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Resumé
Závěrečná bakalářská práce se zabývá problematikou komunikačního systému v řídící

práci ředitelky mateřské školy s odloučenými pracovišti.

Snaží se postihnout význam komunikace se zaměřením na interpersonální komunikaci,

tzn.komunikaci mezi vedením školy a jejími zaměstnanci.

Pokouší se zmapovat a porovnat odlišnosti komunikační strategie v řídící práci ředitelky

mateřské školy, která vznikla sloučením několika pracovišť.

Částečně přináší i pohled na problematiku sloučených mateřských škol.

Práce vychází jednak z teoretických východisek zpracované problematiky dle uvedené

odborné  literatury.  Dále  z vlastní  zkušenosti  při  řízení  Mateřských  škol  Dačice,  

z  rozhovoru  s ředitelkami  a  vedoucími  odloučených  pracovišť  a  sběru  dat  formou

dotazníkového šetření, zaměřeného na komunikační systém.

V závěru práce je návrh optimálních komunikačních kanálů pro předávání různých typů

informací.

Résumé
This thesis deals with communication problems in managerial procedure executed by

schoolmistress of nursery school with detached workplaces. 

It  tries  to indicate  the importance of communication with reference to interpersonal

communication, that means the communication between the school management and its

employees. 

The  endeavour  of  this  thesis  is  to  map  and  to  compare  the  divergences  of

communication strategy in managing of  a  nursery school,  which arose from joining

several workplaces. 

Partially, it brings a new look at problems of conjoined nursery schools as well. 

The  thesis  is  based  on  theoretical  resources  according  to  presented  list  of  applied

literature. Further, it is based on own experience with managerial procedure at Mateřské

školy  Dačice,  on  discussion  with  schoolmistresses  and  managers  of  detached

workplaces and on data collection (interview directed at communication system). 

There  is  a  suggestion  at  the  end  of  the  thesis,  providing  optimal  communication

channels for transfer of different information types.  
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ÚVOD - CÍL PRÁCE

Pokles populační křivky v České republice odstartoval proces optimalizace školské sítě,

což se v prvé řadě dotklo mateřských škol.

Optimalizace  spolu  s povinnou právní  subjektivitou  a  inovovanou    zřizovatelskou

povinností stála u zrodu organizační složky, která vznikla sloučením několika pracovišť.

V praxi to znamenalo, že se mateřská škola často sloučila se školou základní nebo se

několik mateřských škol spojilo v jeden právnický subjekt.

V této době  vzniklo několik mateřských škol,  které slučovaly dvě,  tři,  šest,  ale  také

patnáct nebo sedmnáct pracovišť.

Na jedné straně stály jednoznačné a pochopitelné ekonomické důvody, na straně druhé

často obava, jak se tento proces promítne v kvalitě vzdělávacího procesu, v atmosféře

již sehraných pedagogických kolektivů.

Dnes, po více jak dvou letech zkušeností, lze rámcově  posoudit bezprostřední dopad

tohoto procesu na mateřské školy.

Asociace  předškolní  výchovy  uspořádala  na  toto  téma  dotazníkové  šetření,  kde  se

k situaci,  zda  jsou  spokojeni  s daným  stavem  vyjadřovali  respondenti  sloučených

zařízení. „ Překvapujícím údajem bylo, že 54% dotazovaných prezentovalo, že jim tento

stav vyhovuje a 38% naopak uvedlo, že jim tento stav nevyhovuje. Zbytek respondentů

neodpověděl.“1

Určitý úhel pohledu na danou problematiku lze vyčíst i  z vytyčení pozitiv a negativ

sloučených zařízení. Uvedu ta nejčastější, která vyplynula z mé vlastní analýzy situace

v organizaci mateřské školy Dačice a z rozhovoru se ředitelkami tohoto typu zařízení.

               

              

 

  __________________________ 

1  http://www.ucitelskenoviny.cz/obsah_clanku.php?vydani=08&rok=04&odkaz=

   pozitiva.htm
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Pozitiva 

 zřízení ekonomického centra

 samostatné rozhodování v pracovněprávních záležitostech

 možnost porovnání zaměstnanců na jednotlivých pracovištích

 větší rozhodovací pravomoce ředitelky

 možnost množstevních slev

 odpadá konkurence v negativním slova smyslu tzv. boj o děti

 obohacení pedagogické práce - inspirace ostatními školami

 profesní samostatnost

 řešení zástupů v rámci organizace

 organizace prázdninového provozu

 efektivnější hospodaření s finančními prostředky

Negativa

 odlišnost manažerských zásad malých a velkých pracovních týmů

 rivalita mezi sloučenými pracovišti

 rozporuplné informace mezi sloučenými objekty

 ztráta samostatnosti

 komunikační systém

 obslužnost jednotlivých odloučených pracovišť

 kontrolní a hospitační činnost

 narušení určitého pracovního klima

 preference určitých pracovišť

 výše úvazku přímé výchovné práce ředitelky

 nepřipravenost ředitelek – chybí vyšší vzdělání ( ekonomické, právnické, práce

s PC, atd. )
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Pro  minimalizování  většiny  negativních  projevů  je  důležitá  a  nutná  fungující

komunikace mezi vedením školy a jejími zaměstnanci.

Je  zřejmé,  že  největší  tíha  procesu  slučování  mateřských  škol  dopadla  na  personál

školy.  Před  ředitelkou  stál  nelehký  úkol  –  zjistit  informace  o  svých  odloučených

pracovištích. Zmapovat situaci, vytvořit  fungující systém pro všechny zainteresované

strany a pro kvalitní chod školy. Vzhledem k tomu, že některá pracoviště jsou od sebe

vzdálena  i  několik  kilometrů  a  fyzická  přítomnost  ředitelky  na  všech  odloučených

pracovištích  není  možná,  patřilo  k prvním  krokům  vytvoření  efektivního

komunikačního systému.

Sama řídím příspěvkovou organizaci, která vznikla sloučením šesti mateřských škol a

mohu potvrdit, že rozhodující roli v tomto procesu hraje lidský faktor.

Úspěšnost  ve  velké  míře  závisí  na  osobnosti  ředitelky,  na  jejích  organizačních

schopnostech a umění jednat s lidmi.

Lidé jsou ochotni se navzájem ctít a vycházet si vstříc jen pokud najdou společnou řeč.

Cílem této práce je odhalit odlišnosti komunikační strategie velkých pracovních týmů.

Zároveň  se  pokusím  zhodnotit  a  porovnat  úrovně  přenosu  informací  (komunikace)

uvnitř školy, která má jedno pracoviště a mateřské školy s odloučenými pracovišti.

Součástí práce je i vyhodnocení dotazníkového šetření, které přináší na problematiku

vnitřní komunikace pohled z praxe ředitelek oslovených mateřských škol.

Výstupem je návrh optimálních komunikačních kanálů, které mohou vést ke zlepšení

komunikačního systému v organizaci, která slučuje několik pracovišť.
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1. FORMULACE HYPOTÉZ

Pro potřeby této práce budu používat následující pojmy:

Kmenová škola – mateřská škola, na které působí ředitelka sloučeného zařízení

Malá škola – mateřská škola, která má pouze jedno pracoviště

Velká škola – mateřská škola, která vznikla sloučením dvou a více pracovišť

1. hypotéza

Komunikace ředitelky se zaměstnanci na kmenové škole má větší frekvenci,než

komunikace se zaměstnanci na odloučených pracovištích.

2. hypotéza

Mezi vedoucími odloučených pracovišť je více těch, které jsou s komunikační

strategií ředitelky spokojeny, než těch, kterým nevyhovuje.

3. hypotéza

Ředitelka mateřské školy s odloučenými pracovišti využívá pro potřebu vnitřní

komunikace častěji písemnou formu, než ředitelka malé školy.

4. hypotéza

Mezi ředitelkami velkých škol je více těch, které považují hromadná setkání –

porady, za efektivnější komunikační kanál, než mezi ředitelkami malých škol.
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2. KOMUNIKACE

V úvodu této kapitoly je potřeba objasnit a definovat několik termínů, které se týkají

procesu komunikace mezi lidmi.

Definice lidského komunikování jsou zaměřené buď na předávání informací nebo na

vzájemný kontakt. Příručky a slovníky definují komunikace  například jako „ přenos

nejrůznějších informačních obsahů v rámci různých komunikačních systémů za použití

různých komunikačních médií“.2

Slovo  komunikace  můžeme  přeložit  jako  „spojení“,  ve  smyslu  „dorozumění“.

Latinským  ekvivalentem  slova  „communicare“  je  totiž  slovo  „participace“,  což

znamená  spolupodílet  se  s někým  na  něčem,  mít  podíl  na  něčem  společném,

spoluúčastnit se, činit někoho spoluúčastným.3

Každá komunikace je ovlivňováním toho, s kým komunikujeme,  a zároveň  my jsme

v každé  komunikaci  ovlivňováni  tím,  kdo  komunikuje  s námi.  Na  naší  komunikaci

s druhými lidmi je pozoruhodné, že ji vždy spoluvytváříme a ovlivňujeme, přispíváme

k ní a zároveň jsme její součástí.4

Komunikovat lze mnoha cestami a jejich kombinacemi, přesněji mnoha komunikačními

prostředky.

Každé interpersonální  jednání,  nejen  použití  slov,  je  komunikací,  a  protože  nemůže

existovat nejednání a nechování, není možné nekomunikovat.

______________________________

2 Petráčková V., Kraus J. a kolektiv, Akademický slovník cizích slov, Praha: Academia,

1998, 406 s., ISBN 80-200-0607-9

3 Křivohlavý J., Jak si navzájem lépe porozumíme, Praha : Svoboda, 1988

4 Vybíral Z., Psychologie komunikace, Praha : Portál, 2005, 26 s. , ISBN 80-7178-998-4
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Z hlediska komunikace dvou a více osob existují tři základní formy vztahů,   které se

v komunikaci projeví :

1) Symetrický vztah je mezi komunikujícími partnery vyjádřen rovností ve vztahu, mají

stejná  práva  i  úroveň  zodpovědnosti,  oboustrannou  možnost  diskuze,  aktivity

v komunikaci  i  ve  společných  činnostech,  možnost  vzájemného  poskytování  rad,

usměrňování, kritizování. Jde o komunikaci jedinců, kteří jsou na stejné úrovni, stejně

vysoko v mocenské hierarchii a mají tendenci rovnost vztahu zdůrazňovat. 

Příklady: spolupracovníci mezi kterými není vztah nadřízený podřízený, spolužáci ve

třídě

2)  Komplementární (nesymetrický  neboli  doplňkový)  vztah  zdůrazňuje  nerovnost,

rozdíly,  závislost  jednoho  na  druhém,  poslušnost,  ovládání.  Jeden  je  aktivnější,

přikazuje, kritizuje,  radí  – tento je v komunikaci označován jako dominantní.  Druhý

spíše  přijímá,  poslouchá  –  ten  je  označován  jako  submisivní.  Dominantní  určuje

pravidla komunikace a disponuje také sankcemi v případě jejich nerespektování. Obě

strany víceméně respektují pravidla, vyplývající z nerovných pozic. Jde o komunikace

slabšího a silnějšího. Jde o situaci v níž jeden stojí nad druhým.

