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Resumé
   

    Předkládaná práce shrnuje a popisuje ve své první části teoretické poznatky o kultuře 

školy a ředitele školy v nových podmínkách demokratické společnosti, vzájemnou přeměnu 

v ,,otevřenou školu“ a vliv ředitele na tyto změny. Současná škola může úspěšně plnit              

své úkoly a dobře fungovat jen tehdy, je-li smysluplně řízena. Česká společnost prošla               

od roku 1989 mnoha zásadními změnami, jež se odrazily i ve vývoji školského systému.           

Od škol se očekává, že se budou chovat samostatně a přitom budou schopny zkvalitňovat 

svoji práci především vlastními silami. Hlavní role v tomto procesu změn je svěřena řediteli 

školy.

   Druhá část je věnována výzkumnému šetření zaměřenému na hodnocení jednotlivých 

oblastí kultury školy, jehož cílem bylo zjistit, zda existují oblasti kultury školy,                     

kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost a které by mohly bránit úspěšnému dosažení 

,,otevřenosti školy“.

   Dotazníky pro ředitele škol jsou zaměřeny na to, jak se škola prezentuje, jaký obraz o sobě 

vytváří, jakou má pověst u odborné a rodičovské veřejnosti, jaké má cíle, hodnoty. Každá 

kultura školy v sobě skrývá vzájemně související prvky, jimiž jsou symboly, osobnosti, 

image, pravidla a normy jednání, hodnoty. Tzv. ,,otevřenost školy“ vyžaduje změnu postojů 

pracovních metod, na které je dotazník zaměřen. ,,Otevřená škola“ vyžaduje změny v řízení                      

a vedení instituce. Dále se věnuji problematice spolupráce mateřské a základní v oblasti 

vzdělávání.

   V závěru práce bude uvedena vzájemná souvislost a možnosti využití získaných informací 

z analýzy hodnocení kultury školy, hodnocení spolupráce školy s ostatními institucemi,              

vliv ředitele školy na změny v řízení a vedení instituce.

Klíčová slova

kultura, kultura školy, kulturní mezera, slabá a silná kultura, otevřenost školy, ředitel školy, 

spolupráce ZŠ a MŠ  
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Summary

   The construed work in its first part is drawing up the theoretic findings about the culture         

of school and the school director in new conditions of democratic society, reciprocal 

transformation into “the open school” and director’s influence to these variations. Present 

school can fulfil its functions successfully and operate well if school is directed purposefully. 

The radical changes were made in the Czech society since 1989. These changes are showed   

in development of school system too. The schools are expected to act separately and at the 

same time they’ll be able to uprate their work first of all by their own forces. The main part in 

this process of changes is left to school director.

   The second part is devoted to research survey which is aimed for classification of particular 

sections of the culture of school whose goal was to find if there are sections of the culture            

of school, which is needed to give the raising attention to and which could hamper                     

the successful achievement of  “the freedom of school”. 

   The question blanks for school directors are direct to the fact how the school is presented, 

what image it creates about itself, what reputation the school has in special and parental 

public, what goals and qualities it has. Every culture of school itself hides reciprocally 

coherent items which are characters, celebrities, image, rules and specifications of action, 

qualities. So-called “the freedom of school” requires the change of attitudes of work methods, 

the question blank is directed to. “The open school” requires the changes in operating                

and leading of institution. Further I devote to dilemma of cooperation of nursery and primary 

schools in the field of education.

   The contexture and possibilities of exploitation of gained information from the analyze            

of classification of the culture of school, classification of cooperation of school with the other 

institutions, the influence of school director to the changes in operating and leading                     

of institution will be presented in the result of my work.

Keywords

culture, culture of school, culture interval, small and hard culture, freedom of school, school 

director, cooperation of nursery and primary school



5

Obsah:

                                                                                                                                            č.str.

Úvod ..............................................................................................................................7

1. Kultura školy v České republice ..............................................................................8

o 1.1. Hledání pojmu kultura školy .......................................................................8

 1.1.1. Inspirace pro hledání pojmu kultura školy.......................................8

 1.1.2. Pojem kultura školy v koncepčním řízení .......................................10

 1.1.3. Kontext užívání pojmu kultura školy ..............................................11

 1.1.4. Inspirace z antropologie ..................................................................11

 1.1.5. Inspirace ze sociologie ...................................................................12

 1.1.6. Inspirace z psychologie ..................................................................12

o 1.2. Definování kultury školy .............................................................................13

 1.2.1. Kultura ..........................................................................................14

o 1.3. Kultura školy silná nebo slabá ....................................................................15

 1.3.1. Silná kultura ..................................................................................15

 1.3.2. Slabá kultura ..................................................................................16

 1.3.3. Zdravá nebo nemocná kultura ........................................................17

o 1.4. Systém kultury školy ....................................................................................18

 1.4.1. Diagnóza kultury ...........................................................................19

 1.4.2. Determinanty kultury......................................................................19

2. Úloha ředitele školy – nová životní i profesní role ...................................................20

o 2.1. Role a funkce ředitele školy .........................................................................20

o 2.2. Vlastnosti řídícího pracovníka .....................................................................22

o 2.3. Priority v řídící práci ...................................................................................24

o 2.4. Otevřenost školy vůči kulturním podmínkách v obci, regionu, kraji ...........25

3. Diagnostika a hodnocení kultury školy ....................................................................26

o 3.1. Diagnostika školy a jejího ředitele ...............................................................26

4. Výzkumné šetření kultury školy na mém pracovišti ...............................................27

o 4.1. Základní údaje o pracovišti .........................................................................27

o 4.2. Cíle výzkumného šetření ..............................................................................28

o 4.3. Výzkumné šetření – Dotazník tzv.Kilmann-Saxtonovy metody .....................29

o 4.4. Výsledky provedené ankety ...........................................................................29

5. Výzkumné šetření pro ředitele škol ..........................................................................32



6

o 5.1. Etapy přípravy výzkumu ..............................................................................32

o 5.2. Formulace problémů a předpokladů ............................................................33

o 5.3. Výběrový soubor respondentů ......................................................................34

o 5.4. Vyhodnocení dotazníku č.1...........................................................................35

 5.4.1. Vyhodnocení dotazníku podle věku ...............................................35

 5.4.2. Vyhodnocení dotazníku podle pracoviště .......................................38

o 5.5. Vyhodnocení dotazníku č.2 ..........................................................................41

 5.5.1. Vyhodnocení dotazníku podle věku ...............................................41

 5.5.2. Vyhodnocení dotazníku podle pracoviště .......................................44

o 5.6. Vyhodnocení dotazníku č.3 ..........................................................................46

 5.6.1. Vyhodnocení dotazníku podle věku ...............................................46

 5.6.2. Vyhodnocení dotazníku podle pracoviště .......................................49

o 5.7. Celkové vyhodnocení ankety ........................................................................51

 5.7.1. Vyhodnocení dotazníku č.1 ............................................................51

 5.7.2. Vyhodnocení dotazníku č.2 ............................................................55

 5.7.3. Vyhodnocení dotazníku č.3 ............................................................58

6. Závěr .........................................................................................................................62

7. Seznam použité literatury .........................................................................................65

8. Přílohy

o Příloha č.1. Dotazník pro hodnocení kultury školy ..............................................67

o Příloha č.2. Výsledky hodnocení kultury školy .....................................................69

o Příloha č.3. Orientační dotazník respondenta –dotazník č.1 ................................70

o Příloha č.4. Orientační dotazník respondenta – dotazník č.2................................71

o Příloha č.5. Orientační dotazník respondenta – dotazník č.3 ...............................72

o Příloha č.6. Vyhodnocení dotazníku podle věkových skupin ................................73

o Příloha č.7. Vyhodnocení dotazníku podle pracoviště .........................................75

o Příloha č.8. Vyhodnocení dotazníku podle odpovědí ...........................................77



7

Úvod

   Rozhodnutí zpracovat téma kultury školy a ředitele v současné škole jsem učinila                     

na základě studia odborné literatury a znalosti současné školy. V nových podmínkách 

demokratické společnosti bývá fenomén kultury školy středem pozornosti ředitelů. Řídit                

a spravovat školu není snadné. Šance na dosahování rovnováhy mezi zájmy všech skupin 

aktérů ve škole, mezi vnitřním a vnějším světem školy, mezi tlakem na změny a potřebou 

stability školního života mají ti, kteří najdou a budou schopni řídit to, co je pro školy 

klíčové. Ve snaze o řízený rozvoj škol je nutno se obracet k měkkým charakteristikám školy. 

Jejich zvládání či nezvládání v důsledku rozhoduje o tom, bude-li škola schopná                         

v dlouhodobém horizontu smysluplně fungovat, citlivě a průběžně rozvíjet svou 

mnohostrannou práci, anebo zůstane spíše reaktivně se chovající jednotkou, která ,,plní 

jakési úkoly“ za uplatňování postupů vzdálených od potřeb organického rozvoje.

   Kultura školy je interaktivně vytvářena jejími aktéry. Jedná se o dynamický, evoluční 

proces, při němž se kolektiv učí jako celek. Kultura se stabilizuje jako systém pravidel 

majících vliv na organizaci, komunikaci, mocenské vztahy, rozdělení práce, způsoby 

rozhodování, jednání, vztah k času, otevření k vnějšku, statut odlišnosti a protikladnosti, 

solidaritu.

   Pro úspěch řídící práce managementu školy a jím vedeného kolektivu je důležité, v jakém 

prostředí pracují, co je spojuje, jaké mají společné cíle, hodnoty, vize, jaká pravidla přijímají 

a jaké jsou jejich společné názory na další perspektivy.

   Funkce a role školy v nových podmínkách demokratické společnosti, ve společnosti 

informační, znalostní, učící se rychle mění a vyžaduje vysokou úroveň adaptability.                  

Na základě těchto faktorů očekáváme u řídících pracovníků: vedení lidí, řešení konfliktů, 

motivaci komunikaci a nadřízenými i podřízenými, budování týmů, public relations, 

plánování (dlouhodobá strategie, krátkodobé plány), delegování pravomocí. Funkce a role 

školy dostává novou dimenzi, která má garantovat otevřenost školy k okolí.

Cílem práce bylo najít odpovědi především na dvě následující otázky:

a) Jakou úlohu mají ředitelé v současné české škole a její kultuře?

b) Jaký je vliv kultury školy na úspěšný rozvoj školy?
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1. Kultura školy v České republice

1.1. Hledání pojmu kultura školy

   Pojem kultura školy si dnes získává stále více pozornosti nejen u teoretiků, ale i u praktiků        

a široké veřejnosti. Jednoznačně lze tedy konstatovat, že se tento termín stává moderním 

pojmem, přičemž nejvíce je uplatňován právě při diskusích o současných možnostech                       

a problémech škol. O kultuře školy se také často hovoří v souvislosti s reformou vzdělávání,     

s pedagogickými inovacemi, autonomií anebo rozvojem škol.

   Kultura školy je pojmem, který vyjadřuje optimální stav a zároveň upozorňuje                            

na nedostatky současného stavu. Zahrnuje přání (jakou bychom chtěli školu mít), očekávání 

(jaká by měla škola být) a normativnost procesu vzdělávání (co a jak škola plní).

   Kultura školy (Pol, 2005, str.7) je celistvým pojmem, který spojuje jednotlivé oblasti 

fungování školy. Celistvost se pak stává východiskem řešení mnoha pedagogických otázek 

souvisejících především se zkvalitňováním práce škol. Kultura školy je pojmem teoretickým  

a zároveň také i pojmem, který má praktické konsekvence. Někteří autoři zdůrazňují,                      

že se k tomuto pojmu vztahují pozitivní asociace, které často přinášejí naději pro těžké všední 

dny ve škole. Nelze však přehlédnout ani názory, podle nichž pojem kultura školy naopak činí 

problematiku škol a školství nepřehlednou, rozporuplnou a pro školní praxi disfunkční                  

– zejména k nejednoznačnosti vymezení.

1.1.1. Inspirace pro hledání pojmu kultura školy

   Řada autorů, píšících o kultuře školy, čerpá při hledání, resp. vymezování tohoto pojmu, 

inspiraci v různých vědních disciplínách, které stojí mimo pedagogiku. 

   Inspiraci lze nalézt třeba i v problematice managementu (Pol, 2005, str.8) – management je 

mezioborovou disciplínou a jeho oborová profilace se odvíjí od toho, kdo řídí a co je řízeno. 

Management stojí na práci manažerů, kteří svojí prací vytvářejí ,,kvantitativní základnu              

pro rozhodování s ohledem na operace spadající pod jejich řízení“. Z oblasti managementu 

se přibližují pedagogice a školství pojmy jako je třeba kultura organizace, ale také                           

i organizační kultura a podobně pak také kultura podniku – podniková kultura a kultura firmy 

– firemní kultura1. 

                                               
1 V managementu se mnohdy nečiní rozdíl mezi pojmy kultura organizace – organizační kultura.
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   Kulturu organizace definuje např. Harkabus2 jako ,,souhrn představ (očekávání), přístupů, 

uznávaných hodnot, deklarovaných hodnot, deklarovaných norem a vzájemných vztahů,            

který se dlouhodobě projevuje v individuálním i skupinovém chování lidí v organizaci“.

Kultura každé organizace je specifická, ale přesto lze vysledovat její obecné prvky: 

a) uznávané hodnoty

b) způsoby řízení

c) rozhodovací procesy

d) využívání lidských zdrojů

e) jednání se subjekty okolí (tzv. vnější kultura)

   Kultura organizace je tvořena řadou prvků: hodnotami, rituály, mýty kulturní sítí                       

a v neposlední řadě i komunikací. Za jádro kultury se téměř vždy považují hodnoty.                  

Přes jednotlivé odlišnosti v pojetí a definování pojmu kultura organizace existují společné 

charakteristiky pojmu:

 kultura je vždy odrazem lidských dispozic, myšlení a chování;

 kultura působí na lidské vědomí i podvědomí;

 kultura je kvalitativní veličinou, která se nedá exaktně vyjádřit nebo kvantifikovat  

(např. stupeň důvěry, etičnosti apod.);

 kultura je produktem minulých činností, omezujícím faktorem budoucích činností              

a současně také i omezujícím faktorem budoucích činností; platí podmíněnost toho, 

jak lidé o práci přemýšlejí a jakým způsobem ji vykonávají;

 kultura je sdílená, ne dojednávaná, nelze ji měnit administrativně ani nařízením 

vedení; nutné je dobrovolné chápání a rozvíjení představ, přístupů a hodnot;

 kultura je poznatelná; některé jevy jsou sice neměřitelné, ale kultura se projevuje 

navenek;

 kultura je extrémně setrvačná;

 kultura je strukturovatelná (v jejím rámci se vytvářejí subkultury) a sama je součástí 

vyšších kultur;

                                               
2 Harkabus užívá pojem organizační kultura
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 dlouhodobě ,,vžitá“ kultura může být chápána jako něco samozřejmého, a tedy něco, 

co se nachází mimo rámec našeho snažení;

1.1.2. Pojem kultura školy v koncepcích řízení

   Z teorie managementu pronikají do škol určité koncepce, ve kterých se kultura školy 

považuje za jeden z významných faktorů rozvoje organizace – koncept TQM – celkové řízení 

kvality. Kultura školy, jako vnitřní fenomén, hraje v řízení školy mnohem významnější roli 

nežli vnější faktory, protože ty se nedají ovlivňovat tak silně jako je tomu jejich vnitřních 

analogů.

   V konceptu TQM („Total Quality Management“ neboli „celkové řízení kvality“) je kultura 

organizace uváděna jako jedna ze tří oblastí celkového řízení kvality. Kulturou je zmíněn 

implicitivní soubor pravidel a hodnot, které jsou charakteristické pro tu kterou školskou 

organizaci. Kultura školy je zde to, ,,jak se škola prezentuje, jaký obraz o škole se vytváří, 

jakou pověst má jak u odborné, tak i u rodičovské veřejnosti, jaké má škola osobnosti, jaké 

má cíle a hodnoty“. V takto vymezené kultuře se tedy vysoce hodnotí: 

 inovace; 

 funkčnost vedení v aktivitách; 

 míra významu týmové práce; 

 sdílení hodnot prostřednictvím činnosti v týmech; 

 rozvoj a vzdělávání učitelského sboru, klima stimulující vnitřní motivaci;

   Mezi vnitřní faktory, které mají vliv na kulturu školy, uvádí Pol historii školy, její velikost, 

právní formu, strategii, zaměření, strukturu, formu řízení, učitelský sbor  a další zaměstnance 

nebo míru setrvačnosti vžité kultury (Pol, 2005, str.10).

   Jak jsem již dříve zmínila, tak je připomínán také koncept, který zdůrazňuje těžiště kultury 

škol ve sdílených hodnotách. Kultura je pak základnou ,,měkkých“ a současně i ,,tvrdých“

prvků řízení. K ,,měkkým“ prvkům lze přiřadit styl vedení lidí, systém neformální 

komunikace, neformální delegování pravomocí a odpovědnosti apod. Mezi ,,tvrdé prvky“ lze 

zařadit formy zahrnující systém psaných zásad řízení, formálně stanovené zásady delegování 

pravomocí a odpovědností, psaný kodex chování zaměstnance nebo organizační schéma.

   Kultura školy se projevuje nejen ve specifických formách komunikace, nýbrž i v realizaci 

jednotlivých personálních činností, ve způsobech rozhodování vedení školy, v sociálním 

klimatu školy a také i ve shodném náhledu lidí ve škole nebo na dění uvnitř školy.
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1.1.3. Kontext užívání pojmu kultura školy

   Podnětnou inspirací z oblasti managementu je pro kulturu školy kontext užívání pojmu 

kultura organizace. V managementu se tento pojem spojuje převážně s efektivitou organizace. 

Školský management přenáší pojem kultury školy organizace do pedagogické oblasti,                

a tak bývá pojem kultura školy často spojován se školou jako organizací (méně často se 

školou jako institucí).

   Někteří autoři přímo vyzdvihují vztah kultury školy nebo jejich jednotlivých charakteristik 

k řízení. 

Jakubíková píše:

,,Kultura školy je vnitřním fenoménem, který je primárně vytvářen a využíván v oblasti řízení 

a ve vztahu k vlastním zaměstnancům školy.“ 

(Eger, 1999, str.71)

,,Kultura školy má velmi těsný vztah k řídícím procesům ve škole.“

(Eger, 1999, str.73)

   Obdržálek (1998) připomíná výzkumy, které se orientovaly na vztah kultury školy k její 

efektivitě. Zdůrazňuje také, že jejich výsledky ukázaly, že školy, které vědomě pracují 

s kulturou a jejím prožíváním, jsou ve své činnosti úspěšnější.

1.1.4. Inspirace z antropologie

   Antropologii zajímá člověk nejen jako biologická bytost, ale také i zároveň jako tvůrce                 

a produkt kultury. Antropologické pojetí kultury, rozšířené např. v sociální a kulturní 

antropologii, sociologii, psychologii a dalších vědách, často přebírá chápání kultury                       

z americké kulturní antropologie jako ,,systém artefaktů, sociokulturních regulativů a idejí 

sdílených a předávaných členy společnosti“ (Pol, 2005, str.11).

    Světlík s odkazem na zahraniční autory přináší definici kultury školy blízkou výše 

uvedenému antropologickému pojetí pojmu ,,kultura“. Vymezuje pojem „kultura školy“ jako 

svébytný ,,skupinový fenomén“, který vyjadřuje nadindividuální systém hodnot a norem 

celého sociálního systému. Tyto společné sdílené hodnoty, normy a vzorce chování 
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determinují způsoby jednání lidí, jejich vzájemnou interakci a ,,otisky prstů“, které za sebou 

zanechávají.

   Základní komponenty kultury školy Světlík (Pol, 2005) rozděluje na stránku hmatatelnou                       

a nehmatatelnou.

Hmatatelná stránka se projevuje symboly kultury školy, které mají podobu:

 verbálních symbolů (definované cíle, kurikulum, řeč, metafory, příběhy, hrdinové 

školy) 

 vizuální symboly (vybavení školy, pořádek, artefakty, logo, propagační předměty)

 symboly chování (rituály, ceremonie, proces výuky, funkční procedury, pravidla             

a řád školy, interakce s mikroprosředím)

Nehmatatelná stránka kultury školy zahrnuje uznávané a sdílené hodnoty, normy a vztahy.

   Jednotlivé prvky, ať už hmatatelné nebo nehmatatelné, jsou vždy do jisté míry přítomny 

v každé kultuře školy.

