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Resumé: 

Úroveň řízení každé organizace je podmíněna kvalitou komunikace vedoucího 

zaměstnance se svými podřízenými spolupracovníky. V této práci jsem se snažila o 

zmapování komunikačních dovedností ředitelek mateřských škol. 

Cílem výzkumného šetření bylo získat informace o znalostech a využívání 

komunikačních dovedností ředitelek mateřských škol v každodenní praxi. 

Zjištěné údaje by mohly být využity jako metodický zdroj informací pro efektivní 

způsob komunikace začínajících ředitelek mateřských škol. 
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Summary: 

The level of management of each organization is conditioned by the quality of the 

communication the head staff with their subordinated co-workers. In this work, I tried to 

map the communication skills of kindergarten directresses. 

The aim of the research investigation was to get information on knowledge and 

usage of communication skills kindergarten directresses in routine situations. 

Observed indications could be used as a methodical information source for an 

effective way of the communication trainee kindergarten directresses. 
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Úvod 

„Komunikace je procesem tvorby společného chápání a interpretování myšlenek, 

názorů a pocitů mezi dvěma a více jednotlivci. 

Téměř 70% času stavu bdělosti věnují lidé komunikaci – psaní, čtení, rozhovorům, 

poslouchání. I vynikající myšlenka ztrácí smysl, jestliže není sdělena ostatním tak, aby jí byli 

schopni pochopit a jednoznačně interpretovat. Je nesmírně důležité, aby komunikace 

organizace i jejích zaměstnanců byla efektivní. Postrádají-li zaměstnanci komunikační 

dovednosti a nejsou-li schopni efektivně sdělovat slovem, či písmem své myšlenky, pak jejich 

technické schopnosti ztrácejí na významu. Schopnost aktivně komunikovat je nezbytným 

předpokladem úspěšného manažera.“ 1 

Cílem této závěrečné bakalářské práce je zmapovat, jak mají ředitelky mateřských 

škol (dále jen MŠ) osvojeny znalosti z oblasti komunikačních dovedností a jak tyto znalosti 

dokážou aplikovat v každodenní praxi vedoucího pracovníka a komunikaci se svými 

zaměstnanci. 

V teoretické části nastíním základní principy komunikačního procesu. Dále popíši 

rizika, která mohou ohrozit proces komunikace. Objasním pojem zpětná vazba, která je 

právem považována za důležitý mechanismus v obraně proti důsledkům zkreslení a 

neúplnosti komunikačního procesu a zpracuji přehled výhod a nevýhod jednotlivých druhů 

komunikací při přenosu informací. Vysvětlím pojmy komunikační kanály a podrobněji se 

zaměřím na pojem komunikační styly, který se zabývá roztříděním lidí podle jejich chování na 

úrovni emocionální a racionální a následnou komunikací mezi těmito typy lidí. Součástí 

                                                           

1 PALMER, S., WEAWER, M. Úloha informací v manažerském rozhodování, s. 80, Grada Publishing, 

2000, ISBN 80-7169-940-3 
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teoretické části práce bude i popis zásad jednotlivých komunikačních dovedností, jako jsou 

empatická komunikace, aktivní naslouchání, efektivní odmítání, techniky rozhovoru, 

struktura diskuse, usměrňování dotazů, zvládání nepříjemných dotazů a nonverbální 

komunikace. 

Na základě teoretických východisek vypracuji dotazník pro ředitelky MŠ, který bude 

využit při výzkumném šetření, a výsledky šetření budou zpracovány v empirické části práce. 

Cílem tohoto výzkumného šetření bude zmapování znalostí ředitelek MŠ v oblasti 

komunikačních dovedností a jejich aplikace v praxi vedoucího pracovníka s ohledem na 

věkovou kategorii ředitelek MŠ, velikost MŠ, na které ředitelky působí ve funkci a zohledním 

i znalosti z oblasti komunikace, které se ředitelky MŠ snaží získávat studiem nebo 

prostřednictvím kurzů a seminářů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále 

jen DVPP). 

Výsledky výzkumného šetření budou použity k potvrzení či vyvrácení předpokladů 

stanovených na základě teoretických východisek a zkušeností z vlastní praxe a poslouží k 

sestavení doporučení pro efektivní komunikaci vedoucího pracovníka se zaměstnanci. Tato 

doporučení budou vhodná zejména pro ředitelky MŠ, které ve funkcích ředitelek MŠ teprve 

začínají svou působnost. 

„Organizace, které dokážou rychle a bez předsudků pracovat s velkým množstvím 

informací, operativně je vyhodnocovat, přenášet a promítat je do svých záměrů, se těší 

prosperitě.“ 2 

  

                                                           

2 BĚLOHLÁVEK, F. Organizační chování,  s. 232, Olomouc: RUBICO 1996, ISBN 80-85839-09-1 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Teoretická východiska 

1.1 Rizika procesu komunikace 

Při přenosu informací příjemce nikdy nesleduje a nevnímá všechny informace, které 

jsou mu určeny. Vybírá si většinou takové informace, které korespondují s jeho zájmy a 

potřebami. Existuje i mnoho rizik, která mohou přenos informace ovlivnit, jako např. 

nevhodná volba média, nevhodná volba komunikačního stylu atd.  Efektivita komunikace 

však může být narušena především „šumy“. 

„Šumy“ lze označit jako potíže, které provázejí a narušují komunikační proces, 

omezují, zkreslují nebo potlačují rozsah a hlavně význam přenášených sdělení. Při získávání 

informací z okolí provádíme selekci vjemů. Většinou však nelze absorbovat všechny 

relevantní informace. Aniž bychom chtěli, nastává proces třídění vjemů, který je ovlivňován 

našimi očekáváními, potřebami a přáními. Protože získávané informace nebývají úplné, 

dochází následně k jejich spojování a doplňování. Toto spojování však neodpovídá vždy 

realitě. Chybějící místa jsou doplňována většinou negativními představami a vznikají tak 

falešné souvislosti. Informace jsou dále interpretovány, interpretace jsou však ovlivněny 

nejasností situace, náladami i psychickým kontextem. Nejasné situace vedou k vyhledávání 

takových sdělení, která nejlépe vyhovují především našim představám. Optimisté mají sklon 

vysvětlovat situace jako projev pozitivních změn, pesimisté preferují negativní aspekty. Podle 

skupiny, do které patříme, situace vyhodnocujeme. Mateřská škola, kde jsou zaměstnány 

většinou samé ženy, je dle mého názoru optimálním prostředím, které je ohroženo vznikem 

„šumů“. „Šumy“ se mohou objevit v různých fázích komunikačního procesu. Vznikat mohou 

již při vzájemném předávání informací mezi dvěma osobami. Zvýšené riziko vzniku „šumů“ se 

objevuje při postupném šíření zprávy – např. ředitel – zástupce ředitele – zaměstnanci. 

Především velké MŠ s větším počtem zaměstnanců jsou rizikovým prostředím pro vznik 

„šumů“. 
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Komunikační proces probíhá ve 4 posloupných úrovních: 

1) úroveň významu 

V této úrovni dochází ke vzniku myšlenky, která má pro původce – osobu, která se 

chystá předat informaci, určitý význam (co chceme sdělit). 

2) úroveň kódu 

Původce se snaží převést myšlenku do jazyka, který je srozumitelný pro příjemce. 

Jazyk může být mluvený nebo psaný. Nelze opomíjet také nonverbální komunikaci - gesta, 

pohyby, symboly atd. (jak chceme informaci sdělit). 

3) úroveň vnímání 

Dochází k vysílání zakódované zprávy způsobem zvoleným v úrovni kódu. 

4) úroveň přenosu 

Dochází k volbě vhodného komunikačního kanálu, k příjmu zprávy příjemcem, k 

dekódování a pochopení myšlenky ve významu, který je jí přikládán příjemcem (jakým 

způsobem proběhne přenos informace). 

Ve všech úrovních komunikačního procesu hrozí riziko vzniku komunikačních „bariér“, 

které lze označit jako situace ohrožující kvalitu přenosu informací. 

1) úroveň významu – myšlenka je naivní, nelogická, nějakým způsobem nepřijatelná 

pro příjemce 
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2) úroveň kódu – původce chybuje např. z důvodu neznalosti jazyka, opomene 

některou část informace, informace se stává neúplnou, původce používá mnohoznačné a 

nejasné symboly (absence znalostí nonverbální komunikace) 

3) úroveň vnímání – původce vysílá informace příliš potichu (hlas se na vytváření 

celkového dojmu podílí až 38%, hlas je nástroj, kterým zkušený řečník dokáže udržet 

pozornost posluchačů), informace je napsána na těžko čitelném papíře, nevhodně zvolená 

velikost písma, docházející barva v tiskárně atd 

4) úroveň přenosu – nebyl zvolen vhodný komunikační kanál, přenos je rušen „šumy“ 

z okolního prostředí, příjemci je znemožněno přejímat vysílanou zprávu – některé části 

informace nevnímá (např. nevidí, neslyší), příjemce si chybně spojuje části informace, sám si 

je doplňuje o další (smyšlené) informace, které mu v přenášené informaci chybí, příjemce 

informaci nechápe, nechce ji přijmout, protože zastává jiné postoje a názory 

Vzhledem k popsaným rizikům vzniku komunikačních „bariér“ je důležité, aby si 

ředitelky MŠ osvojily základní principy komunikačního procesu, vhodně je aplikovaly do 

praxe při komunikaci se svými zaměstnanci a případným komunikačním „bariérám“ se tak 

snažily předcházet 

1.2 Zpětná vazba 

Pojem zpětná vazba označuje mechanismus, který je obranou proti důsledkům 

zkreslení a neúplnosti komunikačního procesu. 

Vedoucí pracovník, který vydává pokyny – přenáší informace, by měl jednak zjišťovat, 

jak jsou informace přijímány na nižší úrovni (zaměstnanci) = akceptace a zároveň, jak jsou 

zaměstnanci chápány a uskutečňovány v praxi = realizace. 

Proces zpětné vazby probíhá stejně jako komunikační proces ve 4 úrovních: 
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a) úroveň vnímání - původce si ověřuje, že příjemce zprávu skutečně zachytil (riziko: 

odpověď „rozumím“ znamená, že původce informaci přijal, došlo k přenosu, ale 

nepotvrzuje, že příjemce informaci rozuměl) 

b) úroveň přenosu - původce si na úrovni vnímání ověří, že přenos informace 

skutečně proběhl 

c) úroveň kódu - může např. proběhnout formou zopakování pokynu, příjemce je 

schopen přesně zopakovat pokyn původce (riziko: opět není jistota, že přesné 

zopakování znamená i pochopení informací) 

d) úroveň významu - ověření, že příjemce informaci nejen správně přijal, ale hlavně 

správně pochopil smysl sdělované informace (lze provést kontrolu pomocí 

praktického provedení pokynu) 

 

Ředitelky MŠ předávají denně svým zaměstnancům informace nejrůznějšího typu. Na 

správném pochopení sdělovaných informací mnohdy závisí i chod celé MŠ. Rodiče, zřizovatel 

i ostatní veřejnost, která je ve spojení s MŠ, dokážou velice rychle rozpoznat, když přenos 

informací na MŠ nefunguje. Z tohoto důvodu je využití zpětné vazby při přenosu informací 

mezi ředitelkou a zaměstnanci velice důležité, protože odpadne riziko ztráty prestiže MŠ, 

kterou se každá MŠ snaží budovat. 

„Zpětná vazba pomáhá zaměstnancům upravovat své chování, aby mohli snáze 

dosahovat svých cílů.“3 

Při poskytování i přijímání zpětné vazby je důležité postupovat podle daných principů, 

protože nevhodný způsob provedení zpětné vazby může mít negativní vliv na úroveň 

mezilidských vztahů, na výkon jednotlivce ale i celého týmu. 

Doporučené principy efektivní zpětné vazby jsou: otevřenost, respekt, 

spoluodpovědnost, cílevědomost a přiměřenost. 

                                                           
3
 ŠULÉŘ, O. 100 klíčových manažerských technik, s. 155, Brno: Computer Press, 2009, 

 ISBN 978-80-251-2173-3 
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 Otevřenost   -   otevřeně, upřímně a pravdivě sdělovat to, co si myslíme, vidíme, 

cítíme, ale i co potřebujeme, nezastírat skutečné záměry 

 Respekt   -   dodržovat zásady etiky, vzájemně respektovat myšlenky, pocity a 

názory druhé strany, nepřipustit obviňování, napadání či ponižování druhé strany, 

uvědomovat si, že cílem je zvýšit vzájemné porozumění a úctu 

 Spoluodpovědnost   -   vnímat pocit odpovědnosti obou stran za oboustrannou 

komunikaci 

 Cílevědomost   -   přesně stanovit cíle, kterých chceme dosáhnout, přizpůsobit 

vlastní jednání a vyjadřování stanoveným cílům 

 Přiměřenost   -   nalézt přiměřenou úroveň při respektování pocitů druhé strany, 

aby nedocházelo k omezování otevřenosti při komunikaci, neorientovat se příliš 

na otevřenost a nepřehlížet pocity příjemce, mohlo by dojít k defenzivnímu 

postoji příjemce, případně i k přerušení komunikace ze strany příjemce 

 

Velice důležité je i přijímání zpětné vazby. Ředitelky MŠ by si měly uvědomit, že se 

nejedná o možnost, kdy zaměstnanci mohou radit nadřízenému, ale o cenný zdroj informací, 

který může odhalit případná pochybení, odbourat hrozící rizika a v neposlední řadě i 

zefektivnit proces komunikace se zaměstnanci. 

Doporučená pravidla pro přijímání efektivní zpětné vazby podle O. Šuléře3 jsou: 

vstřícnost, akceptování pomoci, přístupnost, zdroje informací, dobré vztahy, pozitivní reakce, 

pochopení, úcta. 