Příklady : nadřízený – podřízený, učitel – žák

3)  Metakomplementární vztah  je  vyjadřován  takovou  komunikací,  která  má  za  cíl

z pozice  submisivního  narušovat  dominantní  pozici.  Slouží  k narušení  mocenských

pozic  a  z nich  vyplývajících  pravidel  vztahu  ke  změně  reálných  rozložení  sil  při

zachování  zdání  o  původní  asymetrii  ve  vztahu.  Podřízený  může  svým  chováním

ovlivňovat chování nadřízeného, ale tento si není vědom toho, že podřízený provádí

takové manévry,  kterými  jej  nutí  vlastně  dělat  něco co sám nadřízený ani  původně

nechtěl.  Tomuto  typu  chování  a  s tím  spojenou  komunikací  se  říká  manipulativní

chování. Jeho cílem je „donutit“ nepřímým způsobem druhého k takovému jednání, aby

bylo ve prospěch toho,  kdo manipulaci  provádí.  Podřízený může na poradě  nastolit

problém tak, aby nedokázal, že je do celé věci zasvěcen lépe nežli jeho nadřízený a

může  tak  nepřímo  ukazovat,  že  nadřízený  nestačí.  Jde  o  specifickou  formu

psychologické manipulace v nesymetrických situacích a vztazích, při níž se zpravidla

závislá osoba snaží dosáhnout cílů takovým způsobem, které její skutečné záměry a cíle

zakrývají.  Někdy může toto schéma metakomplementárního chování  vést  k relativně

stabilnímu metakomplementárnímu vztahu,  v němž jedna osoba dovoluje  druhé,  aby
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užívala určitých manévrů, nebo ji k tomu přímo nutí. Člověk, chovající se bezmocně, je

ve vztahu ke svému pečovateli ve zřetelně podřízeném postavení, avšak víceméně sám

tuto situaci zaranžoval a v podstatě  celou na vyšší  úrovni ovládá.  Trochu nadsazeně

můžeme říci, že je to „krk, který hýbe hlavou“.

Je zřejmé,  že  problematika symetrické a asymetrické komunikace je  pro vedení  lidí

velmi důležitá. Není-li člověk s pozicí ve vztahu a k tomuto odpovídající komunikací

spokojen, bude se pokoušet vztah změnit. Může to učinit víceméně  otevřeně a jasně,

nebo může stávající  situaci přijmout,  může dojít  ke konfrontaci,  což způsobí změnu

vztahu.  Řídící  pracovník  se  však  na  druhé  straně  může  snažit  manévrovat

komplementárně a tím bude stabilizovat původní asymetrii.

Změny ve vztazích a změny zúčastněných osob mohou být zásadní a relativně trvalé.

Existují  i  změny  krátkodobé,  situační,  kdy  dochází  vlivem  specifických  okolností

k přesunům ve vztazích a  ke změnám v komunikaci.  Pružně  fungující  pracovní  tým

dokáže např.obměňovat roli vedení podle typů úkolů, které řeší, takže  v asymetrické

pozici vedoucího se střídají lidé podle situační potřebnosti jejich specifických znalostí a

dovedností.  I  ve  vztazích  nesymetrických,  komplementárních  je  mnohdy  výhodné,

dokáží-li  obě  strany  komunikovat  co  nejsymetričtěji  –  partnersky.  Takováto

komunikace může zvýšit efektivnost řešení zejména komplikovaných problémů. Přitom

je vhodné, aby byla situace přehledná a aby byla poměrně jasně stanovena pravidla, aby

se nepředstírala nebo neproklamovala rovnost tam, kde jí není a být nemůže. Vhodnější

je,  aby  byla  otevřeně  a  jasně  odrážena  skutečnost  mezilidských  vztahů.  Vytvořená

pravidla  soužití  a  komunikace  odráží  vztahovou  realitu  a  zahrnují  systém zpětných

vazeb  –  kladných  i  záporných,  tedy  pravidla  oceňování  a  trestání,  které  udržují

rovnováhu ve vztazích.

2.1 Pravidla komunikování

V průběhu každého komunikačního procesu, kdy se předávají verbalizované informace

(což je sémantický obsah sdělení),  dochází mezi komunikujícími i k vyjádření,  které

nemá slovní podobu – např. výrazovou mimikou, gestikulací apod. (což je pragmatický

obsah sdělení). Mezi oběma těmito momenty může být soulad i nesoulad, případně to

mohou  být  i  dvě  rozdílné  komunikace.  Sociální  kontext  výrazně  modifikuje  obsah
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sdělení, např. jedná-li se o prosbu. Proto je vždy nutné vyjasnit si vztah komunikujících,

abychom vyloučili případné nedorozumění v obsahu předávané informace. 

Průběh  komunikace  je  strukturován  „subjektivním  momentem“.  Různé  zámlky  a

„interpunkce“  mohou  vést  ke  komunikačním  poruchám.  Nesoulad  v náhledu  na

společně  sledovanou  událost  se  pak  stává  příčinou  mnoha  konfliktů.  Subjektivními

interpretacemi v důsledku určitých komunikací  vzniká nakonec vystupňované napětí,

které  může  vést  až  k rozporným  obviněním  nemajícím  konce,  případně  končícím

agresivním jednáním. Uvedenou situaci je možno řešit znalostí pragmatického obsahu

komunikace.  Nejlepší  metodou,  jak  odstranit  komunikační  poruchy  je  tematizovat

poruchy – šumy (hovořit o nich, vysvětlit je).

2.2 Komunikační dovednosti

Komunikační dovednost patří do souboru dovedností, se kterými by měl být seznámen

každý manager. Osvojit se a neustále se zdokonalovat v komunikačních dovednostech

patří k základním předpokladům úspěšného zvládnutí těchto funkcí. 

Dobré komunikační dovednosti by však měl mít každý z nás, je to předpoklad našeho

osobního úspěchu. Co všechno tedy musíme zvládnout?

a) Aktivní naslouchání

Proč řadíme naslouchání do komunikace? Důvodů je několik. Každý člověk je potěšen a

tím i  příznivě  naladěn pro naše jednání,  když se může vypovídat  a my mu dáváme

dostatečně najevo, že ho vnímáme.

Necháme-li  druhého  vypovídat,  navodíme  příznivou  atmosféru,  prolomíme  ledy  a

navíc,  to  je  velmi  důležité,  můžeme  získat  nové  informace.  Jsme-li  pozornými

posluchači, dozvíme se fakta, která nám byla neznáma a která mohou podstatně ovlivnit

průběh dalšího jednání. Máme také příležitost udělat si názor na svého 

partnera. Vnímáme nejen jeho slova, ale i jeho chování, projevy jeho osobnosti apod.

Aktivní naslouchání ale neznamená, že partnera necháme, aby si vedl monolog a my

naslouchání  pouze  předstíráme a  myslíme  si  při  tom na  své.  Aby naslouchání  bylo

skutečně  aktivní,  neustále  přesvědčujeme  svého  partnera  o  tom,  že  jej  vnímáme

eventuelně, že s ním souhlasíme. Měli bychom s ním udržovat oční kontakt, čas od času

přikývnout, přitakat nebo krátkou větou dát najevo, že jsme stejného názoru.
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b) Technika kladení otázek

Vhodnými otázkami nejen získáváme informace, ale i projevujeme zájem o tom co nám

partner  sděluje.  Otázkami  zároveň  můžeme  usměrňovat  spád  hovoru.  Na  začátku

jednání je dobré položit tzv. otevřenou otázku, to znamená otázku, na kterou partner

odpovídá  volně,  většinou delší  odpovědí.  Podle  ochoty  partnera  déle  se  rozpovídat,

můžeme  usuzovat  na  jeho  zainteresovanost  na  předmětu  jednání.  Chceme-li  průběh

rozhovoru urychlit,  můžeme položit  několik tzv.  uzavřených otázek, tedy otázek,  na

které partner odpovídá ano nebo ne. Mějme však na paměti, že příliš uzavřených otázek

položených  za  sebou může  navodit  partnerovi  pocit,  že  je  vyslýchán nebo že  sním

jednáme příliš stroze.

Jaká další pravidla musíme respektovat při kladení otázek?

Svými otázkami bychom neměli přivést druhého do rozpaků (pakliže se ovšem nejedná

o záměrný manévr při složitém obchodním jednání). Dále se vyvarujeme 

toho, abychom partnera zesměšňovali nebo mu dávali najevo svou převahu. Chceme-li

skutečně  zjistit  fakta,  nepoužívejme  příliš  často  sugestivních  otázek.  Spíš  jimi

ovlivníme partnera v jeho odpovědi. Řekne nám to,  co chceme slyšet a ne to, co si

skutečně myslí.

Někdy se  nám může  podařit  docílit  určitého  psychologického efektu,  kdy  otázkami

postupně  připravujeme  člověka,  s kterým  jednáme,  na  konečný  souhlas  s naším

stanoviskem. Když pozorujeme,  že partner nám je více či  méně  pozitivně  nakloněn,

pouze se nemůže definitivně rozhodnout, této situace můžeme využít ve svůj 

prospěch.  Dokážeme-li  položit  sérii  několika  za  sebou  jdoucích  otázek,  u  kterých

předpokládáme kladnou odpověď, je více jak pravděpodobné, že i ta poslední, pro nás

nejdůležitější odpověď bude kladná.

c) Zabránění možným nedorozuměním

Často se stává, že určitý výrok bývá naprosto nesprávně pochopen. Příčina bývá např. 

v  tom,  že  oba  partneři  mají  naprosto  odlišný  řečový  kód.  Někdy  je  to  i  z důvodů

nepozornosti. Můžeme se třeba soustředit jen na část a nereagujeme na to, co následuje.

Abychom se těchto nedorozumění vyvarovali, měli bychom během hovoru používat tzv.

objasňujících otázek, kterými se utvrzujeme v tom, že hovoříme oba o stejné věci. Máte
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na mysli, že…? Znamená to, že…? Dále se doporučuje čas od času shrnout a vlastními

slovy zopakovat některé klíčové informace. Vyjádříme tak hlavní body svým vlastním

řečovým kódem.  Tento  postup  je  velmi  výhodný  i  z toho  důvodu,  že  když  si  oba

partneři znovu potvrdí některá fakta, je menší pravděpodobnost, že je pak některý z nich

bude chtít popřít.

2.3 Druhy komunikace z     hlediska řídícího pracovníka – ředitele školy  

Komunikace informující

Čistě  informační  akt  je  poměrně  vzácný,  častěji  v něm  informační  složka  pouze

převažuje, doplněna dalšími dílčími cíli.

Komunikace zjišťující

Ředitel  informace nejenom vydává,  ale  musí  je i  získávat,  např.  formou konzultací,

studiem, prací s databázemi, výzkumem. Jednou z nejdůležitějších složek získávání 

informací je tzv. zpětná vazba – tedy zjišťování výsledků vlastní předchozí aktivity a

jejich vyhodnocování.

 

Komunikace motivující 

Cílem této  motivace  je  žádoucím směrem ovlivnit  postoj,  resp.  psychiku   adresáta.

Typicky motivujícím komunikačním aktem je např. slib odměny, či naopak pohrůžka

sankcí. Značnou roli v motivaci hrají informace zpětné vazby – např. pochvala za dobře

vykonanou práci, či naopak konstruktivní kritický rozbor neúspěchu.

Komunikace přímo řídící

Přímé řízení je převažující složkou komunikace ředitele.
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2.4 Funkce komunikace

 

Každá komunikační výměna plní zpravidla jednu či více funkcí.

    

Mezi pět hlavních patří:

 informativní  – informovat, předat zprávu, oznámit, prohlásit

 instruktážní  – instruovat, navést, naučit…

 persuazivní  –  přesvědčit,  ovlivnit,  získat  někoho  na  svou  stranu,

zmanipulovat…

 vyjednávací  neboli operativní funkce – vyjednat, domluvit se, řešit, vyřešit,

dospět k dohodě

 zábavní  – pobavit, rozveselit, rozptýlit 5

               

Někteří komunikující se více zaměřují na formu než na obsah sdělení. Účelem může být

upoutání  pozornosti  ke  své  osobě.V  tomto  případě  můžeme  vytyčit  ještě  dvě  další

funkce:

 fatická  neboli kontaktní funkce – kontaktovat se, užít si blízkosti, zastavení

s někým….

 sebe – prezentační funkce – předvést se, prezentovat se, vyvolat dojem, zalíbit

se, zastrašit, exhibovat 6

5 Vybíral Z., Psychologie komunikace, Praha : Portál, 2005, 31 s. , 

  ISBN 80- 7178-998-4

6 Vybíral Z., Psychologie komunikace, Praha : Portál, 2005, 32 s. , 

  ISBN 80-7178-998-4)
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Z     hlediska řízení školy lze uvést tyto funkce komunikace  

 pomáhá k dosažení vytyčených cílů

 zavazuje

 ulehčuje práci

 vytváří zpětnou vazbu

 vytváří příznivé pracovní klima

 funguje jako nástroj motivace

 buduje image školy

2.5 Komunikační kanály

Organizace  poskytují  informace  svým  členům  pomocí  nejrůznějších  informačních

kanálů, včetně sdělení z očí do očí, pomocí telefonu, na schůzích a poradách, pomocí

počítačové  sítě,  oběžníků,  prohlášení,  systémů  odměňování,  schémat  výrobních

postupů, prognóz prodeje či videa.7

K uskutečnění  vnitřní  komunikace  využívá  vedení  školy  nejčastěji  tyto  formy  -

komunikační kanály:

2.5.1 Osobní komunikace

Patří mezi nejjednodušší a nejčastěji používané prostředky vnitrofiremní komunikace.