1.1.5. Inspirace ze sociologie

   Ze sociologie, která zkoumá sociální jevy (a za takové lze kulturu i školu považovat), 

vyzdvihujeme v námi sledovaných souvislostech zejména analýzu sociálních jevů                        

na jednotlivé elementy a hledání jejich vztahů, které se pozorovateli navenek jeví jako 

funkční celek (kultura školy). Inspirující a zároveň mezioborový se zdá být v tomto ohledu 

pokus konstituovat sociologii jako vědu o sociokulturních jevech. 

   Inspiraci lze vidět všude tam, kde autoři vytvářejí koncept (příp. model) kultury školy. 

Sociologie je inspirativní nejen pro vlastní pojem kultury školy, ale také ve vytváření jejího 

obrazu.

1.1.6. Inspirace z psychologie

   Z pohledu psychologie (zabývá se studiem kultury především v souvislosti s jednotlivcem) 

není na rozdíl od předcházejících přístupů kultura sama o sobě pozorovatelná. Kulturu               

je možno definovat jako ,,dynamický systém explicitních a implicitních pravidel, vytvořených 
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skupinou za účelem jejího přežití, zahrnující postoje, hodnoty, názory a normy chování, 

sdílené skupinou, ale jednotlivci ve skupině zvnitřněné v rozdílné míře, komunikované 

z generace na generaci, relativně stabilní, ovšem s potencionálem ke změně v průběhu času.“

(Pol, 2005, str.14)

1.2. Definování kultury školy

   ,,Kultura škol je vnitřním fenoménem, který je primárně vytvářen a využíván v oblasti 

řízení a vztahu k vlastním zaměstnancům školy. Jedná se o souhrn představ, přístupů                  

a hodnot ve škole všeobecně sdílených a relativně dlouhodobě udržovaných. Projevuje se                          

ve specifických formách komunikace, realizace jednotlivých personálních činností, způsobech 

rozhodování ředitelů škol a jejich zástupců, celkovém sociálním klimatu, a především                   

ve společném přibližně shodném náhledu učitelů a dalších zaměstnanců školy na dění uvnitř 

školy, v jejich obdobné interpretaci a hodnocení, i ve vzhledu budov, učeben, šaten, dvorů, 

hřišť, školních jídelen atd., což znamená, že se projevuje materiálně i nemateriálně, uvnitř             

i vně školy.“ 

(Eger, 2001)

   Pol shledává jádro pojmu kultura školy v hodnotách a normách. Zastává názor,                   

že kultura školy se týká lidí, kteří  jsou se školou souvisejícím vztahu.

   Walterová (Eger, 2001) vymezuje kulturu školy jako pojem, který zahrnuje její klima, styl 

vedení lidí, jednotu při uplatňování strategie školy, pedagogickou koncepci, definování rolí 

lidí ve škole, mezilidské vztahy, motivující faktory, fyzické prostředí školy a její v neposlední 

řadě také její image.

Charakteristické znaky kultury:

 kultura je skupinový fenomén, který vyjadřuje nadindividuální systém hodnot                   

a norem celého sociálního systému a ovlivňuje každý aspekt organizačního života  

(strategii, strukturu, vztahy mezi zaměstnanci, komunikaci apod.)

 kultura je produktem minulých činností a současně omezujícím faktorem činností 

budoucích

 je poznatelná a do určité míry ji lze změřit, působí na lidské vědomí, podvědomí                  

a také se zde projevuje
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 je sdílená, nelze ji dohodnout, nařídit ani vyjednat

1.2.1. Kultura

,,Jak to u nás ve škole vypadá, jak to tam chodí.“ Tak by se dalo jednoduše parafrázovat,             

co je kultura školy. Každá škola má vždy určitou kulturu (a to i tehdy, pokud si to 

neuvědomuje nebo se to tak nenazývá), která spolurozhoduje o její úspěšnosti.

 Mohu tedy konstatovat, že kultura školy zahrnuje širokou škálu prvků, ať už se jedná 

o materiální vybavení (vzhled), nebo dále o elementy, které existují čistě v myslích 

zaměstnanců, žáků, studentů, jako jsou právě postoje, přesvědčení a hodnoty.

 Prvky najdeme jak vědomé (uvědomované normy – školní řád), tak v nevědomé 

rovině (přesvědčení o tom, co je správné, jaké vztahy jsou akceptovatelné,                           

co si mohu dovolit…apod.).

 Důležité také je, aby kultura a komunikace s okolím na sebe příznivě působily a byly 

ve shodě. Zaměstnanci a žáci ji předávají svým chováním a dále samozřejmě tím,             

jak se o škole vyjadřují, přičemž do jisté míry přispívají rozhodujícím dílem k tomu,              

jak je škola vnímána.

   Cílevědomé utváření kultury školy vyžaduje formulaci základních cílů a to i materiálních. 

Zde je třeba si uvědomit, jakou školou vlastně chceme být, jak se chceme od ostatních odlišit, 

přičemž jako prostředku můžeme s výhodou použít ŠVP3.

   Cesty k utváření kultury mohou být různé, avšak jejími iniciátory a současně i realizátory 

jsou:

1. žáci/studenti   (vzniká kultura zdola, spontánně s mnoha riziky)

2. pedagogičtí pracovníci

3. vedení školy

4. participativně všichni

                                               
3 Š.V.P. = Školní Vzdělávací Program
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Závěrem:

   Najít pojem kultura školy je složité a podoba tohoto termínu je zatím velmi nejasná – a to 

nejen vzhledem k samotnému pojmu kultura, ale také vzhledem k tomu, že v řadě sociálních 

věd se užívají termíny významově blízké a mnohdy synonymní.

1.3. Kultura školy silná nebo slabá

1.3.1. Silná kultura

  „Silná kultura vytváří synergický efekt, který se projevuje v koordinaci, integraci                       

a motivaci.“ 

(Eger, 2001)

,,Kultura se projevuje také tím, že všichni zaměstnanci vědí, co mají ve většině situací dělat.

Čím je kultura vyšší, tím méně je potřeba organizačních příruček, organizačních zásad…“    

(Eger, 2001)

   Silná kultura dává lidem lepší pocit o účelnosti toho, co dělají. Usnadňuje jasný pohled             

na školu, vytváří podmínky pro dobrou komunikaci, umožňuje rychlé rozhodování, snižuje 

nároky na kontrolu, zvyšuje motivaci a loajalitu pracovníků, snižuje fluktuaci, zajišťuje 

stabilitu sociálního systému atd. Je především nositelem základních cílů školy a celkové 

filosofie řízení. 

 základní principy kultury musí vycházet ze strategie organizace;

 organizace podporuje týmovou práci, vytváří podmínky pro týmovou práci;

 kritika není potlačována; naopak je považována za jeden z prostředků zpětné vazby                  

a impuls k hledání konstruktivních řešení;

 pracovníci se osobně identifikují s existující organizační kulturou;

 organizace má ucelený a dobře fungující systém personálního řízení;

 interpersonální vztahy a komunikace mají velmi dobrou úroveň;

 manažeři organizace vytvářejí firemní kulturu osobní přesvědčivostí, vlastním příkladem, 

silou argumentů a dobrým přístupem k jednotlivým pracovníkům;
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   Silná kultura, jak tomu většinou bývá, obsahuje také určitá rizika. V případě změny 

prostředí se mohou projevit jako zastaralé, mohou být příčinou rezistence ke změnám uvnitř 

školy, případně se s novým prostředím neslučovat.

Tabulka 1. Silná kultura školy

Silná kultura školy

Přednosti Nedostatky

 jasný a přehledný pohled na školu

 bezkonfliktní komunikace

 rychlé nalezení řešení a rozhodnutí

 rychlá implementace inovací

 málo formálních předpisů,          

nižší nároky na kontrolu

 vysoká jistota a důvěra pracovníků

 vysoká motivace

 nízká fluktuace

 značná identifikace se školou                  

a loajalita

 tendence k uzavřenosti

 trvání na tradicích a nedostatek 

flexibility

 blokace nového

 kolektivní snaha vyhnout se kritice

 vynucování konformity za každou 

cenu

 složitá adaptace nových pracovníků

   Dobře řízená škola využívá své kultury jako nenápadného, avšak velmi efektivního nástroje, 

který často ovlivňuje chování a výkonnost zaměstnanců více než formální pracovní řády                

a pokyny.

1.3.2. Slabá kultura

   Projevuje se v konfliktní zájmové diferenciaci zaměstnanců nebo v jejich fragmentaci            

do konkurujících si skupin nebo i jejich nízkým zájmem o organizaci a společnou práci. Bush

používá termín ,,balkanizovaná kultura“(Eger, 2001). Tyto konfliktní diferenciace můžeme 

zaznamenat i na našich školách. Ukazuje se v nich souvislost s efektivitou školy a dopad na 

ni. Ve slabých kulturách lidé ztrácejí čas tím, že se pokoušejí zjistit, co a jak by mělo být 

uděláno.
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„Jsou zde rozdílné názory na vyučování, vyučovací styly, disciplínu a kurikulum.“ 

(Pol, 2005)

1.3.3. Zdravá nebo nemocná kultura

-  odlišení lze vysledovat v názorech a postojích v pěti základních oblastech:

1. vztah k okolí

2. vztah pravdy a skutečnosti

3. charakter lidské povahy

4. charakter lidské činnosti

5. charakter lidských vztahů

   Za měřítko ,,zdravotního stavu“ kultury organizace se považuje její připravenost na krizi. 

To, zda je schopna a ochotna vyrovnat se s problémem či přímo s danou krizí.

Subkultury:

   Každá kultura školy se skládá z několika menších subkultur, které naskýtají svým 

příslušníkům více možností pro sebeurčení.

   Subkultury jsou spojeny se skupinami, které sdílejí stejné hodnoty pocházející ze stejných 

životních zkušeností nebo okolností. Subkultury uvnitř školy představují různé okruhy,              

kterými mohou například být vedení školy, učitelé, žáci, další pracovníci školy atd. Mezi 

jednotlivými subkulturami existují rozdíly v cílech či interpersonálních orientacích mezi 

lidmi. Subkultury tak utvářejí vnitřní prostředí školy. Tento pojem je také spojen i s již 

zmíněným problémem slabé kultury, resp. ,,balkanizace“ kultury školy. Proto je důležité,             

aby základní hodnoty subkultur i kultury školy byly totožné. Tohoto cíle lze dosáhnout pouze 

oboustrannou komunikací.
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Obr.1. Schéma závislosti souvislosti a dopadů na efektivitu školy (Eger, 2001).

1.4. Systém kultury školy

Obr.2. Základní nehmatatelné prvky kultury školy (Eger, 2001).
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,,…a nejen jdou s námi ti, kdo jdou opravdu s námi, ale i ti, kdo jdou proti nám, neboť nelze 

se odpárat od epochy…“

Franz Kafka

1.4.1. Diagnóza kultury 

K poznání kultury lze použít několik klíčů. Patří k nim:

 Oficiální cíle prozrazují to, jak by škola chtěla vystupovat na veřejnosti. 

 Vnitřní směrnice, především ty, které se zabývají řízením lidí. Kultura se promítá          

do všech hlavních pravidel a formalizovaných zásad řízení lidských zdrojů, 

především výběru osob a jejich povyšování, hodnocení a odměňování, pojetí 

manažerské autority, způsobu komunikace, celkového vztahu organizace k jejím 

zaměstnancům.

 Pozorované chování a názory zaměstnanců, to jak organizace řeší problémy, provádí 

strategická rozhodnutí, jedná se zaměstnanci, rodiči, jaké chování odměňuje, jaké 

principy a zásady uplatňuje při přijímání a propouštění osob, jakou míru loajality 

projevují zaměstnanci vůči organizaci.

 Symboly, rituály a oslavy. Organizace tímto způsobem projevuje svou vnitřní 

kulturu.

1.4.2. Determinanty kultury

Determinanty, ovlivňující kulturu školy, můžeme rozdělit podle následujících kritérií:

 Vnější x vnitřní

 Hmotné x nehmotné

 Minulé x současné

 Ovlivnitelné x neovlivnitelné

 Brzdící shodu vžité a strategicky potřebné kultury x determinanty podporující shodu
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Tabulka 2. Srovnání vnějších a vnitřních determinantů.

Vnější determinanty Vnitřní determinanty

- ekonomický systém

- sociální systém

- geografická dislokace

- legislativa

- ekologie

- politické preference

- úroveň vědy a výzkumu

- rychlost zpětné vazby

- tržní pozice

- historie organizace

- její velikost

- právní norma

- řídící síly

- zaměstnanci

- míra setrvačnosti vžité kultury

Tabulka 3. Srovnání hmotných a nehmotných determinantů.

Hmotné determinanty Nehmotné determinanty

- majetek školy

- úroveň vybavení

- zájmy zřizovatele

- zájmy managementu

- zájmy pracovníků

- zájmy rodičů (klientů)

- zájmy partnerů školy

2. Úloha ředitele školy – nová životní i profesní role

2.1. Role a funkce ředitele školy

   V posledních dvaceti letech se úloha manažerů značně změnila. Nedílnou součástí práce 

řídících pracovníků se tak stávají nové a nové činnosti a samotná funkce řídícího pracovníka 

se stává stále kompletnější a různorodější, poněvadž nové činnosti nenahradily činnosti již 

existující, ale přidaly se k nim.
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Tabulka 4. Typová identifikace ředitelů (Pol, 2005).

IDENTIFIKACE ŘEDITELŮ 

ŘEDITEL TYPU I.  
- kombinují v prioritách: zvládání konfliktu, porozumění sobě   

  a druhým, profesní růst učitelů, výsledky práce školy

ŘEDITEL TYPU II.
- kombinující v prioritách: koordinace činnosti druhých,  

  vytváření hlavního směru chodu školy

ŘEDITEL TYPU III.
- kombinující v prioritách: iniciování změn, vytváření a řízení  

  týmů

ŘEDITEL TYPU IV
- kombinující v prioritách: plánování ve škole, delegování   

  úkolů a kontrola výsledků práce lidí

   V publikaci (Slavíková, 2007) se hovoří o seznamu charakteristik manažera podle sociologa 

Jennigse, který je uznáván svými podřízenými, a jsou následující:

 Přítomnost ředitele ve škole je vnímána pozitivně.

 Ředitel podporuje týmovou spolupráci – není osamoceným vedoucím, který o všem 

rozhoduje, ale ví, že potřebuje všechny.

 Je tolerantní.

 Ve vhodné chvíli umí pokárat, odsoudit i odměnit.

 Rozhoduje s klidem.

 Nevyvolává u ostatních pocit neklidu a obav.

 Nastoluje prospěšné vztahy s mnoha osobami ze svého okolí, uvnitř i vně školy.

Jsme-li jmenováni do funkce ředitele, dochází k mnoha změnám.

 Mění se naše společenské zařazení i hodnocení – reprezentujeme a neseme v sobě 

obraz školy a školské politiky uplatňované ministerstvem. V jakékoliv situaci, 

kamkoliv jdeme, jsme vnímáni jako odpovědní činitelé a oficiální představitelé.

 Jsme chápáni jako osobnosti, které mají autoritu. I když bychom si přáli tyto rozdíly 

v hierarchii smazat, ostatní nám je budou systematicky připomínat.

 Ve škole se mění atmosféra i vzájemné vztahy, měli bychom být spravedliví               

a nestranní. Nemůžeme pěstovat ,,kamarádské vztahy“ a protěžovat přátele. V roli 

ředitele jsme někdy osamoceni.

 Funkce řídícího pracovníka vede k větší informovanosti, často získáváme                             

o zaměstnancích, dětech i rodičích informace důvěrné. Je pak naší povinností být 

diskrétní a nemluvit o nich.
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 Nejsme pouze odpovědni za svou práci, jsme zodpovědní za práci těch druhých.             

To samozřejmě předpokládá, že na sebe musíme vzít nejen omyly svých 

spolupracovníků, ale také přenechávat jim hlavní podíl na úspěších.

2.2.  Vlastnosti  řídícího pracovníka

Disponibilita

   Disponibilita se skládá ze dvou částí: dosažitelnost v čase a vhodné vnitřní ladění. Co se 

týče první části, tak ,,podřízení“ chtějí najít svého ředitele právě ve chvíli, kdy ho potřebují. 

Neprominou mu, že tam právě tehdy není a nesmíří se s tím, že nevědí, kde je. Bude                   

ale považován za disponibilního, pokud zaměstnanci budou vědět dopředu, kdy a kde ho 

během dne nebo týdne zastihnou.

   Řídící pracovník se musí také projevit pro každého jako duševně disponibilní. To je jedna    

z obtíží výkonu řídícího povolání, kdy musíme čelit velmi rozmanitým a odlišným 

problémům, a to ve velmi krátkých časových lhůtách. Každý musí mít dojem, že jeho případ 

je jedinečný a jako takový že bude projednáván a řešen. Tato intelektuální a komunikační 

,,gymnastika“ předpokládá ze strany řídícího pracovníka velkou vyrovnanost v jeho osobním 

životě.

Rozhodnost

   Ředitel musí přijímat rozhodnutí daná zákony a nařízeními, která se vztahují k zabezpečení 

chodu školy, k výběru učitelů, k bezpečnosti atd. Nerozhodnost řídícího pracovníka může pak 

následně působit jako nemotivační faktor. Nestačí se jen rozhodnout, je ale třeba zdůvodnit, 

proč jsme zvolili toto či jiné rozhodnutí.

Řešení konfliktu

   Řídící pracovník  na sebe bere zodpovědnost za neshody a rozepře. Vedoucí pracovník musí 

využít své schopnosti rozhodovací, komunikativní a organizační k tomu, aby konflikty zdárně 

vyřešil.

Vedení lidí

   Vedení lidí spočívá ve faktu vytvořit jim v první řadě dobré pracovní podmínky, zajímat          

se o jejich práci, jejich vývoj a v neposlední řadě i pracovní postup. Ředitel školy                                          

je zodpovědný za pracovní morálku učitelů a za rozvoj jejich odbornosti. 
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Sebeřízení

   Řídící pracovník je schopen ovládat se.

Nositel cílů a vizí

   Ředitel musí dát zřetelně najevo, jakých hodnot chce ve škole dosáhnout, co chce ve škole 

prosadit. Tyto hodnoty musí být všeobecně známy.

Funkce řídícího pracovníka

   Odpovědnost řídícího pracovníka se uplatňuje prostřednictvím čtyř základních funkcí:

Organizační funkce

   Organizovat znamená utvářet organizaci, dát náležitou podobu, smysl (tj. vhodné zaměření, 

horizont a cestu) existujícím článkům, strukturám a formám. To je možné vyjádřit těmito 

slovesy:

- předvídat, abychom mohli řídit

- řídit, aby mohly být plněny úkoly

- koordinovat, aby každý znal své místo

- kontrolovat, aby byly cíle splněny

To předpokládá dobře definované role (úkoly, funkce, poslání) jednotlivých aktérů, avšak 

nikoli pouze role, ale operativní vztahy mezi sebou navzájem.

Motivační funkce

   Tento termín označuje utváření vztahů, budování týmu. Tím, že motivujeme skupinu 

prostřednictvím společných cílů a společně sdílených hodnot, vdechneme jí život. Znamená 

to, že učiníme skupinu vysoce výkonnou v očích ostatních a v jejích očích tak,                          

aby se pozitivně vyvíjela. Ředitel nemá právo nechat věci jen tak samovolně běžet, i když               

se může zdát, že všechno klape jako hodinky! Podobný postoj vede k pasivitě všech 

zúčastněných.

Obr.3. Funkce řídícího pracovníka.
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Informační funkce

   Vědět je zdrojem bezpečí. Ředitel pravidelně informuje své zaměstnance, dává jim najevo 

své uznání. Tento postoj nejen podporuje aktivitu, činorodost, ale zvyšuje i pocit spoluúčasti 

podřízených na činnosti školy.

Vzdělávací funkce

   Informační společnost, trh práce i prostředí kolem nás se neustále vyvíjí. Chceme-li zůstat 

výkonní, musíme se soustavně vzdělávat. Ředitel, který chce mít kvalitní pracovní skupiny           

a týmy, musí dbát o jejich další vzdělávání. 

2.3. Priority v řídící práci

Řídit znamená zabývat se prací ostatních

Postoje, které by měl ředitel při řízení využívat:

 Dívat se, mluvit o práci se spolupracovníky, odměňovat nebo kárat, říci něco o práci.

