typickým příkladem tohoto vyjednávání je projednávání a schvalování Směrnice k čerpání
zFKSP.

Interkulturní vyjednávání
V současné době se stále zvyšuje podíl dětí s jinou národností než českou. Ředitelé škol musí
řešit přijímání žáků ke vzdělání, stížnosti rodičů.
Úspěšná interkulturní komunikace spočívá ve třech po sobě jdoucích etapách:
-uvědomění si relativnosti kulturních hodnot,
-získání znalosti o kulturách, se kterými se manažer setkává
-neustálé ověřování znalostí zpětnou vazbou vlastních zkušeností
Tolerance ke kulturním odlišnostem nemusí vždy znamenat sbližování kultur, jejich prolínání
a stírání rozdílností. I když si každá z kultur ponechá své charakteristické zvláštnosti, vede
vzájemné poznání ke zvýšení oboustranné důvěry, což se při případném konfliktu a
následném vyjednávání projeví v tom, že se zvýší ohleduplnost jedné strany vůči druhé, a tím
se pro obě strany zlepší i přijatelnost navrhovaných řešení.
Manažeři musí s lidmi komunikovat vždy tak, aby je nasměrovali jednak k žádoucím
výkonům aktuální pracovní činnosti, ale i k další práci na sobě, aby mohli v budoucnosti tuto
činnost realizovat na stále vyšší úrovní.
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C. Výzkumná část
3.1. Před zahájením výzkumu jsme si definovali výzkumný problém :
zjistit kvalitu komunikace ředitelů a vyhodnotit případné nedostatky.

Pro svou práci jsme chtěli využít standardizovaný dotazník, který byl již vyhodnocen na
velkém vzorku řídících pracovníků.
Nejprve jsme prostudovali literaturu z oboru managementu řízení, bohužel jsme nebyli
úspěšní. Proto jsme využili internet a klíčová slova. Ani tímto způsobem se nám nepodařilo
potřebný dotazník zajistit. Dále jsme oslovili 13 institucí, které se problematikou komunikace
v řízení organizací zabývají. Z 13 oslovených nás kontaktovali 3: Ing.David Gruber, PhDrJan
Gruber,PhD. a doc. Ing. Eva Bedrnová, CSc..
Všichni bohužel konstatovali, že se s takovým dotazníkem nesetkali, ale nabídli nám
odbornou pomoc po internetu i osobní setkání. To jsme využili u paní doc. Evy Bedrnové. Na
jejich doporučení jsme vyhledali v literatuře několik dotazníků z nichž pro naši potřebu
využili dotazník, který měl podrobné vyhodnocení a šel využít na posouzení alespoň
některých sledovatelných prvků v komunikaci.
Autory dotazníku jsou Théo Theobald a Cary Cooper, kteří jsou autory knihy Naslouchej!
s podtitulem Základy a principy úspěšné komunikace v zaměstnání. Cary Cooper je
profesorem organizační psychologie na Ústavu organizační psychologie a zdraví na Univeritě
v Lancasteru ve Velké Británii. Theo Theobald marketingový manažer BBS.
Dotazník tvoří součást přílohy.
Dotazník se skládá z deseti otázek. Každá z nich dává respondentovi možnost výběru ze tří
konkrétních odpovědí.
Otázky se týkají soustředěnosti, schopnosti naslouchání, asertivity, respektování práv
zúčastněných při dialogu, plánování komunikace, řešení problémů, předávání informací ,
využívání spisovného jazyka při komunikaci.

Předvýzkum:
Protože jsme chtěli zjistit úroveň komunikace ředitelů a ověřit možnosti tohoto dotazníku pro
náš účel, nejprve jsme tento dotazník zadali našim kolegů na poradě. Záměrně jsme je předali
ředitelům, které známe víc než 5 let, abychom výsledky mohli porovnat s osobními
zkušenostmi z jejich komunikací.
Předali jsme k vyplnění 15 dotazníků, všech 15 se nám vrátilo. Vyhodnotili jsme. Vrátili je
ředitelům škol i s vyhodnocením. Všichni zúčastnění souhlasili i s upozorněním na jejich
nedostatky v komunikaci. Součástí dotazníku byly doplňující otázky: zda všem otázkám
rozuměli a zda jsou smysluplné ve vztahu ke komunikaci.
Protože jsme nezjistili žádné nesrovnalosti připravili jsme dotazník pro náš výzkum.
Doplnili jsme jej o oslovení a vysvětlení účelu ,k čemu budou zjištěná data sloužit.
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Abychom pouze nekonstatovali zjištěné výsledky doplnili jsme dotazník ještě o identifikační
tabulku, kde jsme se dotazovali na typ školy a školského zařízení, velikost školy ( počet
žáků), pohlaví respondenta, jeho věk, počet let ve funkci ředitele a počet podřízených ) pro
zjednodušení jsme tento údaj vyjádřili počtem pedagogů a nepedagogů.
Velikost vzorku: Osloveno bylo 160 respondentů náhodným výběrem z databáze Krajského
úřadu Středočeského kraje prostřednictvím elektronické pošty. V náhodném vzorku byly
osloveny různé typy škol.
3.2.