 Vstřícnost - být připraven i na negativní variantu 

 Akceptování pomoci - akceptovat skutečnost, že jsme ochotni nechat si radit 

(přijímat kritiku) 

 Přístupnost - připustit si rady a doporučení druhé strany a tím ovlivnit své názory 

a postoje 

 Zdroje informací – vnímat zpětnou vazbu jako cenný zdroj informací 

 Dobré vztahy - mít zájem udržet si dobré vztahy s druhou stranou, příprava 

„půdy“ pro budoucí komunikaci 
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 Pozitivní reakce - vyvarovat se defenzivním reakcím, nepřít se o informace, 

uvědomit si, že i negativní zpětná vazba je cenným zdrojem poučení 

 Pochopení - povzbuzovat příjemce, žádat jej o naprostou otevřenost 

 Úcta - dát příjemci najevo, že si ho vážíme 

 

Doporučená pravidla pro poskytování efektivní zpětné vazby podle O. Šuléře3 jsou: 

jasnost, otevřenost, ohleduplnost, pomoc a pozitivní přístup. 

 Jasnost - ujasnit si obsah, být si jisti, že víme, co chceme druhé straně sdělit, 

uvědomit si, že co je jasné nám, nemusí být jasné druhé straně (respektování lidských 

individualit) 

 Otevřenost - věřit, že příjemce skutečně chce dostat otevřenou zpětnou vazbu 

(vyvarovat se povrchnosti) 

 Ohleduplnost - respektovat individualitu lidí z hlediska citlivosti vnímání, přizpůsobit 

formu přenosu informací 

 Pomoc  - uvědomovat si, že cílem je příjemci pomoci, nikoliv mu ublížit (vyvarovat se 

zdrcující kritice) 

 Pozitivní přístup - nepodlehnout obranné (někdy až útočné) reakci příjemce, 

zdůraznit cíl zpětné vazby 

 

1.3 Přenos informací 

Kvalitu přenosu informací ovlivňují výběr optimálního média a výběr vhodných 

komunikačních kanálů. 

Volba médií je klíčovým momentem pro zajištění efektivity komunikačního procesu. 

Volba by měla probíhat na základě kritérií, která by měla zohledňovat:  

 potřebnou rychlost zprávy 

 bohatství informací, které médium poskytuje 

 finanční náročnost přenosu informací 
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Rychlost a bohatství detailů se v minulých letech většinou vylučovaly. V současné 

době, především vlivem neustále se rozvíjející informační technologie (scannery, modemy, 

faxy…) je možné rychle a hlavně efektivně přenášet i velice složité systémy informací. 

Vybavení jednotlivých MŠ komunikačními technologiemi je však naprosto odlišné a 

závislé na finančních prostředcích od zřizovatelů. Také znalosti ředitelek MŠ v oblasti ICT 

mohou mít odlišnou úroveň. Proto se ředitelky MŠ často uchylují k využívání osvědčených 

způsobů komunikace – ústní a písemné komunikaci 

1.3.1 Média, jejich výhody a nevýhody 

Volbu vhodného média pro přenos informací lze právem považovat za jednu z 

klíčových etap komunikačního procesu, která má nesmírný vliv na efektivitu přenosu 

informací. V současné době, kdy se prudce vyvíjí informační technologie, můžeme volit mezi 

4 základními druhy komunikace. Je však důležité, abychom měli osvojeny výhody i nevýhody 

jednotlivých druhů komunikací. Vyvarujeme se tím případných pochybení, která by proces 

přenosu informací mohla narušit nebo dokonce ohrozit. 

Předkládám stručný výčet jednotlivých druhů komunikací s jejich výhodami a 

nevýhodami jak je uvádí F. Bělohlávek4 ve své publikaci: 

Psaná komunikace (dopisy, zprávy, směrnice…) 

Ředitelky MŠ mohou tento způsob využít především při komunikaci se zřizovatelem, 

obchodními partnery a rodičovskou veřejností (informace o chodu MŠ). 

 Výhody: 

 lze evidovat odeslání i přijetí 

 umožňuje přenos složitých myšlenek 

 umožňuje analýzu, hodnocení a souhrn  

 informace lze rozšířit do řady míst 

 lze použít k potvrzení a objasnění ústních informací 

                                                           
4
 BĚLOHLÁVEK, F. Organizační chování.  Olomouc: RUBICO 1996, ISBN 80-85839-09-1 
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 dává možnost přesného zachycení údajů ve smlouvách či dohodách 

 příjemce si může číst sdělení, kdy si sám určí 

 umožňuje trvalé uchování sdělovaných informací 

 při přenosu nepříjemných sdělení jsou vyvolány obvykle menší emoce než u 

ústní komunikace 

 příjemce má více času na promyšlení a volbu vhodné reakce 

 Nevýhody: 

 pracnost, časová náročnost 

 formálnost, větší odstup komunikujících osob 

 hrozba interpersonálních problémů 

 absence průběžné zpětné vazby 

 definitivní podoba zprávy po odeslání (nelze upravovat změny) 

 absence výměny názorů a postojů 

Ústní komunikace: (konverzace, rozhovory, porady, telefonní hovory…) 

Tento způsob komunikace je pro ředitelky MŠ vhodný při komunikaci se zaměstnanci 

a rodičovskou veřejností (informace o dětech). 

 Výhody: 

 přímý prostředek komunikace 

 možnost fyzického kontaktu, zrakového a sluchového vjemu 

 vhodná forma k přesvědčování 

  možnost zapojení a přispění všech účastníků komunikace 

 Nevýhody: 

 Prosazení názoru je komplikováno protivníky 

 Obtížná kontrola při účasti většího počtu lidí 

  Nedostatek času na promýšlení a kvalitní rozhodování 

 Absence písemného záznamu o vyřčených informacích 

 Hrozba následné diskuse o čem vlastně byla řeč 
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Vizuální komunikace: ( grafy, fotografie, filmy, diapozitivy…) 

Tento způsob komunikace mohou ředitelky MŠ uplatnit například při diskusi se 

zaměstnanci nad reklamními materiály. 

 Výhody: 

 Možnost přídavných vizuálních podnětů 

 Zjednodušení psané nebo mluvené informace (schémata) 

 Umožňuje stimulaci situace 

 Nabízí ilustraci výkladu 

 Možnost vizuálního záznamu 

 Nevýhody: 

 Nelze interpretovat bez doprovodné psané nebo ústní informace 

 Požadavek pro další dovednosti v interpretaci (technika) 

 Časová i finanční náročnost 

  Nákladný způsob z hlediska rozšiřování 

 Finanční náročnost při uchování informací 

Elektronická komunikace: (elektronická síť, faxy, modemy…) 

Tento způsob komunikace volí ředitelky MŠ převážně při komunikaci se zřizovatelem 

a obchodními partnery. 

 Výhody: 

 Rychlost přenosu 

 Možnost velkého množství přenášených dat 

 Přesnost 

 Možnost průběžné zpětné vazby 

 Nevýhody: 

 Časová náročnost pro následné zpracování velkého rozsahu přenášených dat 

 Finanční náročnost 
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Konečné rozhodnutí a volba optimálního média závisí tedy na technickém vybavení 

MŠ a na lidském faktoru – ředitelce MŠ, na jejích schopnostech, jak dokáže posoudit 

konkrétní situaci pro přenos informací a vyhodnotit výhody a nevýhody jednotlivých druhů 

komunikací. 

 

1.3.2 Komunikační kanály 

       Výběr vhodného komunikačního kanálu lze považovat za manažerskou a sociální 

dovednost. Volba komunikačních kanálů je závislá na složitosti organizační struktury, kterou 

má ředitelka MŠ ve své organizaci vytvořenou. 

Vzhledem k organizační struktuře rozlišujeme komunikační kanály: 

a) vertikální 

b) laterální 

c) diagonální 

 

a) Vertikální komunikační kanál - má formu sestupnou nebo vzestupnou 

Sestupná forma   -   řízení postaveno na příkazech, vedení nemá přehled o změnách 

reality, přijímány jsou pouze pozitivní zprávy, hrozba zkreslování informací od podřízených, 

následně demotivace, hrozba podvodů 

Vzestupná forma   -   užívaná v organizacích participativních, posiluje zpětnou vazbu, 

operativně získává všechny důležité informace, umožňuje vysokou motivaci zaměstnanců 

prostřednictvím široké účasti na řízení 
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b) Laterální (horizontální) komunikační kanál   -   probíhá mezi útvary stejných 

úrovní, poskytuje prostor pro týmovou práci, umožňuje pružnost a přizpůsobení ve srovnání 

s byrokratickými systémy 

c) Diagonální komunikační kanál   -   probíhá mezi pracovníky různých útvarů a 

různých úrovní, obvyklý v demokraticky řízených organizacích, podmíněn vysokou mírou 

liberalismu, nutno zvažovat otázku efektivnosti – vhodnost informací pro všechny 

zaměstnance 

 Všechny tři typy komunikačních kanálů se týkají tzv. formální komunikace – přenosu 

informací týkajících se zajištění chodu organizací. 

Velice důležitá je však i neformální komunikace, kterou nelze opomíjet. Lze ji 

považovat za odraz stavu firemní kultury a úrovně efektivní formální komunikace v 

organizaci. Cílem efektivní neformální komunikace v organizaci je uspokojení sociálních 

potřeb lidí, kteří v organizaci pracují. 

Charakteristika neformální komunikace: 

 Obvykle není neformální komunikace managementem vnímána a ovlivňována 

 Slouží potřebám lidí, ne potřebám organizace 

 Disponuje velkou silou (především při šíření neověřených zpráv, pomluv…) 

 Spolehlivost neformální komunikace se pohybuje okol 75% 

Management by měl respektovat sílu neformální komunikace a snažit se o přenos 

pravdivých, přesvědčivých a nezkreslených informací o organizaci směrem k zaměstnancům. 

Právě tento typ komunikace, by vzhledem k jeho důležitosti neměly ředitelky MŠ 

opomíjet, protože je velice důležitý pro vytvoření příznivého klimatu na pracovišti a pro 

zkvalitnění pracovních výkonů. 
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1.4 Komunikační styly 

K dosažení efektivní komunikace v organizaci je nutné využívat vhodných 

komunikačních stylů, které umožňují pochopení a přijetí sdělení i lidmi, kteří jsou zvyklí 

uvažovat a komunikovat odlišným způsobem. 

Vhodná volba komunikačního stylu nám umožní vytvoření pozitivního vyladění na 

straně partnera a usnadní tak přenos informací. 

Podle posouzení chování lidí na úrovni emocionální a racionální a naslouchající a 

mluvící, rozlišuje F. Bělohlávek5 4 typy lidí: 

1) analytičtí lidé 

2) řídící lidé 

3) přátelští lidé 

4) expresivní lidé 

1) analytičtí lidé - hodně přemýšlí, jednají pomaleji, neustále se kontrolují, jsou tiší – 

nejsou náladoví ani impulzivní, vyznačují se logickým uvažováním a systematičností, 

vyhledávají a třídí fakta – hledají vzájemné vztahy, jsou hloubaví, detailisté 

2) řídící lidé - jsou aktivní, ambiciózní, nezávislí, vytrvalí, efektivní, s rychlým 

úsudkem, věcní, nároční, průbojní, vyznačují se tvrdostí k ostatním, nedokážou naslouchat, 

mají tendence mít vše pod kontrolou 

                                                           

5 BĚLOHLÁVEK, F. Organizační chování.  Olomouc: RUBICO 1996, ISBN 80-85839-09-1 
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3) přátelští lidé - velice citliví, mají tendence všem pomáhat a vycházet jim vstříc, jsou 

trpěliví, demokratičtí, lze je snadno ovlivnit, jsou poddajní, nerozhodní, pomalí 

4) expresivní lidé - citliví, společenští, optimisté, vynikají rychlostí, energičností, 

živostí, nápaditostí, mají však sklony k náhlému zobecňování, impulzivní, povrchní se 

sklonem k fantazírování, mírně zahledění do sebe 

Komunikace mezi osobnostmi je tedy ovlivněna shodou nebo rozdílností 

komunikačních stylů, které používají. Mezi komunikačními styly, které mají společné znaky, 

vznikají kompatibilní vztahy. Osobnosti, které mají rozporné povahové vlastnosti, spolu 

nemohou efektivně komunikovat a vznikají mezi nimi toxické vztahy. 

Příklady komunikačních stylů, které mezi sebou vytvářejí kompatibilní vztahy: 

 typ analytický a řídící 

 typ analytický a přátelský 

 typ přátelský a expresivní 

Příklady komunikačních stylů, které mezi sebou vytvářejí toxické vztahy: 

 typ analytický a expresivní 

 typ řídící a expresivní 

 typ řídící a přátelský 

Úlohou manažera je tedy správně odhadnout partnera při komunikaci a zvolit tak 

vhodný komunikační styl. Jen tak lze dosáhnout souladu mezi jejich přístupy. 

Ředitelky MŠ, vzhledem k rozvinutému empatickému vnímání k dětem, by měly 

dokázat odhadnout své zaměstnance, přiřadit je ke správnému typu lidí a volit i odpovídající 

komunikační styl. 
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Doporučená pravidla pro jednání s lidmi podle jednotlivých typů jak je uvádí F. 

Bělohlávek6 ve své publikaci: 

a) analytický typ - důležitá je věcnost, přesnost, dobrá připravenost, je vhodné 

shrnovat pro a proti, používat logickou argumentaci, nemanipulovat s partnerem 

b) řídící typ - mít dobře připravená fakta, používat logické argumenty, zdůrazňovat 

cíle a výsledky, předkládat alternativy, nechat prostor pro rozhodování, klást 

přesné a konkrétní otázky, při rozporu nevyjadřovat nesouhlas – zaměřit se na 

fakta 

c) přátelský typ - projevit lidský zájem, trpělivost, nenutit druhou stranu do rychlého 

rozhodování, zjišťovat jejich názory 

d) expresivní typ - nelze tyto typy při jednání přehlížet, využít jejich kreativity, dát 

příležitost vyniknout, udržovat komunikaci pod kontrolou, dávat si pozor na 

hrozící riziko vyplnění stanoveného času nerealizovatelnými myšlenkami 

 

1.5 Komunikační dovednosti 

1.5.1 Empatická komunikace 

Pojem empatická komunikace znamená zaměřit svou pozornost a snažit se pochopit 

skutečné motivy, pocity, nálady a momentální rozpoložení našich spolupracovníků a díky 

tomu dosáhnout efektivní a bezkonfliktní komunikace. 