 Pracovníci jsou tvůrčí silou školy. Musí být pro ně vytvořena taková situace, aby ji 

mohli rozvíjet,

 Nápady a návrhy na změnu udržují školu při životě.

 Pracuji s profesionály, je nutno vytvářet rovnováhu mezi zaměřením na cíle, úkoly              

a zaměstnance.

Role řídícího pracovníka

   Byly popsány několika školami managementu. Pro ředitele školy je nezbytné umožnit 

pracovníkům, aby byli úspěšní, poněvadž jejich úspěch podmiňuje také i úspěšnost školy. 

Umění řídícího pracovníka je najít různé typy lidí a prostřednictvím delegování                         

či přidělováním zodpovědností je motivovat k co nejvyšší výkonnosti. Každý pracovník má 

své silné stránky, úkolem manažera je tyto stránky identifikovat a využít. Role řídícího 

pracovníka jsou tedy následující:

a) Vychovávat:

          Pracovník má být přínosem k dobrému chodu školy. Důležitý je osobní pohovor.

b) Řídit a vést:

      Manažer svým příkladem, elánem vytváří podmínky pro úspěch.
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c) Poradit:

Úkolem ředitele je pomoci pracovníkům a v případě potřeby se stát zdrojem stability.

d) Důrazně upozorňovat:

Pokud má pracovník problémy s výkonností i přes vynaloženou pomoc a podporu, 

musí ředitel zasáhnout tak, aby postoj změnil, nebo na své místo rezignoval. Nechat 

věci přezrávat, neřešit je pro ředitele  znamená projevovat nedostatek zájmu o školu.

2.4. Otevřenost školy vůči kulturním podmínkách v obci, regionu, kraji …

   Škola jako instituce, která je nedílnou součástí především regionální kultury, musí 

uspokojovat potřebu společnosti péčí o děti, vzdělávat a vychovávat je a starat se o ně. Škola 

jako běžná organizace potřebuje určitou míru pružnosti, aby mohla reagovat na vnější 

prostředí. Školy si s vnějším prostředím vědí rady, umějí si poradit s významnými vnějšími 

partnery, kteří jsou relativně snadno definovatelní - zřizovatelé, sponzoři, partneři na poli 

vzdělávání aj. To může být především výsledkem práce ředitele, eventuelně užšího okruhu 

lidí ve školách.

   Školy jako specifické organizace si potřebují uspořádat svůj vztah k dětem a jejich 

prostřednictvím k rodičům. To je podstatné i pro zřetelně pociťovaný hlavní úkol škol                       

– vzdělávat a vychovávat. Jsou zde i paradoxy, především v tom, že je zdůrazňována potřeba 

shody mezi učiteli a rodiči v otázkách výchovy a vzdělávání, na druhé straně existuje pocit 

škol, že otevřená komunikace se na toto téma vést nemá. To souvisí nejen s autonomií škol, 

ale také se školou nastavenými limity otevřenosti. Převažuje kultura dospělých, která má                 

na svých základech paternalistický přístup k dětem.

   Školy usilují o zavádění pravidelných aktivit, které mají reprezentovat výsledky práce školy 

a také přivést veřejnost do školy. Z hlediska zaměření akce lze rozlišit dvě skupiny navenek 

orientovaných aktivit školy. První tvoří kulturní akce s cílem prezentovat práci školy, 

například divadla, akademie, výstavy dětí probíhající v budově školy. Druhou tvoří pravidelné 

akce (rituály) spojené se životem školy, například společné akce rodičů a dětí (výtvarná 

odpoledne, tématické karnevaly, zahájení školního roku, rozloučení s předškoláky, oslavy 

Dne dětí).
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3. Diagnostika a hodnocení kultury školy

   Kultura konkrétní školy je sledována buď se záměrem ,,pouze“ kulturu školy poznat (bez 

úmyslu na ní dál pracovat, měnit ji), nebo je kultura dané školy sledována ve snaze 

pojmenovat její silná a slabá místa, zhodnotit její současný stav, případně nastartovat procesy 

vedoucí ke změně kultury školy. Dobrá kultura školy ovlivňuje i mnohé aspekty fungování 

školy, kultura a její kvalita je tedy rozhodující.

   Ve výzkumu na mém pracovišti se zaměřuji na alternativu zhodnotit současný stav a zjistit 

rozdíl mezi stavem očekávaným. K diagnostice kultury školy jsem využila dotazník takzvané              

Kilmann-Saxtonovy mezery, který zjišťuje stav mezi očekáváním a skutečností v jednotlivých 

faktorech:

- spolupráce

- rozhodování

- komunikace a informovanost

- převládající styl vedení

- kontrola

- motivaci pracovníků

- inovativnost

- personální politika

- pracovní podmínky

- estetická úroveň

- image

Tyto faktory jsou hodnoceny škálou 1-5 (1=nejhorší, 5=nejlepší).

3.1. Diagnostika školy a jejího ředitele

   Diagnostika chodu školy a ředitele školy je metodologicky i prakticky náročným úkolem. 

Budu hledat odpověď na otázky, jakým způsobem, stylem ji řídí a jak se vypořádává 

s problémy, které jeho práci doprovázejí.

   Řízení školy je dlouhodobě diskutovaným problémem. Každého pracovníka se totiž dotýká, 

jakým způsobem je organizace spravována. Význam školy a ředitele v systému výchovy              

a vzdělávání je zřejmý. Zároveň se uznává, že škola může úspěšně plnit své úkoly,                      
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je-li smysluplně řízena. Ředitel přebírá odpovědnost za úspěšnost a otevřenost školy k okolí,              

ve vztahu k ostatním institucím, partnerům, zřizovateli a tím vytváří s ostatními pracovníky 

image školy.

   Ředitel odpovídá za veškeré stránky chodu školy (ekonomická, správní, personální, 

pedagogická). Zvyšování nároků má svůj původ v nových podmínkách demokratické 

společnosti, v demografické křivce, která zvyšuje mezi školami element tržní soutěživosti             

o klienty (žáky, studenty), druhou příčinou je obecně známý nedostatek financí ve školství, 

což zapříčiňuje boj o kvalitní personální sílu (odchod kvalitních učitelů), a zatřetí tlak                  

na školy zavádět nové trendy vzdělávací politiky (školní vzdělávací programy, 

sebehodnocení, hodnocení školy apod.). 

4. Výzkumné šetření kultury školy na mém pracovišti

4.1. Základní informace o pracovišti

   Dříve než dojde k anketě samotné, tak je nutné seznámit se s pracovištěm resp.školou,             

kde anketa bude probíhat. V následující tabulce jsou přehledně uvedeny všechny základní 

informace o mé škole.

Tabulka 5. Základní informace o MŠ Staroholická.

NÁZEV ŠKOLY Mateřská škola Holice, Staroholická 236, okres Pardubice
Adresa školy Mateřská škola Holice, Staroholická 236, okres Pardubice
IČO 60158581
Telefon 466 681 202
E-mail ms.staroholicka@volny.cz
www stránky www.skolka-holice.webpark.cz
Kapacita MŠ 27 dětí
Právní forma příspěvková organizace
Zařazení do sítě škol 01.01.1995
Název zřizovatele Město Holice

Součásti školy
Mateřská škola Holice, Staroholická 236, okres Pardubice
Školní jídelna  - kapacita 35 strávníků

IZO ředitelství 060158581
Vedoucí a hospodářští 
pracovníci

Ředitelka školy: Zdeňka Krátká
Vedoucí školní jídelny: Schejbalová Andrea

Přehled hlavní činnosti 
školy

Činnost MŠ je vymezena § 33-35 zákona č. 561/2004Sb., 
školský zákon, a vyhláškou č.14/2005Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, o předškolním vzdělávání.
Příspěvková organizace dále zajišťuje školní stravování podle 
vyhlášky č.107/2005Sb., o školním stravování.
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      Mateřská škola byla založena v roce 1948 a nachází se ve Východních Čechách                           

v malebném městečku Holice, které má přibližně 7 000 obyvatel. Od školního roku 

2005/2006 byla mateřská škola přemístěna do budovy bývalé základní školy, která prošla 

celkovou rekonstrukcí a byly tak vytvořeny optimální podmínky pro provoz zařízení. 

Mateřská škola je pověřena správou celé budovy. V oddělené starší části budovy je umístěna 

půjčovna kostýmů a tělocvična pro volno-časové aktivity.

   Mateřská škola je jednotřídní. Speciální péče je věnována dětem s vadami řeči (logopedická 

péče) a dětem s odkladem školní docházky.

Specializace: - hudebně – pohybový kroužek 

- sportovní a kulturní akce

- plavecký výcvik, saunování

- společné výlety a výtvarná odpoledne pro rodiče a děti

4.2. Cíle výzkumného šetření

,,Jen lidé, kteří se nebojí neúspěchů, mohou dosáhnout velkých úspěchů.“
                                                              John F. Kennedy

   Cílem této ankety mezi zaměstnanci mé školy, kde působím, bylo vyhodnotit to,                    

jaká mínění a názory mají v nejrůznějších otázkách ohledně vedení školy, otevřenosti školy 

vůči veřejnosti, informovanosti a prezentaci nejen ve městě, ale i v širém okolí a v neposlední 

řadě také otázky související s pracovními podmínkami na jednotlivých pracovištích. Závěry            

z této ankety se dají využít pro nejen pro řízení a zlepšení podmínek ve škole, ale také i pro 

následné vlastní rozhodování. 

   Závěrem z této ankety by měly být následující poznatky:

 Získávání informací pro vlastní rozhodování.

 Získávání podkladů pro formulování strategické (marketingové) koncepce 

školy: vize školy, dlouhodobé a krátkodobé cíle školy a koncepce rozvoje 

školy.

 Získání podkladů pro evaluaci.

 Získání podkladů pro změnu práce školy.



29

4.3. Výzkumné šetření – Dotazník tzv.Kilmann-Saxtonovy metody

   O vyplnění Dotazníku pro hodnocení kultury školy (viz.příloha č.1) byli požádáni všichni 

zaměstnanci školy, na které působím. Na vyplnění ankety měli čas jeden týden (v měsíci 

listopadu 2008). Dotazníky byly zpracovány jak jinak nežli anonymně. Vyhodnocení 

probíhalo u všech přijatých formulářů, žádný nebyl z důvodu nesprávného nebo neúplného 

vyplnění vyřazen. Následná analýza mínění na mé škole byla provedena na základě četnosti 

jednotlivých odpovědí.

   Ze statistických funkcí byla použita rozdílová funkce a následně aritmetický průměr,             

které sloužily pro interpretaci variability, tj. stanovení míry – zda lidé měli stejný názor            

nebo se jejich mínění na sledovaný jev odchylovaly. Funkce tohoto dotazníku byla především 

zjistit pokud možno jednotnost v názorech všech zaměstnanců školy. 

   Cílem bylo zjistit průměrnou diferenci v názorech mezi současným (stav zjištěný pomocí 

ankety) a očekávaným stavem (to, jaké odpovědi očekává ředitel), přičemž velikost diference 

vyjadřovala spokojenost resp.nespokojenost v každém ze sledovaných jevů.

4.4. Výsledky provedené ankety

   

   Průběžné hodnocení podmínek vzdělávání včetně všech procesů školy a činností provádí 

každé vedení školy. Pravidelně se zamýšlíme nad posláním školy, formulujeme záměry                

a strategii školy, personální koncepci.

   Vlastní vyhodnocování dává zpětnou vazbu o zvoleném postupu, kvalitě vlastní práce a lze 

ho využívat k optimalizaci a zlepšování vzdělávacího procesu i podmínek, za nichž 

vzdělávání probíhá.

   Hodnotící aktivity tak přispívají k sebereflexi pracovníků školy, k účelným úpravám                         

a inovacím, k vytváření vhodných podmínek a zkvalitňování celého klimatu školy. Vede              

ke spolupráci všech pracovníků školy, ke spolupráci s rodiči dětí.
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  Dotazník byl zpracován dle instrukcí ředitelky školy, všichni s vyplněním souhlasili                  

a vyjádřili svůj momentální postoj. Vyhodnocení odpovědí je uvedeno v příloze č.2.

   Na obrázku č.4 je uvedeno porovnání průměrného současného a očekávaného stavu. Rozdíl 

mezi průměrným současným a očekávaným stavem, což vystihuje kulturní mezeru 

resp. diferenci, je pak uveden na obr.5.

  Při pohledu na obr.5 je zřejmé, že největších kulturních mezer se dosahuje v otázkách 

č.1,5,6,16. Dále si každou otázku podrobněji rozebereme a pokusíme se nalézt příčiny takto 

vzniklé situace.

Otázka č.1 – Společné cíle.

   Tato otázka se zabývala společných cílů školy, jasné orientace a společného plánování. 

Takto vysoký rozdíl byl způsoben odpověďmi rodičů, kteří nemají především o plánování           

a cílech ve škole dostatek informací. Možná, že by pomohlo je více zapojovat a informovat                             

o vzdělávacích procesech ve školských zařízeních. 
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Obr.4. Porovnání současného a očekávaného stavu.
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Otázka č.5 – Zaměření vedení na pracovní úkoly.

   Úkolem a především cílem této otázky bylo zjistit sledování a plnění výkonů, které jsou 

prováděny ve škole. Z ankety vyplynulo, že nejen výsledkům, ale také i výkonnosti se věnuje 

dostatečná pozornost a tudíž tato kulturní mezera nemá na nic žádný vliv.

Otázka č.6 – Kontrola.

  V tomto případě bylo hlavním cílem zjistit stav a intenzitu kontrol prováděných                         

na jednotlivých pracovištích. Většina dotázaných respondentů považuje kontrolu na dobré 

úrovni, přičemž nejvíce dochází k následnému hledání příčin, které daný problém způsobily   

a nesnaží se postihovat pouze viníci. Vzniklá kulturní mezera se tedy nejeví jako nějaký 

problém.

Otázka č.16 – Očekávání výsledků vzdělání.

   V této otázce se zjišťoval stav dalšího vzdělávání pracovníků a jejich snahu dál                           

se vzdělávat, přičemž vedení jim samozřejmě vychází vstříc. Bohužel se v tomto případě 

objevil menší nezájem ze strany pracovníků, aby se dál vzdělávali. Samozřejmě určitá forma 

dalšího studia existuje, ale ne taková, jaká by měla být.
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5. Výzkumné šetření pro ředitele škol

5.1. Etapy přípravy výzkumu

   Cílem této ankety resp.výzkumu bylo zjistit v základních a mateřských školách stav kultury 

školy. Dříve než mohla být samotná anketa realizována, bylo nutné vytvořit určitou sadu 

otázek a rozmyslet si způsoby možného odpovídání, které by pak zjednodušovaly následující 

fázi každého průzkumu a to jeho vyhodnocení. 

   Celá anketa byla systematicky rozdělena do tří odlišných dotazníků uvedených v příloze 

3,4,5 a určena do rukou vedoucích pracovníků. Dotazníky v přílohách č.3,5 se zabývají 

situací v tom kterém subjektu samotném. Dotazník v příloze č.4 měl za úkol zjistit 

komunikaci a spolupráci mezi jednotlivými zařízeními a to mezi mateřskými a základními 

školami. Při sestavování všech zmíněných dotazníků se čerpalo především z dostupné 

literatury našich i zahraničních autorů, z odborných časopisů a internetových zdrojů. 

V dotazníku byla použita hodnotící škála ano, spíše ano, spíše ne, ne, přičemž                              

při vyhodnocování bylo ke každé odpovědi přiřazeno odpovídající bodové ohodnocení             

od 4 bodů do 1 bodu dle předchozího pořadí. Vyhodnocování  dotazníků bylo provedeno            

na každé škole samostatně a anonymně, podklady ze škol byly odeslány ke zpracování 

výzkumného šetření a pro potřeby předkládané práce převážně elektronicky.

   Co se týče samotného vyhodnocení ankety, tak kromě rozdělení respondentů jak podle 

věku, tak podle skupin, čemuž bude věnována pozornost dále, bylo také nutné provést určitá 

statistická vyhodnocení celého základního souboru. Z provedených výpočtů byly určeny             

ke každé otázce aritmetické průměry, hodnoty rozptylu resp. směrodatné odchylky, které dále 

byly využity při výpočtu intervalů spolehlivosti. Interval spolehlivosti nám říká, v jakém 

rozmezí se nejčastěji budou průměrné odpovědi vyskytovat. Cílem výpočtů bylo tedy stanovit 

interval spolehlivosti při zvolené hladině významnosti α = 0,05, tj. interval, ve kterém bude            

s pravděpodobnostní 95% ležet skutečná průměrná odpověď dotazovaných respondentů. 

Výsledky všech provedených výpočtů jsou k nahlédnutí v přílohách č.6,7,8 včetně uvedených 

statistických hodnot.
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5.2. Formulace problémů a předpokladů

Předpoklady

 Všechna školská zařízení dostatečně komunikují se sociálními partnery (rodiči, 

veřejností, obcí a mezi sebou navzájem). Prezentace škol většinou probíhá pomocí 

akcí pro veřejnost, článků v místním a regionálním tisku, pomocí médií nebo pomocí 

internetových stránek.  

 Ve všech školských zařízeních funguje vnější i vnitřní informační systém. Pracovní 

prostředí je takové, že umožňuje profesní dialogy, toleranci a motivaci nejen 

pedagogických, ale i provozních zaměstnanců. Vedení školy dbá na další vzdělávání 

svých zaměstnanců. 

 Základní školy úzce spolupracují s mateřskými školami. Jedná se o jejich budoucí 

žáky, kterým by měly usnadnit přechod z „dětského světa“ do světa reality                           

a povinností tj. nastoupení povinné školní docházky. Z toho důvodu učitelé prvních 

tříd navštěvují děti v jejich přirozeném prostředí, a tak zjišťují jejich zvyky. Dále                

se seznamují s výchovnými plány, na které potom při své výuce navazují.

Výzkumným šetřením jsou hledány odpovědi především na tyto otázky:

 Existuje opravdu spolupráce mezi mateřskými a základními školami? Do jaké míry 

dochází k realizaci vzájemné spolupráce?

 Do jaké míry se snaží mateřské či základní školy zviditelňovat na veřejnosti? Pořádají 

akce pro děti a rodiče, dny otevřených dveří, veřejná vystoupení, snaží se publikovat 

v tisku nebo na internetu?

 Jaké jsou vztahy ředitele a zaměstnanců škol? Je ředitel od pedagogů vzdálen nebo se 

snaží s nimi komunikovat, řešit každodenní problémy? Dbá ředitel na další odborné 

pedagogické a manažerské vzdělání? 
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5.3. Výběrový soubor respondentů

   Cílem ankety bylo zjištění a porovnání situace ve třech školských subjektech                                 

a to v mateřských školách, základních školách a sloučených mateřských a základních školách. 

Celkem bylo rozesláno kolem 150 anketních formulářů. Kvůli transparentnosti celý průzkum 

probíhal nejen ve školských zařízení Pardubického kraje, ale po celé republice. Co se týče 

návratnosti vyplněných formulářů, tak zpět došlo správně vyplněných 48,6% anketních lístků.

15%
37%

8%

40%

20-30 let 30-40 let 40-50 let 50 a více let

Obr.6. Věkové rozložení dotazovaných respondentů.

   Dříve než budou vyhodnoceny výsledky samotného průzkumu, je nutné udělat si představu 

o tom, jaké bylo např. věkové složení respondentů či rozložení odpovědí podle jednotlivých 

školských zařízení. Anketní lístky byly určeny především pro vedoucí pracovníky tj. pro 

ředitelky a ředitele mateřských a základních škol. Z této ankety vyplynuly následující obecné 

závěry. Dotazník byl koncipován tak, že každý respondent uváděl svoji věkovou skupinu, 

přičemž rozdělení bylo následující: 20-30 let, 30-40 let, 40-50 let, 50 a více let. Nejvíce 

dotázaných se pohybovalo ve třetí a čtvrté věkové skupině. Ve věku 40-50 let odpovědělo 

přibližně 40% pedagogů a ve věkové skupině 50 a více let kolem 37%. (viz.obr.6). První dvě 

věkové kategorie jsou řádově níže nežli poslední dvě kategorie. Z věkového rozložení 

vedoucích pracovníků ve školských zařízení je zřejmé, že většinou se jejich stáří pohybuje           

od 40 let a výše. Mají tedy dlouhou dobu praxe, zkušenosti a dovednosti, jak vést a řídit 

jakékoliv školské zařízení.