Jde o přímou formu komunikace s jedním či více příjemci. V osobním komunikačním

styku  se  můžeme  ocitnout  i  zcela  mimoděk  nebo  také  proti  své  vůli.  Mezi

nejefektivnější prostředky osobní vnitrofiremní komunikace patří rozhovor a hodnotící

pohovor.

___________________________________

7  Donnelly,  J.  H.  a  kolektiv,  Management,  Praha  :  Grada,  1997,  821  s.,  

     ISBN 80-7169-422-3
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Rozhovor

Výhoda 

 bezprostřední kontakt

 bezprostřední zpětná vazba

 možnost okamžitě korigovat vlastní komunikační projev

 vysoký účinek na motivaci

Nevýhoda

 časová a organizační náročnost

 riziko formálnosti

 Nejčastější překážky konstruktivního rozhovoru

 skákání do řeči

 neochota naslouchat

 neschopnost přesně klást otázky

 zaměření na detaily místo vnímání celku

 nepochopení

 uspěchaný úsudek

 předsudky, tzv. škatulkování

 změny tématu

 absence zpětné vazby (ujištění, že opravdu rozumíme tomu, co druhý říká)

Podle způsobu, jakým vedoucí pracovník vstupuje do komunikační výměny se svým

podřízeným můžeme rozlišit čtyři formy rozhovoru:

a) Manipulace

Cíl: dosáhnout stanoveného cíle uplatněním vlivu

Způsob komunikace: pokyny, instrukce, příkazy

Výhoda: urychlení a zjednodušení, eliminování jiných způsobů

Nevýhoda: krátkodobý efekt, neexistující odezva, potřeba dalších manipulací

Oprávnění: když byly vyčerpány jiné možnosti
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b) Motivování

Cíl: dosáhnout stanoveného cíle podněcováním spolupráce

Způsob komunikace: poukázání na výhody spolupráce druhé strany při dosahování cíle

Výhoda: udržení spolupráce při dosahování cíle

Nevýhoda: krátkodobost a nejasnost spolupráce (co je pro koho dobré?)

Oprávnění: zachování minimální spolupráce při dosahování cíle

c) Vyjednávání

Cíl: ponechání dílčího vlivu obou stran na formulování nového cíle

Způsob komunikace: péče o to, aby byla slyšena druhá strana

Výhoda: zavedení prvků spolupráce do direktivního systému řízení

Nevýhoda: krátkodobost a nejasnost spolupráce „pro nejasnost pozic“

Oprávnění: „jištění“ vlastní pozice při otevírání se novému

d) Dialog

Cíl : podněcování spolupráce při hledání nových společných cílů

Způsob komunikace : otevřenost vůči cíli i prostředkům jeho dosažení

Výhoda : dlouhodobější efekt, „investice do spolupráce“

Nevýhoda:ohrožení vlastní vedoucí pozice záměnou spolupráce za nekompetentnost

Oprávnění : rizika spolupráce vyvažovaná tvorbou důvěry

Hodnotící pohovor

Jedná  se  o  oficiální,  formální  prostředek  vnitrofiremní  komunikace.  Tato  forma

partnerského dialogu mezi vedením a zaměstnanci může výrazně  přispět  ke zlepšení

vzájemné komunikace.

Výhoda

 prostředek motivace pracovníků

 možnost vyjádřit své názory, stanoviska

 možnost porovnání vlastních názorů, stanovisek

 možnost prezentovat své potřeby, cíle a koordinovat je s cíli školy

 okamžitá zpětná vazba
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 příležitost k zlepšení komunikace mezi vedoucím a pracovníky

Nevýhoda

 časová a organizační náročnost

 riziko formálnosti

2.5.2 Hromadná setkání – porada

Porada je organizovaná komunikace ve skupině a se skupinou. Může mít formu velmi

efektivní skupinové komunikace, ale také může být přehlídkou ztraceného času.

Výhoda

 přenos informace na více adresátů najednou

 zachování zpětné vazby

 možnost vícesměrné komunikace

 možnost lepšího pochopení řešeného problému

 podpora a rozvoj týmové spolupráce

 možnost poznat lidské charaktery a vztahy kolektivu

Nevýhoda

 časová a organizační náročnost

 možnost převzetí některých chyb kolegů

 riziko formálnosti

 riziko předstírání spoluúčasti

 nebezpečí vzniku tzv. „skupinového myšlení“ (místo hledání nejlepšího řešení

se skupina snaží dosáhnout shody)

3 základní podmínky efektivní porady

              1) jasné cíle

              2) organizace

              3) pevné vedení

21



Hlavním  účelem  porad  je  odstraňovat  překážky  v práci,  navodit  žádoucí  změny.

Způsob, jakým porada probíhá, je nejen ukazatelem kultury dané organizace, ale také

manažera  sama.  Neexistuje  jednoduchý  nebo  jediný  „správný  způsob“,  jak  vytvořit

efektivní  poradu.  Ale  je  potřeba  série  předem promyšlených rozhodnutí  o  přípravě,

vedení  a  ukončení  porady.  Efektivní  postup  porady  přináší  výsledky,  které  jsou

realizovatelné. Efektivní konsensuální rozhodnutí nevznikají najednou a lehce.

Klíčem k úspěšné realizaci je to, že se na rozhodování mají možnost podílet všechny

zúčastněné strany.

2.5.3 Písemné zprávy

Textová podoba patří k důležité a často používané formě přenosu informací.

Výhoda

 působení na velký počet adresátů

 časová a organizační nenáročnost

 možnost promyšlení obsahu sdělení

 trvalá, přehledná a názorná forma komunikace

Nevýhoda

 neexistuje zpětná vazba

 riziko tzv. „přesycení“ psanými informacemi

Mezi nejčastější manažerské písemnosti v     mateřské škole patří:  

 oběžníky  -  seznamují  zaměstnance  s aktuální  skutečností,  která  se  nějakým

způsobem týká jejich pracovní nebo osobní sféry

 směrnice  -  poskytuje  podřízeným  návod  žádoucího  postupu  při  realizaci

konkrétní pracovní činnosti

 příkazy  -  touto  formou  manažerské  písemnosti  nařizuje  vedoucí  pracovník

zaměstnancům realizaci jednorázových nebo stálých činností

 prezenční  listina  -  písemnost,  která  dokládá,  kdo byl  nebo nebyl  určitému

jednání přítomen
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 zápisy,  záznamy,  zprávy  -  písemný doklad o  průběhu,  obsahu,  výsledcích

určité aktivity

2.5.4 Elektronické spojení (elektronická pošta)

Elektronická  pošta  slouží  ve  vnitřní  komunikaci  k rychlému  předávání  informací  i

několika adresátům najednou.

Výhoda

 rychlý a jednoduchý přenos informací

 adresát nemusí být momentálně „na příjmu“

 možnost promyšlení obsahu sdělení

 možnost opakovaného čtení došlých zpráv

 možnost poslat velké množství zpráv najednou

 přehlednost a možnost vyhledávání v došlé postě

Nevýhoda

 sporadická zpětná vazba

 nárůst korespondence

 málo osobní forma komunikace

 chybí prokazatelnost doručení

2.5.5 Telefon

Výhoda

 rychlý přenos krátkých informací

 Nevýhoda

 jednosměrná komunikace

 sporadická zpětná vazba
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3. Vnitrofiremní komunikace (interpersonální)

3.1 Východiska a souvislosti

 vnitrofiremní komunikace je promyšlené propojení firmy pomocí formálních a

neformálních prostředků

 vnitrofiremní  komunikace  souvisí  s organizačním  chováním,  základními

sociálními  procesy  probíhajícími  v organizaci,  firemní  kulturou,  strategií

zavádění změn v organizaci, informačními systémy a stylem vedení a řízení

firmy, strategií a koncepcí. Je současně nástrojem pro jejich ovlivňování

 základní  podmínkou  fungování  jakékoli  komunikace  je  zpětná  vazba  a

zodpovědnost managementu za komunikaci ve firmě

Lidé  v organizaci  neustále  komunikují,  ať  už  si  to  uvědomují  nebo  ne.  Všichni

přijímáme, předáváme sdělení týkající se realizace cílů, priorit, problémů  a osobního

rozvoje.

Pokud nedostáváme informace přímo, spoléháme se na vlastní interpretaci neverbálních

a mnohoznačných sdělení. Tím se otevírají dveře podezírání, negativismu a nedůvěře.

Odepírání informací nebo nadřazený postoj při interpersonální komunikaci je , který si

žádný vedoucí pracovník nemůže dovolit.

Komunikace  je  pro  fungování  a  úspěch  každé  organizace  klíčovou  manažerskou

dovedností.  Efektivní  osobní  komunikace  má význam jak pro  jednotlivce,  tak i  pro

celou organizaci.

Vyrovnat se s některými informacemi nebo zpětnou vazbou je samozřejmě obtížné, ale

vyhýbat se jim nelze. Nic neubírá energii a důvěru tak, jako polopravdy a vyhýbání se

nepříjemným informacím. Komunikovat přímo je právo, závazek i odpovědnost, které

nesou všichni bez ohledu na roli nebo pozici v organizaci.

Komunikace  nemůže  být  přímá,  pokud  obě  strany  o  ni  aktivně  neusilují.  Efektivní

komunikace vyžaduje, aby se obě strany chtěly a uměly vyjádřit své mínění a názory.

I  pracovní  komunikace  je  vždy  poznamenaná  působením  emocionálních  a

psychologických faktorů.
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Komunikace mezi lidmi může být záměrná nebo nahodilá. Pro pracovní komunikaci

platí, že by měla být záměrná, tj. měla by přispívat k dosažení cíle. Nesmíme přitom

zapomínat, že záměrný neznamená nepružný.

Konverzace, jejímž cílem je vyřešit určitý problém, může záměrně  přejít k objasnění

jiného  problému.  Efektivní  pracovní  diskuse  nemůže  být  mechanická  nebo  se

podřizovat určité pevné formě.

Obě komunikující strany si musí vytvářet své vlastní mínění a pružně reagovat. Je nutné

respektovat,  že  každý  účastník  komunikace  ovládá  jiné  komunikační  dovednosti  a

přináší odlišný pohled na věc.

V minulosti  byla  většina  organizací  koncipována  jako  hierarchické  a  autokratické

pravomoci a odpovědnost měla malá skupina lidí ( ve školách někdy i jeden člověk),

kteří  rozhodovali,  zatímco podřízení tato rozhodnutí vykonávali.  Proto i  komunikace

měla  obdobnou  strukturu  –  směřovala  odshora  dolů  a  pouze  výjimečně  i  opačným

směrem.  Tato  komunikace  byla  sdělováním  příkazů  a  malá  skupina  lidí  mohla

komunikaci započít.

V současnosti  jsou  v mnoha  organizacích  pravomoci  a  odpovědnost  rovnoměrněji

rozděleni. Jednotliví lidé se v nich podílejí na komunikaci bez ohledu na své postavení.