Zadání výzkumu
Vráceno
75 dotazníků

•KSPHKMH

Osloveno 160
respondentů

Vrátilo se nám 75 vyplněných dotazníků od ředitelů : 20 základních škol s 1.-5. ročníkem
46 základních škol s 1.-9. ročníkem
2
3
2
2

gymnázií
ZUŠ
DDM
základní školy s 1. - 4. ročníkem

V grafech je zpracováno 66 respondentů, kteří řádně vy plnili dotazník a jsou řediteli Základní
školy 1-9 ročník nebo Základní školy 1-5 ročník. Zbývajících 9 odpovídajících nebylo
souborně zpracováno pro malý počet zastoupení.
Respondenti vyplnili všechny požadované údaje v obou částech dotazníku, dotazník, který se
skládal ze dvou částí.

V první části zaznamenali typ školy, počet žáků, počet pedagogů, počet nepedagogů, věk
respondenta, počet let ve funkci ředitele, pohlaví.
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Účast na výzkumu dle typu školy
ZŠ 1.-5. r.
= 20 škol

\ _ Z Š 1.-9. r.
= 46 škol

Vyjádření počtu pedagogů a nepedagogů bylo využíváno jako údaj o počtu podřízených
pracovníků, které ředitel bezprostředně řídí. ( Organizační struktury organizací nebyly pro
jednoduchost využívány.)

Věk respondenta tento údaj byl pro zpracování výzkumu rozdělen do čtyř kategorií.

Věkové rozložení
do 30 let 3 1 - 4 0 let

41 - 50 let

5 1 - 6 5 let

Do 30 let věku nebyl zahrnut do výzkumu žádný respondent. V jednotlivých věkových
kategoriích byly zaevidovány různé počty, které jsou ve výzkumu zpracovány procentuálním
vyjádřením, aby nedocházelo ke zkresleným výstupním údajům.

Počet let ve funkci tento údaj byl pro zpracování výzkumu rozdělen do čtyř kategorií.
A

Počet let ve funkci ředitele školy
1 - 5 let

6 - 1 0 let

11 -15 let

16 - 201et

Tato kategorie byla zastoupena ve všech čtyřech možnostech. V jednotlivých věkových
kategoriích byly zaevidovány různé počty, které jsou ve výzkumu zpracovány procentuálním
vyjádřením, aby nedocházelo ke zkresleným výstupním údajům.
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Účast na výzkumu dle pohlaví
MUŽI

ŽENY

Účast na výzkumu - podíl muži ženy

Do této kategorie byli zahrnuti všichni respondenti.

Název dotazníku: Sebehodnocení - Jak dobré
schopnosti ?

jsou vaše komunikační

Druhá část dotazníku obsahovala deset otázek s možností výběru ze tří odpovědí.

Jednotlivé dotazníky jsme obodovali dle hodnotící tabulky.
Celkové vyhodnocení:
A-

Testování se zúčastnilo 66 respondentů. Nikdo z nich nedosáhl maximálního ohodnocení
třiceti bodů. 29 bodů dosáhli 4 muži a 4 ženy. Nejnižší ohodnocení 12 bodů dosáhly 2 ženy ve
věku 32 a 36 let.

Hodnocení komunikačních dovedností je rozděleno do tří úrovní.
V první jsou zahrnuty ředitelé, kteří jsou připraveni naslouchat, efektivně komunikují.
V druhé jsou zahrnuty ředitelé s dobrým instinktem, asertivitou, ale potřebují svou
komunikaci nadále zdokonalovat.
Do třetí skupiny patří ředitelé, kteří mají málo zkušeností v oblasti komunikace.
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4.

Celkové vyhodnocení komunikačních dovedností
Standartni
komunikace
30 respondentů

Komunikace s
nedostatky
2 responti

Efektivní
komiunikace
34 respondentů

•

Muži

• Ženy

Efektivní
komunikace

Standartni
komunikace

Komunikace s
nedostatky

Ze zkoumaného vzorku 50 % respondentů potřebuje dovednosti
v komunikaci zdokonalovat.
Efektivní komunikace - komunikace bez závažnějších chyb
Standardní komunikace - zde se objevují chyby v asertivním jednání, ve schopnosti
naslouchat, plánování schůzek
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Komunikace s nedostatky - zde bylo z 10 otázek odpovězeno pouze třikrát s prvky efektivní
komunikace, dvakrát s částečnými chybami a pětkrát s nejnižším možným ohodnocením.

Celkově sc potvrdilo, že ředitelé škol mají v komunikaci určité nedostatky, které by
mohli změnit, aby byli v komunikaci a tím v naplňování cílů řízení úspěšnější.

Vyhodnocení jednotlivých otázek v závislosti na sledovaných aspektech

Otázka číslo 1. Když k vám někdo mluví, máte tendenci:
a)
b)
c)

věnovat mu veškerou pozornost;
poslouchat ho, ale myšlenky vám čas od času utíkají jinam;
poslouchat jen trochu ale myšlenkami být jinde.

V této otázce jsme vyhodnocovali soustředěnost při rozhovoru. V prvním grafu jsme
porovnali soustředěnost s počtem podřízených osob.

Porovnání soustředěnosti s počtem podřízených zaměstnanců

0
1 - 1 0 podřízených

11-20

21 -30

31 -100

podřízených

podřízených

podřízených

Závěr: Ředitelé, kteří mají větší počet podřízených pracovníků, vykazují při rozhovorech
lepší soustředěnost než ředitelé s menším počtem podřízených.