   Druhý obecný závěr lze vyvodit z odpovědí, které přišly ze tří dříve zmiňovaných školských 

subjektů. Z mateřských škol došlo celkem 48% odpovědí, ze základních škol 33%                     
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a ze společných subjektů 19% odpovědí (viz.obr.7). Z následujícího rozložení je patrné,               

že v České republice se většinou vyskytují samostatná školská zařízení a to mateřské školy            

a základní školy. Koncept společné mateřské a základní školy se dle ankety uplatňuje 

především v malých městech a na vesnicích, tedy v místech s menším počtem obyvatel             

resp. dětí předškolního a školního věku.  

48%

19%

33%

mateřská škola společný subjekt MŠ a ZŠ ZŠ

Obr.7. Rozložení dotazovaných respondentů podle působícího pracoviště.

   

5.4. Vyhodnocení dotazníku č.1 

    První dotazník se týkal především problematiky fungování školy. Byla zde zkoumána 

veřejná aktivita školy, vzdělávání pracovníků a jejich vzájemné pracovní vztahy. 

Vyhodnocení odpovědí na anketní otázky proběhlo dvojím způsobem. První kategorií byla 

věková (1.skupina = 20-30 let, 2.skupina = 30-40 let, 3.skupina = 40-50 let, 4.skupina = 50             

a více let) a druhou skupinu tvořili tři subjekty: mateřská škola, základní škola, společná 

mateřská a základní škola.

5.4.1. Vyhodnocení dotazníku podle věku

   V samotném vyhodnocení (obr.8) se vychází z průměrných odpovědí od dotazovaných 

respondentů. Všechny odpovědi na položené otázky dopadly vesměs dle očekávání, ale je 

nutné se nad každou odpovědí zamyslet, proč současný stav není na vyšší bodové úrovni.   
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Otázka č.1 – Otevírá se vaše škola veřejnosti?

   Při pohledu na graf je vidět, že všechny věkové skupiny odpověděli téměř stejně a rozdíly 

jsou zanedbatelné. Školská zařízení se tedy veřejnosti otevírají.
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Obr.8. Vyhodnocení průměrných odpovědí dotazníku č.1 podle věku.

Otázka č.2 – Pořádá škola v rámci činnosti akce, při kterých se zviditelňuje?

   V průměrných odpovědích na tuto otázku se již vyskytují patrné rozdíly. Přibližně stejně 

odpověděly první a třetí věková skupina. Třetí věková skupina je většinou vedoucí a první 

skupina je tvořena mladými pedagogy s malou praxí, kteří se snaží vyjít ředitelům vstříc                   

a mají více ambicí. Druhá věková kategorie se dá označit za „kandidáty“ na post ředitele 

školy, a proto by prezentaci školy viděli třeba trochu jinak. Tak by se dal vysvětlit znatelný 

výkyv druhé věkové skupiny. Co se týká poslední čtvrté věkové skupiny, tak je vidět, že jsou 

spokojeni se vším a nemají pocit, že by prezentace školy mohla být lepší resp. že by se dalo 

něco zlepšit.

Otázka č.3 – Spolupracuje škola s ostatními institucemi?

   Z obr.8 je zřejmé, že odpovědi první, druhé a čtvrté skupiny jsou přibližně stejné. Jelikož 

vedoucí pracovníci se vyskytují především ve třetí věkové skupině a vědí, jaká je komunikace 
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s ostatními institucemi, tak jejich odpovědi se trochu liší, což dobře vystihuje i grafické 

zobrazení. 

Otázka č.4 – Využívá škola k vlastní prezentaci tiskoviny, www stránky, média?

   Průměrné odpovědi na tuto otázku jsou různorodé. Maximální využití těchto prostředků vidí 

první a čtvrtá věková skupina. Většinou proto, že se starají o webovské stránky a příspěvky 

do novin. Ředitelé samozřejmě vidí v propagaci školy rezervy a druhá věková skupina 

„ředitelští kandidáti“ by možná styl prezentace školy trochu pozměnili k obrazu svému.

Otázka č.5 – Vzděláváte se v oblasti managementu?

    Při pohledu na obr.8 je zřejmý jeden závěr. Většina respondentů třetí věkové skupiny 

odpověděla kladně. Jelikož mají vedoucí funkce, tak sebevzdělávání je součástí jejich praxe. 

Zbylí respondenti většinou studují ve volném čase a připravují se na vedoucí posty. 

Otázka č.6 – Spolupracuje vaše škola se ZŠ nebo opačně tj. ZŠ s vaší školou?

   Odpovědi na tuto otázku by měly být jednoznačné. Jednotlivé školy by měly mezi sebou 

spolupracovat a zajímat se o potenciální žáky. Měla by mezi nimi fungovat vzájemná 

komunikace. Odpovědi všech věkových skupin také tento trend ukázaly.

Otázka č.7 – Cítí se děti a dospělí v MŠ či ZŠ dobře, spokojeně, jistě a bezpečně?

   V této otázce se zkoumal především vztah k dětem. Z grafu je patrné, že první a druhá 

věková skupina respondentů míní, že děti se cítí dobře a spokojeně. Tito pedagogové jsou 

většinou s dětmi každý den v kontaktu, učí je. Druhé dvě skupiny jsou spíše vedoucí 

pracovníci, takže s dětmi moc času kvůli administrativě a vzdělávání netráví. Tím lze 

vysvětlit skok mezi odpověďmi prvních dvou a druhých dvou věkových skupin dotázaných 

respondentů.

Otázka č.8 – Jsou povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jasně vymezeny?

   Většina respondentů odpověděla ta, že povinnosti a pravomoci jsou jasně dány a vymezeny. 

To také zaručuje dobré fungování školského zařízení a vztahů mezi zaměstnanci.
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Otázka č.9 – Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř školy,                                  

tak navenek školy?

   Při pohledu na obr.8 je zřejmé, že odpovědi všech dotázaných jsou stejné. V každé škole 

existuje funkční informační systém.

Otázka č.10 – Vytváří ředitel(ka) školy ovzduší vzájemné důvěry a tolerance?

   V tomto případě je odpověď jasná. K tomu, aby škola fungovala tak jak má, je zapotřebí 

vzájemná důvěra, tolerance a respekt mezi jednotlivými zaměstnanci – nejen pedagogickými. 

Odpověď by měla tedy dosahovat meze 4 (= ano), což i vystihuje grafické znázornění                  

na obr.8.

Otázka č.11 – Zapojuje ředitelka spolupracovníky do řízení MŠ, ZŠ?

    Na obr.8 je jasně vidět rozdíl v tom, která věková skupina je vedení školy a která je 

přípravou k vedení školy. Věkové skupiny 20-30 let a 30-40 let by měly být soustavně 

připravovány na pozice vedoucích pracovníků, což dokládá i tento průzkum. V případě 

věkových skupin 40-50 let a 50 let a více dochází k předávání znalostí a zkušeností nižším 

věkovým a zapojují je většinou do řízení škol. To vše vysvětluje rozdíl v grafickém zobrazení 

resp. skok mezi skupinami respondentů.

Otázka č.12 – Vyhodnocuje ředitel(ka) školy práci všech zaměstnanců, pozitivně motivuje             

a podporuje jejich spolupráci?

   V tomto případě je z obr.8 patrné, že čtvrtá věková skupina je v odpovědi poněkud 

opatrnější. Je možné, že motivace starších pracovníků je menší než-li u mladších. Ti starší           

ve školství žili a věnovali mu celý život, ale mladší generace může pedagogickou praxi 

opustit a věnovat se jiné práci. Proto možná ta motivace u této věkové skupiny je větší             

než u těch starších.

5.4.2. Vyhodnocení dotazníku podle pracoviště

   Nyní budou uvedeny výsledky té samé ankety, jenomže v jiném rozdělení. Kromě věkového 

rozložení respondentů byly také vyhodnoceny odpovědi podle školských zřízení (obr.9)             

a to podle mateřských škol, základních škol, společných mateřských a základních škol.            

Zde bude vidět, jaké rozdíly panují v jednotlivých stupních základního školství. Samozřejmě 
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je nutné opět rozebrat jednotlivé otázky a pokusit se o jejich snad i reálné zdůvodnění,            

proč odpovědi byly zrovna takové, jaké jsou.

Otázka č.1 – Otevírá se vaše škola veřejnosti?

  Z obr.9 je patrné, že nejvíce svému okolí je otevřená mateřská škola a pak mateřská škola 

sloučená se základní, což odpovídá i realitě. Novodobý trend je takový, že matky s dětmi           

do jejich 6 let zůstávají doma, věnují se jejich výchově a tudíž žádná předškolní zařízení 

nepotřebují. Po té děti již nastupují na povinnou školní docházku. Mateřské školy se snaží 

rodiče upoutat svým přístupem, akcemi a péčí o děti, které pak jsou připraveny na studium 

v základní škole. 
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Obr.9. Vyhodnocení průměrných odpovědí dotazníku č.1 podle pracoviště.

Otázka č.2 – Pořádá škola v rámci činnosti akce, při kterých se zviditelňuje?

  V tomto případě je z obr.9 na první pohled vidět, že mateřské školy v rámci zviditelňujících 

akcí pokulhávají. To může být způsobeno tím, že mateřské školy nemají dostatek peněz, 

prostor a ani času takovéto akce pořádat. 

Otázka č.3 – Spolupracuje škola s ostatními institucemi?

   Odpověď na tuto otázku by měla být jednoznačná. Jednotlivá zařízení by měla být v úzkém 

kontaktu, o čemž také svědčí získané odpovědi.
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Otázka č.4 – Využívá škola k vlastní prezentaci tiskoviny, www stránky, média?

   Zde nezbývá nic jiného než konstatovat, že úroveň propagace jednotlivých školských 

zařízení je celkem na dobré úrovni.

Otázka č.5 – Vzděláváte se v oblasti managementu?

   Z obr.9 je zřejmé, že ke vzdělávání dochází ve všech zařízení, což přispívá k dobrému                

a bezchybnému řízení školy.

Otázka č.6 – Spolupracuje vaše škola se ZŠ nebo opačně tj. ZŠ s vaší školou?

   Spolupráce mezi jednotlivými subjekty by měla být na špičkové úrovni, čemuž i odpovídají 

výsledky průzkumu.

Otázka č.7 – Cítí se děti a dospělí v MŠ či ZŠ dobře, spokojeně, jistě a bezpečně?

   Při pohledu na obr.9 je patrné, že nejlépe se děti cítí v mateřských školách. Není se čemu 

divit. Ve školkách si hrají, sportují, chodí na různá představení a učí se vnímat svět, 

komunikovat a poznávat nové kamarády. Ve škole, bohužel, už doby hraní ustupují a na děti 

čekají každodenní školní povinnosti, což sebou i občas přináší pár negativ. Tímto způsobem 

lze třeba vysvětlit rozdíly v odpovědích mezi školami.

Otázka č.8 – Jsou povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jasně vymezeny?

    V každém výrobním závodu, továrně, ale i ve škole musí platit jasné vymezení pravomocí, 

úkolů či povinností pro každého zaměstnance včetně ředitele nebo ředitelky. Výsledky 

průzkumu jasně hovoří o tom, že i každý pedagogický pracovník ví, co se od něho očekává. 

Ví, jaké má pravomoci, povinnosti a úkoly, které jsou předem jasně vymezené.

Otázka č.9 – Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř školy, tak navenek 

školy?

    K dobrému fungování školy a nejen té je zapotřebí funkčnost jak interního, tak externího 

informačního systému. Většina dotázaných respondentů si myslí, že tento systém pracuje 

dobře a dostatečně. 

  

Otázka č.10 – Vytváří ředitel(ka) školy ovzduší vzájemné důvěry a tolerance?

   Jedním z několika předností dobře fungujícího pracoviště je vzájemná důvěra a tolerance, 

která by mezi pracovníky měla fungovat. Je to také záruka dobré kvality školy. V došlých 
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odpovědích převažovaly kladné odpovědi. Lze konstatovat, že na školských pracovištích             

je většinou příjemné prostředí se vzájemnou důvěrou a tolerancí.

Otázka č.11 – Zapojuje ředitelka spolupracovníky do řízení MŠ, ZŠ?

   Při pohledu na grafické vyhodnocení uvedené na obr.9 je patrné, že existuje malý odstup 

ředitele či ředitelky od zaměstnanců ohledně řízení školy. Vedoucí si sice nechá poradit, 

vyslechne pracovníky a diskutuje s nimi. Rozhoduje se ale sám za sebe. Proto k plnému řízení 

zaměstnance nepouští, ale soustavně je spíš připravuje na tuto budoucí pozici.

Otázka č.12 – Vyhodnocuje ředitel(ka) školy práci všech zaměstnanců, pozitivně motivuje             

a podporuje jejich spolupráci?

   Z obr.9 je zřejmé, že ředitel se snaží pracovníky motivovat a správně je ohodnocuje,                

ale pořád si nechává malý odstup v tom, že všechno se dá ještě zlepšit. 

5.5. Vyhodnocení dotazníku č.2 

   S tímto dotazníkem existoval jasný cíl, kterého jsem chtěla dosáhnout a to zjistit, na jaké 

úrovni je komunikace mezi jednotlivými školskými subjekty. To tedy znamená, jestli školy 

znají navzájem své vzdělávací plány, jestli se navzájem navštěvují a na jaké úrovni                     

je komunikace mezi kolegy pedagogy. 

5.5.1. Vyhodnocení dotazníku podle věku

   Tyto anketní otázky resp.odpovědi respondentů mě zajímaly nejvíce, protože jsem si tak 

mohla ověřit, na jaké úrovni opravdu komunikace mezi subjekty je. S následným 

vyhodnocením nepřišlo žádné překvapení a potvrdily se tak, bohužel, mé předpoklady. Dále 

budou u jednotlivých otázek rozebrány možné příčiny, které způsobují to které hodnocení 

dané otázky. Vyhodnocení průměrných odpovědí je názorně vykresleno na obr.10.

Otázka č.1 – Zajišťuje ředitelka vnější informační systém pro rodiče a veřejnost?

   Při pohledu na obr.10 je zřejmé, že komunikace ředitele(ky) s rodiči a veřejností je na velice 

dobré úrovni. Vypovídá to také o výborných vztazích mezi oběma subjekty.    
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Otázka č.2 – Zpracovává škola plán vzájemné spolupráce MŠ a ŽS (i opačně)?

   Z obr.10 je patrné, že odpovědi jednotlivých skupin již tak jednoznačné nejsou. Většina 

dotázaných sice předpokládá, že něco jako spolupráce existuje, ale vše je spíše nahodilé a ne 

plánované, což se projevuje i u odpovědí druhé věkové skupiny.
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Obr.10. Vyhodnocení průměrných odpovědí dotazníku č.2 podle věku.

Otázka č.3 – Zná MŠ (ZŠ) vzdělávací programy ZŠ (MŠ), do kterých děti přicházejí?

   Komunikace obou škol by měla existovat vždy za jakékoliv situace, výsledky průzkumu 

však hovoří o něčem jiném. Mladá generace pedagogů tj. první věková skupina si myslí,               

že vše je v téměř naprostém pořádku. Ostatní skupiny už situaci vidí černěji. Něco jako 

vzdělávací programy druhého subjektu existuje. Jenomže ředitel či ředitelka ho nemá 

k dispozici, a tak komunikace škol v tomto směru trochu vázne.

Otázka č.4 – Seznamuje MŠ učitelky prvních tříd s dokumenty MŠ?

   Učitelé prvních tříd by měli mít představu o tom, podle jakých metod vzdělávání jsou 

vyučovány děti z mateřských škol, které se v budoucnu stanou jejich žáky. Měli by mít 

představu o tom, čeho budou po nástupu do školy schopny, přičemž jeden či dva dny 

návštěvy v MŠ o dítěti a samotné předškolní výuce nic nepoví. Při pohledu na graf vidíme, že 

tato otázka je často nedostatečně splňována. Ve větší míře MŠ neseznamuje učitelky prvních 
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tříd s dokumenty MŠ. Učitelé prvních tříd nemusí znát všechny dokumenty, ale výchovné 

plány a věci s ním spojené by měli mít na paměti. 

Otázka č.5 – Navštěvují učitelky ZŠ mateřské školy v okolí, by se seznámily s jejich 

prostředím?

   Tato otázka opět přinesla malé překvapení. Učitelky sice školky navštěvují, ale ne v takové 

míře, jak by měli. Jak jinak mají poznat své budoucí žáky než právě ve školce. Opačný trend 

většinou funguje tj. že děti předškolního věku se zúčastní jednoho dne výuky první třídy,            

aby viděli, co je bude za pár měsíců čekat.

Otázka č.6 – Projednávají učitelky s rodiči v dostatečném časovém předstihu případnou 

nezralost dítěte k docházce do ZŠ?

   Nezralost dítěte k docházce do ZŠ není aktuální pouze před nástupem do školy, ale dítě              

se sleduje již od svého nástupu do mateřské školy. Je sledován jeho vývoj během několika let 

a z toho lze usoudit, zda je schopno zvládnout nástup na základní školu. Z průzkumu je vidět, 

že otázka zralosti dítěte je ve všech zařízeních výborně hodnocena a je mu věnována 

dostatečná péče.

Otázka č.7 – Nabízí v případě nezralosti MŠ, ZŠ odbornou pomoc a konzultace o odkladu 

školní docházky PPP?

   Při pohledu na obr.10 vidíme, že spolupráce mateřské a základní školy je v této 

problematice na perfektní úrovni. 

   

Otázka č.8 – Chodí učitelky ZŠ pozorovat děti v jejich přirozených činnostech do MŠ?

   Tato otázka souvisí již s položenou otázkou č.5. Zde se potvrzuje fakt, že učitelky prvních 

tříd opravdu nenavštěvují děti předškolního věku v jejich přirozeném prostředí. Možná,              

že by jim to pak i pomohlo v následném přechodu na základní školu. Učitelky ZŠ by se mohly 

trochu více zajímat o své budoucí žáky.

Otázka č.9 – Zasílá MŠ či ZŠ zřizovateli svůj program?

   Zde se očekává jednoznačná odpověď, že zřizovatel je seznámen s programem školského 

zařízení. Výsledek ankety je ale opačného rázu. Pedagogové tuší, že zřizovatel je asi s plánem 

seznámen, ale odpovědi působí nejistě. Možná, že by bylo vhodné, aby ředitel či ředitelka 

více informovali zaměstnance o komunikaci se zřizovatelem.
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5.5.2. Vyhodnocení dotazníku podle pracoviště

  V následujícím vyhodnocení uvedeného na obr.11 by se měly potvrdit nebo vyvrátit obecné 

závěry uvedené v dřívější kapitole, kde se hodnotil ten samý dotazník z hlediska věkového 

rozložení dotázaných respondentů.

Otázka č.1 – Zajišťuje ředitelka vnější informační systém pro rodiče a veřejnost?

   Při pohledu na grafické znázornění je jasné, že informovanost rodičů a veřejnosti je více než 

dostatečná, což je samozřejmě z hlediska komunikace škola-rodiče výborné.
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Obr.11. Vyhodnocení průměrných odpovědí dotazníku č.2 podle pracoviště.

Otázka č.2 – Zpracovává škola plán vzájemné spolupráce MŠ a ŽS (i opačně)?

   Plán vzájemné spolupráce by měl být ve společné mateřské a základní škole na výborné 

úrovni, protože komunikace mezi oběma subjekty jsou nejjednodušší. Tento předpoklad                

je potvrzen i ve výsledcích průzkumu. Komunikace mezi samostatnými objekty, jak tomu 

ukazuje obr.11, je už na horší nižší úrovni.  
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Otázka č.3 – Zná MŠ (ZŠ) vzdělávací programy ZŠ (MŠ), do kterých děti přicházejí?

   Z vyhodnocení průzkumu se dají vyčíst dvě důležité věci. Mateřské školy většinou neví, 

jaké vzdělávací programy základní školy používají. Naopak ale základní školy se předem 

informují o učebních plánech, které mateřské školy používají. Zde zpětná vazba funguje. 

Měla by se ale zlepšit vazba ze základních škol na školy mateřské, protože už u předškolního 

vzdělání dětí se dá připravit na výuku základní školy.

Otázka č.4 – Seznamuje MŠ učitelky prvních tříd s dokumenty MŠ?

   Zde je vidět opět ten trend společné mateřské a základní školy, kdy komunikace                     

mezi jednotlivými subjekty v ničem nevázne. Učitelé mateřských škol většinou učitele 

základních škol s dokumenty seznamují, ale jen s těmi, které jsou potřebné. To vše má                  

na starosti ale ředitel či ředitelka školy, proto učitelky se do této problematiky spíše 

nezapojují, což ukazuje průzkum.