Řada  nejen  teoretických  pojednání,  ale  zejména  příkladů  z praxe  prokazuje,  že

jedním z rozhodujících faktorů úspěšnosti práce řídícího pracovník je schopnost 

efektivní  komunikace,  a  to  jak  na  individuální  úrovni  tak  i  na  schopnosti  oslovit  a

efektivně komunikovat se skupinou spolupracovníků.

Pokud chce ředitel dosáhnout ze strany svých podřízených kolegů podpory při   plnění

záměrů,  myšlenek a cílů, musí mimo jiné prokázat schopnosti a dovednosti pracovat

s lidmi,  přičemž  schopnost  efektivní  komunikace  patří  mezi  ty  nejdůležitější

dovednosti.

Efektivní vnitřní komunikace je podstatným faktorem efektivního řízení   organizace a

jeho neodmyslitelnou součástí.
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3.2 Cíle vnitrofiremní komunikace

 informační  propojení  firmy  (mezi  vedením)  a  jednotlivých  pracovníků,

základní oběh informací pro výkon práce každého pracovníka

 utváření postojů a ovlivňování pracovního chování spolupracovníků 

 ( motivace, zapojení, iniciativa)

 harmonizace potřeb jednotlivce (organizace)

 vzájemné  poznání,  pochopení,  propojení,  podpora  a  spolupráce  mezi

jednotlivými pracovišti

 formování a udržování kultury školy a image

 funkční a flexibilní systém zpětných vazeb signalizující zda a jak jdeme tam,

kam chceme jít

Hlavními cíly komunikace uvnitř školy je:

 informovat pracovníky o cílech, úkolech, úspěších popř. problémech školy

 motivovat pracovníky

 vytvářet vhodné podmínky pro práci – vytváření atmosféry důvěry a vzájemné

podpory,  tedy takového prostředí,  které umožňuje  potřebný rozvoj  pracovní

iniciativy.

3.3 Podmínky pro dosahování cílů vnitrofiremní komunikace

 všichni znají cíle organizace

 každý ví, co se od něho očekává

 jsou jednoznačná a všem známá a dodržovaná pravidla hry

 všichni znají postoje vedení v aktuálních záležitostech

 každý má dostatek informací pro svou práci

 vedení ví jaké změny a v jakém pořadí bude podporovat

 vedoucí znají předpoklady svých lidí, za kterých jsou schopni se přizpůsobit

změnám a plnit úkoly

 existuje podpora formálním i neformálním pracovním vztahům
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 aktivity jsou dobře organizovány a koordinovány

 tvoří se pozitivní postoje

 existuje systém pravidelných zpětných vazeb na všech úrovních vedení

3.4 Vnitrofiremní komunikační bariéry 

Fiske a Halley uvádějí faktory, které snižují účinek komunikace : 

 Čím větší  je monopol  komunikačního zdroje,  tím větší  je změna účinku ve

prospěch oproti příjemci.

 Komunikační  účinek je  největší  tam,  kde  je  zpráva  v souladu s existujícími

názory, přesvědčením a náladami příjemce.

 Komunikace  může  provést  nejúčinnější  přesuny  v neznámých,  málo

vnímaných  okrajových  záležitostech,  které  neleží  v centru  hodnotového

systému příjemce.

 Je pravděpodobné, že komunikace bude účinná tam, kde lze předpokládat, že

zdroj má odborné znalosti, vysokou prestiž, je objektivní nebo má sympatie;

zejména však tam, kde má zdroj moc a může s ní být ztotožňován.

 Sociální  okolí,  skupina  nebo  referenční  skupina,  budou  zprostředkovávat

komunikaci a ovlivňovat to, zda bude nebo nebude přijata.8

Mezi nejčastější překážky komunikace v     organizaci patří:  

 neodpovídající a nefunkční organizační uspořádání

 nedostatečné, nepřesné, zastaralé informace, nefunkční informační systém

 řada firem funguje navzdory svému organizačnímu uspořádání jen díky

neformální komunikaci a vztahům

______________________________

8 Kotler P.,Marketing, management, Praha : Victoria publishing, 1997, 789 s., 

   ISBN 80-85605-08-2
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 v řadě firem je organizace chápána jako jednoduchý stroj. Zadáme příkaz a on

bude splněn tak jak jsme chtěli je ne zcela realistické očekávání ( bez zpětné

vazby a znalosti nejen co, ale i proč je komunikace neefektivní)

 nepromyšlená nebo neexistující komunikační koncepce a strategie

 nedostatečná vnitřní odpovědnost managementu za komunikace ( „Mají to ve

směrnici,tak ať si to přečtou!“)

 nedostatečná odpovědnost zaměstnanců

 přetěžování nároků na komunikaci

 narušené vztahy, konflikty, nekvalitní firemní kultura typu „nestarej se o druhé

a urvi co můžeš“

 rozpor mezi touhou vědět vše a vlastní pohodlností

 neschopnost odlišit podstatné a nepotřebné

 nereálná očekávání a záměna práce a zábavy

 odborná a lidská kvalita managementu

 neznalost sebe sama, neznalost komunikačních procesů a principů

 neexistující pravidelný a promyšlený systém zpětných vazeb

Mezi nejčastější překážky efektivní vnitřní komunikace ve škole patří zejména : 

 Ochota naslouchat pouze tomu, co chceme slyšet. Chybou některých řídících

pracovníků  je  to,  že  akceptují  informace  nebo  sdělení  pouze  od  některých

kolegů  a  podřízených  (obvykle  těch,  které  považují  za  nejschopnější  či

nejdůvěryhodnější).  Často  jsou  přijímána  jen  ta  sdělení,  která  jsou  kladná,

nekonfliktní, vyplívající z větší či menší servility nebo nejsou příliš objektivní,

což může vyplývat z osobních zájmů zdroje sdělení.

 Neochota řešit konfliktní situace podle zásady, „však ono to časem vyšumí“.

Někdy  se  stává,  že  řídící  pracovník  utíká  před  řešením  problémů,   které

v každé  škole  vznikají  a  existují  a  je  jedno,  zda  tento  útěk  má  podobu

oddalování jejich řešení nebo uzavření se do kanceláře ředitele s výmluvou na

přemíru  jiné  práce.  Pokud  problémy  nejsou  vedoucím  pracovníkem

dlouhodobě  řešeny,  pak  nejen  že  ztrácí  autoritu,  postupně  však  dochází  i

k prohlubování existujících problémů,  což v delším časovém horizontu může

28



vést až k postupnému rozkladu vnitřních hodnot a změně postojů pracovníků

ve vztahu ke škole.

 Nezájem  o  zpětnou  vazbu.  Prosazování  jednosměrné  komunikace  příkaz  –

výkon  a  následná  kontrola  splnění  příkazu  se  jeví  jako  nevhodný  model

komunikace  ve  specifickém  prostředí  vzdělávací  instituce,  jejíž  efektivní

fungování by mělo být založeno především na týmové spolupráci a z pohledu

řízení na motivování a vedení pracovníků školy. Proto se ve škole efektivní

komunikace  neobejde  bez  zpětné  vazby.  Ta  by  měla  zdroji  poskytnout

informace, jak jeho sdělení bylo pochopeno popř. splněno. Na druhé straně by

pracovník neměl získat pocit osobního útoku, zpětná vazba by měla být pro něj

spíše motivem ke zlepšování kvality jeho práce. Rovněž platí, že čím je zpětná

vazba rychlejší, tím je také efektivnější.

 Přeceňování  nových  technologií  a  podceňování  komunikace  „tváří  v tvář“.

Dostupnost  internetu  prakticky  ve  všech  školách,  možnost  komunikace

prostřednictvím  e-mailu  umožňují  rychlou,  levnou  a  mnohdy  efektivní

komunikaci uvnitř organizace, o které se nám před několika lety ani nesnilo.

Ale přílišné spoléhání na tuto formu komunikace vede k jejímu odosobnění.

Komunikace  uvnitř  školy  nespočívá  jen  v technice  přenosu,  ale  vždy  také

v určité vztahové vazbě mezi zdrojem a příjemcem sdělení. Obecně  platí, že

pokud  má  být  komunikace  dostatečně  efektivní,  měla  by  umožňovat  i

vzájemné ovlivňování. Nejde jen o pouhou výměnu informací, ale především o

poskytnutí informací s cílem ovlivnit další jednání a činnost příjemce či zdroje

sdělení.

 Nedostatky  v osobních  schopnostech  a  dovednostech  verbální  i  neverbální

komunikace.  Pokud  chceme  něco  sdělit  jiným  lidem,  činíme  tak

prostřednictvím verbální komunikace (slovy), neverbální komunikace (gesty,

pohyby, mimikou obličeje, postojem, odstupem od druhé osoby atd.) a svými

činy,  tedy  tím,  co  skutečně  děláme  a  jak  se  chováme.  V případě  verbální

komunikace je velmi důležitý jazyk, který řídící pracovník používá. Nejde jen

o schopnost přesvědčivým způsobem verbálně vyjádřit své myšlenky, ale i o

schopnost  spisovného  vyjadřování  a  o  to,  jaké  mimoslovní  projevy  řeč

doprovázejí. Při hodnocení neverbální komunikace musíme mít na paměti, že
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komunikujeme  komplexně.  Často  teprve  neverbální  komunikace  doplňující

verbální projev odhaluje skutečně to, co pracovník prožívá, co chce skutečně

sdělit,  jaké  jsou  motivy  jeho  jednání  a  chování.  Nepostradatelným  rysem

úspěšného řídícího pracovníka je i schopnost empatie (tj. schopnosti vcítit se

do  pocitů  a  myšlení  druhého  člověka).  Schopnost  empatie  je  jedním

z důležitých a  nezbytných předpokladů  působení  na  spolupracovníky.  Je  do

určité míry člověku již vrozena, dá se však ovlivnit a postupným tréninkem a

učením rozvinout.

 Nedostatky  v odborných,  lidských  a  sociálně  psychologických  znalostech  a

dovednostech.  Aby  komunikace  mezi  řídícím  pracovníkem  jako  zdrojem

komunikace a jeho kolegy a podřízenými byla efektivní a účinná, musí být

tento  zdroj  přijatelný  a  atraktivní.  Přijatelností  rozumíme  jednak

důvěryhodnost,  jednak  odbornou  způsobilost.  Důvěryhodnost  je  dána  jeho

poctivostí, dodržováním etických zásad, spravedlností a objektivností v očích

podřízených. Odborná způsobilost je představována specifickými znalostmi a

dovednostmi, kterými vedoucí pracovník může podpořit pravdivost předávané

informace.  Mezi  tyto  specifické  znalosti  a  dovednosti  patří  jednak  sociálně

psychologické znalosti a dovednosti, tj. zejména sociální schopnosti, schopnost

empatie,  schopnost  efektivní  komunikace  atd.,  odborné  znalosti  školské

problematiky,  znalosti  metod  řízení  a  schopnost  pracovat  s lidmi  a  vést  je.

Atraktivitou zdroje můžeme rozumět to, jak řídící pracovník fyzicky vypadá,

jak se obléká a jaký celkový dojem u svých spolupracovníků vyvolává.

3.5 Zásady efektivní komunikace

Výše uvedené překážky je možné minimalizovat při dodržování určitých zásad platných

pro efektivní komunikaci. Jejich platnost má svá omezení daná okolnostmi a situací, při

kterých ke komunikaci dochází. I když tyto zásady na první pohled vypadají jednoduše,

ve skutečnosti se jedná o dosti komplikovanou a komplexní záležitost. 

30



Při efektivní komunikaci platí následující zásady :

 Snaha o slušnou, stručnou, jednoznačnou, krátkou a jednoduchou komunikaci.

 Neprosazovat  pouze  jednosměrnou  komunikaci  a  naučit  se  lidem  více

naslouchat.

 Komunikovat  s podřízenými  a  kolegy  tak,  jak  je  to  z jejich  pohledu

akceptovatelné.

 Pokud  se  vyžaduje  splnění  nějakého  požadavku,  pak  zadání  musí  být

srozumitelné a má obsahovat i úvahu, zda úkol je v dané době splnitelný.