27

Porovnání soustředěnosti s
věkem ředitelů

do 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

51 - 65 let

Závěr: Největší soustředěnost vykazují ředitelé ve věku 51 a více let. Nejnižší soustředěnost
vykazují ředitelé ve věku 31 až 40 let.

Porovnání pozornosti s velikostí
školy

do 100 101 žáků
250
žáků

251 400
žáků

401 800
žáků

Závěr: Počet žáků tj. velikost školy není podmiňujícím faktorem pro soustředěnost ředitelů
škol při jednáních.
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Porovnání soustředěnosti s počtem let ve fukci
ředitele
20
15

10
5

0
1 - 5 let

11 -15 let

6 - 1 0 let

16-20

Závěr: počet let ve funkci ředitele ovlivňuje soustředěnost při rozhovorech opačně. Čím kratší
dobu je ředitel ve funkci tím lépe se dokáže soustředit.

Otázka číslo 2. Při prezentaci máte tendenci:
a)
b)
c)

zajistit aby lidé poslouchali, tím, že mají často možnost vstoupit do vaší
prezentace;
někdy lidem dovolit, aby vstoupili do prezentace, pokud si všimnete , že o to mají
zájem;
skončit dříve, než dojde na otázky a vysvětlení.
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Porovnání možnosti vstupu do
prezentace s délkou funkce
ředitele
18

14

12
10

8
6
4

2
0
1 - 5 let 6 - 1 0 let 11-15
let

16-20
let

Závěr. Ředitelé s kratší dobou ve funkci dávají větší prostor účastníkům při prezentaci
reagovat otázkou, dotazem, požadovat vysvětlení.

Porovnání možnosti v s t u p u do
prezentace s věkem ředitele
35
30
25
20
15
10

5

. . . . . .

-

/
.

^•-fi-

—-Vft

/

• » »

/
...

0

do 30 let 31 - 40 let

41 -50 let

51 - 65 let

Závěr: Čím jsou ředitelé starší (věk nad 51 let) nechávají mladším kolegům větší prostor pro
dotazy a diskusi.
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Porovnání možnosti vstupu do prezentace s
velikostí školy
12,5
12
11,5
11
10,5
10
9,5
9
do 100 žáku

101 - 250 žáků

251 - 400 žáků

401 - 800 žáků

Závěr: Velikost školy nemá výrazný vliv na zkoumaný jev.

Porovnání možnosti vstupu do prezentace s počtem
podřízených

1 • 10 podřízených 11 - 20 podřízenýchg 21 - 30 podřízených 31 -100 podřízených

Závěr: Ředitelé s větším počtem podřízených zaměstnanců dávají větší možnost vstoupit do
prezentace.

Otázka číslo 3. Snažíte-li se někoho přesvědčit, aby něco udělal máte tendenci:
a)
b)
c)

představit pouze racionální argumenty;
představit racionální argumenty a přidat nějaké emociální poselství;
apelovat na ně na emociální úrovni.
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Porovnání využívání racionálních
argumentů s délkou ve funkci ředitele

\

\

^ 1 2
\

1 - 5 let

6 - 1 0 let

v r
11-15 let

16-20 let

Závěr: Délka funkce 1 - 5 let je podmětná při přesvědčování. Ředitelé využívají nejen
racionální ale i emocionální argumenty.

Porovnání využívání racionálních
argumentů s věkem ředitelů
25
20

15
10

5
do 30 let

31 -40 let

41 -50 let

51 -65 let

Závěr. Ředitelé ve věku 51 -65 let jsou úspěšnější v přesvětlování, neboť ovládají využívání
racionálních i emocionálních argumentů.
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Porovnání využívání argumentů pří
vyjednávání s velikostí školy
25

23

20
15

=W=

10
5
0

1
do 100 žáků

'

1

101-250 žáků

r~

251 -400 žáků

401 -800 žáků

Závěr: Velikost školy není výrazným faktorem, který by se projevil ve využívání
racionálních nebo emocionálních argumentů při vyjednávání ředitelů škol.

Porovnání využívání argumentů při
přesvědčování s počtem podřízených
pracovníků ředitele školy

1-10

podřízených

11-20

podřízených

21 -30

podřízených

31 -100

podřízených

Závěr: Ředitelé s větším počtem podřízených spolupracovníků vykazují větší počet
racionálních i emociálních argumentů při přesvětlování.
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Otázka číslo 4) Dříve než lidem v zaměstnání s dělíte důležitou zprávu, máte tendenci:
a)
b)
c)

do detailu plánovat, co řeknete;
přemýšlet o tom, co jim řeknete, ale neplánujete to do detailů;
zlehka si to naplánovat, nechat tomu volný průběh a předat jim myšlenku za
pomoci improvizace.

Porovnání plánování s dobou ve funkci
ředitele školy

Závěr: Ředitelé škol bez ohledu na délku funkce předem neplánují do detailů sdělení
důležitých zpráv.