Otázka č.5 – Navštěvují učitelky ZŠ mateřské školy v okolí, by se seznámily s jejich 

prostředím?

   Z obr.11 je patrné, že odpovědi na tuto otázku byly ze všech subjektů téměř shodné a lze 

konstatovat, že učitelky ZŠ občas mateřskou školu navštíví.

Otázka č.6 – Projednávají učitelky s rodiči v dostatečném časovém předstihu případnou 

nezralost dítěte k docházce do ZŠ?

   Při pohledu na výsledky průzkumu tj.na obr.11 je vidět, že tato problematika je výborně 

podchycena ve všech stupních pedagogické výchovy.

Otázka č.7 – Nabízí v případě nezralosti MŠ, ZŠ odbornou pomoc a konzultace o odkladu 

školní docházky PPP?

   Pro děti a jejich rodiče by bylo nejlepší, aby spolupráce MŠ, ZŠ a odborná pomoc jejich 

dítěti byla na špičkové úrovni a aby byly poskytovány co nejlepší služby. Z obr.11 jasně 

vyplývá, že v tomto ohledu funguje spolupráce obou subjektů tak, jak má.

Otázka č.8 – Chodí učitelky ZŠ pozorovat děti v jejich přirozených činnostech do MŠ?

  Pokud se podíváme na grafické znázornění, tak u odpovědí učitelů MŠ vidíme, že ze strany 

pedagogů základních škol je nezájem sledovat děti v jejich přirozené prostředí. Ze strany 
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učitelů základních škol však nějaká snaha vidět je, ale dle mého názoru by měli navštěvovat 

předškolní zařízení vícekrát.

Otázka č.9 – Zasílá MŠ či ZŠ zřizovateli svůj program?

   Z grafu vyplývá, že komunikace mezi zřizovatelem a školou ohledně programu je špatná. 

Možná, že je chyba pouze v informovanosti pedagogů, protože zřizovatel si většinou každý 

rok výukový program vyžaduje. Stojí za zamyšlení, jestli ředitel školy seznamuje                        

své zaměstnance s touto problematikou.

5.6. Vyhodnocení dotazníku č.3 

   Tento dotazník měl za cíl posoudit úroveň vedení škol a pracovníků v předškolním                    

a základním stupni vzdělávacího procesu. Možná by se mohlo zdát, že u dobře fungujících 

škol by neměl být nikde žádný problém. Opak je ale pravdou, o čemž lze přesvědčit 

z výsledků následující ankety.

5.6.1. Vyhodnocení dotazníku podle věku

   Když se zpětně podíváme na věkové složení dotázaných respondentů (viz.obr.6),                       

tak je zřejmé, že většina dotazovaných je starších 40 let. Jedná se tedy o vedoucí pracovníky, 

kterým byl dotazník především určen. Níže budou detailně rozepsány a zdůvodněny výsledky 

provedeného průzkumu, přičemž grafické znázornění je uvedeno na obr.12.

Otázka č.1 - Stanovilo vedení školy jasnou a srozumitelnou vizi, existuje shoda na 

principech školy ?

   Odpověď na tuto otázku by měla být v celku jasná. Každá škola má svou vizi a její 

pracovníci by s ní měli být seznámeni. Při pohledu na graf je zřejmé, že většina odpovědí               

se této představě přibližuje.

Otázka č.2 – Pracuje vedení, učitelé a ostatní pracovníci na vytváření a naplňování 

společné představy o budoucí podobě školy – vytváření vize školy?

   Při pohledu na obr.12 je vidět, že žádné velké rozdíly v odpovědích nejsou. Většina 

respondentů je toho názoru, že práce vedení je dobrá.
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Obr.12. Vyhodnocení průměrných odpovědí dotazníku č.3 podle věku.

Otázka č.3 – Posuďte otevřenost školy – spolupráce a komunikace školy s rodiči, obcí, 

prezentace školy na veřejnosti?

   Otevřenost a spolupráce školy s veřejností jsou jedním z několika základních pilířů,                  

se kterými může škola manipulovat. V tomto případě z průzkumu jasně vyplývá,                           

že komunikace a spolupráce je na dobré úrovni a není co zlepšovat. 

Otázka č.4 – Má škola zavedený styl řízení a vedení, je zaveden transparentní systém 

motivace pracovníků?

   Pro dobře fungující školu by tato otázka měla mít jasnou odpověď a to takovou, že styl 

řízení a vedení pracovníků by mělo být samozřejmostí. Nemělo by to představovat pro vedení 

školy žádný problém. Z obr.12 také vyplývá, že ve většině školských zařízení je vedení                  

na perfektní úrovni.

Otázka č.5 – Je možné konstatovat, že naše škola je konkurence schopná vůči nejbližším 

školským zařízením?

   Při posuzování konkurenceschopnosti zařízení si většinou ředitelé myslí, že právě ta jejich 

škola by mohla být vzorem pro jiné, což také občas nemusí být pravda. Z průzkumu vyplývá, 

že většinou se školy nacházejí na stejné úrovni a jejich konkurenceschopnost je přibližně 
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stejná. Jinak je tomu pak u druhé věkové skupiny, tedy u skupiny připravujících se ředitelů           

a ředitelek. Ti vidí ve vedení školy a její propagaci určité nedostatky a tím pádem snižují 

konkurenceschopnost své školy.

Otázka č.6 – Jsou vzniklé problémy či konflikty řešeny včas, věcně a efektivním způsobem?

   Pro vzájemnou komunikaci, respekt a práci ve škole je včasné, efektivní a věcné řešení 

jakéhokoliv problému nezbytnou podmínkou, čímž i posiluje autorita ředitele(ky). Z obr.12           

je patrné, že odpovědi různých věkových skupin jsou stejné. Závěrem lze konstatovat to,                

že se obvykle řeší včas, věcně a efektivně.

Otázka č.7 – Podporuje vedení školy osobnostní a profesní růst pracovníků školy? Vytváří 

podmínky pro další vzdělávání a rozvoj pracovníků?

   Ředitel školy by měl umožňovat svým zaměstnancům dál se vzdělávat ve všech oborech, 

které souvisí nejen s pedagogikou. Na většině škol je toto zajištěno a zaměstnanci mají 

možnost dalšího vzdělávání.

Otázka č.8 – Shodují se vedení a zaměstnanci se symboly školy, hlásí se ke své škole? 

Tradují se zvyky a pravidla při společném setkání?

   Z obr.12 jasně vyplývá, že zaměstnanci i vedení školy se ke své škole hlásí. Tomu by tak 

mělo být stále, i když se občas najdou i tací, kteří se snaží dobrý kolektiv rozvrátit. Z ankety 

ale vyplývá, že všichni zaměstnanci mají svá pracoviště rádi.

Otázka č.9 – Podporuje vedení školy u zaměstnanců výměnu zkušeností, profesionální 

dialog a spolupráci mezi kolegy – učiteli?

   Profesionální dialog mezi zaměstnanci je naprostou samozřejmostí. Starší pedagogové 

předávají zkušenosti mladším, mladší pomáhají starším např. s výpočetní technikou atd.               

Na výsledném obr.12 je vidět, že tento systém dialogů je v pedagogické praxi plně zaběhnutý.

Otázka č.10 – Využívá vedení školy public relations jako prostředek vnější propagace školy 

a image jako prostředku vnitřní propagace školy?

   Využití „public relations“ při pohledu na graf není úplné. Vyskytují se určitá omezení,            

což si hlavně myslí respondenti ve věku 20-30 let. Určitě by se dala propagace v tomto směru 

zlepšit.
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5.6.2. Vyhodnocení dotazníku podle pracoviště

  V následujícím vyhodnocení uvedeného na obr.13 by se opět měly potvrdit nebo vyvrátit 

obecné závěry uvedené v dřívější kapitole, kde se hodnotil ten samý dotazník z hlediska 

věkového rozložení dotázaných respondentů.
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Obr.13. Vyhodnocení průměrných odpovědí dotazníku č.3 podle pracoviště.

Otázka č.1 - Stanovilo vedení školy jasnou a srozumitelnou vizi, existuje shoda na 

principech školy ?

   Z porovnání je patrné, že situace ve všech třech zkoumaných subjektech je na stejné úrovni. 

Každé pracoviště má předem stanovenou jasnou a srozumitelnou vizi, jakou se bude 

v budoucnu zabývat.

Otázka č.2 – Pracuje vedení, učitelé a ostatní pracovníci na vytváření a naplňování 

společné představy o budoucí podobě školy – vytváření vize školy?

   V tomto případě se také jedná o přibližnou shodu všech dotazovaných pracovníků. V každé 

škole existuje určitá vize, směr, kterým se bude dále škola rozvíjet. Podle výsledků ankety 

každé pracoviště má představu o budoucí podobě školy a snaží se jít tím daným směrem.
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Otázka č.3 – Posuďte otevřenost školy – spolupráce a komunikace školy s rodiči, obcí, 

prezentace školy na veřejnosti?

   Jak již bylo několikrát řečeno, tak komunikace školy s rodiči patří mezi základní stavební 

pilíře školství. U odpovědí tomu také není jinak. Závěrem lze konstatovat, že úroveň 

otevřenosti mateřských a základních škol směrem k rodičům dětí je velice dobrá.

Otázka č.4 – Má škola zavedený styl řízení a vedení, je zaveden transparentní systém 

motivace pracovníků?

   Při pohledu na obr.13 je jasné, že určitý styl řízení a vedení existuje. Naopak je ale zřejmé, 

že nějaké rezervy v řízení škol existují.

Otázka č.5 – Je možné konstatovat, že naše škola je konkurence schopná vůči nejbližším 

školským zařízením?

   Pokud se porovnají společné subjekty a základní školy, tak úroveň konkurenčních škol          

je přibližně stejná. Trochu jinak je tomu ale u mateřských škol, kde jejich učitelé vidí jejich 

školu lepší než konkurenční. Je zde vidět snaha zlepšovat podmínky pro výchovu dětí tak,       

aby se zde cítily co nejlépe a aby byly v porovnání s konkurencí v tom daném místě lepší.

Otázka č.6 – Jsou vzniklé problémy či konflikty řešeny včas, věcně a efektivním způsobem?

   Ve všech školských subjektech platí to, že veškeré spory a problémy jsou hned řešeny. 

Ředitelé a ředitelky tedy mají své zaměstnance pod kontrolou a těší se z jejich důvěry.

Otázka č.7 – Podporuje vedení školy osobnostní a profesní růst pracovníků školy? Vytváří 

podmínky pro další vzdělávání a rozvoj pracovníků?

   Z obr.13 je patrné, že ve všech stupních pedagogické výuky je zaměstnancům dovoleno 

resp. jsou nuceni dále se vzdělávat. Vedení školy jim pro to utváří dostatečný prostor a mají 

vždy jeho plnou podporu. 

Otázka č.8 – Shodují se vedení a zaměstnanci se symboly školy, hlásí se ke své škole? 

Tradují se zvyky a pravidla při společném setkání?

   Tak samozřejmě to, že se zaměstnanci hlásí ke své škole, by mělo být jednoznačné. Vždyť 

jsou to právě oni, kdo dělají škole dobré jméno a budují její prestiž. To vše by se mělo 

zohlednit také i v anketě. Při pohledu na graf je jasné, že tomu tak opravdu je. Všichni si svoji 

školu chválí a hrdě se k ní hlásí. 
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Otázka č.9 – Podporuje vedení školy u zaměstnanců výměnu zkušeností, profesionální 

dialog a spolupráci mezi kolegy – učiteli?

   Jak již bylo několikrát řečeno, tak komunikace mezi zaměstnanci je nezbytná pro dobrý 

chod školského zařízení. Výměna zkušeností, ať už starší poskytují praktické rady mladším         

či naopak, je významnou a neodmyslitelnou položkou ve vzdělávání a odborném růstu 

každého pedagoga. Z obr.13 je vidět, že v mateřských a základních školách je tomu právě tak. 

Podporuje se komunikace mezi zaměstnanci a jejich vzájemné profesionální dialogy.

Otázka č.10 – Využívá vedení školy „public relations“ jako prostředek vnější propagace 

školy a image jako prostředku vnitřní propagace školy?

   V tomto směru by se dalo očekávat, že školy budou maximálně využívat „public relations“ 

jako prostředek k propagaci školy. Jak je vidět z grafu, tak míra použití toho prostředku stále 

nedosahuje svého maxima a je pořád co zlepšovat. 

5.7. Celkové vyhodnocení ankety

   V této části bude vyhodnocena celá anketa bez ohledu na věk a místo pedagogického 

působiště respondentů. Z průměrných hodnot odpovědí budou vyvozeny obecné závěry,            

které by měly být dalším tématem k diskusi nejen v dalších bakalářských pracích, ale hlavně 

ve školských zařízení. Anketa byla určena přímo pro mateřské a základní školy. Z průzkumu 

vyplynuly určité nedostatky, které by se měly v rámci pedagogické praxe zlepšit.

5.7.1. Vyhodnocení  dotazníku č.1 

   První dotazník se týkal, jak již bylo několikrát uvedeno, především problematiky fungování 

školy jako celku. Byla zde zkoumána veřejná aktivita školy, vzdělávání pracovníků a jejich 

vzájemné pracovní vztahy. Na následujícím vyhodnocení, které je uvedeno na obr.14,                   

je uvedeno porovnání bez ohledu na věk a pracoviště dotázaných respondentů. Samozřejmě 

součástí je i podrobnější zpracování výsledků a vysvětlení různých anomálií včetně již dříve 

zmíněných statistických výpočtů uvedených v příloze č.8.

Otázka č.1 – Otevírá se vaše škola veřejnosti?

   Průměrné ohodnocení této otázky dosahuje téměř skutečnosti, že se školy opravdu při 

komunikaci s veřejností otevírají. Je zde ale menší nedostatek. Stoprocentní trend otevřenosti 



52

škol podle mého názoru trochu snižují základní školy, protože ty se o žáky nemusí nijak moc 

snažit a shánět je. Naopak u mateřských škol, kde převládá již zmiňovaný trend, že matky            

se starají o děti až do doby, kdy musí nastoupit povinnou školní docházku, musí být 

otevřenost a nabídka služeb veřejnosti vyšší vůči základním školám. 
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Obr.14. Vyhodnocení průměrných odpovědí dotazníku č.1.

Otázka č.2 – Pořádá škola v rámci činnosti akce, při kterých se zviditelňuje?

   Z obr.14 je patrné, že prezentace školských zařízení pomocí akcí, je na slušné úrovni. Školy 

se snaží upoutat na sebe pozornost, dávat o sobě a svém působení vědět, což příznivě 

ovlivňuje nejen jejich konkurenceschopnost, ale především rodiče a děti, pro které jsou tyto 

akce vodítkem při výběru budoucího školského zařízení. Škola, která je na veřejnosti vidět, 

uspěje při výběru lépe něž-li škola, která o sobě nedá vůbec vědět. Je tedy dobré alespoň 

párkrát do roka uspořádat nějaké akce s rodiči či veřejností, protože jen tak se škola dostane 

do podvědomí místních a okolních obyvatel a vybuduje si tak dobré renomé. 

Otázka č.3 – Spolupracuje škola s ostatními institucemi?

   Komunikace nejen s veřejností patří mezi klíčové prvky úspěchu školy. Ať už je to 

spolupráce s ostatními školami v okolí, městem, různými kroužky či spolky. V anketě vyšlo 
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najevo, že opravdu tyto typy spolupráce opravdu existují a jsou hojně využívané,                           

což je samozřejmě výborné. V tomto směru není školám obecně nic vytknout či doporučit.

Otázka č.4 – Využívá škola k vlastní prezentaci tiskoviny, www stránky, média?

   Dalším prvkem, jak dostat školu do podvědomí obyvatel, je prezentace v tisku, médiích          

či pomocí internetových stránek. Pomalu každé město vydává své měsíční či čtvrtletní 

noviny, tak by bylo dobré, aby každé školské zařízení alespoň něčím přispělo a přiblížilo tak 

aktuální dění v zařízení. Co se týká internetových stránek tak si myslím, že v současné době 

není školy, která by svoji stránku neměla. Je to totiž v současné době jedna z nejjednodušších 

metod, jak dát o sobě vědět. Za zamyšlení by ovšem stálo, jakým způsobem školu 

prezentovat, co by stránky měly obsahovat a jakým způsobem je udělat co nejpřehlednější. 

Při pohledu na grafické zhodnocení celé ankety je jasné, že propagace škol je na celkem 

vysoké úrovni. Také v tomto směru není opět co vytknout.

Otázka č.5 – Vzděláváte se v oblasti managementu?

    Jak již bylo několikrát řečeno, tak nejen pedagogiku musí zvládat dobrý učitel. Pokud chce 

dosáhnout vedoucích funkcí, tak by mu oblast a studium managementu nemělo být cizí. 

Z průzkumu jasně vyplývá, že ve všech školských zařízení mají pracovníci a ředitelé plnou 

podporu zaměstnavatele v dalším studiu z oblasti pedagogiky či managamentu. Při pohledu 

na graf je ale patrné, že možnost vzdělání v tomto směru je něčím tlumena. Při podrobnějších 

rozborech ankety byl zjištěn fakt, že pedagogové ve věkové skupině 50 a více let se již 

vzdělávat moc nechtějí. Jelikož tato skupina obsahovala značný počet respondentů, tak                

to tudíž i ovlivnilo celkový výsledek ankety. Obecně ale lze říci, že většinou se pracovníci 

všech věkových skupin aktivně zapojují do vzdělání v oblasti managementu.  

Otázka č.6 – Spolupracuje vaše škola se ZŠ nebo opačně tj. ZŠ s vaší školou?

   Tak samozřejmě spolupráce mezi jednotlivými školskými zařízeními by měla stoprocentně 

existovat. Pomáhá to nejen při skloubení výchovných plánu, ale hlavně dětem a jejich 

přechodu z mateřských do základních škol. Z ankety jasně vyplynulo, že oba druhy školských 

zařízení spolu navzájem komunikují a spolupráce mezi nimi je jednoznačná.

Otázka č.7 – Cítí se děti a dospělí v MŠ či ZŠ dobře, spokojeně, jistě a bezpečně?

   Cílem této otázky bylo vyšetřit především vztah k dětem. Z ankety vyplývá, že děti se cítí 

ve všech školských zařízeních dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Otázkou je to,                        
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jak to například vedoucí pracovníci mohli posuzovat. Jejich práce je spojena především 

s nekončící administrativou, takže k výchově dětí se dostanou zřídka. To je možná jeden 

z problému, který by se měl začít řešit. Pedagogové slouží k tomu, aby především 

vychovávali naše děti. Na vyřizování administrativy by měli být specializovaní pracovníci, 

kteří by tak výrazně ušetřili čas ředitelů. Nebo další možností je to, že omezí administrativa 

tím, že ředitel školy bude řešit jen ty věci, které jsou spjaty s jejím dobrým fungováním. 

Otázka č.8 – Jsou povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jasně vymezeny?

   Z obr.14 je patrné, že opět je ve všech školských zařízeních rozdělení povinností, 

pravomocí a úkolů jasně dané a vymezené. Školy tedy v tomto duchu fungují tak, jak mají.

Otázka č.9 – Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř školy, tak navenek 

školy?

   Jedním ze základních kamenů dobrého fungování školy je existence a funkčnost 

informačního systému a to jak interního, tak externího. Při pohledu na obr.14 je zřejmé,                

že u dotázaných školských zařízení je vše v pořádku a vše funguje tak, jak by mělo.

Otázka č.10 – Vytváří ředitel(ka) školy ovzduší vzájemné důvěry a tolerance?

   Žádný z ředitelů a to nejen ve školství si nepřeje vést rozhádaný špatně fungující kolektiv. 

Proto je nutné, aby se staral i o vzájemnou důvěru a toleranci nejen mezi ředitelem                         

a zaměstnanci, ale také mezi zaměstnanci samotnými. Pokud se vše podaří a na pracovišti              

se udrží dobré vztahy a důvěra jeden v druhého, tak je to dobrý předpoklad k úspěchu. Pokud 

se podíváme na grafické znázornění ankety, tak je jasné, že i o tu samou věc jde ředitelům 

škol  a ve své snaze jsou maximálně úspěšní.

Otázka č.11 – Zapojuje ředitelka spolupracovníky do řízení MŠ, ZŠ?