Tato komunikační dovednost umožní ředitelkám MŠ vytvořit pocit důvěry 

zaměstnancům k vlastní osobě a přispěje i k zajištění příznivého klimatu na pracovišti. 

Jak uvádí O. Šuléř7, je zvládání empatické komunikace podmíněno dodržováním 

těchto zásad: 

                                                           
6
 BĚLOHLÁVEK, F. Organizační chování.  Olomouc: RUBICO 1996, ISBN 80-85839-09-1 

7 ŠULÉŘ, O. 100 klíčových manažerských technik.  Brno: Computer Press, 2009, ISBN 978-80-251-2173-3 
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 Snažit se pochopit nejprve toho druhého, teprve potom se snažit být pochopen sám 

 Během komunikace projevovat pochopení, úctu a zdvořilost 

 Vyvarovat se nátlaku 

 Být trpělivý 

 Uskutečňovat vzájemnou výměnu rozdílných názorů 

 Prezentovat vlastní myšlenky následně po pochopení druhého 

Základem empatické komunikace je správné naslouchání. Lidé při komunikaci mnohdy 

nevěnují pozornost myšlenkám sdělovaným druhou stranou. Často provozují tzv. „selektivní 

naslouchání“. Pod tímto pojmem se skrývá proces, kdy sledujeme a vnímáme jen to, co se 

shoduje s našimi vlastními názory, postoji a stanovisky. 

Empatické naslouchání může být narušováno různými bariérami: 

 Hodnocení - při poslouchání názoru druhé strany začínáme ihned hodnotit, 

dělat si svůj závěr (pozitivní x negativní), nemůžeme tak však dostatečně pochopit 

myšlenky ani motivy druhé strany 

 Zkoumání - otázky kladené během komunikace jsou formulovány už z pohledu 

našeho vlastního stanoviska a tím dochází k většímu prohlubování bariér 

vzájemného pochopení 

 Rady - generační záležitost, starší kolegové (nadřízení) se snaží udělovat rady 

na základě vlastních zkušeností, zkušenosti a situace druhé strany však nemusí 

korespondovat se zkušenostmi starších kolegů (vývoj času), hrozí riziko vzniku 

nepochopení 

 Interpretování - snažíme se pochopit jednání a motivy druhých lidí na základě 

vlastních motivů, lidé však vnímají okolní svět odlišně (respektování individualit), 

proto pokusy o interpretování jsou chybné a zavádějící 

Uvedeným bariérám se lze vyhnout, pokud při naslouchání nebudeme ihned 

hodnotit, co slyšíme, nebudeme to, co slyšíme zkoumat z pohledu svých vlastních názorů a 

nebudeme se snažit udělovat rady podle svých vlastních motivů a zkušeností. 



23 
 

Jelikož je empatické naslouchání nasloucháním, při kterém se snažíme pochopit toho 

druhého, zabývá se skutečným stavem mysli a citů druhé osoby. K tomu lze podle O.Šuléře3 

využít „parafrázování“ (zopakování téhož jinými slovy) nebo tzv. „odrazu pocitů“ druhé 

strany, kdy bez jakéhokoliv hodnocení komentujeme duševní rozpoložení při komunikaci. 

Druhá stran tak získává pocit, že je chápána. Teprve následně po té je vhodné zabývat se 

svými vlastními myšlenkami a případně prezentovat své vlastní názory. 

 

 

1.5.2 Aktivní naslouchání 

Aktivní naslouchání lze považovat za další metodu, která nám umožní překonávat 

rušivé faktory a ostatní jevy, které odvádějí posluchače od efektivního sledování a 

následného pochopení druhé strany. 

Tato komunikační dovednost je dle mého názoru ředitelkám MŠ velice blízká. Je 

odvozena od každodenního aktivního naslouchání dětem. Pedagog při práci s dětmi musí 

také zohledňovat jejich individuální zvláštnosti i momentální rozpoložení. 

Aktivní naslouchání lze uskutečnit za předpokladu dodržování následujících pravidel: 

 Soustředit se - uklidnit se, vyhýbat se myšlenkovým výpadkům 

 Opakovat si klíčová sdělení (v duchu) - dojde k uchování klíčových slov v paměti a 

snazšímu opětovnému vyvolání 

 Sledovat gesta, změny postoje, mimiku, hlas - lze případně odhalit nesoulad mezi 

prezentovaným a skutečným smýšlením 

 Dát partnerovi najevo zájem - dbát na pozorný výraz v obličeji, partner je tak 

podněcován k další snaze 

 Všímat si přestávek nebo změn v rytmu řeči - nastává vhodný moment k dotazu či 

odpovědi 

 Poskytovat nonverbální „zpětnou vazbu“ - přikyvovat při souhlasu, při nesouhlasu 

nedávat raději nic najevo 
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 Ptát se nebo komentovat projev mluvčího - druhá stran se potom snaží o lepší 

vysvětlení svých stanovisek 

 Sledovat informace s osobním významem - důležité pro správné pochopení 

informací 

 Nejasné informace ujasňovat „parafrázováním“ - ujasnit si informace, u kterých si 

nejsme jisti, že jsme je pochopili 

 Požadovat rekapitulaci - toto je vhodné při větším množství předávaných 

informací 

Posluchač běžně zachytí v průměru jen 50% ze sdělení jiné osoby. S prodlužováním 

délky rozhovoru však pozornost rychle klesá až na pouhých 25%. Aktivním nasloucháním je 

možné toto procento výrazně zvýšit. 

1.5.3 Efektivní odmítání 

Pracovní náplň ředitelek MŠ je bohužel velice obsáhlá a časově náročná. Pokud 

nechtějí ohrozit plnění svých pracovních úkolů, měly by si osvojit i velice důležitou 

komunikační dovednost „efektivní odmítání“. 

Efektivní odmítáni je způsob, jak odmítnout, abychom druhou stranu svým jednáním 

nerozčílili a nenarušili vztahy s ní navázané. 

Často lidé odpovídají na žádosti jiných kladně, i když by nejraději odmítli. K tomuto 

jevu dochází většinou z těchto důvodů: 

 Pocit, že odmítnutí je sobecký přístup 

 Vědomí, že je předpokládaný souhlas 

 Hrozba rozzlobení nebo dotčení druhé strany, která by měla být odmítnuta 

 Pocit provinění 

 Obava ze ztráty oblíbenosti 

 Mylná domněnka o nezdvořilosti odmítnutí 
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Efektivní odmítání je dovednost, kterou se lze naučit, ale vyžaduje dodržování 

určitých pravidel: 

 Posoudit požadavek - zvážit prioritu požadavku, uvědomit si následky odmítnutí 

 Požádat o více informací - získat tak možnost pomoci při rozhodování, potenciální 

příprava druhé strany na odmítnutí 

 Odmítnout - stručně, ale zdvořile, jednat přímo, respektovat udržování dobrých 

vztahů s dotyčnou osobou 

 Být upřímný - hovořit krátce a k věci, neomlouvat se, neoslabovat svojí pozici 

 Kontrolovat své nonverbální projevy - tvář, hlas a pohyby by měly podporovat, co 

říkáme 

„Nezapomeňte, že když se naučíte říkat ne, už nebudete muset lhát, už se nebude muset 

vymlouvat a cítit se provinile. Bude se vám s lidmi lépe komunikovat, budete respektováni pro svou 

upřímnost, budete mít více času na své priority a větší kontrolu nad svým životem.“8 

1.5.4 Techniky rozhovoru 

„Pouštíme se do dialogů, abychom vyjasnili věcné problémy nebo problémy ve 

vztazích s druhými lidmi. Verbální komunikací zkušenosti získáváme, nebo je druhým 

předáváme. A protože jsme vlastně jenom „mluvící zvířata“, je rozhovor základní formou naší 

komunikace. Předpokládá to, že rozmluva zahrnuje mnohem víc, než vyřčená slova.“9 

Efektivního rozhovoru dosáhnou ředitelky MŠ užíváním technik rozhovoru, které 

zlepší vzájemné pochopení a umožní dosažení zamýšleného výsledku. 

 

K základním technikám rozhovoru patří: 

                                                           

8 ŠULÉŘ, O. 100 klíčových manažerských technik, s. 60 Brno: Computer Press, 2009,                              

ISBN 978-80-251-2173-3 

9
 Wieke, T. Problémové rozhovory v zaměstnání, s. 12, Praha: Grada Publishing, 2006,                        

ISBN: 80-247-1685-2 
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 Naslouchání - přiměřená reakce a efektivní vyhodnocování obsahu i pocitů druhé 

strany 

 Kladení otázek - je nutné si předem promyslet, čeho chceme otázkou dosáhnout, jak 

toho chceme dosáhnout a jaká bude reakce druhé strany 

 Testování porozumění - vnímání lidí je odlišné, co je jasné jednomu, nemusí pochopit 

druhý 

 Sumarizování - shrnovat v pravidelných intervalech výsledky rozhovoru, vzniká tak 

příležitost ověřit si vzájemné porozumění 

 Využívání odmlk – všichni potřebují čas k uvažování 

Velice důležitá je také kontrola rozhovoru otázkami. 

Kontrola rozhovoru otázkami je komunikační dovednost, díky které mohou ředitelky MŠ 

nejen získat informace, ale také řídit tempo rozhovoru a vytvářet vztah s druhou stranou. 

V rozhovoru se většinou užívají tyto typy otázek: 

 Otevřené otázky - předpokládají volné odpovědi 

 Uzavřené otázky - existují u nich jen 2 možné odpovědi ano x ne, konkrétní datum, 

jména osob apod. 

 Taktické otázky - vystihují především zájem partnera 

 Informační otázky - předpokládají velmi stručnou odpověď 

 Sugestivní otázky - ovlivňují odpovědi druhé strany 

 Alternativní otázky - dávají možnost výběru 

 Protiotázky - umožňují převzít iniciativu v rozhovoru 

 Kontrolní otázky - vytvářejí možnost ověřit si, zda došlo k pochopení 

 Motivační otázky - působení na prestiž druhé strany 

 Řečnické otázky - tazatel si odpoví sám 

 

Výsledek rozhovoru je tedy velmi ovlivněn typem otázek, které ředitelky MŠ zvolí. Při 

volbě otázek by ředitelky MŠ měly postupovat podle následujících pravidel: 
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 Promyslet si otázky – znění, pořadí i předpokládané odpovědi 

 Začít taktickou otázkou – dojde k pozitivnímu naladění pocitů druhé strany, k jeho 

rozpovídání 

 Maximum informací v počátku rozhovoru pomohou získat otevřené otázky, 

rozpovídají druhou stranu 

 Otázky by měly být stručné, jasné a srozumitelné 

 K urychlení rozhovoru dojde použitím uzavřených otázek – velké množství působí 

dojmem výslechu 

 Sugestivní otázky mají minimální hodnotu, nezjistíme skutečný názor partnera 

 Vyhýbat se násobným otázkám – získáme odpověď pouze na část otázky, získáme tak 

odpověď pouze na část otázky 

 Přizpůsobit kladení otázek tempu myšlení druhé strany – riziko zmatení nebo ztráty 

pozornosti druhé strany 

 Neužívat ironické a zesměšňující otázky – vyvolávají negativní pocity u druhé strany 

1.5.5 Struktura diskuse 

Ředitelky MŠ mají v pracovní náplni organizovat a řídit pedagogické rady a provozní 

porady. Nedílnou součástí těchto rad a porad jsou diskuse, které mají posloužit k výměně 

názorů, ujasnění informací i případným návrhům řešení. K zajištění efektivity diskusí je nutné 

dodržovat správnou strukturu diskuse. 

Struktura diskuse nám zjišťuje logickou návaznost, zlepšuje informovanost a chápání 

tématu a zabraňuje vzniku zbytečných konfliktů. 