Porovnáni plánování předávání informace s
počtem podřízených zaměstnanců řediteli školy

-

• 1

1"

i

—————'1

1 -10

11-20

21 -30

31 -100

podřízených

podřízených

podřízených

podřízených

Závěr: Ředitelé s větším počtem podřízených zaměstnanců přemýšlí o tom, co svým
zaměstnancům řeknou, ale neplánují to do detailů.
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Porovnání plánování předávání
informace s věkem ředitelů
36

2
- 1WTCl|r''Í7 1

- • - Odpověď a)
-*- Odpověď b)

-8^ r r r r r q ř8

—l

r—

—

do 30 31 -40 41 -50 51 -65
let

let

let

let

Závěr: Ředitelé ve věku 5 1 - 6 5 let při sdělování důležitých zpráv přemýšlí do detailu o jejich
obsahu.

Porovnání plánování předávání informace s velikostí školy
20
15
10
5

0

Závěr: Velikost školy se ve sledovaném jevu projevila minimálně.
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Otázka číslo 5) Pokud někdo nedosáhl požadovaných výsledků ve své práci a vy jste jeho

nadřízený, budete:
a)

naprosto asertivní a přímí, pokud jde o jejich výsledky;

b)

se snažit jednat o problému v klidu, ale také s určitou dávkou asertivity;

c)

se snažit určitého člověka podpořit a vysvětlit m,u, co udělal špatně.

Porovnání asertivního jednání s délkou funkce
ředitele školy
•.ífi

V
1 - 5 let

6 - 1 0 let

11-15 let

16-20 let

Závěr: Ředitelé s délkou funkce od 1 -5 let se snaží jednat o problému v klidu ale také
s určitou dávkou asertivity.

Porovnaní asertivního jednáni s počtem
podřízených pracovníků řediteli školy
35
30
25

^32
X

20

15

10

1 <fl

5

^

.w

1

^

0

!
1 -10

11 -20

podřízených

podřízených

F
21 -30

podřízených

31 -100

podřízených

Závěr: Ředitelé škol s počtem podřízených 31 - 100 podřízených při projednávání problémů
uplatňují asertivní jednání.

36

Porovnání asertivního jednání ředitelů
s velikostí školy

1

do 100 žáků

1

101 - 250
žáků

1

251 - 400
žáků

401 - 800
žáků

Závěr: Ředitelé škol s větším počtem žáků častěji uplatňují asertivní jednání.

Porovnaní asertivního jednání s
věkem ředitelů
50
40
30
20

14

10
0

". »HgK^--'

do 30 let

1

31 -40 let

—r

41 -50 let

51 -65 let

Závěr: Ředitelé uplatňují asertivní jednání přímo úměrně s věkem. Nejlepších výsledků
dosáhli ředitelé ve věku 51 -65 let.
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Otázka číslo 6) Budete li muset dát některým lidem výpověď:
a)
b)
c)

necháte personálního úředníka, aby to zařídil;
necháte zodpovědnost na personálu, ale nabídnete možnost osobní konzultace;
s každým člověkem se setkáte mezi čtyřma očima.

Porovnání preferování osobního jednání s
délkou funkce ředitele školy

-i?
v
1 - 5 let

6-10 let

11-15 let

16-20 let

Závěr: Ředitelé s nejkratší délkou funkce nejvíce preferují osobní jednání při projednávání.,

Porovnání preferování osobního jednání s
počtem podřízených zaměstnanců řediteli školy
40

3$

30
20
10

*44=

1 -10
podřízených

4411 -20
podřízených

21 -30
podřízených

31 -100
podřízených

Závěr: Ředitelé s větším počtem podřízených upřednostnily při dávání výpovědi setkání mezi
čtyřma očima.
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Porovnání preferování osobního
jednání s věkem ředitelů
50
40

Z.

45

30
20

10
i

0

do 30 let

31 -40 let

-p

41 -50 let

51 -65 let

Závěr: Ředitelé ve věku 51 -65 let výrazně preferují osobní jednání mezi čtyřma očima.

Porovnání preferovaní osobního
jednání ředitelů s velikostí školy

Z
~ZL

•H-

do 100 žáků

<* 2 6

101 -250
žáků

251 -400
žáků

401 -800
žáků

Závěr: Ředitelé škol s větším počtem žáků v důležitých jednáních upřednostňují osobní
jednání.
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Otázka číslo 7) Když přijdete do práce máte tendenci:
a)
b)
c)

plánovat všechny své schůzky, e-maily a telefonáty, které potřebujete vyřídit, tak,
že si napíšete jejich seznam;
reagovat na to, co se objeví během dne;
přibližně plánovat, ale nechat si prostor pro neočekávané a nepředvídatelné úkoly.

Porovnání plánování schůzek s dobou ve funkci
ředitele školy

\
'I I I" M
W>" v .
"I""
1 - 5 let

""""
'
6-10 let

^ ^
5

11

'"">'

11-15 let

'"

'

16-20 let

Závěr: Ředitelé s dobou ve funkci 1 -5 let upřednostňují plánování, ale nechávají si prostor
pro neočekávané a nepředvídatelné úkoly více než ředitelé s delší dobou ve funkci.

Porovnání plánování schůzek ředitelů s
počtem podřízených pracovníků řediteli
školy
30
25-

2015-

10-

•

•42

5-

01-10
podřízených

11-20
podřízených

21 -30
podřízených

31 -100
podřízených

Závěr: Ředitelé s větším počtem podřízených mají tendenci svojí činnost plánovat s určitou
časovou rezervou pro mimořádné úkoly.