 Sdělovat informace a úkoly takovou formou, ze které je kolegům a podřízeným

zřejmé, že nám jde i o ně a jejich práce a problémy nám nejsou lhostejné.

 Zvažovat  priority  informací,  které  jsou  spolupracovníkům  a  podřízeným

sdělovány (informace,  které musí  znát,  informace,které by měli  nebo pouze

mohli znát). 

 Komunikace  musí  být  konsistentní  a  pravidelná.  Nemá  smysl  dělat  porady

vedení školy nebo pracovní porady se zaměstnanci nepravidelně  a nahodile,

bez řádné přípravy, programu a organizace.
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4. Výzkum komunikačního systému v řídící práci

4.1 Cíle výzkumu

Primárním cílem dotazníkového šetření  bylo  zjistit  úroveň  vnitřního komunikačního

systému,  zmapovat  aktuální  situaci  v komunikační  strategii  a  porovnat  odlišnosti

v řídící  práci  ředitelek  předškolních zářízení  s jedním pracovištěm a mateřské  školy

s detašovanými pracovišti.

Sekundárním cílem bylo rámcové zjištění bezprostředního dopadu procesu optimalizace

v  mateřských  školách  (slučování)  na  kvalitu  komunikace  vedoucích  pracovníků  se

zaměstnanci.

4.2 Pilotní výzkum

Pro potřeby pilotního výzkumu byly vypracovány tři dotazníky

Dotazník č. 1 – pro ředitelky MŠ s odloučenými pracovišti 

Dotazník č. 2 – pro ředitelky MŠ s jedním pracovištěm

Dotazník č. 3 – pro vedoucí odloučeného pracoviště

Pilotní výzkum probíhal v několika fázích:

1) Dotazník č.1 a dotazník č.2 byl rozeslán elektronickou poštou na MŠ Chomutov

zařízení  s patnácti  odloučenými  pracovišti)  a  MŠ  Mozaika  Jihlava  (zařízení  se

sedmnácti pracovišti).

2) Na  zvláštním  setkání  managementu  Mateřských  škol  Dačice  (zařízení  se  šesti

pracovišti)  byla  provedena  pilotáž  dotazníku  č.2  s pěti  vedoucími  odloučených

pracovišť.

3) Dotazník č.3 byl rozeslán elektronickou poštou na:

- MŠ Slavonie

- MŠ Kunžak

- MŠ Soběslav
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Cílem pilotního výzkumu bylo odhalit nedostatky vytvořených dotazníků.

Na základě výsledku pilotního výzkumu byly původní dotazníky přepracovány do nové,

jednodušší  formy.Korekce byly provedeny ve snížení  počtu otázek,  ve zjednodušení

způsobu  odpovědí  a  v několika  případech  jsem  upřesnila  formulaci  otázky.

(příloha č.1, č.2, č.3)

      

4.3 Metody výzkumu 

K ověření  hypotéz výzkumu a s ohledem na dané možnosti  byly použity následující

zdroje:

 Dotazník vypracovaný na základě vlastních zkušeností

 Řízené rozhovory s vedoucími pracovníky MŠ

Výzkum byl zaměřen na cílovou skupinu vedoucích pracovníků mateřských škol.

Dotazníky byly rozeslány elektronickou poštou na mateřské školy v Jihočeském kraji a

v kraji Vysočina, které měly e-mailovou adresu zveřejněnou na internetu. Mimo to byly

znovu  zaslány  na  MŠ  Chomutov  a  MŠ  Mozaika  Jihlava  jako  zástupce  největších

právních subjektů.

Při dotazníkovém výzkumu bylo osloveno : 

 41 ředitelek mateřských škol s odloučenými pracovišti

 82 ředitelek mateřských škol s jedním pracovištěm

 76 vedoucích odloučených pracovišť

Dotazník obsahoval celkem 13 otázek.

První část zjišťovala údaje o respondentovi (délku praxe, funkci, počet zaměstnanců,

dosažené vzdělání).

Další  otázky  byly  věnovány  komunikačnímu  systému,  přenosu  informací  a

manažerským dovednostem.
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1) otázka zjišťovala délku praxe ve vedoucí funkci

2) otázka se týkala počtu zaměstnanců

3) otázka se týkala:

a)  počtu tříd v mateřské škole

b)  v případě  velkých  škol  i  počtu  jednotlivých  pracovišť  sloučených  do  jedné

organizace

4) otázka byla dotazem na dosažené vzdělání vedoucích pracovníků

5) otázka zjišťovala frekvenci používání jednotlivých komunikačních kanálů

a) v rámci vlastní školy

b) v případě sloučení, v rámci celé organizace

6) otázka měla za úkol zjistit, které komunikační kanály jsou pro vnitřní komunikaci

nejefektivnější

a) v rámci vlastní školy

b) v případě sloučení, v rámci celé organizace

7) otázka porovnávala časový interval mezi svoláváním 

a) porad na vlastní škole

b) porad vedení v rámci organizace

8) otázka  zjišťovala,  s jakou  skupinu  zaměstnanců,  provádí  vedoucí  pracovník

hodnotící pohovory

9) otázka byla dotazem na funkčnost přenosu informací

10) otázka hodnotila efektivitu vnitřního informačního systému

a) v rámci vlastní školy

b) v případě sloučení, v rámci celé organizace

11) otázka rozkrývá kvalitu komunikačních dovedností vedoucích pracovníků

a) vlastní komunikační dovednosti

b) v případě sloučení komunikační dovednosti ředitelky

12) otázka zjišťovala spokojenost s úrovní komunikace 

13) otázka se týkala poskytování zpětné vazby

Úkolem respondentů  bylo k zadaným otázkám přiřadit  jednu z uvedených odpovědí,

která nejvýstižněji charakterizovala jejich názor nebo uváděla současný stav na jejich

pracovišti.
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4.4 Výsledky výzkumu

Do zpracování bylo zahrnuto:

 27 dotazníků č. 1, což je 66 % z  celkového počtu oslovených  ředitelek MŠ,

která vznikla sloučením několika pracovišť

 42 dotazníků č. 2, což je 51 % z  celkového počtu oslovených  ředitelek MŠ

s jedním pracovištěm

 32  dotazníků  č.  3,  což  je  42%  z   celkového  počtu  oslovených  vedoucích

odloučených pracovišť

Je nutno zdůraznit, že vzhledem k výzkumné metodě, velikosti výzkumného vzorku a

samotné  konstrukci  dotazníku,  nelze  tato  data  zobecňovat  a  tudíž  nemají  statisticky

významnou výpovědní hodnotu.  Mohou však být částečným podkladem pro zjištění,

jaká  je  úroveň  vnitřní  komunikační  strategie  vedoucích  pracovníků  předškolních

zařízení.

Vzorek respondentů zahrnoval 58 % vedoucích pracovníků sloučeného zařízení a 42 %

ředitelek samostatného právního subjektu.

Dotazníky zpracované v programu Microsoft Word, obdrželi respondenti elektronickou

poštou.  83%  dotazníků  se  vrátilo  počítačově  zpracovaných  stejným  komunikačním

kanálem. 17% respondentů zaslalo vyplněný dotazník poštou. Čtyři vedoucí pracovníci

projevili zájem o konečnou verzi mojí bakalářské práce.

Výsledky jsou zpracovány v následujících tabulkách s vyjádřením četnosti odpovědí a

k tomu  příslušného  procenta  z celkového  počtu  respondentů.  V  případě  otázek  

č.  5,6,10,11  se  jedná  o  uvedení  získaných  bodů  a  k tomu  příslušného  zisku  v  %,

vzhledem k maximálnímu možnému 100% zisku.

Jednotlivé dotazníky jsou pro větší přehlednost v tabulkách barevně odlišeny

 červená - dotazník č. 1 – pro ředitelky MŠ s odloučenými pracovišti 

 žlutá - dotazník č. 2 – pro ředitelky MŠ s jedním pracovištěm

 zelená - dotazník č. 3 – pro vedoucí odloučeného pracoviště 

a dále označované pouze jako č. 1, č. 2, č. 3.
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V analýze výzkumné části práce jsou používány následující pojmy:

Kmenová škola – mateřská škola, na které působí ředitelka sloučeného zařízení

Malá škola – mateřská škola, která má pouze jedno pracoviště

Velká škola – mateřská škola, která vznikla sloučením nejméně dvou pracovišť
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5)  ANALÝZA  ZÍSKANÝCH  ÚDAJŮ  A  INTERPRATACE

         MATERIÁLU

1. otázka: Jak dlouho pracujete ve vedoucí funkci:

Možnosti odpovědí
Četnost odpovědí % z celku

č.1 č.2 č.3 .č.1 č.2 č.3
a) 0 – 4 roky 3 0 10 11 0 31
b) 5 – 9 let 3 3 2 11 7 6
c) 10 – 15 let 15 21 14 56 50 44
d) 16 a více let 6 18 6 22 43 19

První otázka se zaměřila na délku praxe ve vedoucí funkci.

Celkově převládá skupina s délkou praxe 10-15 let. Více jak šestnáctiletou praxi mají

především  ředitelky  samostatného  právního  subjektu.  Nabízí  se  domněnka,  že  toto

zjištění může souviset s procesem optimalizace, kdy některé ředitelky s delší praxí ve

vedoucí funkci měly obavu z „účtařiny“ a nenašly odvahu přihlásit se do konkurzu a

převzít zodpovědnost spojenou s právní subjektivitou a slučováním škol. Přesto se může

jednat pouze o náhodné zjištění vyplývající z vybraného vzorku respondentů.

2. otázka: Počet zaměstnanců celkem:

Možnosti odpovědí
Četnost odpovědí % z celku

č.1 č.2 č.3 č.1 č.2 č.3
a) do 10 0 18 14 0 43 44
b) do 20 7 24 18 26 57 56
c) do 40 12 0 0 44 0 0
d) do 60 5 0 0 18 0 0
e)  do 80 1 0 0 4 0 0
f) 100 a více 2 0 0 8 0 0

Druhá otázka se týkala počtu zaměstnanců. 

Jednoznačně  převládá  skupina  s počtem  zaměstnanců  do  20.  To  souvisí  i

s vyhodnocením další otázky, která zjišťovala počty tříd v mateřské škole. Předškolní

zařízení mají většinou 3 třídy a tomu odpovídající normativní počet zaměstnanců. Mezi

osloveným vzorkem byl i samostatný právní subjekt se 183 a 166 zaměstnanci
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3. otázka: 

a) Počet tříd:

Možnosti odpovědí
Četnost odpovědí % z celku

č.1 č.2 č.3 .č.1 č.2 č.3
a) do 3 5 31 23 19 74 72
b) do 5 6 11 9 22 26 28
c) do 10 3 0 0 11 0 0
d) do 20 9 0 0 33 0 0
e) do 30 2 0 0 7 0 0
f) do 50 1 0 0 4 0 0
g) do 70 1 0 0 4 0 0

b) Počet sloučených pracovišť:

Možnosti odpovědí
Četnost odpovědí % z celku

č.1 .č.1
a) 2 12 44
b) 3 5 19
c) 4 2 7
d) 5 2 7
e) 6 3 11
f) 17 1 4
g) 44 1 4
h) 63 1 4

Třetí otázka zjišťovala 

a) počet tříd v mateřské škole

b) počet mateřských škol sloučených do jedné  organizace

Z celkového  počtu  převládají  mateřské  školy,  které  mají  1  až  3  třídy  –   v případě

samostatných právních subjektů - 74%, sloučená předškolní zařízení nejčastěji vznikla

splynutím dvou mateřských škol – 44%. Pro ilustraci  znovu upozorním na existenci

příspěvkové organizace se 17 a 15 odloučenými pracovišti v Mateřské škole Mozaika

v Jihlavě a Mateřské škole v Chomutově.
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4. otázka: Jaké je Vaše dosažené vzdělání:

Možnosti odpovědí
Četnost odpovědí % z celku

č.1 č.2 č.3 .č.1 č.2 č.3
Středoškolské 20 38 30 74 90 94
Vysokoškolské 7 4 2 26 10 6

Ve  čtvrté  otázce měli  respondenti  uvést  své  vzdělání.  Z dotazovaných  vedoucích

pracovníků  jednoznačně  převládá  skupina  se  středoškolským  vzděláním.  Mezi

ředitelkami sloučených mateřských škol je 26% vysokoškolsky vzdělaných. Jedná se

zejména  o  vysokoškolské  studium  předškolní  nebo  speciální  pedagogiky.  Šest

z oslovených  vedoucích  pracovníků  studuje  nebo  dokončilo  studium  školského

managementu.