Efektivní diskuse probíhá podle O. Šuléře10 ve 3 etapách: 

                                                           

10 ŠULÉŘ, O. 100 klíčových manažerských technik. Brno: Computer Press, 2009,                                    

ISBN 978-80-251-2173-3 
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Fakta - všichni účastníci by se měli pokusit o popis problému, shromáždění veškerých 

dostupných údajů (fakt), etapa může být zdlouhavá, ale důležitá pro další efektivní postup 

diskuse 

Argumenty - účastníci by se měli zabývat hledáním příčin vzniku problému, 

interpretací shromážděných dat, zjišťováním, co jednotlivá fakta dokazují nebo vyvracejí, 

diskuse bude dospívat k určitému omezenému počtu možných závěrů 

Návrhy řešení - o návrhy řešení lze žádat účastníky až po vyslechnutí všech 

argumentů, všechny návrhy řešení by měly vycházet ze zjištěných fakt a logických argumentů 

všech přítomných účastníků, pokud byla diskuse správně strukturovaná, měl by zaznít pouze 

omezený počet návrhů řešení 

Existují však i rizika nevhodně strukturované diskuse: 

 Uvádění návrhů řešení hned po uvedení nějakého problému, účastníci nemají k 

dispozici potřebná fakta a argumenty, zaznívá proto řada návrhů, které nejsou 

přiměřené informacím 

 Diskuse je neefektivní a zahloubaná 

 Vznikají konflikty 

 Vynikají zejména dominantní účastníci diskuse 

 Je velice obtížné dospět ke konsensu 

Chceme-li se vyvarovat zmíněných rizik, je vhodné při diskusi dbát na dodržování 

pravidel nekonfliktní diskuse, která uvádí O.Šuléř11 ve své publikaci a která pomáhají 

odstranit nebo snížit případnou konfliktnost diskuse: 

 Chápat oponenta jako partnera při hledání optimálního řešení, ne jako nepřítele  

- účast v dialogu si vyžaduje úctu k pravdě, ke druhému, k sobě 

                                                           
11

 ŠULÉŘ, O. 100 klíčových manažerských technik. Brno: Computer Press, 2009,                                      
SBN 978-80-251-2173-3 
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- rozdílnost názorů je přirozená, ale i potřebná, více pohledů rozdílných na věc 

umožňuje lepší nalezení optimálního řešení 

 Snažit se porozumět druhému 

- spor dvou lidí může popisovat stejný názor, ale jinými slovy 

- dodržovat pravidlo „empatického naslouchání“ 

 Zabývat se pouze argumenty, které jsou založeny na věcných důkazech 

 Nebrat na vědomí nesouhlas bez udání důvodu 

 Neodbíhat od tématu 

- někdy se jeví jako trik, někdy je odrazem rozbíhavého myšlení řečníka 

 Nesnažit se mít poslední slovo za každou cenu 

- uznávané osobnosti s přirozenou autoritou se vyznačují tím, že nemají 

problém uznat logické argumenty či správnost myšlenky svého oponenta 

 Nesnižovat osobní důstojnost oponenta 

- řízení diskuse obnáší zajištění obrany důstojnosti diskutujících (důstojnost 

oponenta) 

- nutno reagovat v případě, že je snižována důstojnost jiného z diskutujících 

účastníků 

 Dodržovat kázeň při dialogu 

- skákání do řeči, přerušování řečníka, dokončování myšlenek za druhé, 

překřikování se, užívání řečnických triků vedou spíše k osobním konfliktům, 

frustraci či rezignaci jiných účastníků 

 Nezaměňovat diskusi s monologem 

1.5.6 Usměrňování dotazů 

Nezkušená ředitelka MŠ může udělat při diskusi se svými zaměstnanci spoustu chyb. 

Pokud nesprávně pochopí otázku, může vyvolat dojem, že se chce otázce vyhnout nebo, že 

není k odpovědi kompetentní. Pokud se snaží odpovědět za každou cenu, může se pustit i do 

odpovědi, pro kterou nemá dostatek správných informací. Výsledkem pak může být podání 

nepřesné nebo nepravdivé informace. 

Doporučená pravidla pro udržení průběhu diskuse pod kontrolou: 
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 Připravovat odpověď až po té, co tazatel položil celou otázku  

o nezačít přemýšlet o odpovědi ve chvíli, kdy tazatel hovoří, nelze se 

koncentrovat na dvě věci najednou, může dojít k nesprávnému pochopení 

otázky, hrozí neadekvátní odpověď a vyvolání dojmu o nechápavosti nebo 

snaze se vyhnout odpovědi 

 Přeformulovat otázku 

o ne vždy dojde ke správnému pochopení otázky, proto je vhodné otázku 

„parafrázovat“ a vyžádat si potvrzení od tazatele, že došlo ke správnému 

pochopení otázky 

o dojde k ujištění, na co máme odpovídat 

o možnost získání času na promyšlení odpovědi 

 Odpovídat všem, ne tazateli 

o pokud se budeme obracet pouze na tazatele, hrozí výměna názorů pouze 

mezi dvěma účastníky a ztráta zájmu a aktivity ostatních účastníků diskuse 

 Ukončit odpověď 

o pokud trvá diskuse k tématu dlouho a chceme jí ukončit, je nutné dát najevo, 

že považujete téma za ukončené 

 Upřímnost 

o V případě, že neumíme odpovědět na otázku nebo neznáme potřebné 

informace, je vhodné přiznat, že nedokážeme odpovědět, ale že odpověď 

zjistíme 

 Zbytečně se neomlouvat 

o omlouvat bychom se měli pouze tehdy, když se dopustíme něčeho 

nepatřičného 

o přílišné omlouvání může vydat pocit provinění u posluchačů 

1.5.7 Zvládání nepříjemných dotazů 

V průběhu diskuse musí být ředitelky MŠ připraveny i na možnost kladení 

nepříjemných dotazů. 
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Objeví-li se při diskusi nepříjemné dotazy, lze pro jejich zvládání využít některá 

z těchto doporučených pravidel, která uvádí O. Šuléř12 ve své publikaci:  

 Odpověď musí být přátelská 

o V žádném případě nedávat najevo nepříjemnost otázky 

o reagovat pozitivně, s lehkým úsměvem, poděkovat a vyzdvihnout trefnost 

otázky 

o posluchači se přiklánějí většinou na stranu toho, kdo zapůsobí, vypadá 

sebejistě a pozitivně 

o uvědomit si, že pánem situace je vždy ten, podle jehož scénáře se situace 

vyvíjí 

 Použít „parafrázovanou“ otázku 

o možnost zjistit, zda jsme otázku správně pochopili  

o získat čas na promyšlení odpovědi 

o nasměrovat diskusi do věcné úrovně 

o tazatel musí otázku upřesnit nebo souhlasit, vzniká tak dílčí shoda, na které 

lze stavět při další diskusi 

 Volit krátké odpovědi na nepříjemné dotazy 

o dlouhá odpověď může vyvolat pocit, že se chceme z nepříjemné otázky 

vymluvit 

o účinná technika „blokování“ – odpovědět na útočnou odpověď lakonicky 

o vystupovat klidně a sebejistě, vyvolání dojmu, že nemá smysl dále diskutovat 

 Přejít k pozitivnímu sdělení 

- využít techniku „přemostění“ – dotaz na existující slabinu využít k poukázání 

předností převažující nad uvedenou slabinou 

 Nenechat sebou manipulovat 

o nenechat se donutit k odpovědi typu ano x ne 

o neodbytnému tazateli nabídnout možnost individuálního prodiskutování 

                                                           

12 ŠULÉŘ, O. 100 klíčových manažerských technik. Brno: Computer Press,  2009,                                    

ISBN 978-80-251-2173-3 
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 Odložení odpovědi 

o využívá se v případě, že odpověď známe, ale z nejrůznějších důvodů 

nechceme nebo nemůžeme odpovědět 

o použití dobře zvážit, jedná se o manipulaci a dojde-li k odhalení, efektivita 

diskuse bude narušena 

 Žádat bližší specifikaci 

o možnost vyžádat si od tazatele více detailů 

o v posluchačích lze vyvolat dojem, tazatel nemá svou otázku dostatečně 

připravenou a diskusi zdržuje 

 Ptát se na důvod 

o využít v případě osobního znemožnění řečníka 

o tazatel je zaskočen 

o v posluchačích lze vyvolat mylný dojem zaujatosti tazatele 

 Být zdvořilý ale rozhodný 

o zdvořilost nevylučuje rozhodnost 

o vhodná je přiměřená asertivita podporující účinky argumentů 

 Sledovat nonverbální projevy posluchačů 

o s otázkou nemusí souhlasit i většina ostatních posluchačů, kteří to dávají 

najevo různými nonverbálními nesouhlasnými projevy – není nutné se 

takovou otázkou zabývat 

 Vyzvat tazatele k odpovědi na vlastní otázku 

o možnost dát posluchačům najevo, že se nejedná o jednoduchou a snadno 

řešitelnou záležitost 

 

1.6 Nonverbální komunikace 

„Až 80% informací o světě získává člověk očima. Při komunikaci vysíláme okolo 

miliónu nonverbálních signálů, které mohou náš slovní projev buď podpořit, nebo také 

vyvrátit! Až 55% sdělení je víc e spojena s rozumem, usiluje o racionální předání informací, 
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nonverbální komunikace je spojena s emocemi, prosazuje postoje mluvčího, jeho víru v to, co 

říká.“13 

Pro ředitelky MŠ má nonverbální komunikace dvojí význam: 

1) umožňuje rozpoznat pocity druhé strany během jednání 

2) umožňuje vytvoření pozitivního dojmu u druhé strany 

Pro úspěšné zvládnutí nonverbální komunikace se doporučuje dodržovat následující 

pravidla:  

 Snaha o přiměřený a uvolněný výraz v obličeji 

 Udržování otevřené pozice – uvolněné ruce, paže, hlava 

 Průběžné udržování očního kontaktu 

 Potvrzování řeči druhé strany nonverbálně – přikyvováním, úsměvem… 

 Dodržování společenské zóny – asi 60 cm 

 Přiměřené a otevřené gestikulování 

 Vyvarování se dramatických gest 

 Signalizace zájmu – mírný náklon ke druhé straně 

 Volba takových gest a pohybů, které dělá druhá strana – vyvolání pocitu souznění 

 Přizpůsobení tempa řeči a intonace druhé straně 

Nonverbální komunikace nám umožňuje vytvářet pozitivní vztah s komunikující 

druhou stranou a zvyšovat tím i úspěšnost jednání. 

„Výzkum přesvědčivě prokázal, že pokud změníte svou řeč těla, můžete do značné 

míry změnit i svůj přístup k životu. Dříve, než vyjdete ven, můžete pozměnit svou náladu, cítit 

se sebejistě v práci, můžete být přesvědčivější a sympatičtější. Pokud pozměníte svou řeč těla, 

začnete jednat s lidmi kolem sebe jinak a také oni na vás budou reagovat jinak než dříve.“14 

                                                           
13

 ŠULÉŘ, O. 100 klíčových manažerských technik, s. 109, Brno: Computer Press,  2009,                                     
ISBN 978-80-251-2173-3 

14
 PEASOVI, A. a B. Řeč těla, s 347, Praha: Portál, 2008, ISBN 978-80-7367-449-6 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

 

2 Metodologická hlediska výzkumného šetření 

2.1 Cíle výzkumu 

Cílem výzkumného šetření bylo zmapování znalostí ředitelek mateřských škol v 

oblasti komunikačních dovedností. 

Výzkum byl orientován na ředitelky všech věkových kategorií a všech typů 

mateřských škol. 

Do výzkumného šetření byly zařazeny: 

 ředitelky MŠ ve věkové kategorii 20 – 34 let 

 ředitelky MŠ ve věkové kategorii 35 – 50 let 

 ředitelky MŠ ve věkové kategorii 51 let a více 

 ředitelky MŠ s počtem tříd 1 – 2 

 ředitelky MŠ s počtem tříd 3 – 4 

 ředitelky MŠ s počtem tříd 5 a více 

Výzkumné šetření bylo dále orientováno na zjištění vzdělanosti ředitelek MŠ v oblasti 

komunikačních dovedností.  

Uvedený soubor výzkumného šetření tak umožnil porovnávat rozdíly ve využívání 

komunikačních dovedností ředitelek MŠ všech věkových kategorií, ředitelek mateřských škol 

všech velikostí a podle dalších vědomostí z oblasti komunikace, které se oslovené ředitelky 

MŠ snaží získávat v rámci studia či DVPP. 

2.2 Stanovení předpokladů 
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Předpoklad č. 1 - ředitelky MŠ střídají ústní a písemnou komunikaci dle momentální 

potřeby a důležitosti předávaných informací 

Předpoklad č. 2 - velikost mateřské školy nebude mít vliv na používání metody zpětné 

vazby 

Předpoklad č. 3 - ředitelky velkých mateřských škol nebudou mít dostatek času pro 

komunikaci se zaměstnanci kdykoliv v průběhu dne 

Předpoklad č. 4 - ředitelky ze skupiny A budou pro komunikaci se zaměstnanci 

využívat stanovených „úředních hodin“ a budou používat metodu efektivního odmítání 

Předpoklad č. 5 - ředitelky menších MŠ (1-2 třídy) budou mít více možností ke 

vnímání neformální komunikace 

Předpoklad č. 6 - ředitelky všech věkových kategorií a všech typů MŠ budou 

zařazovat do pedagogických porad diskusi 

Předpoklad č. 7 - ředitelky ze skupiny A budou úspěšnější při udržení probíhající 

diskuse pod kontrolou 

Předpoklad č. 8 - zájem o další vzdělávání v oblasti komunikačních dovedností projeví 

především ředitelky ve věkové kategorii 35 – 50 let 

Předpoklad č. 9 - ředitelkám velkých mateřských škol (5 a více tříd) bude v dalším 

vzdělávání v oblasti komunikačních dovedností bránit nedostatek času  

2.3 Charakteristika výzkumného vzorku 

Sběr výzkumných dat proběhl v měsících únor – březen 2010 a byl orientován na 

ředitelky všech věkových kategorií a všech typů mateřských škol. 



36 
 

Osloveny byly všechny ředitelky mateřských škol v ústeckém kraji. Dále byly osloveny 

ředitelky mateřských škol, které studují ve 3. ročníku školského managementu na PedF UK v 

Praze a tím byl získán potřebný vzorek z mateřských škola všech krajů ČR. 

Bylo odesláno a rozdáno celkem 274 dotazníků, vráceno 116 dotazníků.  Vzhledem k 

neúplnosti údajů bylo do výzkumu zařazeno 110 dotazníků. 

 Odesláno Navráceno Zařazeno 

Počet ks (absolutní četnost) 274 116 110 

Počet v % (relativní četnost) 100 46,96 40,14 
Tabulka č. 1A - Přehled počtu dotazníků 

 

2.4 Metody výzkumu a jejich popis 

Pro potřeby výzkumného šetření byla využita metoda dotazování – tj. kladení otázek 

písemnou formou a zpětné získávání odpovědí písemnou formou. K výzkumnému šetření byl 

sestaven nestandardizovaný dotazník (viz příloha č. 1) shodný pro ředitelky všech věkových 

kategorií a typů MŠ bez ohledu na vzdělání v oblasti komunikačních dovedností. Dotazník 

obsahoval uzavřené otázky s možnostmi odpovědi. Pro doplnění zjištěných údajů a k 

upřesnění především stanovených předpokladů byla využita i metoda rozhovoru (převážně s 

kolegyněmi ze studijního oboru školské managementu Pedf UK v Praze). 