    V tomto případě byli dotazovaní opatrní a většinou převažovala odpověď spíše ano,            

což je také logické. Žádný ředitel by si neměl nechat mluvit do řízení školy, on je za to 

zodpovědný a případné následky bude řešit opět jenom on. Při podrobnějším vyhodnocení 

tohoto problému vyšlo najevo, že většina respondentů z věkové skupiny 30-40 let se na řízení 

školy nepřímo podílí resp. jsou pro ředitele poradním a konzultačním hlasem. To je dobrá 

vize, protože jenom tak je ředitel schopný důkladně připravit svého nástupce. Avšak musí si 

držet malinký odstup. V tomto případě vše vyšlo jasně najevo ze všech vytvořených grafů                           

a porovnání. Ředitelka tedy spolupracovníky zapojuje do řízení školy, ale jen tak,                      
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aby to nemělo žádný velký vliv a především tak, aby se spolupracovníci zdokonalili v oblasti 

managamentu. 

Otázka č.12 – Vyhodnocuje ředitel(ka) školy práci všech zaměstnanců, pozitivně motivuje             

a podporuje jejich spolupráci?

   Motivace, podpora a tomu přiměřené ohodnocení patří k metodám, jak si udržet dobrou 

přízeň zaměstnanců. Samozřejmě když také pedagogové vidí, že vedení jejich činy patřičně 

ohodnotí, tak mají motivaci k dalším věcem a nápadům. Při pohledu na graf je zřejmé, 

ředitelé škol mají tendenci své zaměstnance motivovat, ale také si nechávají patřičné odstupy 

v tom, že vše se určitě dá ještě více zlepšit či zdokonalit. 

   Při pohledu na grafické vyhodnocení průměrných odpovědí ankety na první dotazník                  

je tedy zřejmé, že vše většinou funguje tak, jak by mělo. Školy se dostatečně prezentují           

na veřejnosti, zaměstnanci mají snahu se dále vzdělávat, děti se cítí ve školách bezpečně               

a spokojeně, ředitelé motivují své zaměstnance a umožňují jim i spolupráci na řízení školy. 

Občas se někde najdou určité mezery např. administrativní práce ředitelů místo výuky. S tím 

se ale každý vedoucí pracovník musí smířit. Odpovědi na tyto otázky nijak nepřekvapily             

a tento výsledek byl v podstatě očekáván. 

5.7.2. Vyhodnocení dotazníku č.2 

   S tímto dotazníkem existoval jasný cíl, kterého jsem chtěla dosáhnout a to zjistit, na jaké 

úrovni je komunikace mezi jednotlivými školskými subjekty. To tedy znamená, jestli školy 

znají navzájem své vzdělávací plány, jestli se navzájem navštěvují a na jaké úrovni                           

je komunikace mezi pedagogy. Závěry této problematiky jsou podrobně vysvětleny níže                

a uvedeny také na obr.15.

Otázka č.1 – Zajišťuje ředitelka vnější informační systém pro rodiče a veřejnost?

   Komunikace ředitel versus rodiče či škola versus veřejnost patří mezi klíčové oblasti 

správně fungujícího školského zařízení. Tato otázka měla zjistit resp. potvrdit fakt,                       

že nastolený informační systém školy správně funguje. Při pohledu na graf je jasné,                      

že nemůže být pochyb o tom, že by škola zanedbávala jakoukoliv komunikaci s rodiči                        

a veřejností, což je také velmi chvályhodné. 
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Otázka č.2 – Zpracovává škola plán vzájemné spolupráce MŠ a ŽS (i opačně)?

   Odpovědi na tuto otázku překvapily především v rámci věkových skupin. Většina 

dotázaných si sice byla vědoma existence určité spolupráce obou subjektů, ale vše 

naznačovalo tomu, že se jedná spíše o příležitostní a ne pravidelnou spolupráci. Při pohledu 

na graf je jasné, že opravdu většina dotázaných si myslí, že něco jako spolupráce existuje,         

ale při hodnocení byli už opatrnější. Je tedy nezbytné, aby se spolupráce mateřských                     

a základních škol do budoucna výrazně zlepšily. Povede to i k lepší úrovni základního 

vzdělání dětí.
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Obr.15. Vyhodnocení průměrných odpovědí dotazníku č.2.

Otázka č.3 – Zná MŠ (ZŠ) vzdělávací programy ZŠ (MŠ), do kterých děti přicházejí?

  Bohužel v této otázce už žádné hypotézy splněny nebyly. Předpokládalo se, že komunikace 

mezi mateřskými a základními školami existuje. Většinou mateřské školy ani netuší,                 

jaké vzdělávací programy se na dalším stupni využívají, naopak ale vše funguje. Je zde vidět, 

že informovanost od ředitelů základních škol je velmi špatná. To se také vše zohlednilo                 

i cíleném průzkumu.



57

Otázka č.4 – Seznamuje MŠ učitelky prvních tříd s dokumenty MŠ?

   Při pohledu na obr.15 je vidět, že situace ohledně znalosti dokumentů MŠ učitelkami 

prvních tříd je špatná. Vůbec se nezajímají o to, podle jakých metod vzdělávání jsou 

vyučovány děti předškolního věku. Komunikace mezi oběma stupni pedagogiky by se měla 

určitě zlepšit.

    

Otázka č.5 – Navštěvují učitelky ZŠ mateřské školy v okolí, by se seznámily s jejich 

prostředím?

   Bohužel i tato otázka přinesla nemalé překvapení. Ideální stav by byl samozřejmě takový, 

kdyby učitelé základních škol pravidelně navštěvovali předškolní zařízení a seznámili se tak 

se svými budoucími žáky, jejich dovednostmi a potřebami. Podle toho by se potom dala                

i přizpůsobit následná výuka, aby přechod pro děti do základních škol byl co nejplynulejší             

a nenáročný. Z ankety vyplynul jasný závěr, že učitelé základních škol mateřské školy příliš 

často nenavštěvují, spíše tedy vůbec. V tomto směru by se pedagogové nejen prvních tříd měli 

zlepšit, více spolupracovat či navštěvovat mateřské školy a pozorovat jejich budoucí žáky            

při různých aktivitách. 

Otázka č.6 – Projednávají učitelky s rodiči v dostatečném časovém předstihu případnou 

nezralost dítěte k docházce do ZŠ?

   Nezralost dítěte k povinné školní docházce je často diskutovanou věcí. Při pohledu                   

na obr.15 je jasné, že ve všech stupních předškolního a školního vzdělávání jsou tyto věci 

dostatečně hlídané a řešeny včas. 

Otázka č.7 – Nabízí v případě nezralosti MŠ, ZŠ odbornou pomoc a konzultace o odkladu 

školní docházky PPP?

   Z obr.15 je patrné, že i tato problematika je jak v mateřských tak na základních školách 

řešena vždy s předstihem. Základní školy poskytují včas a v dostatečné míře konzultace         

a nabízí pomoc dětem, které nemohou být přijaty z jakéhokoliv důvodu k povinné školní 

docházce.

Otázka č.8 – Chodí učitelky ZŠ pozorovat děti v jejich přirozených činnostech do MŠ?

   Tato otázky úzce souvisí s již s položenou otázkou č.5. Opět se zde bohužel potvrzuje 

skutečnost, že učitelé základních škol nevěnují svým budoucím žákům pozornost. Určitě             

by stálo za zamyšlení, jestli by nebylo vhodné tento přístup pozměnit.
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Otázka č.9 – Zasílá MŠ či ZŠ zřizovateli svůj program?

   Na tuto otázku se také očekávala jednoznačná odpověď a to taková, že komunikace 

školského zařízení versus zřizovatel je v pořádku. Z výsledků průzkumu tomu ale tak není. 

Chybu lze hledat například v malé informovanosti pedagogických pracovníků řediteli škol 

ohledně komunikace se zřizovatelem. 

   Cílem toho dotazníku bylo zhodnotit spolupráci základních a mateřských škol. V zásadních 

problémech jako např. nezralost dítěte ke školní docházce, informovanost veřejnosti                     

je komunikace mezi oběma školskými subjekty na výborné cestě. Co ale výzkum shledal             

za katastrofální je nezájem učitelů základních škol o budoucí žáky. Nezajímají se o výchovné 

plány, nenavštěvují děti v jejich přirozením prostředí, špatně a mnohdy vůbec nespolupracují 

s mateřskými školami. Kdyby se učitelé více věnovali budoucím školákům, byl by pro ně 

tento přechod banalitou. Děti by si na ně pomalu zvykaly a nástup do školy by se stal určitě 

jednodušším. Na druhou stranu zde hraje roli i ten fakt, že učitelé dopoledne učí své žáky              

a odpoledne jim již nezbývá moc času na návštěvy mateřských škol. V této situaci jsou zde 

ale značné mezery v komunikaci a určitě nějaké zlepšení by bylo dobré. 

5.7.3. Vyhodnocení dotazníku č.3 

   Třetí a poslední dotazník se zabýval situací v samotném školském zařízení. Jeho cílem bylo 

zjistit fakta ohledně vedení školy, otevřenosti školy, forem a stylu řízení, podpory 

zaměstnanců a propagace školy. Teoreticky by všechny odpovědi měly spadat do kategorie 

„ano“ tzn. že vše funguje, tak jak má. Pokud se zpětně zamyslíme nad odpověďmi 

dotázaných, tak je zřejmé, že většinou s řízením, otevřeností a propagací školy nejsou žádné 

velké problémy. Ředitelé jsou lidé na svém místě, mají manažerské zkušenosti, o čemž také 

vypovídají i výsledky položených anketních otázek.

Otázka č.1 - Stanovilo vedení školy jasnou a srozumitelnou vizi, existuje shoda na 

principech školy ?

   Jakýkoliv podnik v České republice musí mít stanovenou určitou vizi či směr,                       

kterým se bude do budoucna ubírat. U školských zařízení to platí zrovna tak. Při pohledu            

na obr.16 je jasné, že většina respondentů odpověděla tak, že existuje jasná vize školy,                   

která se shoduje s jejími principy. Je to také jeden z klíčů dobrého fungování školy a vizitka 

každého ředitele.



59

Otázka č.2 – Pracuje vedení, učitelé a ostatní pracovníci na vytváření a naplňování 

společné představy o budoucí podobě školy – vytváření vize školy?

   Cílem této otázky bylo zjistit, jak jsou s prací svého vedení zaměstnanci školy spokojeni. 

Tento fakt, by si měl ředitel během roku několikrát zjišťovat a případné nesrovnalosti             

by se měly ihned řešit. Z průzkumu vyplývá, že většinou jsou zaměstnanci s prací svého 

vedení spokojeni a souhlasí se směrem, kterým se jejich škola ubírá. Je to také důsledkem 

toho, že ředitelé většinou vše před schválením konzultují se svými zaměstnanci a rádi slyší             

i jejich názory a připomínky.
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Obr.16. Vyhodnocení průměrných odpovědí dotazníku č.3.

Otázka č.3 – Posuďte otevřenost školy – spolupráce a komunikace školy s rodiči, obcí, 

prezentace školy na veřejnosti?

   Komunikace a spolupráce školy s rodiči, veřejností a třeba i obcí patří mezi nejdůležitější 

úkoly nejen vedení školy, ale i jejich zaměstnanců. Cílem průzkumu bylo zhodnotit,                   

jak si v této otázce mateřské a základní školy stojí. Při pohledu do grafu je patrné, že většina 

respondentů vidí spolupráci a komunikaci ze strany školy s veřejností jako výbornou                    

a dostačující. 
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Otázka č.4 – Má škola zavedený styl řízení a vedení, je zaveden transparentní systém 

motivace pracovníků?

   Tato otázka směřovala na osobu ředitele školy. Cílem bylo zjistit, jakou úroveň ve stylu 

řízení mají české mateřské a základní školy resp. jaké úrovně řízení školy dosáhli její ředitelé. 

Z grafu je patrné, že většina dotázaných považuje práci jejich představeného za dobře 

odvedenou. Transparentnost motivace pracovníků je také samozřejmostí, i když třeba 

v některých případech tomu tak být nemusí.

Otázka č.5 – Je možné konstatovat, že naše škola je konkurence schopná vůči nejbližším 

školským zařízením?

   Konkurence nejen ve školách je zdravých prvkem, který pomáhá k rozvoji a ne stagnaci 

třeba výchovných plánů. Z průzkumu vyplynulo, že většina škol se nachází na stejné úrovni        

a jejich konkurence schopnost je přibližně stejná. Z grafu je patrné, že okolní školy jsou 

konkurenceschopné, což vede k další motivaci a cílům, jak nejen školu, ale i metody výuky 

vylepšit. 

Otázka č.6 – Jsou vzniklé problémy či konflikty řešeny včas, věcně a efektivním způsobem?

   Pokud se poohlédneme zpětně na již diskutované výsledky, tak mimochodem také z jedné 

otázky vyplynulo, že na pracovištích panuje důvěra, vzájemná spolupráce a tolerance nejen 

mezi zaměstnanci, ale i mezi zaměstnanci a ředitelem. Odpovědi na tuto otázku by tedy měly 

tyto závěry potvrdit. Při pohledu na graf je jasné, že tomu tak opravdu je a většina 

respondentů považuje řešení problémů a konfliktů za včasné, věcné a efektivní.

Otázka č.7 – Podporuje vedení školy osobnostní a profesní růst pracovníků školy? Vytváří 

podmínky pro další vzdělávání a rozvoj pracovníků?

   Otázka dalšího sebevzdělávání patří ke klíčovým oblastem vývoje každého pedagoga. Proto 

by každému zaměstnanci mělo být umožněno dále se vzdělávat v pedagogických                             

i manažerských oborech. Z grafu jasně plyne, že podpora vedení školy je jednoznačná. Každý 

ředitel chce mít ve svém týmu specializované, odborně vzdělané pedagogy. Zvyšuje to nejen 

kvalitu výuku, ale i renomé školy, přičemž ředitel takto připravuje i své následné nástupce. 
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Otázka č.8 – Shodují se vedení a zaměstnanci se symboly školy, hlásí se ke své škole? 

Tradují se zvyky a pravidla při společném setkání?

   Škola a zaměstnanci patří k sobě jako chléb a sůl, tedy pokud se jedná o dobrý kolektiv. 

Většinou se pedagogové ke své škole hlásí a dělají vše pro to, aby podmínky studia svým 

žákům zlepšovali a školu v dobrém světle prezentovali na veřejnosti. Výsledky výzkumu 

ukazují totéž. Školští pracovníci se své škole věnují a vynakládají spolu s vedením školy úsilí 

na její neustálé zdokonalování.

Otázka č.9 – Podporuje vedení školy u zaměstnanců výměnu zkušeností, profesionální 

dialog a spolupráci mezi kolegy – učiteli?

   Jelikož zde již byla diskutována otázka ohledně komunikace na pracovišti, vzájemném 

dialogu a tolerance, tak tato otázka by měla vše jen potvrdit. Také tomu tak je. Odpovědi 

skutečně potvrdily podporu výměny zkušeností, profesního dialogu a neustálé spolupráce 

mezi kolegy učiteli a to nejen ve škole, ale i mezi jednotlivými školskými subjekty.

Otázka č.10 – Využívá vedení školy „public relations“ jako prostředek vnější propagace 

školy a image jako prostředku vnitřní propagace školy?

   Prezentace školy pomocí internetových stránek či novin dopadla vskutku dobře a školy 

všechny formy propagace hojně využívají. Co se týká využití „public relations“, tak většina 

respondentů je v tomto ohledu opatrná. Možná byly odpovědi zkresleny tím, že dotazovaná 

netušili pravý význam toho anglického výrazu. Odpovědi vyzněly s opatrností pro časté 

používání. Spíše je ale využití tohoto prostředku na stejné úrovni jako novin. Jen špatně 

vyzněl překlad, což způsobilo tu opatrnost ve vyhodnocení.
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Závěr

   Cílem práce bylo v její první části provést rešerši, která se zabývala řešením nastíněné 

problematiky. Pozornost byla věnována především výkladu a použití termínu kultura školy      

a to i se zpětnou vazbou zaměřenou na úlohu ředitele školy. Tyto jednotlivé dosažené 

poznatky se následně staly východiskem k uspořádání ankety nejen na mém pracovišti,                

ale také v celé České republice, přičemž cílem obou výzkumných šetření bylo zhodnotit stav 

kultury školy. Výsledky celého šetření tak upřesnily obecnou představu stavu, ve kterém            

se kultura mateřských a základních škol v České republice nachází.

Cílem práce bylo najít odpovědi především na dvě následující otázky:

a) Jakou úlohu mají ředitelé v současné české škole a její kultuře?

b) Jaký je vliv kultury školy na úspěšný rozvoj školy?

      Bakalářská práce v celém kontextu na tyto klíčové otázky odpovídá. Zvolené téma                      

a následné výsledky výzkumného šetření přesahují nejen rámec jednoho zařízení, ale jsou 

použitelné v managementu mateřských škol, základních škol a společných zařízení MŠ a ZŠ. 

Mohou být praktickým návodem, jakým směrem se mají tato zařízení ubírat, vytvářet                   

a realizovat vize škol. Tomu odpovídá i analýza výzkumného šetření.

Výzkumným šetřením byly hledány odpovědi na tyto otázky:

 Existuje opravdu spolupráce mezi mateřskými a základními školami? Do jaké míry 

dochází k realizaci vzájemné spolupráce?

   Výzkumným šetřením se potvrdilo, že vzájemná spolupráce existuje, rezervy vidím                    

v oblasti vzájemné informovanosti. Doporučuji managementu škol seznámení s jejich 

základními dokumenty (především ŠVP4, TVP5).

 Do jaké míry se snaží mateřské či základní školy zviditelňovat na veřejnosti? Pořádají 

akce pro děti a rodiče, dny otevřených dveří, veřejná vystoupení, snaží se publikovat 

v tisku nebo na internetu?

   Tato oblast prošla, jak vyšlo z výzkumného šetření, zásadními změnami. Prioritou pro 

mateřské i základní školy se stala práce s veřejností a prezentace škol. Této oblasti                         

je v současnosti věnována značná pozornost. Doporučuji managementu škol tuto oblast dále 

                                               
4 ŠVP = Školský Vzdělávací Program
5 TVP = Třídní Vzdělávací Program
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rozvíjet. Je nejen rozhodujícím faktorem, ale také základním stavebním kamenem,                    

který ovlivňuje existenci škol. 

 Jaké jsou vztahy ředitele a zaměstnanců škol? Je ředitel od pedagogů vzdálen nebo se 

s nimi snaží komunikovat, řešit každodenní problémy? Dbá ředitel na další odborné 

pedagogické a manažerské vzdělání?

   Na základě dotazníkového šetření jsem dospěla k závěrům, že klima školy ovlivňuje 

spokojenost pracovníků, ředitelé s nimi komunikují, řeší každodenní problémy, zajímají se             

o jejich další vzdělávání a rozvoj. Doporučuji dát větší prostor pro vyjadřování a další návrhy 

pracovníků, vzájemné sdílení zkušeností.

   V celém tomto procesu mají nezastupitelnou úlohu ředitelé škol. Jejich úloha v utváření 

kultury školy je rozhodující, nezastupitelná, prvořadá. Je to dáno i novými požadavky               

na úlohu ředitele školy, která spočívá především v jeho osobnosti. Být dobrým ředitelem 

znamená utvářet kulturu školy, být zainteresován v celém tomto procesu, vtáhnout celý 

kolektiv školy do celého dění a vést ho vytyčeným směrem k stanoveným cílům,                      

které přispívají k rozvoji školy.

   Školy v nových podmínkách demokratické společnosti spolupracují s potenciálními 

partnery, institucemi, veřejností, zřizovatelem. Chtějí  být  ,,viděni na veřejnosti“ a chtějí, 

aby se o jejich aktivitách nad rámec školy ,,hovořilo“. Kladné hodnocení v očích veřejnosti, 

zájem o školu, její naplněnost, spokojenost celého pracovního kolektivu, to jsou základní 

priority v práci ředitele školy. 

   Na základě dotazníkového šetření a na základě vlastních poznatků jsem došla 

k přesvědčení, že ve školách lze vidět velký potencionál pro rozvoj kultury školy a úlohu 

ředitele školy v procesu jejího utváření. Ředitelé si uvědomují hlavní hodnoty a také jsou si 

vědomi své odpovědnosti za chod základních procesů ve škole. Důraz by měli klást na otázky 

důvěryhodnosti odpovědí uvedených v dotaznících, následně vyhodnocených kulturních 

mezer nebo také na názory pracovníků při hodnocení aktuálního stavu školského zařízení. 