C
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Porovnání plánování osobních
schůzek s věkem ředitelů škol
40

Z

30

37

20
1Z

10
0

^

,

do 30 let

,

31 -40 let

r

41 -50 let

51 -65 let

Závěr: Ředitelé škol ve věku 3 1 - 4 0 let nejméně plánují schůzky a nejčastěji reagují na
vzniklé problémy okamžitě, tak jak se objeví během dne.

Porovnání plánování schůzek s velikostí školy
30

•+26

25 —
20
15

Z

10
5

0

"••

I

do 100 žáků

1

101 -250 žáků

—r—-

251 -400 žáků

401 - 800žáků

Závěr: Ředitelé větších škol s 401 - 800 žáky častěji plánují organizaci svého pracovního
dne.
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Otázka číslo 8) Na posílání textových zpráv se díváte jako na:
a)
b)
c)

způsob, jak zůstat ve styku s přáteli a jak vytvořit sociální uspořádání;
základní způsob, jak zjistit, aby vaši kolegové měli aktuální informace;
způsob, jak upozornit spolupracovníky na důležité novinky.

Porovnání využívání textových zpráv v
komunikaci s délkou funkce ředitele školy

1 - 5 let

6-10 let

11-15 let

16-20 let

Závěr: Ředitelé škol bez ohledu na délku funkce textové zprávy moc nevyužívají.

Porovnání využívání textových zpráv v
komunikaci s popčtem podřízených
zamněstnanců řediteli školy

1 -10
podřízených

11 -20
podřízených

21 -30
podřízených

31 -100
podřízených

Závěr: Ředitelé škol s větším počtem podřízených zaměstnanců nevýrazně preferují využívání
textových zpráv v komunikaci.
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Porovnání využívání textových
zpráv v komunikaci s věkem
ředitelů škol
30 25 - B B W w a M M W M B a B B W W M i i 1 1
20 -

H
• HwWBwBwBBWBBBMBHMBW
MHHMMMMHHI

mmm
MMMHMHVJHMMMMMHM

M M M M M M I

WKHBKKttmMKBSmmStmmm^
MHMjjMMjMjM

15 1

10 A IMMIMMMHlHVIi

MMM

5J

do 30 let

in

BF!yM№8B8MSMM8B88Mtó8B88BMtó
m

31 -40 let

41 -50 let

51 -65 let

Závěr: Přestože využívání textových zpráv je moderní způsob předávání informací,
upřednostňují jej ředitelé ve věku 5 1 - 6 5 let.

Porovnání využívání textových zpráv v
komunikaci s velikostí školy
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do 100 žáků
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101-250
žáků

251 -400
žáků

1

401 - 800
žáků

Závěr: Velikost školy není důležitým faktorem ve využívání textových zpráv v komunikaci.
Je zajímavé, že školy s menším počtem žáků tento způsob předávání informací používají více.
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Otázka číslo 9) Myslíte si, že používání spisovných slov a dodržování gramatických pravidel
je:
a)
b)
c)

nezbytným nástrojem v prostředí velkého množství informací;
zastaralí způsob, protože komunikace je dnes méně formální;
krásné, ale nikoliv nezbytné.

Porovnání používání spisovných slov s délkou
ve funkci ředitele školy

o
1 - 5 let

6-10 let

11-15 let

16-20 let

Závěr: Ředitelé škol s délkou funkce 1 - 5 let považují používání spisovných slov a gramatiky
za nezbytný nástroj v komunikaci.

Porovnání používání spisovných slov s
počtem podřízených pracovníků řediteli
školy

*

1 -10
podřízených

11 -20
podřízených

21 -30
podřízených

31 -100
podřízených

^ávěr: Ředitelé škol s větším počtem podřízených preferují používání gramatiky a spisovné
češtiny při předávání informací.
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Porovnání používání spisovných
slov s věkem ředitelů škol
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do 30 let

*

—

31 -40 let

1

41 -50 let

51 -65 let

Závěr: Ředitelé škol ve věku 51 - 65 let dbají na používání spisovných a dodržování
gramatických pravidel.

Porovnaní používaní spisovných slov s velikostí
školy

0-

'""
do 100 žáků

...

r
101 -250 žáků

251 -400 žáků

401 - 800žáků

Závěr: Ředitelé škol s větším počtem žáků v komunikaci upřednostňují používání spisovného
Jazyka a gramatických pravidel.
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Otázka číslo 10) Na důležitých rozhodujících setkáních máte tendenci:
a)
b)
c)

více mluvit než poslouchat;
více poslouchat než mluvit;
dělat obojí stejnou měrou.

Porovnání naslouchání při setkáních s délkou
funkce ředitele školy

:t-

*"v

^/in
lu
4

1

1 - 5 let

1

6-10 let

r

11-15 let

16-20 let

Závěr: Ředitelé škol při důležitých jednáních více mluví než naslouchají bez ohledu na délku
jejich funkce.

Porovnaní naslouchání při setkáních s
počtem podřízených pracovníků řediteli
školy
—

^ —

^ ^

N.
1

1 -10
podřízených

"

1
11 -20
podřízených

^

21 -30
podřízených

—
...