Získané údaje byly zpracovány a roztříděny podle těchto kritérií: 

1) věková kategorie: 20 – 34 let, 35 – 50 let, 51 let a více 

2) velikost mateřské školy: 1 - 2 třídy, 3 – 4 třídy, 5 tříd a více 

3) získané vědomosti v oblasti komunikačních dovedností: 

a) skupina A – obsahuje oslovené ředitelky MŠ, které už získaly další poznatky z 

oblasti komunikace v rámci studia nebo účasti v kurzech či seminářích DVPP 

b) skupina B – obsahuje oslovené ředitelky MŠ, které ještě neabsolvovaly žádné 

studium nebo se nezúčastnily kurzů či seminářů v rámci DVPP, které by se 

zabývaly komunikací 



37 
 

Výsledky byly vyhodnoceny v procentech a okomentovány. 

Tabulky a jejich obsah: 

Čísla uvedená v tabulkách obsahují tyto údaje: např. 3 / 41% 

číslo = absolutní četnost, tedy počet zvolených odpovědí / číslo v % = relativní 

četnost, tedy výsledný počet v % vzhledem k celkovému počtu oslovených ředitelek podle 

příslušného kritéria. 

3 Stanovení výzkumného problému 

Cílem výzkumného problému bylo zjištění: „Mají ředitelky mateřských škol osvojeny 

znalosti z oblasti komunikačních dovedností a aplikují tyto znalosti v praxi vedoucích 

pracovníků?“ 

4  Výsledky výzkumného šetření 

Výsledky šetření byly zpracovány podle jednotlivých otázek dotazníku (viz příloha č. 1) 

a rozděleny podle stanovených kritérií (viz kapitola 2.4). 

1) Při přenosu informací zaměstnancům upřednostňujete: 

a) ústní komunikaci 

b) písemnou komunikaci 

c) střídání ústní i písemné komunikace dle momentální potřeby 

 

 

Odpověď a) b) c) 

20 – 34 let 2 / 100% 0 / 0% 0 / 0% 

35 – 50 let 34 / 41% 0 / 0% 50 / 59% 

51 let a více 8 / 33% 2 / 8% 14 / 59% 
Tabulka č. 1.1 
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Graf č. 1.1 

Z výsledku šetření je zřejmé, že ředitelky ve věkové kategorii 20 – 34 let 

upřednostňují ústní komunikaci, což však s sebou přináší riziko nedostatku času na 

promýšlení a kvalitní rozhodování a absenci písemného záznamu o vyřčených informacích. 

Ředitelky ve věkových kategoriích 35 – 50 a 51 let a více se shodují při upřednostnění 

střídání ústní i písemné komunikace dle potřeby.  Využívají tak možnost přímého fyzického 

kontaktu se zrakovými i sluchovými vjemy a dle potřeby a důležitosti si trvale uchovávají 

sdělované informace pro případné další využití. 

Odpověď a) b) c) 

1 – 2 třídy 26 / 65% 0 / 0% 14 / 35% 

3 – 4 třídy 14 / 37% 0 / 0% 24 / 63% 

5 a více tříd 2 / 6% 2 / 6% 28 / 88% 
Tabulka č. 1. 2 

 

Graf č. 1. 2 

Z výsledku šetření vyplývá, že ředitelky mateřských škol 1 – 2 třídních vzhledem k 

podmínkám (menší prostor, neustálý kontakt se všemi zaměstnanci, časová nenáročnost…) 

upřednostňují ústní přenos informací. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

a) b) c)

20 - 34 let

35 - 50 let

51 let a více

0%

20%

40%

60%

80%

100%

a) b) c)

1 - 2 třídy

3 - 4 třídy

5 tříd a více



39 
 

Ředitelky mateřských škol s větším počtem tříd už vzhledem k časové náročnosti a 

organizačním podmínkám, upřednostňují variantu střídání ústního a písemného přenosu 

informací. 

 

Odpověď a) b) c) 

Skupina A 32 / 39% 2 / 2% 48 / 59% 

Skupina B 14 / 50% 0 / 0% 14 / 50% 
Tabulka č. 1. 3 

 

Graf č. 1. 3 

Z výsledku šetření je zřejmé, že ředitelky ze skupiny A upřednostňují variantu střídání 

ústního a písemného přenosu informací dle momentální potřeby a mohou tak, plně využívat 

výhod jednotlivých způsobů přenosu informací s potlačením rizik nevhodně zvoleného 

způsobu přenosu informací. 

2) Odhadněte, kolik času z pracovního dne věnujete komunikaci se zaměstnanci: 

a) více než 4 hodiny  

b) 3 – 4 hodiny  

c) 1 – 2 hodiny  

d) méně než 1 hodinu 

Odpověď a) b) c) 

20 – 34 let 0 / 0% 0 / 0% 2 / 100% 

35 – 50 let 0 / 0% 18 / 21% 58 / 69% 

51 let a více 2 / 8% 0 / 0% 20 / 84% 
Tabulka č. 2. 1 
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Graf č. 2. 1 

Výsledek šetření vypovídá, že věková hranice ředitelek MŠ nemá vliv na délku 

časového úseku, který ředitelky MŠ věnují komunikaci se zaměstnanci. 

 

Odpověď a) b) c) 

1 – 2 třídy 0 / 0% 8 / 20% 28 / 70% 

3 – 4 třídy 0 / 0% 8 / 21% 26 / 68% 

5 a více tříd 0 / 0% 2 / 6% 26 / 81% 
Tabulka č. 2. 2 

 

Graf č. 2. 2 

Z výsledku šetření vyplynulo, že velikost mateřské školy nemá vliv na délku časového 

úseku, který ředitelky MŠ věnují komunikaci se zaměstnanci. Dle mého názoru se jedná ze 

strany ředitelek MŠ o promyšlenou organizaci pracovní náplně dne a o znalostech z oblasti 

time managementu. 
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Odpověď a) b) c) 

Skupina A 0 / 0% 16 / 20% 56 / 68% 

Skupina B 0 / 0% 2 / 7% 26 / 93% 
Tabulka č. 2. 3 

 

 

Graf č. 2. 3 

Výsledek šetření vypovídá o tom, že další vzdělání v oblasti komunikačních 

dovedností nemá vliv na délku časového úseku, který ředitelky MŠ věnují komunikaci se 

zaměstnanci. Ten se odvíjí od náročnosti práce a organizačních dovedností ředitelek MŠ, 

které rozhodně nezískají pouze studiem komunikačních dovedností. 

3) Používáte při předávání operativních informací některý z uvedených způsobů? (používáte-

li více možností, označte čísly 1–7  preference) 

a) telefonické hovory mezi třídami a provozními prostorami 

b) rozhlas 

c) informační nástěnka (tabule) 

d) informační skříň (přihrádky, pořadače…) 

e) oběžník (písemná forma) 

f) pověřený pracovník 

g) jiný způsob, uveďte, jaký: ………………………………… 

 

Tuto otázku jsem se rozhodla vyhodnotit pouze podle kritéria preferencí, neboť se 

domnívám, že výsledky tohoto šetření poskytnou ucelený přehled o využívání nejrůznějších 

způsobů přenosu operativních informací. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

a) b) c) d)

A

B



42 
 

 

 a) b) c) d) e) f) g) 

1. 42 / 38% 0 / 0% 46 / 42% 0 / 0% 8 / 7% 12 / 11% 6 / 6% 

2. 8 / 7% 0 / 0% 10 / 9% 4 / 4% 24 / 2%2 18 / 16% 6 / 6 % 

3. 2 / 2%  0 / 0% 4 / 4% 0 / 0% 18 / 16% 26 / 24% 4 / 4% 

4. 2 / 2%  0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%  4 / 4%  0 / 0% 1 / 1% 
Tabulka č. 3. 1 

 

 

Graf č. 3. 1 

Ze zjištěných údajů lze vyčíst, že při přenosu operativních informací je pořadí způsobů 

dle označených preferencí následující: 

1. nástěnka, tabule 

2. telefonické hovory 

3. pověřený pracovník 

4. oběžník 

5. jiný způsob: nejčastěji uváděn osobní kontakt 

6. informační skříň, pořadač, přihrádky 
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Z dotazníků a vlastní praxe je zřejmé, že ředitelky MŠ volí nejčastěji k předávání 

informací nástěnky a tabule. Jejich nespornou výhodou je možnost zaměstnanců, případně i 

rodičovské veřejnosti se k informacím vracet a tím si je kdykoliv připomenout. 

Telefonickými hovory se řeší převážně akutnější záležitosti. 

Je zde také zřejmé, že není příliš využíváno emailů, což je propojeno s nedostatečným 

technickým zázemím v mateřských školách. 

 

4) Využíváte při přenosu informací metodu zpětné vazby (způsob, kterým si ověříte, že 

informace byla správně předána a pochopena)? 

a) ano, vždy 

b) ano, ale jen u důležitých informací 

c) občas 

d) nikdy 

 

Odpověď a) b) c) 

20 – 34 let 0 / 0% 2 / 100% 0 / 0% 

35 – 50 let 30 / 35% 46 / 55% 8 / 10% 

51 let a více 0 / 0% 24 / 100% 0 / 0% 
Tabulka č. 4. 1 

 

Graf č. 4. 1 

Z výsledku šetření vyplynulo, že ředitelky MŠ všech věkových kategorií mají osvojeny 

znalosti o metodě zpětné vazby a dovedou je efektivně využívat s ohledem na důležitost 

přenášené informace. 
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Odpověď a) b) c) 

1 – 2 třídy 10 / 25% 26 / 65% 4 / 10% 

3 – 4 třídy 12 / 32% 26 / 68% 0 / 0% 

5 a více tříd 8 / 25% 20 / 63% 4 / 13% 
Tabulka č. 4. 2 

 

 

Graf č. 4. 2 

Výsledky šetření ukazují na fakt, že velikost MŠ nemá vliv na efektivní využívání 

metody zpětné vazby. 

 

Odpověď a) b) c) 

Skupina A 20 / 24% 60 / 73% 2 / 3% 

Skupina B 10 / 36% 12 / 43% 6 / 21% 

Tabulka č. 4. 3 

 

Graf č. 4. 3 

Výsledek šetření ukazuje rozdíly v efektivním využívání metody zpětné vazby mezi 

ředitelkami ze skupiny A a ředitelkami ze skupiny B, které často využívají zpětnou vazbu i u 
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přenosu informací, které nejsou důležité. Tato jejich volba je dle mého názoru časově 

náročná a ochuzuje je o čas a energii, kterou by mohly využít při plnění jiných úkolů z 

pracovní náplně ředitelek MŠ. 

5) Mohou se na Vás zaměstnanci obrátit s žádostí o upřesnění informace? 

a) ano, kdykoliv během dne 

b) ano, v určené hodiny pro zaměstnance 

c) ano, ale jen u důležitých informací 

d) ne, odkážu je na spolupracovníky 

Odpověď a) b) c) 

20 – 34 let 2 / 100% 0 / 0% 0 / 0% 

35 – 50 let 74 / 88% 6 / 7% 4 / 5% 

51 let a více 22 / 92% 2 / 8% 0 / 0% 
Tabulka č. 5. 1 

 

Graf č. 5. 1 

Dle zjištěných údajů vyplývá, že ředitelky bez ohledu na věkovou kategorii povolují 

svým zaměstnancům možnost komunikace s ředitelkou kdykoliv během dne. Je zřejmé, že 

ředitelky se komunikaci nevyhýbají a jsou si vědomy její důležitosti pro efektivitu řízení 

organizace. 

Odpověď a) b) c) 

1 – 2 třídy 36 / 90% 2 / 5% 2 / 5% 

3 – 4 třídy 36 / 95% 2 / 5% 0 / 0% 

5 a více tříd 26 / 81% 4 / 13% 2 / 6% 
Tabulka č. 5. 2 
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Graf č. 5. 2 

Z výzkumného šetření vyplynulo, že ředitelky všech typů MŠ podle počtu tříd preferují 

komunikaci se zaměstnanci kdykoliv v průběhu pracovního dne což svědčí o „empatickém 

vnímání“ ředitelek MŠ.  Domnívám se však, že využívání stanovených hodin pro komunikaci 

se zaměstnanci zvláště u velkých MŠ by umožnilo ředitelkám MŠ získat více času pro plnění 

ostatních úkolů z pracovní náplně ředitelek MŠ. 

Odpověď a) b) c) 

Skupina A 74 / 90% 4 / 5% 4 / 5% 

Skupina B 24 / 86% 4 / 14% 0 / 0% 

Tabulka č. 5. 3 

 

Graf č. 5. 3 

Z výsledku šetření vyplývá, že ředitelky MŠ bez ohledu na získané vědomosti z oblasti 

komunikačních dovedností, umožňují svým zaměstnancům se kdykoliv na ně obrátit s radou 

o pomoc a upřesnění informací. Svědčí to o profesionálním přístupu ředitelek MŠ 

k podřízeným zaměstnancům a jistě to přispívá i k vytvoření příznivého klimatu na 

pracovištích, neboť zaměstnanci se neocitají v nejistotě. 
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6) Jak vnímáte přijímání zpětné vazby od zaměstnanců? 

a) jako cenný zdroj informací 

b) jako způsob, jak radit ředitelce 

c) jako projev nesouhlasu zaměstnanců 

Odpověď a) b) c) 

20 – 34 let 2 / 100% 0 / 0% 0 / 0% 

35 – 50 let 82 / 98% 2 / 2% 0 / 0% 

51 let a více 24 / 100% 0 / 0% 0 / 0% 
Tabulka č. 6. 1 

 

Graf č. 6. 1 

Z výsledku výzkumného šetření jednoznačně vyplývá, že ředitelky MŠ bez ohledu na 

věkovou kategorii vnímají přijímání zpětné vazby jako cenný zdroj informací. Je to dokladem 

profesionality ředitelek MŠ a jejich postoje k sebezdokonalování. I ředitelky MŠ se mohou 

dopouštět chyb a domnívám se, že z hlediska firemní kultury je velice pozitivní, když 

ředitelka MŠ dokáže přiznat pochybení a když dokáže přijmout radu nebo návrh od 

podřízených zaměstnanců. 