Z tohoto zjištění a rozhovorů s vedoucími pracovníky, lze nepřímo usuzovat, že mezi

ředitelkami sloučených mateřských škol je   nezanedbatelné % těch, které cítí potřebu

dalšího vzdělávání především v oblasti školského managementu.

5.  otázka: Určete,  které komunikační kanály využíváte  pro vnitřní komunikace

                   nejčastěji.

a) na kmenové škole

Možnosti odpovědí
Počet bodů Zisk v %

č.1 č.2 č.3 .č.1 č.2 č.3
Osobní kontakt (přímá kom.) 128 210 156 94,8 100 97
Hromadná setkání (porady) 85 123 94 63 59 59
Písemné zprávy 82 102 68 61 49 43
Telefon 69 81 66 51 39 41
Elektronické spojení 48 36 54 35 17 34

b) v rámci celé organizace

Možnosti odpovědí
Počet bodů Zisk v %

č.1 č.3 .č.1 č.3
Osobní kontakt (přímá kom.) 110 120 82 75
Hromadná setkání (porady) 98 95 73 59
Písemné zprávy 82 68 61 43
Telefon 58 66 43 41
Elektronické spojení 52 72 39 45
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V     páté otázce   uváděli respondenti četnost používání pěti nabídnutých komunikačních

kanálů, přičemž měli určit frekvenci dle stanovené hodnotící škály.

Cílem  této  otázky  bylo  rozpoznat  rozdílnost  používání  komunikačních  kanálů  u

ředitelek sloučených zařízení a ředitelek mateřských škol s jedním pracovištěm.

Při  malém zamyšlení  se  dá  poměrně  snadno odhadnout,  jaké  formy komunikace  se

budou v jednotlivých organizačních jednotkách vyskytovat.

Frekvence komunikačních kanálů na kmenové škole a v mateřských školách s jedním

pracovištěm  nevykazují  výrazné  procentuální  rozdíly.  Všechny  skupiny  nejčastěji

používají pro vnitřní komunikace na pracovišti osobní kontakt, dále porady a písemné

zprávy.  Pouze  elektronické  spojení  získalo  významně  více  procent  u  sloučených

mateřských škol v porovnání s mateřskými školami s jedním pracovištěm. Toto zjištění

může mít několik důvodů :

1)  nedostatečné  materiálně-technické  vybavení –  mateřské  školy  jsou  v porovnání

s ostatními  typy škol  nedostatečně  vybaveny výpočetní  technikou.  Tomu odpovídá i

rozhovor s ředitelkami, které mají detašovaná pracoviště i několik kilometrů vzdálená

od sídla ředitelství školy a používají pouze svůj osobní počítač.

2)  nízká  počítačová  gramotnost  mezi  pracovníky  mateřských  škol  –  zlepšení  této

situace by mělo nastat v souvislosti s realizací SIPVZ, kdy byly vyčleněny i finanční

prostředky určené pro mateřské školy. 

V případě,  kdy docházelo  ke  slučování  mateřských škol  zajistil  často  zřizovatel  pro

usnadnění komunikace vybavenost pracovišť počítači napojenými na internet.

6. otázka: Určete, které komunikační kanály považujete ve své řídící práci pro  

                   vnitřní komunikaci za nejefektivnější. 

a) na kmenové škole

Možnosti odpovědí
Počet bodů Zisk v %

č.1 č.2 č.3 .č.1 č.2 č.3
Osobní kontakt (přímá kom.) 120 210 156 89 100 97
Hromadná setkání (porady) 100 123 94 74 59 59
Písemné zprávy 82 102 68 61 49 43
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Telefon 48 81 54 36 39 34
Elektronické spojení 44 36 66 33 17 41

b) v rámci celé organizace

Možnosti odpovědí
Počet bodů Zisk v %

č.1 č.3 .č.1 č.3
Osobní kontakt (přímá kom.) 116 156 86 96
Hromadná setkání (porady) 108 132 88 83
Písemné zprávy 96 92 71 58
Telefon 78 92 56 58
Elektronické spojení 93 100 69 63

V     šesté otázce   vybírali respondenti nejefektivnější komunikační kanály.

Respondentům bylo nabídnuto pět komunikačních kanálů a stejná hodnotící škála jako

v předchozí otázce.

Cílem bylo objevit rozdíly v hodnocení optimálních komunikačních kanálů  v případě

odlišných typů mateřských škol.

Z výsledků je zřejmé, které formy komunikace považují za důležité a které méně.

Na kmenové škole se výrazné rozdíly neobjevily. Ředitelky malých škol považují za

nejoptimálnější  komunikační  kanál  přímou  komunikaci  se  zaměstnanci  (100%),

ředitelky velkých škol (89%) a vedoucí odloučených pracovišť ji hodnotí o něco nižším

procentem. (97%)

Hodnocení efektivnosti se často téměř shoduje s frekvencí jejich používání pro potřeby

vnitřní komunikace(viz předchozí otázka).

Rozdíly můžeme zaznamenat až v rámci celé organizace.

88%  ředitelek  sloučených  subjektů  považuje  za  nejefektivnější  formu  komunikace

hromadná  setkání,  a  to  porady  vedení.  Ředitelky  malých  škol  hodnotí  tento

komunikační kanál 59%.

Další rozdíl je v používání písemné formy zpráv – velké školy 71%, malé  43%. Tento

rozdílný způsob hodnocení vyplývá z odlišné situace obou porovnávaných skupin. Pro

ředitelku sloučené organizace se porada řídícího managementu stává nejvýznamnějším

komunikačním  kanálem.  Pravidelně  se  schází  se  svými  vedoucími  odloučených
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pracovišť  a  této  formy  komunikace  využívá  pro  vícesměnný  přenos  informací  na

odloučená pracoviště a naopak.

Textovou podobu zpráv používá ředitelka velké školy zejména z důvodu obav vzniku

komunikačních šumů.

7. otázka: Jak často svoláváte porady?

a) na kmenové škole

Možnosti odpovědí
Četnost odpovědí %  z celku

č.1 č.2 č.3 .č.1 č.2 č.3
a) 1x měsíčně 10 12 6 37 29 19
b) 1x za 2měsíce 12 24 16 44 57 50
c) 1x za 3měsíce 5 3 6 19 7 19
d) 3x ročně 0 3 4 0 7 12

b) porady vedení

Možnosti odpovědí
Četnost odpovědí %  z celku

č.1 č.3 .č.1 č.3
a) 1x za 14 dní 7 0 26 0
b) 1x měsíčně 20 7 74 22
b) 1x za 2měsíce 0 15 0 47
c) 1x za 3měsíce 0 10 0 31

Sedmá otázka zjišťovala časový interval mezi svoláváním porad.

Jak je z předcházejících tabulek patrné, většina vedoucích pracovníků svolává porady

na svém pracovišti 1x za 2 měsíce. Pokud má škola méně součástí ( méně zaměstnanců)

využívá k organizování porad dvě cílové skupiny – pedagogy a provozní zaměstnance,

přičemž obě porady vede ředitelka osobně.

Pokud má škol součástí více, uplatňuje se zejména model porady pro řídící management

pod vedením ředitelky školy, následné porady pro pedagogy a provozní zaměstnance na

odloučených pracovištích vedených vedoucími detašovaných součástí školy (členkami

řídícího  managementu).  Celkový počet  zaměstnanců  významně  přispívá  ke  způsobu

vedení porad a časové frekvenci jejich konání.

74% ředitelek sloučených škol svolává poradu 1x měsíčně, 26 % 1x za 14 dní. Ostatní

varianty se ukazují v praxi velkých škol jako nedostatečné.
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Odlišnost časového harmonogramu svolávání porad souvisí i se zjištěním v předchozí

otázce,  kdy  ředitelky  velkých  mateřských  škol  považují  hromadná  setkání  za

procentuálně efektivnější komunikační kanál než ředitelky malých škol.
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8. otázka: Hodnotící pohovory

Možnosti odpovědí
Četnost odpovědí % z celku

č.1 č.2 č.3 .č.1 č.2 č.3
Provádím se všemi zaměstnanci 0 24 28 0 57 88
Provádím pouze s pedagogickými
pracovníky

4 12 2 15 29 6

Provádím pouze se zaměstnanci na
kmenové škole

15 0 0 55 0 0

Provádím pouze s pedagogickými
pracovníky na kmenové škole

8 0 0 30 0 0

Neprovádím 0 6 2 0 14 6

V     osmé otázce   jsem se zaměřila na zjištění, zda vedoucí pracovníci provádí se svými

zaměstnanci hodnotící pohovory.

Z daného  vzorku  lze  usuzovat,  že  pokud  vedoucí  pracovníci  provádí  hodnotící

pohovory, pak ve většině případů se všemi zaměstnanci.

Ředitelky velkých škol uskutečňují tyto pohovory pouze se zaměstnanci na kmenové

škole.  Toto  zjištění  souvisí  s delegováním  pravomocí  v této  oblasti  na  vedoucí

odloučených pracovišť. U 20% respondentů se ukázalo, že hodnotící pohovory se svými

zaměstnanci nedělá. Vzhledem k tomu, že tato forma komunikace může výrazně přispět

ke spolupráci a motivaci pracovníků, považuji tento stav za problematický.

9. otázka: Jste spokojena s úrovní přenosu vámi poskytovaných informací?

a) na kmenové škole

Možnosti odpovědí
Četnost odpovědí % z celku

č.1 č.2 č.3 .č.1 č.2 č.3
Ano 15 3 18 56 7 56
Většinou ano 12 39 10 44 93 31
Ne 0 0 4 0 0 13
Většinou ne 0 0 0 0 0 0
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b) v rámci organizace

Možnosti odpovědí
Četnost odpovědí % z celku

č.1 č.3 .č.1 č.3
Ano 10 13 37 41
Většinou ano 14 17 52 53
Ne 3 2 11 6
Většinou ne 0 0 0 0

Devátá  otázka zjišťovala  názor  vedoucích pracovníků  na  úroveň  přenosu informací.
Naprostá většina respondentů  ze skupiny malých škol volila kladné vyjádření (93%).
Shodné procento spokojenosti  s přenosem informací (56%) se objevilo u sloučených
mateřských škol, a to jak ze strany ředitelky, tak i vedoucí odloučených pracovišť.
I  výsledek  zjištění  v rámci  celé  organizace  lze  považovat  za  pozitivní  pouze  11%
ředitelek  a  6%  vedoucích  odloučených  pracovišť  nejsou  se  současným  stavem
spokojeny. Tento názor může úzce souviset s kvalitou vnitřního informačního systému,
kterou se zabývá následující otázka.