.

r
31-100
podřízených

Závěr: Počet podřízených řediteli školy není rozhodující faktor pro naslouchání při jednání
ředitelů škol.
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Porovnání naslouchání pří
setkáních s věkem ředitelů škol
25
20
15
10

5
0

i

do 30 let

1

31 -40 let

r

41 -50 let

51 -65 let

Závěr: Ředitelé ve věku 51 — 65 let při důležitých setkáních mají tendenci více naslouchat než
mluvit.

Porovnání naslouchání při setkáních
s velikostí školy
10
8
6
4
2
0

do 100 žáků

101-250
žáků

251 -400
žáků

401 - 800
žáků

Závěr: Velikost školy neovlivňuje ředitele škol při rozhodujících setkáních v naslouchání.

Ze sledovaných kritérií se v celém výzkumu nejméně projevila velikost školy (počet žáků).
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4.1.Interpretace výsledků
Z jednotlivých výsledků je patrné, že v komunikaci ředitelů se projevují určité nedostatky.
Jejich závažnost nebudeme posuzovat, protože to nebylo předmětem našeho výzkumu a na
základě pouze tohoto dotazníku bychom nemohli dospět k věrohodným závěrům.
Jednotlivé otázky jsme ještě vyhodnotili ve vztahu k zadaným kritériím a hledali jsme
ředitele, kteří naopak nejméně chybovali a charakterizovali jsme je z hlediska věku, počtu let
ve funkci, počtu podřízených a velikosti školy ( na našem vzorku zkoumaných ředitelů)a
zpracovali v grafickém vyjádření.

Dospěli jsme k těmto závěrům:
Nejméně chybují: Ředitelé: ve věku 51 a více let, s větším počtem podřízených
pracovníků a s dobou ve funkci 1 - 5 let
Při dialogu mají tendenci tomu, s nímž mluví,věnovat veškerou pozornost.
Při prezentaci dávají prostor těm, kteří o to projeví zájem.
Když někoho přesvědčují, mají tendenci představit racionální argumenty a přidat také nějaké
emocionální poselství
Pokud někdo nedosáhl požadovaných výsledků ve své práci, potom se snaží jednat o
problému v klidu, ale také s určitou dávkou asertivity
Budou-li muset dát některým lidem výpověď s každým člověkem se setkat mezi čtyřma
očima.
Když přijdou do práce, přibližně svou práci plánují, ale nechávají si prostor neočekávané a
nepředvídatelné úkoly.
Na posílání textových zpráv se dívají jako na způsob, jak upozornit spolupracovníky na
důležité novinky
Používání spisovných slov a dodržování pravidel gramatiky považují za nezbytný nástroj
v
prostředí velkého množství informací.

Ch

y b y , kterých se nejčastěji ředitelé škol dopustili ve srovnání se všemi kritérii.

Na důležitých rozhodujících setkáních více mluví než poslouchají.
příve než lidem v zaměstnání sdělí důležitou zprávu zlehka plánují, co řeknou, ale
častěji předávají myšlenky za pomoci improvizace.
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Toto dotazníkové šetření potvrdilo naši hypotézu, že ředitelé škol při řízení organizací
v komunikaci chybují. Četnost chyb a nedostatků jsme prokázali na konkrétních odpovědích
z dotazníku.

5.Závěr:
Úspěšné řízení školy je smyslem práce ředitele školy.Při naplňování cílů na všech úrovních
řízení je nutná komunikace. Bez ní neexistuje řešení problémů, formulace a naplňování cílů,
kontakt se zaměstnanci a žáky, spolupráce s partnery, rodiči....Výčet by byl pravděpodobně
velmi dlouhý . Pojmenování - správná - zdravá - efektivní - je komunikace, která posouvá
život v organizaci - ve škole- směrem ku předu.

Mým doporučením pro zlepšení komunikace ředitelů škol je uskutečnění tohoto rozhodnutí:

Zásady efektivní komunikace jsou popsány v předcházejícím textu.Další poučení a praktické
Prostředky lze vyhledat v odborné literatuře nebo na internetu.

Další možností, jak vylepšit svou komunikaci je účast na kurzech, které pořádají akreditovaná
pracoviště pro DVVP nebo soukromé organizace, v současné době je možné absolvovat
kursy i přes internet formou on-line. Takové kursy nabízí například firma Verlag Dashofer.
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Osobně mohu doporučit pana PhDr. Jana Grubera,Phd., který pořádá školení, tréninky a
workshopy zaměřené na rozvoj efektivní komunikace schopnost vyjednávání, zvládání
konfliktních situací, rozvoj tvořivosti, time- managementu, zvládání stresu, prezentační
dovednosti, rozhodování.nejrůznější dovednosti, které mohou být klíčové pro úspěšné
zvládání pracovních povinností.