Odpověď a) b) c) 

1 – 2 třídy 40 / 100% 0 / 0% 0 / 0% 

3 – 4 třídy 36 / 95% 2 / 5% 0 / 0% 

5 a více tříd 32 / 100% 0 / 0% 0 / 0% 
Tabulka č. 6. 2 
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Graf č. 6. 2 

Zjištěný výsledek napovídá, že velikost MŠ neovlivnila přístup ředitelek MŠ k přijímání 

zpětné vazby od zaměstnanců, které je tedy ovlivněno profesionalitou ředitelek MŠ. 

Odpověď a) b) c) 

Skupina A 80 / 98% 2 / 2% 0 / 0% 

Skupina B 28 / 100% 0 / 0% 0 / 0% 
Tabulka č. 6. 3 

 

 

Graf č. 6. 3 

Z výsledku šetření vyplynulo, že není téměř žádný rozdíl mezi ředitelkami z obou skupin 

(A i B) z hlediska vnímání důležitosti přijímání zpětné vazby od zaměstnanců. 

7) Do které skupiny lidí myslíte, že patříte? 

a) analytičtí lidé (hodně přemýšlí, neustále se kontrolují, s logickým uvažováním, 

systematičtí, vyhledávají a třídí fakta, detailisté…) 
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b) řídící lidé (aktivní, ambiciózní, nezávislí, nároční, průbojní, efektivní, s rychlým 

úsudkem…) 

c) přátelští lidé (velice citliví, s tendencí všem pomáhat, trpěliví, demokratičtí, 

ovlivnitelní, poddajní, nerozhodní…) 

d) expresivní lidé (společenští, optimisté, energičtí, nápadití…) 

Odpověď a) b) c) 

1 – 2 třídy 12 / 30% 6 / 15% 14 / 35% 

3 – 4 třídy 10 / 26% 10 / 26% 10 / 26% 

5 a více tříd 4 / 13% 4 / 43% 10 / 31% 
Tabulka č. 7. 1 

 

Graf č. 7. 1 

Z výsledku šetření vyplynulo, že na vedoucí místa velkých MŠ (5 tříd a více) se hlásí 

převážně „řídící“ typy lidí, což odpovídá požadavku náročnosti na řízení velkého kolektivu. Na 

vedoucí místa malých MŠ (1 – 2 třídy) se hlásí převážně „přátelské“ typy lidí, neboť malé 

kolektivy působí někdy až rodinným charakterem, kde lze uplatnit takové vlastnosti, jako je 

citlivost ke druhým lidem, trpělivost a ochota neustále pomáhat. 

8) Dokážete své zaměstnance také roztřídit podle jednotlivých typů lidí? (viz otázka č. 7) 

a) ano, určitě 

b) ano, ale nejsem si jistá přesností 

c) ne, myslím si, že nemám všechny potřebné údaje 

Odpověď a) b) c) 

20 – 34 let 0 / 0% 2 / 100% 0 / 0% 

35 – 50 let 13 / 15% 63 / 75% 8 / 10% 

51 let a více 4 / 16% 15 / 63% 5 / 21% 
Tabulka č. 8. 1 
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Graf č. 8. 1 

Z výsledku šetření vyplynulo, že ředitelky MŠ všech věkových kategorií si nejsou jisty 

zatříděním svých zaměstnanců do příslušných kategorií. Nesprávné zatřídění může zapříčinit i 

nevhodný způsob komunikace a podle teoretických východisek v kapitole komunikační styly 

mohou tak v komunikaci vznikat i toxické vztahy. 

Odpověď a) b) c) 

1 – 2 třídy 9 / 23% 29 / 72% 2 / 5% 

3 – 4 třídy 6 / 16% 27 / 71% 5 / 13% 

5 a více tříd 2 / 6% 24 / 75% 6 / 19% 
Tabulka č. 8. 2 

 

 

Graf č. 8. 2 

Dle zjištěných údajů lze vyčíst, že i velikost MŠ má vliv na znalost povahových typů 

zaměstnanců. Ředitelkám malých MŠ (1–2 třídy) se nejlépe daří s jistotou zařadit 

zaměstnance do příslušné kategorie typu lidí. Této skutečnosti nahrává výhoda malého 

prostředí a neustálého každodenního kontaktu se zaměstnanci. 
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Odpověď a) b) c) 

Skupina A 14 / 17% 65 / 79% 3 / 4% 

Skupina B 3 / 11% 15 / 54% 10 / 35% 
Tabulka č. 8. 3 

 

Graf č. 8. 3 

Z výsledku šetření vyplývá, že ředitelky ze skupiny B mají větší potíže při zatřídění 

svých zaměstnanců do příslušné kategorie typů lidí, což by jim v komunikaci při nevhodně 

zvoleném způsobu přenosu informací mohlo způsobovat problémy a narušit tak efektivitu 

komunikace, či dokonce předčasně ukončit komunikaci, jak uvádím v teoretické části v 

kapitole komunikační styly. 

9) Věnujete pozornost „neformální komunikaci“ na pracovišti? (co si zaměstnanci povídají, 

jak jsou uspokojovány jejich sociální potřeby…) 

a) ano, snažím se získávat informace 

b) ráda bych, ale nemám způsob, jak informace získat 

c) nepovažuji „neformální komunikaci“ za důležitou pro mou práci ani chod organizace 

Odpověď a) b) c) 

20 – 34 let 2 / 100% 0 / 0% 0 / 0% 

35 – 50 let 76 / 91% 8 / 9% 0 / 0% 

51 let a více 22 / 92% 2 / 8% 0 / 0% 
Tabulka č. 9. 1 
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Graf č. 9. 1 

Výsledek šetření ukazuje na důležitost, kterou ředitelky MŠ bez ohledu na věk 

přikládají „neformální komunikaci“ na pracovišti a tím se snaží přispívat i k budování kvalitní 

firemní kultury. 

Odpověď a) b) c) 

1 – 2 třídy 34 / 85% 6 / 15% 0 / 0% 

3 – 4 třídy 34 / 89% 4 / 11% 0 / 0% 

5 a více tříd 30 / 94% 2 / 6% 0 / 0% 
Tabulka č. 9. 2 

 

Graf č. 9. 2 

Z výsledku šetření vyplývá, že převážně ředitelky velkých MŠ (5 tříd a více) se 

intenzivně snaží získávat informace z „neformální komunikace“. Tento fakt já chápu, jako 

odraz nedostatku možností každodenního fyzického kontaktu se všemi zaměstnanci na 

velkých mateřských školách. 

Odpověď a) b) c) 

Skupina A 74 / 90% 8 / 10% 0 / 0% 

Skupina B 26 / 93% 2 / 7% 0 / 0% 
Tabulka č. 9. 3 
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Graf č. 9. 3 

Výsledek šetření ukazuje na vnímání důležitosti „neformální komunikace“ na 

pracovišti všemi ředitelkami MŠ bez ohledu na míru vzdělání v oblasti komunikačních 

dovedností. 

10) Snažíte se při komunikaci se zaměstnanci dodržovat zásady „empatické komunikace“? 

(snažit se pochopit skutečné motivy, pocity, nálady a momentální rozpoložení druhé 

strany) 

a) ano, vždy 

b) snažím se, ale někdy nemám dostatek času 

c) ne, nepovažuji to za nutné, snažím se, co nejrychleji předat informaci nebo vyřešit 

problém 

Odpověď a) b) c) 

20 – 34 let 2 / 100% 0 / 0% 0 / 0% 

35 – 50 let 32 / 38% 52 / 62% 0 / 0% 

51 let a více 6 / 25% 18 / 75% 0 / 0% 
Tabulka č. 10. 1 
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Vzorek šetření vypovídá o největší citlivosti pro „empatickou komunikaci“ u 

nejmladších ředitelek MŠ (20-34 let). Domnívám se, že nejsou ještě tolik zatíženy pracovními 

úkoly, ale i problémy z osobního života, které se někdy vměšují a ovlivňují efektivitu řídící 

práce ředitelek MŠ. 

Odpověď a) b) c) 

1 – 2 třídy 12 / 30% 28 / 70% 0 / 0% 

3 – 4 třídy 10 / 26% 28 / 74% 0 / 0% 

5 a více tříd 18 / 56% 14 / 44% 0 / 0% 
Tabulka č. 10. 2 

 

Graf č. 10. 2 

Z výsledku šetření vyplynulo, že velikost MŠ neovlivňuje používání metody 

„empatické komunikace“. Překvapivě se o dodržování zásad této metody snaží nejvíce 

ředitelky velkých MŠ (5 tříd a více). Domnívám se, že právě na těchto velkých MŠ se ředitelky 

používáním této metody snaží co nejvíce přispět k udržení pozitivní nálady všech 

zaměstnanců a vytvořit tak příznivé pracovní podmínky. 

Odpověď a) b) c) 

Skupina A 26 / 32% 56 / 68% 0 / 0% 

Skupina B 14 / 50% 14 / 50% 0 / 0% 
Tabulka č. 10. 3 

 

Graf č. 10. 3 
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Výsledek šetření ukazuje, že další vzdělání v oblasti komunikačních dovednostech 

nemá vliv na dodržování zásad „empatické komunikace“. Dle mého názoru vychází citlivost 

ředitelek pro empatické vnímání svých zaměstnanců i z jejich zvýšené citlivosti pro 

empatické vnímání dětí, což je důležitým předpokladem pro to, stát se kvalitní učitelkou v 

mateřské škole. 

11) Dokážete své zaměstnance při žádosti o rozhovor odmítnout? 

a) ano, pokud mám k tomu důvod (časová tíseň, téma, které není důležité…) 

b) ano, ale jen výjimečně 

c) ne, považuji to za neslušné, snažím se je vždy vyslechnout 

Odpověď a) b) c) 

20 – 34 let 0 / 0% 2 / 100% 0 / 0% 

35 – 50 let 32 / 38% 34 / 41% 18 / 21% 

51 let a více 6 / 25% 10 / 42% 8 / 33% 
Tabulka č. 11. 1 

 

Graf č. 11. 1 

Výsledek šetření napovídá, že nejmladší ředitelky (20-34 let) jen výjimečně dokážou 

odmítnout zaměstnance, ale tomuto zjištění nepřikládám důležitost vzhledem k velikosti 

zkoumaného vzorku ředitelek v této věkové kategorii. Domnívám se, že podstatným 

zjištěním je fakt, že ředitelky bez ohledu na věk dokážou své zaměstnance v případě potřeby 

odmítat. Tento fakt svědčí o osvojení znalostí o „efektivním odmítání“ popsaném v 

teoretické části práce. 

Odpověď a) b) c) 

1 – 2 třídy 10 / 25% 16 / 40% 14 / 35% 

3 – 4 třídy 18 / 47% 16 / 42% 4 / 11% 

5 a více tříd 10 / 31% 14 / 44% 8 / 25% 
Tabulka č. 11. 2 
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Graf č. 11. 2 

Z výsledku šetření vyplývá, že velikost MŠ má vliv na používání metody „efektivního 

odmítání“. Ředitelky malých MŠ (1 – 2 třídy) mají větší tendenci neodmítat své zaměstnance. 

Jejich chování lze také odvodit z fakta, že mají více časového prostoru a možností fyzického 

kontaktu se zaměstnanci. 

Odpověď a) b) c) 

Skupina A 34 / 42% 32 / 39% 16 / 19% 

Skupina B 4 / 14% 14 / 50% 10 / 36% 
Tabulka č. 11. 3 

 

Graf č. 11. 3 

Výsledek šetření vypovídá o větší tendenci neodmítat své zaměstnance u ředitelek ze 

skupiny B. Dle mého názoru, však mohou tímto postojem narušit organizaci své pracovní 

náplně a dostat se do časové tísně při plnění pracovních povinností. 

12) Zařazujete do pedagogických rad a provozních porad diskusi? 

a) ano, vždy 

b) ano, jen někdy 
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c) nikdy 

 

Odpověď a) b) c) 

20 – 34 let 0 / 0% 2 / 100% 0 / 0% 

35 – 50 let 82 / 98% 2 / 2% 0 / 0% 

51 let a více 24 / 100% 18 / 75% 0 / 0% 
Tabulka č. 12. 1 

 

 

Graf č. 12. 1 

Zjištěné údaje vypovídají, že ředitelky MŠ bez ohledu na věk zařazují do 

pedagogických rad a provozních porad diskusi, nebojí se výměny názorů, chtějí se dozvědět 

názor zaměstnanců a poskytují tak prostor ke zpětné vazbě i „empatické komunikaci“. 

Odpověď a) b) c) 

1 – 2 třídy 36 / 86% 6 / 14% 0 / 0% 

3 – 4 třídy 34 / 90% 4 / 10% 0 / 0% 

5 a více tříd 32 / 100% 0 / 0% 0 / 0% 
Tabulka č. 12. 2 

 

 

Graf č. 12. 2 
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Výsledek šetření ukazuje, že především ředitelky větších MŠ (3 – 4 třídy, 5 a více tříd) 

zařazují diskusi vždy. Jedná se o důkaz týmové práce a prostor, který je umožněn ke 

komunikaci se všemi zaměstnanci mateřské školy najednou. 

 

Odpověď a) b) c) 

Skupina A 68 / 83% 14 / 17% 0 / 0% 

Skupina B 28 / 100% 0 / 0% 0 / 0% 
Tabulka č. 12. 3 

 

Graf č. 12. 3 

Zjištěný výsledek dokazuje, že zařazování diskuse do pedagogických rad a provozních 

porad není ovlivněno dalším vzděláním ředitelek MŠ v oblasti komunikačních dovedností. 