10. otázka: Určete nakolik o vnitřním informačním systému platí následující 
                    tvrzení. 
a) na kmenové škole

Možnosti odpovědí
Počet bodů Zisk v %

č.1 č.2 č.3 .č.1 č.2 č.3
Vnitřní informační systém
je dostatečně propracován

105 150 116 78 71 72

Vnitřní informační systém
je účinný

115 165 130 85 79 81

Existuje v něm efektivní
zpětná vazba

99 138 111 73 66 69

Tok informací má jasná
pravidla

120 159 130 88 76 81

Informace dostávají
zaměstnanci včas

111 207 146 82 96 91

Pracovníci mají přístup ke
všem potřebným
informacím

120 207 126 88 96 88

Poskytované informace
jsou úplné

120 189 144 88 90 90

Při přenosu informací
nedochází k jejich
zkreslení

111 189 130 82 90 81
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b) v rámci celé organizace

Možnosti odpovědí
Počet bodů Zisk v %

č.1 č.3 .č.1 č.3
Vnitřní informační systém je
dostatečně propracován

105 126 73 79

Vnitřní informační systém je
účinný

99 120 73 75

Existuje v něm efektivní
zpětná vazba

87 118 64 74

Tok informací má jasná
pravidla

109 144 81 90

Informace dostávají
zaměstnanci včas

101 128 75 80

Pracovníci mají přístup ke
všem potřebným informacím

105 116 78 73

Poskytované informace 
jsou úplné

120 120 88 75

Při přenosu informací
nedochází k jejich zkreslení

103 126 76 79

 Desátá otázka hodnotila kvalitu vnitřního informačního sytému na kmenové škole a

v rámci celé organizace.

Jak  je  z předcházejících  tabulek  patrné,  většina  kritérií  má  vysoké  procentuální

zastoupení .

Trochu překvapujícím zjištěním bylo nepatrně vyšší % spokojenosti ředitelek velkých

škol s efektivitou, účinností, zpětnou vazbou a tokem informací než u skupiny ředitelek

malých  škol.  Můžeme  vyslovit  domněnku,že  komunikační  strategie  ředitelky

s odloučenými pracovišti má promyšlenější, záměrnější a účinnější formu. 

11. otázka: Nakolik o Vás platí následující tvrzení?

Možnosti odpovědí
Počet bodů Zisk v %

č.1 č.2 Č.3 .č.1 č.2 č.3
Dobře komunikují se
svými podřízenými

117 192 132 87 91 83

Spolehlivě informují
podřízené

127 201 146 94 96 91

Kontrolují výsledky práce 102 177 134 75 84 84
Umím své lidi pochválit 123 201 150 91 96 94
Umím naslouchat 109 153 126 81 73 79
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Jedenáctá otázka se týkala hodnocení komunikačních dovedností vedoucích pracovníků.

Mezi  jednotlivými  skupinami  respondentů  nebyly  zaznamenány  žádné  výrazné

rozdíly.Ani při porovnání odpovědí mezi středoškolsky a vysokoškolsky  vzdělanými

vedoucími pracovníky mateřských škol.

Nižší  % hodnocení  se  objevilo  v kontrolní  činnosti  a  oblasti  aktivního  naslouchání.

Tento postoj odpovídá i teoretickým východiskům.Smyslem naslouchání je porozumět

pozorováním a reakcím druhé strany,  jejím cílům a potřebám.Většina lidí  má sklon

druhého přerušovat, reagovat na to, co říká, vyvracet jeho názory dřív, než vyslechnou

všechno, co jim chce sdělit, a než tudíž mohou pochopit, co říká.V praxi a zejména u

ředitelek sloučených škol, to může i úzce souviset s důvodem časové tísně.

12. otázka: Jste spokojena s úrovní komunikace ve Vaší organizaci?

Možnosti odpovědí
Četnost odpovědí % z celku

č.1 č.2 č.3 .č.1 č.2 č.3
Ano 6 3 14 22 7 44
Většinou ano 21 39 18 78 93 56
Ne 0 0 0 0 0 0
Většinou ne 0 0 0 0 0 0

Dvanáctá otázka zjišťovala názor respondentů na úroveň vnitřní komunikace v rámci

celé organizační složky.

Na  základě  těchto  odpovědí  se  lze  oprávněně  domnívat,  že  většina  vedoucích

pracovníků mateřských škol je s úrovní vnitřního komunikačního systému spokojena.

13.  otázka: Informace, týkající  se zpětné vazby,  které potřebuji  pro svou práci

získávám?

Možnosti odpovědí
Četnost odpovědí % z celku

č.1 č.2 č.3 .č.1 Č.2 č.3
Výhradně oficiální cestou 6 9 20 22 21 63
Část informací je oficiální,
ostatní získávám
neoficiální cestou

20 21 7 74 50 22

Většinu informací
získávám neformálně

1 12 5 ³ 29 15
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V     třinácté otázce    měli respondenti uvést způsob, jakým získávají zpětnou vazbu.

Rozdílné  hodnocení  mezi  malými  (29%)  a  velkými  mateřskými  školami  (4%)  se

objevily  v získávání  zpětné  vazby  neformální  cestou.  Zpětnou  vazbu  můžeme

považovat  za  zdroj  a  výměnu  informací.  Ředitelky  mateřských  škol  s jedním

pracovištěm mohou využívat častěji denní kontakt se zaměstnanci. Proto bývá zdrojem

zpětné  vazby  nejčastěji  ústní  forma  pohovoru,  rozhovoru,  rozboru  hospitací.  U

sloučených subjektů  není  možná fyzická přítomnost  ředitelky na všech odloučených

pracovištích a proto využívá častěji pro zpětnou vazbu oficiální cestu a to  písemnou

formu prostřednictvím dotazníků, formulářů, analýz.

5.1. Ověření hypotéz

V úvodu práce byly formulovány čtyři hypotézy. Provedený výzkum nepovažuji za

exaktní vyčerpávající analýzu, přesto lze na základě výsledků šetření formulovat určité

závěry a zhodnotit, zda výsledky výzkumu potvrzují uvedené hypotézy.

1  . hypotéza  

Komunikace ředitelky se zaměstnanci na kmenové škole má větší frekvenci,než

komunikace se zaměstnanci na odloučených pracovištích.

Z uvedených výsledků výzkumu vyplývá, že hypotéza byla potvrzena pouze v oblasti

přímé komunikace. V případě výzkumného vzorku se ukázalo, že většina ředitelek

velkých škol častěji využívá osobně komunikace se zaměstnanci na kmenové škole, než

se zaměstnanci na odloučených pracovištích. Frekvence ostatních  komunikačních

kanálů nezaznamenala výrazné odlišnosti.

2. hypotéza

Mezi vedoucími odloučených pracovišť je více těch, které jsou s komunikační

strategií ředitelky spokojeny, než těch, kterým nevyhovuje.

Při ověřování druhé hypotézy se vycházelo pouze ze vzorku respondentů vedoucích

odloučených pracovišť. Z uvedených údajů je zřejmé, že tato hypotéza byla výzkumem
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potvrzena. Převážná většina oslovených vedoucích odloučených pracovišť je

s komunikační strategií ředitelky sloučené organizace spokojena.

 

3. hypotéza

Ředitelka mateřské školy s odloučenými pracovišti využívá pro potřebu vnitřní

komunikace častěji písemnou formu, než ředitelka malé školy.

Výsledky výzkumu potvrzují i tuto hypotézu. Porovnání výzkumného vzorku

respondentů ze skupiny oslovených malých a velkých škol prokázalo, že ředitelky

mateřských škol s odloučenými pracovišti často volí pro potřebu vnitřní komunikace

v organizaci písemnou formu.

4. hypotéza

Mezi ředitelkami velkých škol je více těch, které považují hromadná setkání –

porady, za efektivnější komunikační kanál, než mezi ředitelkami malých škol.

Platnost čtvrté hypotézy se prokázala. Výsledky výzkumu odhalily, že ředitelky

sloučené mateřské školy považují hromadná setkání za nejefektivnější formu vnitřní

komunikace se zaměstnanci.

5.2 Optimální využití vyhodnocených dat v     praxi  

Výsledky  šetření  přináší  zajímavé  informace  z oblasti  vnitřní  komunikační  strategie
ředitelek  mateřských  škol  s odloučenými  pracovišti.  Vyhodnocená  data  lze  úspěšně
aplikovat v praxi.
Nelze jednoznačně určit, který komunikační kanál je pro řízení sloučených mateřských
škol  nejvýznamnější,  protože  odlišnost  volby  je  vždy  závislá  na  konkrétních
podmínkách školy, organizačním uspořádání, na vzniklé situaci a dané potřebě.
Jednou z nejdůležitějších manažerských dovedností je umění komunikovat, schopnost
rozhodnout se, jaké komunikační prostředky a jaký druh kontaktu zvolíme.
Rozhodování je často ovlivněno různými faktory : 

 téma komunikace
 cíl komunikace
 vzdálenost od partnera
 časový prostor
 důležitost informace
 vztah k partnerovi apod.
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Předkládaný  návrh  optimálních  komunikačních  kanálů  pro  předávání  různých  typů
informací  používám v organizaci  Mateřské  školy  Dačice,  která  má pět  odloučených
pracovišť,  vzdálených  od  sebe  i  několik  kilometrů.  Na  základě  vlastní  praxe,  na
zkušenostech  ředitelek  obdobného  typu  zařízení  a  zároveň  vychází  z výsledků
výzkumného šetření, který je součástí této práce.
                

Náměty pro zefektivnění vnitřní komunikace v organizaci
s odloučenými pracovišti

             
Oblast osobní komunikace
      
Vzhledem k faktu, že fyzická přítomnost ředitelek na všech odloučených pracovištích
není  v praxi  možná,  je  nutné  delegovat  určité  kompetence  na  vedoucí  odloučených
pracovišť. K vymezené působnosti musí být přiřazeny i příslušné pravomoce. Do této
oblasti rozhodně patří hodnotící pohovory. Doporučuji, aby  jednotlivá pracoviště měla
společně stanovená kritéria a metodický pokyn k hodnocení zaměstnanců.
Pro pracovníky sloučených organizací je dále důležité, aby měli možnost smluvení si
osobního  rozhovoru  u  ředitelek  školy  (např.  v době  úředních  hodin,  po  předchozí
telefonické domluvě)
Optimální  je  možnost  osobní  schůzky  se  zaměstnanci  na  jejich  pracovištích.
Samozřejmě, že tato forma komunikace s lidmi na odloučených pracovištích je přímo
závislá na počtu sloučených škol a obslužnosti jednotlivých pracovišť. Své opodstatnění
mají i schránky, kam mohou zaměstnanci vhazovat své návrhy a připomínky.

Oblast hromadných setkání

Většina  ředitelek  sloučených  subjektů  považuje  poradu  za  nejefektivnější  formu
komunikace, protože jim umožňuje přenos informací vícesměnnou komunikací tzn. –
směrem  ke  všem  odloučeným  pracovištím  a  naopak,  výrazně  podporuje  a  rozvíjí
týmovou spolupráci.
V případě  řízení  odloučených  pracovišť  se  jedná  zejména  o  porady  řídícího
managementu, které vede ředitelka školy, následují porady pro pedagogické a provozní
zaměstnance na odloučených pracovištích vedených členkami  řídícího managementu
(vedoucí odloučených pracovišť, zástupkyně).
Na velkých školách je  vhodné sloučení  několika typů  porad do jedné,  která  je  sice
obsáhlejší,  snad  i  časově  náročnější,ale  přináší  pružnější  výsledky  než  konání
jednotlivých typů porad odděleně.
V praxi řízení velkých škol se objevuje nejčastěji časový interval 1x za čtrnáct dní nebo
1x měsíčně.  Optimální  se jeví  konání  porady vedení  v časovém úseku 2x za měsíc.
Tento interval vyhovuje přenosu informací za uplynulé období,  zmapování situace a
řešení aktuálních problémů.
Efektivnost hromadných setkání výrazně ovlivňuje jejich příprava, organizace, vedení a
v neposlední  řadě  i  následný  zápis,  který  obdrží  všechny  zúčastněné  strany.  Pro
kontrolu přenosu informací  na odloučená pracoviště  a  přehled ředitelky o aktuálním
dění  na  jednotlivých  úsecích  je  vhodné  zasílání  zápisu  z porad,  které  se  konají  na
jednotlivých pracovištích.
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Oblast písemných zpráv

Textovou podobu přenosu informací  volíme zejména pro realizaci  určitých činností,
žádoucích postupů a nařízení, ale také jako doklad o výsledcích určité aktivity.
Rozsah manažerských písemností v mateřských školách se neliší od ostatních typů škol.
Jedná se zejména o směrnice, příkazy a pokyny ředitele, zápisy, záznamy a zprávy.