Domnívám se, že není důvod pochybovat o tom, že pro chod školy a její kulturu je důležité, 

jak ředitelé nahlížejí na oblast řízení, jak vnímají svoji řídící práci s ohledem na reálnou 

situaci v jejich škole.

   Kultura školy je odrazem toho, v co lidé věří, co považují za správné a je tudíž klíčovým

faktorem rozvoje školy. Poznávání vlastní kultury školy vede ředitele k diskusím, co zjištěný 

stav pro školu znamená, k dalším krokům v rozhodování, jak ji zachovávat či určitým směrem 

rozvíjet. V dotazníkovém šetření se ukázalo, že otevřenost školy a kultura školy nepatří 
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v žádném případě mezi oblasti, které jsou pro vedení školy snadným úkolem. V posledních 

letech je na tuto problematiku vyvíjen poměrně silný tlak a školy se v tomto směru opravdu 

snaží o změnu k lepšímu. Zejména bych doporučila managementu MŠ, ZŠ a společných 

subjektů MŠ a ZŠ lepší spolupráci v oblasti vzájemné informovanosti a spolupráce (vzájemné 

návštěvy, seznámení se základními dokumenty škol- ŠVP, TVP).

   Kultura školy je sice setrvačná, ale mění se v čase. Mají-li být školy dlouhodobě úspěšné 

ve své práci, pak musí udržet povědomí o tom, na jaké kulturní úrovni se nacházejí a co to 

znamená pro potřeby a možnosti jejich rozvoje.                                                                               
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Příloha č.1:

Dotazník pro hodnocení kultury školy

Otázka 
č.

FAKTOR 1 2 3 4 5

1 SPOLEČNÉ 
CÍLE

Žádné povědomí o 
cílech školy, 
neúčast na 
plánování

Malá znalost cílů a 
nízká účast na 

plánování

Průměrné 
povědomí o cílech, 
možnost účasti na 

plánování

Dobrá znalost cílů, 
účast na společném 

plánování

Úplná znalost 
společných cílů, 
jasná orientace, 
společný plán

2
DŮVÉRA VE 

VEDENÍ 
ŠKOLY

Nedůvěra ve vedení 
školy

Nízká důvěra ve 
vedení školy

Průměrná či 
částečná důvěra ve 

vedení školy

Většina sboru věří 
vedení školy

Vysoká důvěra ve 
vedení školy

3

PŘEVLÁDA-
JÍCÍ STYL 
ŘÍZENÍ VE 
VZTAHU 
K LIDEM

Neexistuje možnost 
spoluúčasti na 

řízení a 
rozhodování

Jsou omezené 
možnosti vyjádření 
se, názory jiných se 
berou v úvahu jen 

zřídka

Lidé mají možnost 
se k věcem 

vyjádřit, někdy je 
to bráno v úvahu 
při rozhodování

Vedení obvykle 
k názorům 

pracovníků hodně 
přihlíží a využívá je 

i při rozhodování

Pracovníci mají 
vždy možnost se 

vyjádřit k důležitým 
otázkám, je velká 
snaha dosáhnout 

v zásadních věcech 
konsensu

4

REŽIM 
ŠKOLY

A ORGA-
NIZAČNÍ 

STRUKTU-
RA

O režimu nelze 
mluvit, nefunkční 

struktura

Formální režim i 
struktura nejsou 

dodržovány, 
delegování 
nefunguje

Režim a struktura 
s některými 

problémy, klady i 
zápory

Dobrý režim školy 
s fungující 
organizační 
strukturou

Velmi dobře 
zaběhlý a 

dodržovaný režim, 
funkční struktura 
včetně delegování 

pravomocí

5

ZAMĚŘENÍ 
VEDENÍ NA 
PRACOVNÍ 

ÚKOLY

Je zde velmi nízká 
orientace na výkon

Výkonové 
ukazatele a 

výsledky práce 
nejsou hlavní

Výsledky a výkony 
se sledují někdy 

více, někdy méně

Výsledkům a 
výkonnosti se 
věnuje náležitá 

pozornost

Škola je vysoce 
orientovaná na 

výkon, plnění úkolů 
se velmi sleduje

6
KONTROLA

Chybí účinná 
kontrola téměř 
všeho a všech

Kontrola je 
zaměřená pouze na 
vyhledávání viníků

Kontrola je 
průměrně přísná a 

intenzivní 
s průměrným 
zaměřením na 

všechny

Kontrola je na dobré 
úrovni, hledají se i 
příčiny problému, 

nejen viníci

Kontrola je 
systematická a 

kvalitní, zaměřená 
na hledání příčin i 

na prevenci, 
postihuje vše

7
MOTIVACE 
PRACOV-

NÍKŮ

Motivaci se 
nepřikládá žádný 

význam

Lidé jsou 
minimálně 

motivováni k práci

Motivace 
pracovníků je 

průměrná

Motivace 
pracovníků je na 

dobré úrovni

Motivace ve škole 
vede k vysokému 

nasazení, má 
systém

8

KOMUNI-
KACE

A INFOR-
MOVANOST 
PRACOVNÍK

Ů ŠKOLY

Minimální 
informovanost, 

závažné problémy 
v komunikaci

Špatná 
informovanost, 

důležité informace 
dost často chybí

Střední 
informovanost, 

občas se objevuje 
zadržování 

určitých informací

Dobrá 
informovanost, 
pracovníci mají 

potřebné informace, 
komunikace bez 

problémů

Výborná 
informovanost, 

komunikace 
probíhá jak shora 

dolu, tak zdola 
nahoru i 

horizontálně

9

KOMUNI-
KACE 

ŠKOLY 
S OKOLÍM
A RODIČI

Nedostatečná, 
vykazuje řadu 
nedostatků a 

nedorozumění

Škola se jí věnuje 
málo, je 

podprůměrná

Je asi dostatečná, 
jsou zde příležitosti 

pro zlepšení

Je dobrá, zaměřená 
především na rodiče

Velmi kvalitní, 
škola věnuje velkou 

pozornost 
komunikaci 
s partnery a 

zejména s rodiči

10 INOVATIV-
NOST

Projevy 
inovativnosti 

prakticky nejsou, 
není podpora

Inovativnost 
pracovníků se 

nevyžaduje, malá 
inovativnost

Inovativnost je jen 
průměrná, 
vyvolaná 

naléhavou nutností

Inovnativnost 
pracovníků je všude 

patrná, je ceněna

Mimořádná 
inovativnost, škola 
je považována za 

průkopníka

11
ROZVOJ 
UČITELŮ

Neexistuje jasná 
personální politika, 

DVPP se 
nepodporuje

Personální politika 
je založena na 
intuici, DVPP 

téměř neprobíhá

Personální politika 
existuje spis na 

papíře, v praxi se 
hodně porušuje, 

OVPP se přikládá 
malý význam

Jasná personální 
politika, která se 

v zásadě dodržuje a 
podporuje včetně 

DVPP

Jasná personální 
politika, vysoká 
podpora rozvoje 
učitelů a DVPP

12 PRACOVNÍ 
PODMÍNKY 
PRO VÝUKU

Velmi špatně, 
neodpovídají 

zákonným normám

Špatně, v určitých 
případech 

neodpovídají

Průměrně, něco by 
mohlo být určitě i 

lepší

Dobré pracovní 
podmínky pro práci 

učitelů

Vynikající pracovní 
podmínky, které 
berou v úvahu do 

určité míry 
individuální 
požadavky

13
ESTETICKÉ 
PROSTŘEDÍ 
A POŘÁDEK

Velmi špatná 
estetická úroveň, 
nepořádek a špína

Špatná estetická 
úroveň včetně 

problémů 
s hygienou a 

úklidem

Vcelku dobrá 
estetická úroveň, 

čistota

Velmi dobrá 
estetická úroveň bez 

problémů

Výjimečná 
estetická úroveň 

pracovišť i 
pracovníků, která 

nepodporuje image
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14

VZTAHY 
MEZI 

PRACOV-
NÍKY

Špatné vztahy 
některé až 

nepřátelské

Vztahy nejsou 
vyrovnané, 

spolupráce nízká

Vztahy umožňují 
potřebnou 
spolupráci

Vztahy jsou dobré, 
pracovníci 

spolupracují

Výborné vztahy, 
atmosféra týmové 

spolupráce

15

VZTAHY 
MEZI 

UČITELI
A ŽÁKY

Vztahy jsou špatné, 
vyskytují se i 

závažné problémy

Vztahy mohou být 
lepší, často se 

vyskytují problémy

Interakce je 
průměrná s výkyvy 

na obě strany

Dobré vztahy 
přispívají k pohodě 

při výuce

Výborné vztahy a 
atmosféra důvěry 

přispívají 
k výsledkům

16
OČEKÁVÁ-NÍ 
VÝSLEDKŮ 
VZDĚLÁNÍ

Neočekávají se 
dobré výsledky, 

nezájem

Nízké očekávání 
výsledku 

vzdělávání

Očekává se 
dosažení standardu

Očekává se dosažení 
nadprůměrných 

výsledků

Vysoké očekávání 
výborných a 
vynikajících 

výsledků výuky

Dotazník Kilmann-Saxtonovy kulturní mezery (Kilmann, Saxton, Sempra J978)

Pokyny k vyplnění

1) kroužkem označte hodnocení faktoru – současný stav, 
    kroužek umístěte do vybraného pole

2)  křížkem označte hodnocení faktoru – požadovaný stav (očekávaný stav)
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Příloha č.2:
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Příloha č.3:

ORIENTAČNÍ DOTAZNÍK RESPONDENTA

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

ŠKOLA

mateřská škola

společný subjekt MŠ  a ZŠ

ZŠ

ŠKOLA

státní

soukromá

církevní

VĚK

20-30 let

30-40 let

40-50 let

50 a více let

DOTAZNÍK Č.1:

otázka č. ano 
spíše 
ano spíše ne ne

1. Otevírá se vaše škola veřejnosti?

2.
Pořádá škola v rámci činnosti akce, při kterých 
se zviditelňuje?

3. Spolupracuje škola s ostatními institucemi?

4.
Využívá škola k vlastní prezentaci tiskoviny, 
www stránky, média?

5. Vzděláváte se v oblasti managementu?

6.
Spolupracuje vaše škola se ZŠ nebo opačně 
tj.ZŠ s vaší školou?

7.
Cítí se děti a dospělí v MŠ či ZŠ dobře, 
spokojeně, jistě a bezpečně?

8.
Jsou povinnosti, pravomoci a úkoly všech 
pracovníků jasně vymezeny?

9.
Je vytvořen funkční informační systém, a to jak 
uvnitř školy, tak navenek školy?

10.
Vytváří ředitel(ka) školy ovzduší vzájemné 
důvěry a tolerance?

11.
Zapojuje ředitel(ka) spolupracovníky do řízení 
MŠ?

12.
Vyhodnocuje ředitel(ka) práci všech 
zaměstnanců, pozitivně motivuje a podporuje 
jejich spolupráci?
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Příloha č.4:

DOTAZNÍK - SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY

otázka č. ano
spíše 
ano spíše ne ne

1.
Zajišťuje ředitelka zajišťuje vnější 
informační systém pro rodiče a širší 
veřejnost?

2.
Zpracovává škola plán vzájemné 
spolupráce MŠ a ZŠ (i opačně) ?

3.
Zná MŠ (ZŠ) vzdělávací programy 
ZŠ (MŠ), do kterých děti 
přicházejí?

4.
Seznamuje MŠ učitelky prvních 
tříd s dokumenty MŠ?

5.
Navštěvují učitelky ZŠ v okolí, aby 
se seznámily s jejich prostředím?

6.

Projednávají učitelky s rodiči v 
dostatečném časovém předstihu 
případnou nezralost dítěte k 
docházce do ZŠ?

7.
Nabízí v případě nezralosti MŠ, ZŠ 
odbornou pomoc a konzultace o 
odkladu školní docházky PPP?

8.
Chodí učitelky ZŠ pozorovat děti v 
jejich přirozených činnostech do 
MŠ?

9.
Zasílá MŠ či ZŠ zasílá zřizovateli 
svůj program?
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Příloha č.5:

DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ŠKOLY

otázka č. ano
spíše 
ano spíše ne ne

1.
Stanovilo vedení školy jasnou a 
srozumitelnou vizi, existuje shoda 
na principech školy?

2.

Pracuje vedení, učitelé a ostatní 
pracovníci na vytváření a 
naplňování společné představy o 
budoucí podobě školy - vytváření 
vize školy?

3.

Posuďte otevřenost školy -
spolupráce a komunikace školy s 
rodiči, obcí. Prezentace školy na 
veřejnosti.

4.
Má škola zavedený styl řízení a 
vedení, je zaveden transparentní 
systém motivace pracovníků?

5.
Je možné konstatovat, že naše 
škola je konkurence schopná vůči 
nejbližším školským zařízením?

6.
Jsou vzniklé problémy či konflikty 
řešeny včas, věcně a efektivním 
způsobem?

7.

Podporuje vedení školy osobnostní 
a profesní růst pracovníků školy? 
Vytváří podmínky pro další 
vzdělávání a rozvoj pracovníků?

8.

Shodují se vedení a zaměstnanci se 
symboly školy, hlásí se ke své 
škole? Tradují se zvyky a pravidla 
při společném setkání?

9.

Podporuje vedení školy u 
zaměstnanců výměnu zkušeností, 
profesionální dialog a spolupráci 
mezi kolegy - učiteli?

10.

Využívá vedení školy public 
relations jako prostředek vnější 
propagace školy a image jako
prostředku vnitřní propagace 
školy?
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Příloha č.6: Vyhodnocení dotazníku podle věkových skupin

VĚK 20-30 let
aritmet. směrodat.

ano spíše ano spíše ne ne ano spíše ano spíše ne ne průměr odchylka
1. 4 2 0 0 16 6 0 0 3,667 0,267 0,516 3,667 ± 0,413
2. 4 2 0 0 16 6 0 0 3,667 0,267 0,516 3,667 ± 0,413
3. 5 1 0 0 20 3 0 0 3,833 0,167 0,408 3,833 ± 0,327
4. 5 1 0 0 20 3 0 0 3,833 0,167 0,408 3,833 ± 0,327
5. 3 2 1 0 12 6 2 0 3,333 0,667 0,816 3,333 ± 0,653
6. 5 1 0 0 20 3 0 0 3,833 0,167 0,408 3,833 ± 0,327
7. 4 2 0 0 16 6 0 0 3,667 0,267 0,516 3,667 ± 0,413

8. 5 1 0 0 20 3 0 0 3,833 0,167 0,408 3,833 ± 0,327
9. 4 2 0 0 16 6 0 0 3,667 0,267 0,516 3,667 ± 0,413

10. 5 1 0 0 20 3 0 0 3,833 0,167 0,408 3,833 ± 0,327
11. 4 2 0 0 16 6 0 0 3,667 0,267 0,516 3,667 ± 0,413
12. 4 2 0 0 16 6 0 0 3,667 0,267 0,516 3,667 ± 0,413

1. 4 2 0 0 16 6 0 0 3,667 0,267 0,516 3,667 ± 0,413
2. 3 2 1 0 12 6 2 0 3,333 0,667 0,816 3,333 ± 0,653
3. 2 3 1 0 8 9 2 0 3,167 0,567 0,753 3,167 ± 0,602
4. 2 1 2 1 8 3 4 1 2,667 1,467 1,211 2,667 ± 0,969
5. 2 3 1 0 8 9 2 0 3,167 0,567 0,753 3,167 ± 0,602
6. 5 1 0 0 20 3 0 0 3,833 0,167 0,408 3,833 ± 0,327
7. 5 0 0 0 20 0 0 0 4,000 0,000 0,000 4,000 ± 0,000
8. 1 0 5 1 4 0 10 1 2,143 0,810 0,900 2,143 ± 0,667
9. 4 1 0 1 16 3 0 1 3,333 1,467 1,211 3,333 ± 0,969

1. 3 3 0 0 12 9 0 0 3,500 0,300 0,548 3,500 ± 0,438
2. 3 3 0 0 12 9 0 0 3,500 0,300 0,548 3,500 ± 0,438
3. 4 2 0 0 16 6 0 0 3,667 0,267 0,516 3,667 ± 0,413

4. 4 1 1 0 16 3 2 0 3,500 0,700 0,837 3,500 ± 0,669
5. 3 3 0 0 12 9 0 0 3,500 0,300 0,548 3,500 ± 0,438
6. 2 4 0 0 8 12 0 0 3,333 0,267 0,516 3,333 ± 0,413
7. 5 0 1 0 20 0 2 0 3,667 0,667 0,816 3,667 ± 0,653
8. 6 0 0 0 24 0 0 0 4,000 0,000 0,000 4,000 ± 0,000
9. 4 2 0 0 16 6 0 0 3,667 0,267 0,516 3,667 ± 0,413

10. 1 2 2 1 4 6 4 1 2,500 1,100 1,049 2,500 ± 0,839

počet odpovědí bodové ohodnocení
č.ot.

interval spolehlivosti s 
pravděpodobností 95%

rozptyl

D
o
ta

z
n
ík

 č
.1

D
o
ta

z
n
ík

 č
.2

D
o
ta

z
n
ík

 č
.3

VĚK 30-40 let
aritmet. směrodat.

ano spíše ano spíše ne ne ano spíše ano spíše ne ne průměr odchylka
1. 7 4 0 0 28 12 0 0 3,636 0,255 0,505 3,636 ± 0,298
2. 7 3 1 0 28 9 2 0 3,545 0,473 0,688 3,545 ± 0,406
3. 8 3 0 0 32 9 0 0 3,727 0,218 0,467 3,727 ± 0,276
4. 7 2 2 0 28 6 4 0 3,455 0,673 0,820 3,455 ± 0,485
5. 5 5 1 0 20 15 2 0 3,364 0,455 0,674 3,364 ± 0,398
6. 9 2 0 0 36 6 0 0 3,818 0,164 0,405 3,818 ± 0,239
7. 8 3 0 0 32 9 0 0 3,727 0,218 0,467 3,727 ± 0,276

8. 9 2 0 0 36 6 0 0 3,818 0,164 0,405 3,818 ± 0,239
9. 8 2 1 0 32 6 2 0 3,636 0,455 0,674 3,636 ± 0,398

10. 9 2 0 0 36 6 0 0 3,818 0,164 0,405 3,818 ± 0,239
11. 9 2 0 0 36 6 0 0 3,818 0,164 0,405 3,818 ± 0,239
12. 8 3 0 0 32 9 0 0 3,727 0,218 0,467 3,727 ± 0,276

1. 6 5 0 0 24 15 0 0 3,545 0,273 0,522 3,545 ± 0,309
2. 3 2 5 1 12 6 10 1 2,636 1,055 1,027 2,636 ± 0,607
3. 2 4 5 0 8 12 10 0 2,727 0,618 0,786 2,727 ± 0,465
4. 2 2 4 3 8 6 8 3 2,273 1,218 1,104 2,273 ± 0,652
5. 3 6 1 1 12 18 2 1 3,000 0,800 0,894 3,000 ± 0,529
6. 8 2 1 0 32 6 2 0 3,636 0,455 0,674 3,636 ± 0,398
7. 7 3 1 0 28 9 2 0 3,545 0,473 0,688 3,545 ± 0,406
8. 1 2 6 2 4 6 12 2 2,182 0,764 0,874 2,182 ± 0,516
9. 1 1 2 7 4 3 4 7 1,636 1,055 1,027 1,636 ± 0,607

1. 8 3 0 0 32 9 0 0 3,727 0,218 0,467 3,727 ± 0,276
2. 8 3 0 0 32 9 0 0 3,727 0,218 0,467 3,727 ± 0,276
3. 5 6 0 0 20 18 0 0 3,455 0,273 0,522 3,455 ± 0,309

4. 8 3 0 0 32 9 0 0 3,727 0,218 0,467 3,727 ± 0,276
5. 4 4 1 2 16 12 2 2 2,909 1,291 1,136 2,909 ± 0,671
6. 7 4 0 0 28 12 0 0 3,636 0,255 0,505 3,636 ± 0,298
7. 9 2 0 0 36 6 0 0 3,818 0,164 0,405 3,818 ± 0,239
8. 7 4 0 0 28 12 0 0 3,636 0,255 0,505 3,636 ± 0,298
9. 7 4 0 0 28 12 0 0 3,636 0,255 0,505 3,636 ± 0,298

10. 3 7 1 0 12 21 2 0 3,182 0,364 0,603 3,182 ± 0,356

počet odpovědí bodové ohodnocení
rozptyl

interval spolehlivosti s 
pravděpodobností 95%

č.ot.