13) Dokážete udržet diskusi při poradách pod kontrolou? (odbíhání od tématu, zbytečné 

dotazy, prodlužování stanoveného času…) 

a) ano, vždy 

b) téměř vždy 

c) jen někdy 

d) nikdy 

Odpověď a) b) c) d) 

20 – 34 let 2 / 100% 0 / 0% 0 / 0% 0 / 0% 

35 – 50 let 10 / 12% 64 / 76% 10 / 12% 0 / 0% 

51 let a více 8 / 34% 14 / 58% 0 / 0% 2 / 8% 
Tabulka č. 13. 1 
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Graf č. 13. 1 

Z výsledného zjištění vidíme, že všechny ředitelky MŠ bez ohledu na věk dokážou vždy 

nebo téměř vždy udržet diskusi pod kontrolou. Tuto skutečnost si vysvětluji vysokou úrovní 

vyjadřovacích dovedností ředitelek MŠ. 

Odpověď a) b) c) d) 

1 – 2 třídy 10 / 24% 26 / 62% 4 / 10% 2 / 4% 

3 – 4 třídy 10 / 26% 20 / 53% 8 / 21% 0 / 0% 

5 a více tříd 2 / 6% 30 / 94% 0 / 0% 0 / 0% 
Tabulka č. 13. 2 

 

Graf č. 13. 2 

Dle výsledku šetření je zřejmé, že ani velikost MŠ nemá vliv na skutečnost, že 

ředitelky všech typů MŠ dokážou udržet diskusi při radách a poradách pod kontrolou. 

Odpověď a) b) c) d) 

Skupina A 16 / 20% 54 / 66% 10 / 12% 2 / 2% 

Skupina B 8 / 29% 20 / 71% 0 / 0% 0 / 0% 
Tabulka č. 13. 3 
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Graf č. 13. 3 

Zjištěné údaje ukazují, že další vzdělání v oblasti komunikačních dovedností nemá vliv 

na udržení diskuse pod kontrolou. I ředitelky ze skupiny A přiznávají, že mají někdy potíže při 

diskusi a dokonce 2% zmiňovaných ředitelek neudrží diskusi pod kontrolou nikdy. Domnívám 

se, že kvalita diskuse bude přímo úměrná kvalitě vyjadřovacích schopností ředitelky MŠ. 

14) Jak si dokážete poradit s nepříjemnými dotazy? 

a) snažím se na ně vždy odpovědět 

b) pokud si nejsem jistá nebo neznám odpověď, tak neodpovídám 

c) cítím se bezradná, snažím se jim vyhýbat 

d) neodpovídám na ně 

Odpověď a) b) c) d) 

20 – 34 let 0 / 0% 2 / 100% 0 / 0% 0 / 0% 

35 – 50 let 68 / 83% 14 / 17 % 0 / 0% 0 / 0% 

51 let a více 22 / 92% 2 / 8% 0 / 0% 0 / 0% 
Tabulka č. 14. 1 

               

Graf č. 14. 1 
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Z výsledku šetření je zřejmé, že všechny ředitelky MŠ bez ohledu na věk se nevyhýbají 

nepříjemným dotazům. Mladší ředitelky si ještě nejsou tak jisté a nemají dle mého 

předpokladu zkušenosti v této oblasti, jako jejich starší kolegyně. 

Odpověď a) b) c) d) 

1 – 2 třídy 34 / 81% 8 / 19% 0 / 0% 0 / 0% 

3 – 4 třídy 30 / 79% 8 / 21% 0 / 0% 0 / 0% 

5 a více tříd 26 / 81% 6 / 19% 0 / 0% 0 / 0% 
Tabulka č. 14. 2 

 

Graf č. 14. 2 

Z výsledku šetření vidíme, že velikost MŠ neovlivňuje ochotu ředitelek MŠ odpovídat 

na nepříjemné dotazy. Domnívám se, že toto zjištění je důkazem bohatých zkušeností 

ředitelek MŠ z každodenní komunikace s rodiči, se kterými často musí řešit i nepříjemné 

záležitosti. 

Odpověď a) b) c) d) 

Skupina A 66 / 81% 16 / 19% 0 / 0% 0 / 0% 

Skupina B 24 / 86% 4 / 14% 0 / 0% 0 / 0% 
Tabulka č. 14. 3 

                                        

Graf č. 14. 3 
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Výsledné zjištění dokazuje, že další vzdělání v oblasti komunikačních dovedností 

nemá vliv na schopnost ředitelek MŠ zvládat nepříjemné dotazy. Tato schopnost je ovlivněna 

bohatými zkušenostmi z komunikace s rodiči i ostatní veřejností. 

15) Absolvovala jste nějaké vzdělávání v oblasti komunikačních dovedností? 

a) ano 

b) ne 

Odpověď a) b) 

20 – 34 let 2 / 100% 0 / 0% 

35 – 50 let 62 / 74% 22 / 26% 

51 let a více 18 / 75% 6 / 25% 
Tabulka č. 15. 1 

                                                

Graf č. 15. 1 

Z výsledku šetření je patrné, že ředitelky MŠ bez ohledu na věk jsou ochotny a 

projevují zájem o další vzdělávání v oblasti komunikačních dovedností, které chápou jakou 

důležitý prvek ovlivňující celkové řízení organizací. 

Odpověď a) b) 

1 – 2 třídy 30 / 75% 10 / 25% 

3 – 4 třídy 30 / 79% 8 / 21% 

5 a více tříd 22 / 69% 10 / 31% 

Tabulka č. 15. 2 
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Graf č. 15. 2 

Výsledek dokladuje velice pozitivní zjištění, že o vzdělávání v oblasti komunikačních 

dovedností neprojevují zájem jen ředitelky velkých MŠ, na kterých jsou podmínky pro 

komunikaci organizačně náročnější, ale i ředitelky malých MŠ (1 – 2 třídy). 

16) Domníváte se, že nabídka vzdělávání v oblasti komunikačních dovedností je dostatečná? 

a) ano 

b) nevím, nezajímala jsem se 

c) ne 

d)  

Odpověď a) b) c) 

20 – 34 let 2 / 100% 0 / 0% 0 / 0% 

35 – 50 let 32 / 38% 24 / 29% 28 / 33% 

51 let a více 8 / 33% 12 / 50% 4 / 17% 
Tabulka č. 16. 1 

                            

Graf č. 16. 1 

Výsledek šetření ukazuje na fakt, že zájem o vzdělávání je odlišný. Především 

ředitelky ve věkové kategorii 51 let a více už samy neprojevují tak veliký zájem a 

nevyhledávají možné příležitosti vzdělávání. Dle mého názoru jsou v tomto směru 

ovlivňovány mírou ICT dovedností (nabídky, přihlašování…). 
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Odpověď a) b) c) 

1 – 2 třídy 16 / 40% 12 / 30% 12 / 30% 

3 – 4 třídy 16 / 42% 12 / 32% 10 / 26% 

5 a více tříd 10 / 31% 12 / 38% 10 / 31% 
Tabulka č. 16. 2 

 

Graf č. 16. 2 

Z výsledku je patrné, že názory na příležitosti dalšího vzdělávání jsou vyrovnané bez 

ohledu na velikost MŠ. Domnívám se, že tyto názory jsou ovlivňovány hlavně úrovní práce 

ředitelek MŠ s PC, neboť nabídky jsou rozesílány především prostřednictvím elektronické 

pošty. Dalším problémem může být i nedostatečné materiální vybavení MŠ PC technikou – 

především malé a vesnické MŠ. Ty potom mají přístup k informacím o vzdělávání částečně 

znemožněn. 

Odpověď a) b) c) 

Skupina A 34 / 41% 16 / 20% 32 / 39% 

Skupina B 10 / 36% 16 / 57% 2 / 7% 
Tabulka č. 16. 3 

 

 

Graf č. 16. 3 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

a) b) c)

1 - 2 třídy

3 - 4 třídy

5 tříd a více

0%

20%

40%

60%

80%

100%

a) b) c)

A

B



65 
 

Výsledek šetření napovídá, že ředitelky ze skupiny A se o další vzdělávání zajímají a 

sledují nabídku. Jako negativní vnímám zjištění, že 57% ředitelek ze skupiny B se o další 

vzdělávání ani nezajímají. 

17) Přivítala byste Vy možnost vzdělávání v oblasti komunikačních dovedností? 

a) ano, určitě 

b) ano, ale brání mi nedostatek času 

c) ano, ale nevím, kde získat kontakty 

d) ne, nemám zájem 

Odpověď a) b) c) d) 

20 – 34 let 0 / 0% 2 / 100% 0 / 0% 0 / 0% 

35 – 50 let 36 / 43% 40 / 48% 0 / 0% 8 / 9% 

51 let a více 12 / 50% 6 / 25% 0 / 0% 6 / 25% 
Tabulka č. 17. 1 

 

Graf č. 17. 1 

Z výsledného šetření vyplynulo, že se ředitelky MŠ všech věkových kategorií nebrání 

dalšímu vzdělávání. Z vlastní zkušenosti však chápu, že pracovní náplň ředitelek MŠ je tak 

bohatá, že čas na další vzdělávání se hledá jen velmi obtížně. 

Odpověď a) b) c) d) 

1 – 2 třídy 22 / 55% 18 / 45% 0 / 0% 0 / 0% 

3 – 4 třídy 16 / 42% 12 / 32% 0 / 0% 10/ 26% 

5 a více tříd 12 / 38% 16 / 50 % 0 / 0% 4 / 12% 
Tabulka č. 17. 2 
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Graf č. 17. 2 

Velice pozitivně vnímám zjištěná fakta, že i přes obsáhlou pracovní náplň ředitelek 

velkých MŠ, projevují tyto ředitelky zájem o další vzdělávání. Chápu i fakt, že 50% oslovených 

ředitelek MŠ z velkých MŠ (5 tříd a více) jen velice obtížně hledají čas pro další vzdělávání. 

Odpověď a) b) c) d) 

Skupina A 26 / 32% 46 / 56% 0 / 0% 10/ 12% 

Skupina B 6 / 21% 18 / 64% 0 / 0% 4 / 14% 
Tabulka č. 17. 3 

                                      

Graf č. 17. 3 

Výsledné šetření ukazuje, že ředitelky ze skupiny A projevují i nadále větší zájem o 

získávání nových vědomostí z oblasti komunikačních dovedností než ředitelky ze skupiny B. 

Celkově bych zájem o další vzdělávání dle mého názoru ohodnotila tak, že zájem ředitelek 

MŠ o vzdělávání závisí jen na jejich další potřebě vzdělávat se. 

18) Dokázala byste ohodnotit úroveň svých komunikačních dovedností? 

a) vynikající 

b) dobrá 

c) průměrná 
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d) podprůměrná 

Odpověď a) b) c) d) 

20 – 34 let 0 / 0% 2 / 100% 0 / 0% 0 / 0% 

35 – 50 let 16 / 19% 62 / 74% 6 / 7% 0 / 0% 

51 let a více 12 / 50% 11 / 46% 1 / 4% 0 / 0% 
Tabulka č. 18. 1 

 

Graf č. 18. 1 

Zjištěná fakta ukazují, že ředitelky MŠ bez ohledu na věk označují své komunikační 

dovednosti za „dobré“. 50 % ředitelek MŠ ve věku 51 let a více ohodnotilo své komunikační 

dovednosti jako „vynikající“. Je zřejmé, že dlouholetou praxí získaly jistotu v této oblasti a 

komunikace jim nečiní žádné potíže. 

Odpověď a) b) c) d) 

1 – 2 třídy 10 / 25% 30 / 75% 0 / 0% 0 / 0% 

3 – 4 třídy 8 / 21% 23 / 61 % 7 / 18% 0 / 0% 

5 a více tříd 10 / 31% 22 / 69% 0 / 0% 0 / 0% 
Tabulka č. 18. 2 
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Velice pozitivně vnímám výsledky v odpovědi a), protože se domnívám, že ředitelky 

MŠ se neprávem podceňují a nedovolí si ohodnotit své komunikační dovednosti jako 

„vynikající“. 

 

Odpověď a) b) c) d) 

Skupina A 22 / 51% 40 / 48% 1 / 1% 0 / 0% 

Skupina B 6 / 21% 15 / 54% 7 / 25% 0 / 0% 
Tabulka č. 18. 3 

 

Graf č. 18. 3 

Výsledek tohoto šetření ukazuje na jistotu ředitelek MŠ ze skupiny A v oblasti 

komunikačních dovedností. Mají přehled o problematice a neváhají své poznatky využívat i v 

praxi řídících pracovníků. 

5 Potvrzení stanovených předpokladů 

Předpoklad č. 1 - ředitelky MŠ střídají ústní a písemnou komunikaci dle momentální 

potřeby a důležitosti předávaných informací 

Tvrzení v tomto předpokladu bylo výzkumným šetřením potvrzeno. Ředitelky MŠ 

využívají tohoto způsobu v závislosti na důležitosti sdělované informace a momentální situaci 

v organizaci. Mohou tak plně využít výhod jednotlivých způsobů, vyvarovat se nevýhodám a 

zajistit tak efektivitu přenosu operativních informací. 
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Předpoklad č. 2 - velikost mateřské školy nebude mít vliv na používání metody zpětné 

vazby 

Výsledek šetření nepotvrdil tento předpoklad. Domnívám se a usuzuji z vlastní 

zkušenosti, že používání metody zpětné vazby je ovlivňováno důležitostí přenášené 

informace. 

Předpoklad č. 3 - ředitelky velkých mateřských škol (5 tříd a více) nebudou mít 

dostatek času pro komunikaci se zaměstnanci kdykoliv v průběhu dne 

Zjištěné údaje vyvracejí tvrzení v tomto předpokladu. Ředitelky MŠ bez ohledu na 

velikost organizace preferují komunikaci se zaměstnanci kdykoliv během dne. Dle mého 

názoru volí tento způsob z hlediska „empatického vnímání“ a umožňují tak zaměstnancům 

získávat jistotu, která je potřebná k udržení příznivého klimatu na pracovišti. 