Doc.PhDr.Josefa Valentu, CSc., který studenty Školského

managementu vzdělával
v neverbální komunikaci. Absolvovala jsem pod jeho vedením několik zajímavých

workshopů.
Je autorem knihy Učíme (se) komunikovat. I když je určena dětem, nejedná se v ní
o definování komunikace, ale právě o zlepšování komunikace.
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Přípohy : Dotazník
Nabídka vzdělávání 1
Nabídka vzdělávání 2

Vážená paní ředitelko, pane řediteli,
Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku, který je podkladem
závěrečné práce studia Školského managementu. Je anonymní a poslouží pouze výzkumu
k závěrečné bakalářské práci na téma komunikace. Předem děkuji za Váš čas a jeho vyplnění.
Tuto část, prosím, doplňte
Škola:
(ZŠ l.-5.roč., ZŠ l.-9.roč., SŠ, jiná-specifikujte)
Počet žáků:
Počet pedagogů:
Počet nepedagogů:
Věk respondenta:
Počet let ve funkci:
Muž - Žena

Vyberte si jednu odpověď a označte ji X v rámečku pod H
1. Když k vám někdo mluví, máte tendenci:
věnovat mu veškerou pozornost;
poslouchat ho, ale myšlenky vám čas od času utíkají jinam;
poslouchat jen trochu, ale myšlenkami být úplně jinde.
2. Při prezentaci máte tendenci:
.zajistit, aby lidé poslouchali, tím, že mají možnost vstoupit do vaší prezentace;
někdy lidem dovolit, aby vstoupili do prezentace, pokud si všimnete, že o to mají
-Zájem;
skončit dříve, než dojde na otázky a vysvětlení.
3.Snažite- li se nčknhn přesvědčit, abv něco udělal, máte tendenci:
představit pouze racionální argumenty;
představit racionální arpnmentv a přidat také nějaké emocionální poselství;
Jipelovat na ně na emocionální úrovni.
1 Dříve, než lidem v zaměstnání sdělíte důležitou zprávu, máte tendenci:
Jtodetailuplánovat, co řeknete;
přemýšlet o tom, co jim řeknete, ale neplánujete to do detailů;
zlehka si to naplánovat, nechat tomu volný průběh a předat jim myšlenku za pomoci
JíSprovizace.
Pokud někdo nedosáhl požadovaných výsledků ve své práci a vy jste jeho
nadřízenv:
-i^enaprosto asertivní a přímí, pokud jde o jeho výsledky;
-snažítese jednat o problému v klidu, ale také s určitou dávkou asertivity;
-S^žitese daného člověka podpořit a vysvětlit mu, co udělal špatně.
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6. Budetc-Ii muset dát některým lidem výpověď:
necháte svého zástupce, aby to za vás vyřídil;
necháte zodpovědnost na sekretářce, ale nabídnete možnost osobní konzultace;
S každým člověkem se setkáte mezi čtyřma očima.
7. Když přijdete do práce, máte tendenci:
naplánovat všechny svoje schůzky, e-maily a telefonáty, které potřebujete vyřídit, tak,
že si napíšete jejich seznam;
reagovat na to, co se objeví během dne;
J>řibližně plánovat, ale nechat si prostor pro neočekávané a nepředvídatelné úkoly.

r

8. Na posílání textových zpráv se díváte jako na:
„způsob, jak zůstat ve styku s přáteli a jak vytvořit sociální uspořádání;
.základní způsob, jak zajistit, aby vaši kolegové měli aktuální informace;
způsob, jak upozornit spolupracovníky na důležité novinky.
9. Myslíte si, že používání spisovných slov a dodržování gramatických pravidel je: X
nezbytným nástrojem v prostředí velkého množství informací;
zastaralý způsob, protože komunikace je dnes méně formální;
JSlásné, ale nikoliv nezbytné.
-iO^Na důležitých rozhodujících setkáních máte tendenci:
-Vicemluvit než poslouchat;
J^ejxislouchat než mluvit;
.i^latobojí stejnou měrou.
Ještě jednou děkuji za vyplnění a prosím o zaslání na e-mail: H H f l H l í í ^ H I

55

D o c . PhDr. M a r e k Franěk, CSc., Ph.D

Materiální a technické zabezpečení:
Pro potřeby kurzu je použito speciální virtuální studijní prostředí WebCT, přístupné
prostřednictvím libovolného internetového prohlížeče, které je jednotlivým
účastníkům zpřístupněno prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla.
Toto on-line studijní prostředí obsahuje průvodce studiem, studijní texty, podrobný
sylabus, časový harmonogram a další materiály k jednotlivým tématům, kontakty na
ostatní účastníky kurzu, diskusní prostředí, v kurzu vytvářené projekty a jejich
hodnocení apod.
Každý studující dále obdrží následující studijní materiály:
"

Informační průvodce distančním kurzem Řízení lidských zdrojů (skripta - 121
stran)

•

Průvodce studenta virtuálním studijním prostředím WebCT (cca 20 stran textu)

Technické zabezpečení
Plánovaná setkání proběhnou v odborných učebnách Fakulty informatiky a
managementu Univerzity Hradec Králové. Zde budou mít účastníci k dispozici
multimediální osobní počítače s velmi rychlým přístupem na Internet. Technickou
spolehlivost techniky budou zajišťovat zaměstnanci Útvaru informačních služeb FIM
UHK.

Způsob vyhodnocení akce:
Po úspěšném splnění všech úkolů a obhajobě závěrečné projektu získávají účastníci
osvědčení o absolvování kurzu.

Kalkulace předpokládaných nákladů:
Platba hotově nebo fakturou, cena 2000 Kč.