D
o
ta

z
n
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n
ík

 č
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n
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 č
.3
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VĚK 40-50 let
aritmet. směrodat.

ano spíše ano spíše ne ne ano spíše ano spíše ne ne průměr odchylka
1. 19 10 0 0 76 30 0 0 3,655 0,234 0,484 3,655 ± 0,176
2. 21 8 0 0 84 24 0 0 3,724 0,207 0,455 3,724 ± 0,166
3. 19 6 4 0 76 18 8 0 3,517 0,544 0,738 3,517 ± 0,269
4. 20 8 1 0 80 24 2 0 3,655 0,305 0,553 3,655 ± 0,201
5. 22 5 0 2 88 15 0 2 3,621 0,672 0,820 3,621 ± 0,298
6. 23 4 2 0 92 12 4 0 3,724 0,350 0,591 3,724 ± 0,215
7. 16 13 0 0 64 39 0 0 3,552 0,256 0,506 3,552 ± 0,184

8. 24 2 2 0 96 6 4 0 3,786 0,323 0,568 3,786 ± 0,210
9. 20 9 0 0 80 27 0 0 3,690 0,222 0,471 3,690 ± 0,171

10. 21 8 0 0 84 24 0 0 3,724 0,207 0,455 3,724 ± 0,166
11. 15 4 10 0 60 12 20 0 3,172 0,862 0,928 3,172 ± 0,338
12. 18 10 1 0 72 30 2 0 3,586 0,323 0,568 3,586 ± 0,207

1. 23 4 2 0 92 12 4 0 3,724 0,350 0,591 3,724 ± 0,215
2. 18 3 4 4 72 9 8 4 3,207 1,313 1,146 3,207 ± 0,417
3. 9 7 10 3 36 21 20 3 2,759 1,047 1,023 2,759 ± 0,372
4. 11 8 5 6 44 24 10 6 2,800 1,338 1,157 2,800 ± 0,414
5. 10 7 8 4 40 21 16 4 2,793 1,170 1,082 2,793 ± 0,394
6. 24 5 0 0 96 15 0 0 3,828 0,148 0,384 3,828 ± 0,140
7. 23 4 1 0 92 12 2 0 3,786 0,249 0,499 3,786 ± 0,185
8. 6 0 4 19 24 0 8 19 1,759 1,475 1,215 1,759 ± 0,442
9. 16 3 3 7 64 9 6 7 2,966 1,677 1,295 2,966 ± 0,471

1. 27 2 0 0 108 6 0 0 3,931 0,067 0,258 3,931 ± 0,094
2. 23 6 0 0 92 18 0 0 3,793 0,170 0,412 3,793 ± 0,150
3. 19 8 2 0 76 24 4 0 3,586 0,394 0,628 3,586 ± 0,228

4. 18 8 3 0 72 24 6 0 3,517 0,473 0,688 3,517 ± 0,250
5. 19 6 4 0 76 18 8 0 3,517 0,544 0,738 3,517 ± 0,269
6. 14 15 0 0 56 45 0 0 3,483 0,259 0,509 3,483 ± 0,185
7. 26 2 1 0 104 6 2 0 3,862 0,195 0,441 3,862 ± 0,161
8. 21 7 1 0 84 21 2 0 3,690 0,293 0,541 3,690 ± 0,197
9. 23 6 0 0 92 18 0 0 3,793 0,170 0,412 3,793 ± 0,150

10. 17 2 7 3 68 6 14 3 3,138 1,266 1,125 3,138 ± 0,410

rozptyl
počet odpovědí bodové ohodnocení interval spolehlivosti s 

pravděpodobností 95%
č.ot.

D
o
ta

z
n
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 č
.1
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ta
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o
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VĚK 50 a více let
bodový směrodat.

ano spíše ano spíše ne ne ano spíše ano spíše ne ne průměr odchylka
1. 17 10 0 0 68 30 0 0 3,630 0,242 0,492 3,630 ± 0,186
2. 22 5 0 0 88 15 0 0 3,815 0,157 0,396 3,815 ± 0,149
3. 19 8 0 0 76 24 0 0 3,704 0,217 0,465 3,704 ± 0,176
4. 23 4 0 0 92 12 0 0 3,852 0,131 0,362 3,852 ± 0,137
5. 15 8 1 3 60 24 2 3 3,296 0,986 0,993 3,296 ± 0,375
6. 25 2 0 0 100 6 0 0 3,926 0,071 0,267 3,926 ± 0,101
7. 15 12 0 0 60 36 0 0 3,556 0,256 0,506 3,556 ± 0,191

8. 18 9 0 0 72 27 0 0 3,667 0,231 0,480 3,667 ± 0,181
9. 15 12 0 0 60 36 0 0 3,556 0,256 0,506 3,556 ± 0,191

10. 20 7 0 0 80 21 0 0 3,741 0,199 0,447 3,741 ± 0,168
11. 11 13 3 0 44 39 6 0 3,296 0,447 0,669 3,296 ± 0,252
12. 12 15 0 0 48 45 0 0 3,444 0,256 0,506 3,444 ± 0,191

1. 21 4 2 0 84 12 4 0 3,704 0,370 0,609 3,704 ± 0,230
2. 12 7 7 1 48 21 14 1 3,111 0,872 0,934 3,111 ± 0,352
3. 7 9 6 5 28 27 12 5 2,667 1,154 1,074 2,667 ± 0,405
4. 4 8 6 9 16 24 12 9 2,259 1,199 1,095 2,259 ± 0,413
5. 11 6 5 5 44 18 10 5 2,852 1,362 1,167 2,852 ± 0,440
6. 22 5 0 0 88 15 0 0 3,815 0,157 0,396 3,815 ± 0,149
7. 23 3 1 0 92 9 2 0 3,815 0,234 0,483 3,815 ± 0,182
8. 5 6 6 10 20 18 12 10 2,222 1,333 1,155 2,222 ± 0,436
9. 9 8 2 8 36 24 4 8 2,667 1,538 1,240 2,667 ± 0,468

1. 22 5 0 0 88 15 0 0 3,815 0,157 0,396 3,815 ± 0,149
2. 13 10 4 0 52 30 8 0 3,333 0,538 0,734 3,333 ± 0,277
3. 19 8 0 0 76 24 0 0 3,704 0,217 0,465 3,704 ± 0,176

4. 13 10 4 0 52 30 8 0 3,333 0,538 0,734 3,333 ± 0,277
5. 10 14 3 0 40 42 6 0 3,259 0,430 0,656 3,259 ± 0,247
6. 13 14 0 0 52 42 0 0 3,481 0,259 0,509 3,481 ± 0,192
7. 21 6 0 0 84 18 0 0 3,778 0,179 0,424 3,778 ± 0,160
8. 20 7 0 0 80 21 0 0 3,741 0,199 0,447 3,741 ± 0,168
9. 14 12 1 0 56 36 2 0 3,481 0,336 0,580 3,481 ± 0,219

10. 12 11 2 2 48 33 4 2 3,222 0,795 0,892 3,222 ± 0,336
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Příloha č.7: Vyhodnocení dotazníku podle pracoviště

MŠ

aritmet. směrodat.
ano spíše ano spíše ne ne ano spíše ano spíše ne ne průměr odchylka

1. 25 10 0 0 100 30 0 0 3,71 0,210 0,458 3,714 ± 0,152
2. 22 12 1 0 88 36 2 0 3,60 0,306 0,553 3,600 ± 0,183
3. 24 11 0 0 96 33 0 0 3,69 0,222 0,471 3,686 ± 0,156
4. 27 6 2 0 108 18 4 0 3,71 0,328 0,572 3,714 ± 0,190
5. 20 11 2 2 80 33 4 2 3,40 0,718 0,847 3,400 ± 0,281
6. 30 3 2 0 120 9 4 0 3,80 0,282 0,531 3,800 ± 0,176
7. 24 11 0 0 96 33 0 0 3,69 0,222 0,471 3,686 ± 0,156
8. 27 7 0 0 108 21 0 0 3,79 0,168 0,410 3,794 ± 0,138
9. 21 14 0 0 84 42 0 0 3,60 0,247 0,497 3,600 ± 0,165
10. 24 11 0 0 96 33 0 0 3,69 0,222 0,471 3,686 ± 0,156
11. 16 16 3 0 64 48 6 0 3,37 0,417 0,646 3,371 ± 0,214
12. 20 15 0 0 80 45 0 0 3,57 0,252 0,502 3,571 ± 0,166

1. 29 5 1 0 116 15 2 0 3,80 0,224 0,473 3,800 ± 0,157
2. 16 3 14 2 64 9 28 2 2,94 1,114 1,056 2,943 ± 0,350
3. 5 10 13 7 20 30 26 7 2,37 0,946 0,973 2,371 ± 0,322
4. 3 12 8 13 12 36 16 13 2,14 1,037 1,018 2,139 ± 0,333
5. 14 10 4 7 56 30 8 7 2,89 1,339 1,157 2,886 ± 0,383
6. 31 4 0 0 124 12 0 0 3,89 0,104 0,323 3,886 ± 0,107
7. 29 4 1 0 116 12 2 0 3,82 0,210 0,459 3,824 ± 0,154
8. 1 0 11 23 4 0 22 23 1,40 0,424 0,651 1,400 ± 0,216
9. 14 5 3 13 56 15 6 13 2,57 1,840 1,357 2,571 ± 0,449

1. 26 9 0 0 104 27 0 0 3,74 0,197 0,443 3,743 ± 0,147
2. 19 15 1 0 76 45 2 0 3,51 0,316 0,562 3,514 ± 0,186
3. 20 15 0 0 80 45 0 0 3,57 0,252 0,502 3,571 ± 0,166
4. 22 11 2 0 88 33 4 0 3,57 0,370 0,608 3,571 ± 0,201
5. 14 14 5 2 56 42 10 2 3,14 0,773 0,879 3,143 ± 0,291
6. 17 18 0 0 68 54 0 0 3,49 0,257 0,507 3,486 ± 0,168
7. 30 4 1 0 120 12 2 0 3,83 0,205 0,453 3,829 ± 0,150
8. 23 11 1 0 92 33 2 0 3,63 0,299 0,547 3,629 ± 0,181
9. 24 10 1 0 96 30 2 0 3,66 0,291 0,539 3,657 ± 0,179
10. 18 11 5 1 72 33 10 1 3,31 0,692 0,832 3,314 ± 0,276
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MŠ+ZŠ

aritmet. směrodat.
ano spíše ano spíše ne ne ano spíše ano spíše ne ne průměr odchylka

1. 9 5 0 0 36 15 0 0 3,64 0,247 0,497 3,643 ± 0,260
2. 12 2 0 0 48 6 0 0 3,86 0,132 0,363 3,857 ± 0,190
3. 10 2 2 0 40 6 4 0 3,57 0,571 0,756 3,571 ± 0,396
4. 12 2 0 0 48 6 0 0 3,86 0,132 0,363 3,857 ± 0,190
5. 9 3 1 1 36 9 2 1 3,43 0,879 0,938 3,429 ± 0,491
6. 11 3 0 0 44 9 0 0 3,79 0,181 0,426 3,786 ± 0,223
7. 7 7 0 0 28 21 0 0 3,50 0,269 0,519 3,500 ± 0,272
8. 10 3 1 0 40 9 2 0 3,64 0,401 0,633 3,643 ± 0,332
9. 10 4 0 0 40 12 0 0 3,71 0,220 0,469 3,714 ± 0,246
10. 11 3 0 0 44 9 0 0 3,79 0,181 0,426 3,786 ± 0,223
11. 7 3 4 0 28 9 8 0 3,21 0,797 0,893 3,214 ± 0,468
12. 7 6 1 0 28 18 2 0 3,43 0,418 0,646 3,429 ± 0,339

1. 12 1 1 0 48 3 2 0 3,79 0,335 0,579 3,786 ± 0,303
2. 9 2 2 1 36 6 4 1 3,36 1,016 1,008 3,357 ± 0,528
3. 7 4 2 1 28 12 4 1 3,21 0,951 0,975 3,214 ± 0,511
4. 6 4 2 2 24 12 4 2 3,00 1,231 1,109 3,000 ± 0,581
5. 6 3 4 1 24 9 8 1 3,00 1,077 1,038 3,000 ± 0,544
6. 11 2 1 0 44 6 2 0 3,71 0,374 0,611 3,714 ± 0,320
7. 11 1 2 0 44 3 4 0 3,64 0,555 0,745 3,643 ± 0,390
8. 4 4 1 5 16 12 2 5 2,50 1,654 1,286 2,500 ± 0,674
9. 4 2 0 8 16 6 0 8 2,14 1,978 1,406 2,143 ± 0,737

1. 13 1 0 0 52 3 0 0 3,93 0,071 0,267 3,929 ± 0,140
2. 11 2 1 0 44 6 2 0 3,71 0,374 0,611 3,714 ± 0,320
3. 11 2 1 0 44 6 2 0 3,71 0,374 0,611 3,714 ± 0,320
4. 8 4 2 0 32 12 4 0 3,43 0,571 0,756 3,429 ± 0,396
5. 8 5 1 0 32 15 2 0 3,50 0,423 0,650 3,500 ± 0,341
6. 8 6 0 0 32 18 0 0 3,57 0,264 0,514 3,571 ± 0,269
7. 11 2 1 0 44 6 2 0 3,71 0,374 0,611 3,714 ± 0,320
8. 11 3 0 0 44 9 0 0 3,79 0,181 0,426 3,786 ± 0,223
9. 10 4 0 0 40 12 0 0 3,71 0,220 0,469 3,714 ± 0,246
10. 6 2 3 3 24 6 6 3 2,79 1,566 1,251 2,786 ± 0,656
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ZŠ

aritmet. směrodat.
ano spíše ano spíše ne ne ano spíše ano spíše ne ne průměr odchylka

1. 13 11 0 0 52 33 0 0 3,54 0,259 0,509 3,542 ± 0,204
2. 20 4 0 0 80 12 0 0 3,83 0,145 0,381 3,833 ± 0,152
3. 17 5 2 0 68 15 4 0 3,63 0,418 0,647 3,625 ± 0,259
4. 16 7 1 0 64 21 2 0 3,63 0,332 0,576 3,625 ± 0,230
5. 16 6 0 2 64 18 0 2 3,50 0,783 0,885 3,500 ± 0,354
6. 21 3 0 0 84 9 0 0 3,88 0,114 0,338 3,875 ± 0,135
7. 12 12 0 0 48 36 0 0 3,50 0,261 0,511 3,500 ± 0,204
8. 19 4 1 0 76 12 2 0 3,75 0,283 0,532 3,750 ± 0,213
9. 16 7 1 0 64 21 2 0 3,63 0,332 0,576 3,625 ± 0,230
10. 20 4 0 0 80 12 0 0 3,83 0,145 0,381 3,833 ± 0,152
11. 16 2 6 0 64 6 12 0 3,42 0,775 0,881 3,417 ± 0,352
12. 15 9 0 0 60 27 0 0 3,63 0,245 0,495 3,625 ± 0,198

1. 13 9 2 0 52 27 4 0 3,46 0,433 0,658 3,458 ± 0,263
2. 11 9 1 3 44 27 2 3 3,17 1,014 1,007 3,167 ± 0,403
3. 8 9 7 0 32 27 14 0 3,04 0,650 0,806 3,042 ± 0,323
4. 10 3 7 4 40 9 14 4 2,79 1,389 1,179 2,792 ± 0,472
5. 6 9 7 2 24 27 14 2 2,79 0,868 0,932 2,792 ± 0,373
6. 17 7 0 0 68 21 0 0 3,71 0,216 0,464 3,708 ± 0,186
7. 18 5 0 0 72 15 0 0 3,78 0,178 0,422 3,783 ± 0,172
8. 8 4 9 4 32 12 18 4 2,64 1,240 1,114 2,640 ± 0,437
9. 12 6 4 2 48 18 8 2 3,17 1,014 1,007 3,167 ± 0,403

1. 21 3 0 0 84 9 0 0 3,88 0,114 0,338 3,875 ± 0,135
2. 17 5 2 0 68 15 4 0 3,63 0,418 0,647 3,625 ± 0,259
3. 16 7 1 0 64 21 2 0 3,63 0,332 0,576 3,625 ± 0,230
4. 13 7 4 0 52 21 8 0 3,38 0,592 0,770 3,375 ± 0,308
5. 14 8 2 0 56 24 4 0 3,50 0,435 0,659 3,500 ± 0,264
6. 11 13 0 0 44 39 0 0 3,46 0,259 0,509 3,458 ± 0,204
7. 20 4 0 0 80 12 0 0 3,83 0,145 0,381 3,833 ± 0,152
8. 20 4 0 0 80 12 0 0 3,83 0,145 0,381 3,833 ± 0,152
9. 14 10 0 0 56 30 0 0 3,58 0,254 0,504 3,583 ± 0,201
10. 9 9 4 2 36 27 8 2 3,04 0,911 0,955 3,042 ± 0,382
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Příloha č.8: Vyhodnocení dotazníku podle odpovědí

aritmet. směrodat.
ano spíše ano spíše ne ne ano spíše ano spíše ne ne průměr odchylka

1. 47 26 0 0 188 78 0 0 3,64 0,232 0,482 3,644 ± 0,111
2. 54 18 1 0 216 54 2 0 3,73 0,229 0,479 3,726 ± 0,110
3. 51 18 4 0 204 54 8 0 3,64 0,344 0,586 3,644 ± 0,134
4. 55 15 3 0 220 45 6 0 3,71 0,291 0,540 3,712 ± 0,124
5. 45 20 3 5 180 60 6 5 3,44 0,750 0,866 3,438 ± 0,199
6. 62 9 2 0 248 27 4 0 3,82 0,204 0,452 3,822 ± 0,104
7. 43 30 0 0 172 90 0 0 3,59 0,245 0,495 3,589 ± 0,114
8. 56 14 2 0 224 42 4 0 3,75 0,246 0,496 3,750 ± 0,115
9. 47 25 1 0 188 75 2 0 3,63 0,264 0,514 3,630 ± 0,118

10. 55 18 0 0 220 54 0 0 3,75 0,188 0,434 3,753 ± 0,100
11. 39 21 13 0 156 63 26 0 3,36 0,594 0,770 3,356 ± 0,177
12. 42 30 1 0 168 90 2 0 3,56 0,277 0,527 3,562 ± 0,121

1. 54 15 4 0 216 45 8 0 3,68 0,330 0,574 3,685 ± 0,132
2. 36 14 17 6 144 42 34 6 3,10 1,060 1,030 3,096 ± 0,236
3. 20 23 22 8 80 69 44 8 2,75 0,966 0,983 2,753 ± 0,225
4. 19 19 17 19 76 57 34 19 2,51 1,294 1,138 2,514 ± 0,259
5. 26 22 15 10 104 66 30 10 2,88 1,110 1,053 2,877 ± 0,242
6. 59 13 1 0 236 39 2 0 3,79 0,193 0,440 3,795 ± 0,101
7. 58 10 3 0 232 30 6 0 3,77 0,263 0,513 3,775 ± 0,119
8. 13 8 21 32 52 24 42 32 2,03 1,260 1,122 2,027 ± 0,256
9. 30 13 7 23 120 39 14 23 2,68 1,691 1,300 2,685 ± 0,298

1. 39 10 0 0 156 30 0 0 3,80 0,166 0,407 3,796 ± 0,114
2. 30 17 2 0 120 51 4 0 3,57 0,333 0,577 3,571 ± 0,162
3. 31 17 1 0 124 51 2 0 3,61 0,284 0,533 3,612 ± 0,149
4. 30 15 4 0 120 45 8 0 3,53 0,421 0,649 3,531 ± 0,182
5. 22 19 6 2 88 57 12 2 3,24 0,689 0,830 3,245 ± 0,232
6. 25 24 0 0 100 72 0 0 3,51 0,255 0,505 3,510 ± 0,141
7. 41 6 2 0 164 18 4 0 3,80 0,249 0,499 3,796 ± 0,140
8. 34 14 1 0 136 42 2 0 3,67 0,266 0,516 3,673 ± 0,144
9. 34 14 1 0 136 42 2 0 3,67 0,266 0,516 3,673 ± 0,144

10. 24 13 8 4 96 39 16 4 3,16 0,973 0,986 3,163 ± 0,276
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