Předpoklad č. 4 - ředitelky ze skupiny A budou používat metodu efektivního odmítání 

Výsledky šetření v této otázce potvrdily tvrzení stanové v tomto předpokladu. 

Ředitelky MŠ ze skupiny A se nebojí své zaměstnance v případě potřeby odmítnout a dle 

mého názoru tak neohrožují organizaci své pracovní náplně a nedostávají se do časové tísně 

při plnění ostatních pracovních úkolů. 

Předpoklad č. 5 - ředitelky menších MŠ (1-2 třídy) budou mít více možností vnímat 

„neformální komunikaci“ na pracovišti 

Z výsledku šetření vyplynulo, že naopak ředitelky velkých MŠ (5 tříd a více) se snaží 

nejintenzivněji získávat informace z „neformální komunikace“. Domnívám se, že se tak děje z 

nedostatku možnosti každodenního fyzického kontaktu se všemi zaměstnanci. 

Předpoklad č. 6 - ředitelky všech věkových kategorií a všech typů MŠ budou zařazovat 

do pedagogických rad a provozních porad diskusi 
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Tvrzení v tomto předpokladu výsledné šetření potvrdilo. Ředitelky všech věkových 

kategorií i všech typů MŠ se nebojí zařazovat diskusi. Děje se tak, dle mého názoru, z důvodu 

sebejistoty v oblasti vyjadřovacích schopností ředitelek MŠ. 

Předpoklad č. 7 – ředitelky ze skupiny A budou úspěšnější při udržení probíhající 

diskuse pod kontrolou 

Výsledné šetření nepotvrdilo tvrzení v tomto předpokladu. I ředitelky ze skupiny A 

přiznávají, že se jim nedaří někdy udržet diskusi pod kontrolou. Domnívám se, že kvalita 

diskuse bude tedy ovlivněna vyjadřovacími schopnostmi ředitelek MŠ. 

Předpoklad č. 8  - zájem o další vzdělávání v oblasti komunikačních dovedností projeví 

především ředitelky ve věkové kategorii 35 – 50 let 

Překvapivě nebylo tvrzení v tomto předpokladu potvrzeno a o další vzdělávání 

projevily zájem především ředitelky MŠ ve věkové kategorii 51 let a více. 
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Závěr 

Cílem této závěrečné bakalářské práce bylo zmapování znalostí ředitelek MŠ všech 

věkových kategorií a všech velikostí MŠ z oblasti komunikačních dovedností a jejich aplikace 

v každodenní praxi vedoucího pracovníka. Domnívám se, že cíl práce se mi podařilo splnit. 

V teoretické části jsem nastínila základní principy komunikačního procesu a věnovala 

jsem se popisu rizik, která ohrožují proces komunikace. Objasnila jsem pojmy zpětná vazba, 

komunikační kanály a styly, podrobněji jsem se věnovala výčtu výhod a nevýhod jednotlivých 

druhů komunikací. Zabývala jsem se jednotlivými komunikačními dovednostmi, jejich 

významem pro komunikační proces i jejich zásadami 

V empirické části jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření, jehož cílem bylo 

zmapovat znalosti ředitelek MŠ z oblasti komunikačních dovedností s ohledem na věk 

ředitelek MŠ, na velikost MŠ, ve které působí a na znalosti ředitelek MŠ, které se snaží 

získávat prostřednictvím studia nebo účastí v kurzech či seminářích DVPP. 

Na základě výsledků výzkumného šetření bylo zjištěno, že ředitelky MŠ všech 

věkových kategorií a všech velikostí MŠ mají osvojeny znalosti z oblasti komunikačních 

dovedností bez ohledu na to, jestli získaly poznatky v rámci studia nebo účasti v kurzech či 

seminářích DVPP. 

Ředitelky MŠ efektivně střídají ústní a písemnou komunikaci dle zvážení momentální 

potřeby a důležitosti přenášené informace. Jsou si vědomy důležitosti zpětné vazby pro 

komunikaci se zaměstnanci i pro celkový chod organizace a dokážou ji správně aplikovat v 

praxi. Šetřením bylo také zjištěno, že ředitelky MŠ preferují komunikaci se zaměstnanci 

kdykoliv v průběhu pracovního dne, což svědčí o jejich znalostech z problematiky 

„empatického vnímání“. Dále z šetření vyplynulo, že se ředitelky MŠ orientují i v komunikační 

dovednosti „efektivního odmítání“, což jim pomáhá v organizaci pracovního dne a plnění 

úkolů z pracovní náplně ředitelek MŠ. Svou pozornost obracejí ředitelky MŠ také na 

„neformální komunikaci“ na pracovišti, kterou vnímají jako důležitý prostředek k posílení 
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firemní kultury. Ředitelky MŠ se také nebojí zařazovat do pedagogických rad a provozních 

porad diskusi, vítají výměnu názorů, dokážou si poradit i s nepříjemnými dotazy a vzhledem k 

vyjadřovacím schopnostem na vysoké úrovni, nemají potíže udržet průběh diskusí pod 

kontrolou. Výsledná šetření také potvrdila, že ani velikost mateřské školy nemá vliv na 

„empatické vnímání“ ředitelek MŠ při komunikaci se svými zaměstnanci. Velice pozitivním 

bylo zjištění, že i přes velké množství pracovních povinností ředitelek MŠ a rozdílnost v 

technickém vybavení komunikační technikou jednotlivých MŠ, projevují ředitelky MŠ zájem o 

získávání nových poznatků z oblasti komunikace a komunikačních dovedností. 

V závěru práce jsou na základě teoretických východisek a výsledků šetření sestavena 

doporučení z oblasti aplikace komunikačních dovedností ředitelek MŠ do praxe vedoucích 

pracovníků a komunikace se zaměstnanci. Z těchto doporučení mohou čerpat informace 

především ředitelky MŠ, které svou působnost ve funkcích teprve zahajují nebo ji zahájily 

v nedávné době, ale i ostatní ředitelky MŠ, které si chtějí doplnit informace z oblasti 

komunikačních dovedností. 

Dle teoretických východisek, výzkumného šetření a vlastních zkušeností z praxe 

doporučuji: 

 Střídat ústní a písemnou komunikaci dle momentální potřeby, vyhodnocovat 

volbu vzhledem k důležitosti přenášené informace 

 Aplikovat do praxe efektivně metodu zpětné vazby (efektivita je zohledněna 

důležitostí přenášené informace) 

 Vnímat příjem zpětné vazby od zaměstnanců jako cenný zdroj informací a 

nebránit se tomuto příjmu 

 Ve velkých MŠ (5 tříd a více) stanovit úřední hodiny pro komunikaci se 

zaměstnanci (nebude ohroženo plnění ostatních pracovních povinností 

z pracovní náplně ředitelek MŠ) 

 Při komunikaci se zaměstnanci respektovat jejich individuality a volit vhodný 

„komunikační styl“ 
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 Vnímat „neformální komunikaci“ jako prostředek pro zkvalitnění mezilidských 

vztahů na pracovišti a posílení firemní kultury 

 Snažit se při komunikaci se zaměstnanci vždy dodržovat zásady „empatické 

komunikace“ 

 Aplikovat do praxe vedoucích pracovníků metodu „efektivního odmítání“ 

(obzvláště u velkých MŠ) 

 Zařazovat do pedagogických rad a provozních porad vždy diskusi a vytvářet 

tak prostor k přijímání zpětné vazby 

 Nevyhýbat se nepříjemným dotazům, v případě potřeby uznat nevědomost, 

ale ukázat snahu zjistit potřebné informace 

 Uvědomit si důležitost znalostí z oblasti komunikačních dovedností a snažit se 

tyto znalosti neustále prohlubovat (např. v rámci DVPP) 

Žijeme v době, která na nás chrlí informace ze všech stran. Využíváme 

nejmodernějších výdobytků komunikačních technik, ale komunikace člověka s člověkem je 

stále považována za základní stavební jednotku. Komunikaci je třeba chápat jako prostředek 

k tomu, jak získat druhé lidi, aby dělali, co od nich žádáme a co je třeba. Záleží tedy jen na 

komunikační obratnosti a přesvědčivosti argumentů ředitelek MŠ, jak se jim podaří podnítit a 

aktivizovat své spolupracovníky k realizaci stanovených cílů.  

Podaří-li se ředitelkám MŠ osvojit si dostatečné komunikační dovednosti, dostanou 

tak do svých rukou nástroj, který jim umožní usměrňovat chování svých spolupracovníků a 

budovat tak firemní kulturu, ve které se budou cítit dobře nejen zaměstnanci, ale i ony samy. 
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Příloha č. 1 

DOTAZNÍK PRO ŘEDITELKY MŠ 

„Využívání komunikačních dovedností ředitelek MŠ“ 

Prosím, označte jednu z nabízených možností (zvýrazněte, podtrhněte nebo označte x) 

 Věk ředitelky: 

o 20 – 34 let 

o 35 – 50 let 

o 51 let a více 

 Velikost MŠ: 

o 1 – 2 třídy  

o 3– 4 třídy 

o 5 a více tříd 

1) Při přenosu informací zaměstnancům upřednostňujete: 

a) ústní komunikaci 

b) písemnou komunikaci 

c) střídání ústní i písemné komunikace dle momentální potřeby 

2) Odhadněte, kolik času z pracovního dne věnujete komunikaci se zaměstnanci: 

a) více než 4 hodiny  

b) 3 – 4 hodiny  

c) 1 – 2 hodiny  

d) méně než 1 hodinu 

3) Používáte při předávání operativních informací některý z uvedených způsobů? (používáte-

li více možností, označte čísly 1–7  preference) 

a) telefonické hovory mezi třídami a provozními prostorami 

b) rozhlas 

c) informační nástěnka (tabule) 

d) informační skříň (přihrádky, pořadače…) 

e) oběžník (písemná forma) 

f) pověřený pracovník 

g) jiný způsob, uveďte jaký……………………………. 
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4) Využíváte při přenosu informací metodu zpětné vazby (způsob, kterým si ověříte, že 

informace byla správně předána a pochopena)? 

a) ano, vždy 

b) ano, ale jen u důležitých informací 

c) občas 

d) nikdy 

5) Mohou se na Vás zaměstnanci obrátit s žádostí o upřesnění informace? 

a) ano, kdykoliv během dne 

b) ano, v určené hodiny pro zaměstnance 

c) ano, ale jen u důležitých informací 

d) ne, odkážu je na spolupracovníky 

6) Mohou se na Vás zaměstnanci obrátit s žádostí o upřesnění informace? 

a) ano, kdykoliv během dne 

b) ano, v určené hodiny pro zaměstnance 

c) ano, ale jen u důležitých informací 

d) ne, odkážu je na spolupracovníky 

7) Do které skupiny lidí myslíte, že patříte? 

a) analytičtí lidé (hodně přemýšlí, neustále se kontrolují, s logickým uvažováním, 

systematičtí, vyhledávají a třídí fakta, detailisté…) 

b) řídící lidé (aktivní, ambiciózní, nezávislí, nároční, průbojní, efektivní, s rychlým 

úsudkem…) 

c) přátelští lidé (velice citliví, s tendencí všem pomáhat, trpěliví, demokratičtí, 

ovlivnitelní, poddajní, nerozhodní…) 

d) expresivní lidé (společenští, optimisté, energičtí, nápadití…) 

8) Dokážete své zaměstnance také roztřídit podle jednotlivých typů lidí? (viz otázka č. 7) 

a) ano, určitě 

b) ano, ale nejsem si jistá přesností 

c) ne, myslím si, že nemám všechny potřebné údaje 

9) Dokážete své zaměstnance také roztřídit podle jednotlivých typů lidí? (viz otázka č. 7) 

a) ano, určitě 

b) ano, ale nejsem si jistá přesností 
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c) ne, myslím si, že nemám všechny potřebné údaje 

10) Snažíte se při komunikaci se zaměstnanci dodržovat zásady „empatické komunikace“? 

(snažit se pochopit skutečné motivy, pocity, nálady a momentální rozpoložení druhé 

strany) 

a) ano, vždy 

b) snažím se, ale někdy nemám dostatek času 

c) ne, nepovažuji to za nutné, snažím se, co nejrychleji předat informaci nebo vyřešit 

problém 

11) Dokážete své zaměstnance při žádosti o rozhovor odmítnout? 

a) ano, pokud mám k tomu důvod (časová tíseň, téma, které není důležité…) 

b) ano, ale jen výjimečně 

c) ne, považuji to za neslušné, snažím se je vždy vyslechnout 

12) Zařazujete do pedagogických rad a provozních porad diskusi? 

a) ano, vždy 

b) ano, jen někdy 

c) nikdy 

13) Dokážete udržet diskusi při poradách pod kontrolou? (odbíhání od tématu, zbytečné 

dotazy, prodlužování stanoveného času…) 

a) ano, vždy 

b) téměř vždy 

c) jen někdy 

14) Jak si dokážete poradit s nepříjemnými dotazy? 

a) snažím se na ně vždy odpovědět 

b) pokud si nejsem jistá nebo neznám odpověď, tak neodpovídám 

c) cítím se bezradná, snažím se jim vyhýbat 

d) neodpovídám na ně 

15) Absolvovala jste nějaké vzdělávání v oblasti komunikačních dovedností? 

a) ano 

b) ne 

16) Domníváte se, že nabídka vzdělávání v oblasti komunikačních dovedností je dostatečná? 

a) ano 

b) nevím, nezajímala jsem se 
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c) ne 

17) Přivítala byste Vy možnost vzdělávání v oblasti komunikačních dovedností? 

a) ano, určitě 

b) ano, ale brání mi nedostatek času 

c) ano, ale nevím, kde získat kontakty 

d) ne, nemám zájem 

18) Dokázala byste ohodnotit úroveň svých komunikačních dovedností? 

a) vynikající 

b) dobrá 

c) průměrná 

d) podprůměrná 

Děkuji Vám za čas, který jste věnovala vyplnění dotazníku. 

Ivana Votroubková 