© 2004 U n i v e r z i t a H r a d e c K r á l o v é , e-mail: fim.webmaster@uhk.cz | english §f£| mapa webu

ipOE»
Název vzdělávací akce DVPP:

Řízení

lidských zdrojů

Obsah - podrobný přehled témat výuky:
Kurz se zabývá prohloubení a upevnění znalostí managementu škol v oblastech
psychologie komunikace a řízení.

Témata:
1. Tělesná konstituce člověka. Temperament.
2. Psychické vlastnosti osobnosti a jednotlivé typologie.
3. Terminologické vysvětlení stresu a problém civilizačního stresu.
4. Teorie stresu a strategie zvládání stresu.
5. Základní pojmy teorie komunikace.
6. Neverbální komunikace.
7. Rozpoznání lži pomocí neverbálních projevů.
8. Sociální kontext lidské komunikace.
9. Analýza slovní komunikace.
10. Lidská komunikace v pojmech teorie her.
11. Komunikace v organizaci.
13. Komunikační dovednosti manažera.
14. Dysfunkční komunikace a poruchy komunikace
Forma: distanční

Vzdělávací cíl:

u

,

..

vzdělávání managementu ZŠ a SŠ v oblasti řízení lidských zdrojů

Hodinová dotace + vzdělávací cíl:
kontaktní výuka - 15 hodin, distanční výuka - 35 hodin Pr°hloubení znalost, a
dovednosti frekventantů v dané oblasti s využitím distáncn, formy vzdèlavam

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogu:
minimální počet účastníků v kurzu se předpokládá 5, horn, počet vzhledem k forme
«dělávání není omezen. Cílovou skupinou je pedagogická veřejnost.

Plánované místo konání:
Prostory Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, nam.
Svobody 331, Hradec Králové

Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o odborné praxi
v oboru:

PhDr. Jan Gruber, Ph.D.

Vítejte na mých stránkách. Jsem psycholog, který se zaměřuje hlavně na trénink sociálních
dovedností, psychodiagnostiku a koučing.

Napište mi E-mail
gruber.j an@atl as. cz

mobil: 604 52 7810

•
v
•
v
•

Vzdělání»
r.2004 - KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UK
Praze - doktorandské studium
r.1996 - KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UK
Praze (specializace: klinická psychologie)
úhrnem 1500 hodin odborných výcviků

Členství v organizacích
• Česká lékařská společnost Jana Evangelisty
Purkyné (Psychoterapeutická sekce)
• Asociace trenérů sociálně psychologického
výcviku
Reference »
•
•
•
•
•

Ascom
Bohemia institut
Česká spořitelna
český telecom
Cleverlance

• čzu

• Delvita
• HVB bank
• Jaseka
Kooperativa, pojišťovna

•
•
•
•
•

Kvados
NKT cables
Ravago Praha
Siemens VDO
Škoda Praha

•

S.T.UNITE consulting
• Univerzita Karlova
• ZPMV

Produkty
Psychologická diagnostika
• Assesment centrum »
• Individuální psvchodiaqnostika »
• 360°-zpětná vazba »
• Devolopment centrum - pro identifikaci
vzdělávacích potřeb
Rozvoj a trénink
Školeni, tréninky a workshopy zaměřené na rozvoj
nejrůznějšlch dovednosti, které mohou být klíčové
pro úspěšné zvládání pracovních povinnosti.
Patří mezi ně například:
• schopnost vyjednávání a efektivní komunikace,
• zvládání konfliktních situaci, rozvoj tvořivosti,
• time-management,
• zvládáni stresu,
• prezentační dovednosti,
• rozhodování aj.
Příklady š k o l e n í »
Management coaching pro individuální práci
s managery »
Publikace »
Vlastní metody
• Indiáni - osobnostní t e s t »
• Mikádo »
• Cavana »
• Z.43 »
• Sedmá větev »

Jak řešit situace
asertivně ne agresivně?

Vážená paní Nováková,
chcete-li proniknout do manažerského myšlení, věnujte, prosím,
pozornost on-line kurzu, který jsme pro Vás připravili:

On-line kurz

Manažerské dovednosti, komunikace a řešení konfliktů na pracovišti

Jaká je podoba on-line kurzu?
13 lekcí, z nichž žádná Vám nezabere více než 60 minut času.
Zvolíte si interval zasílání jaký Vám vyhovuje - 3denní či 7denní.
O nové lekci Vás vždy informujeme e-mailem.
Pochopení problematiky procvičíte v domácích úkolech v závěru každé
lekce.
Na závěr kurzu obdržíte certifikát o jeho absolvování.

Doporučení absolventa on-line kurzu:
'Ve svých 30 letech jsem se stala ředitelkou rodinné firmy, a tedy i nadřízenou tchána. Po určité době se ukázalo, že tchí
respektovat ženu, notabene mladší a z rodiny. Diky Vašemu on-line kurzu jsme opět našli společnou řeč."
Eva Veselá, Pardubice

Nepřehlédněte užitečný seminář! Rádi Vás uvidíme.
Přednášející

Téma semináře

Místo konání

Datum konání

Základy prezentačních dovedností

Praha

Mgr. Marek Velas
26. srpna 2008
9:00 -16:00 hod.
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