Oblast elektronického spojení

Elektronická  pošta  umožňuje  v komunikaci  s odloučeným  pracovištěm  rychlý,
jednoduchý a více  adresný přenos  informací.  Tento komunikační  kanál   má v praxi
sloučených  organizací  nezastupitelné  místo  a  výrazně  usnadňuje  komunikaci  mezi
jednotlivými  subjekty.  Vzájemná  komunikace  pomocí  e-mailu  je  přímo  závislá  na
materiálně technickém vybavení škol PC a napojením na internet.
Tento komunikační kanál zároveň umožňuje řediteli nepředkládat jen hotové informace,
ale pouze upozorňovat  na možné zdroje informací  a  jejich následné vyhledávání  na
internetu.
Důležitou roli  hraje počítačová gramotnost  zaměstnanců,  která v mateřských školách
není n dostatečné úrovni. Doporučuji zařadit tuto oblast do priorit dalšího vzdělávání
zaměstnanců.

Závěrem  je  nutno  podotknout,  že  výše  uvedená  doporučení  k zefektivnění  vnitřní
komunikace v řídící práci ředitelek mateřských škol, jsou pouze určitým pohledem na
danou problematiku. Jednoznačně rozhodující roli v této oblasti hraje lidský faktor.
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Závěr

Tato práce si kladla za cíl zmapovat a porovnat odlišnosti komunikační strategie v řídící
práci  ředitelky  sloučeného  předškolního  zařízení  a  vytvořit  návrh  optimálních
komunikačních kanálů pro přenos různých typů informací.
Slučování několika subjektů do jedné organizace je jev nový, ale v dnešní době velmi
častý. Optimalizační proces přináší očekávaná pozitiva zejména v ekonomické oblasti,
ale nese s sebou i  obávaná v úvodu práce již zmíněná negativa. Jde o velice složitý
proces, jak po stránce ekonomické, pedagogické, tak zejména lidské.
Proces  změn  v každé  organizaci  s sebou  přináší  nedůvěru,  konflikty,  nejistotu  a
problémy.  Míra  spokojenosti  všech  zainteresovaných  stran  se  odvíjí  od  osobnosti
ředitelky, jejich organizačních schopností a zejména způsobu, jak umí jednat s lidmi.
A právě otevřená a všestranná komunikace, stejný přístup k informacím, nové formy a
prostředky komunikace ve vztahu k vlastním zaměstnancům, pomáhá ředitelce utvářet a
posilovat pocit sounáležitosti,odstraňovat zákulisní intriky, pocity zneuznání, nejistoty a
zejména to nejdůležitější - najít společnou řeč.
Jen tak dokážeme přejmout  to nejlepší  z minulosti  a vytyčit  vizi,  které  zaměstnanci
porozumí, přijmou ji za svou a budou v ni věřit.
Jsem si  vědoma, že toto téma nebylo zcela vyčerpáno a přináší další  otázky. Velice
zajímavý by byl pohled a názor ostatních zaměstnanců škol na úroveň a spokojenost
s komunikační strategií uvnitř organizace, která vzniká z několika subjektů.
Věřím,  že  tato  práce  splnila  svůj  účel  a  může  se  stát  přínosem nejen pro  ředitelky
mateřských škol.
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Přílohy

Příloha č. 1

Dotazník č.1 - ředitelka MŠ s     odloučenými pracoviš  ti  

1. Jak dlouho pracujete ve vedoucí funkci
a) 0-4 roky
b) 5-9 let
c) 10-15let
d) 16 a více let

2. Počet zaměstnanců celkem(uveďte počet)

3. a) Počet tříd
    b) Počet pracovišť sloučených do Vaší organizace

4. Jaké je Vaše dosažené vzdělání
a) středoškolské
b) vysokoškolské

5. Určete,které komunikační kanály využíváte pro vnitřní komunikaci (tzn.ke
komunikaci se zaměstnanci )nejčastěji, číselným ohodnocením 0 - 5, přičemž 5
vyjadřuje nejvyšší četnost, 0 - komunikační kanál, který nepoužíváte

a) na kmenové škole

- osobní kontakt (přímá komunikace) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- hromadná setkání (porady) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- písemné zprávy 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- telefon 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- elektronické spojení  0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

                 
b) v rámci celé organizace

- osobní kontakt (přímá komunikace)                            0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- hromadná setkání (porady) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- písemné zprávy 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- telefon 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- elektronické spojení  0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
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6. Určete,které komunikační kanály považujete ve své řídící práci pro vnitřní
komunikaci za nejefektivnější, číselným ohodnocením 0 - 5, přičemž 5 vyjadřuje
nejvyšší četnost, 0 - komunikační kanál, který nepoužíváte

a) na kmenové škole

- osobní kontakt (přímá komunikace)                            0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- hromadná setkání (porady) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- písemné zprávy 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- telefon 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- elektronické spojení  0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

                 
b) v rámci celé organizace

- osobní kontakt (přímá komunikace)                            0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- hromadná setkání (porady) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- písemné zprávy 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- telefon 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- elektronické spojení  0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

7. Jak často svoláváte porady (uveďte časový interval)
    a) na kmenové škole
    b) vedení

8. Hodnotící pohovory
a) provádím se všemi zaměstnanci
b) provádím pouze s pedagogickými pracovníky
c) provádím pouze se zaměstnanci na kmenové škole 
b) provádím pouze s pedagogickými pracovníky na kmenové škole
d) neprovádím

9. Jste spokojena s úrovní přenosu vámi poskytovaných informací
 
a) na kmenové škole
- ano
- většinou ano
- ne 
- většinou ne

b) v rámci organizace
- ano
- většinou ano
- ne
- většinou ne
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10. Určete nakolik o vnitřním informačním systému platí následující tvrzení
       (Označte číselným ohodnocením 1 - 5, přičemž 5 vyjadřuje maximum)

a) na kmenové škole

- vnitřní informační systém je dostatečně propracován 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- vnitřní informační systém je účinný 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- existuje v něm efektivní zpětná vazba 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- tok informací má jasná pravidla 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- informace dostávají zaměstnanci včas 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- pracovníci mají přístup ke všem potřebným informacím 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- poskytované informace jsou úplné 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- při přenosu informací nedochází k jejich zkreslení 1 – 2 – 3 – 4 – 5

b) v rámci celé organizace

- vnitřní informační systém je dostatečně propracován 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- vnitřní informační systém je účinný 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- existuje v něm efektivní zpětná vazba 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- tok informací má jasná pravidla 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- informace dostávají zaměstnanci včas 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- pracovníci mají přístup ke všem potřebným informacím 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- poskytované informace jsou úplné 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- při přenosu informací nedochází k jejich zkreslení 1 – 2 – 3 – 4 – 5

11. Nakolik o Vás platí následující tvrzení?
(Označte číselným ohodnocením 1 - 5, přičemž 5 vyjadřuje maximum)

- dobře komunikuji se svými podřízenými 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- spolehlivě informuji podřízené 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- kontroluji výsledky práce 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- umím své lidi pochválit 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- umím naslouchat 1 – 2 – 3 – 4 – 5

12. Jste spokojena s úrovní komunikace ve Vaší organizaci?
- ano
- většinou ano
- ne
- většinou ne

13. Informace, týkající se zpětné vazby, které potřebuji pro svou práci získávám
a) výhradně oficiální cestou
b) část informací je oficiální, ostatní získávám neoficiální cestou
c) většinu informací získávám neformálně
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Příloha č. 2

Dotazník č.2 - ředitelka MŠ s     jedním pracovištěm  

1. Jak dlouho pracujete ve vedoucí funkci
a) 0-4 roky
b) 5-9 let
c) 10-15let
d) 16 a více let

2. Počet zaměstnanců celkem(uveďte počet)

3. Počet tříd
 
4. Jaké je Vaše dosažené vzdělání
a) středoškolské
b) vysokoškolské

5. Určete, které komunikační kanály využíváte pro vnitřní komunikaci (tzn.ke
komunikaci se zaměstnanci )nejčastěji, číselným ohodnocením 0 - 5, přičemž 5
vyjadřuje nejvyšší četnost, 0 - komunikační kanál, který nepoužíváte

- osobní kontakt (přímá komunikace)                            0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- hromadná setkání (porady) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- písemné zprávy 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- telefon 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- elektronické spojení  0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

                 
6. Určete,které komunikační kanály považujete ve své řídící práci pro vnitřní
komunikaci za nejefektivnější, číselným ohodnocením 0 - 5,přičemž 5 vyjadřuje
nejvyšší četnost, 0 - komunikační kanál,který nepoužíváte

- osobní kontakt (přímá komunikace)                            0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- hromadná setkání (porady) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- písemné zprávy 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- telefon 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- elektronické spojení  0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

                 
7. Jak často svoláváte porady (uveďte časový interval)

8. Hodnotící pohovory
a) provádím se všemi zaměstnanci
b) provádím pouze s pedagogickými pracovníky
d) neprovádím
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9. Jste spokojena s úrovní přenosu vámi poskytovaných informací 
- ano
- většinou ano
- ne 
- většinou ne

10. Určete nakolik o vnitřním informačním systému platí následující tvrzení
       (Označte číselným ohodnocením 1 - 5, přičemž 5 vyjadřuje maximum)

- vnitřní informační systém je dostatečně propracován 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- vnitřní informační systém je účinný 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- existuje v něm efektivní zpětná vazba 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- tok informací má jasná pravidla 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- informace dostávají zaměstnanci včas 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- pracovníci mají přístup ke všem potřebným informacím 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- poskytované informace jsou úplné 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- při přenosu informací nedochází k jejich zkreslení 1 – 2 – 3 – 4 – 5

11. Nakolik o Vás platí následující tvrzení?
(Označte číselným ohodnocením 1 - 5, přičemž 5 vyjadřuje maximum)

- dobře komunikuji se svými podřízenými 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- spolehlivě informuji podřízené 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- kontroluji výsledky práce 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- umím své lidi pochválit 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- umím naslouchat 1 – 2 – 3 – 4 – 5

12. Jste spokojena s úrovní komunikace ve vaší organizaci?
- ano
- většinou ano
- ne
- většinou ne

13. Informace,týkající se zpětné vazby,které potřebuji pro svou práci získávám
a) výhradně oficiální cestou
b) část informací je oficiální, ostatní získávám neoficiální cestou
c) většinu informací získávám neformálně
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Příloha č. 3

Dotazník č.3 - vedoucí     odloučeného pracoviš  tě  

1. Jak dlouho pracujete ve vedoucí funkci
a) 0-4 roky
b) 5-9 let
c) 10-15let
d) 16 a více let

2. Počet zaměstnanců celkem (uveďte počet)

3. Počet tříd (uveďte počet)

4. Jaké je Vaše dosažené vzdělání
a) středoškolské
b) vysokoškolské

5. Určete, které komunikační kanály využíváte pro vnitřní komunikaci (tzn. ke
komunikaci se zaměstnanci ) nejčastěji, číselným ohodnocením 0 - 5, přičemž 5
vyjadřuje nejvyšší četnost, 0 - komunikační kanál, který nepoužíváte

a) na Vaší škole

- osobní kontakt (přímá komunikace)                            0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- hromadná setkání (porady) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- písemné zprávy 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- telefon 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- elektronické spojení  0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

                 
b) v rámci celé organizace

- osobní kontakt (přímá komunikace)                            0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- hromadná setkání (porady) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- písemné zprávy 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- telefon 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- elektronické spojení  0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
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6. Určete,které komunikační kanály považujete ve své řídící práci pro vnitřní
komunikaci za nejefektivnější, číselným ohodnocením 0 - 5,přičemž 5 vyjadřuje
nejvyšší četnost, 0 - komunikační kanál,který nepoužíváte

a) na Vaší škole

- osobní kontakt (přímá komunikace)                            0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- hromadná setkání (porady) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- písemné zprávy 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- telefon 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- elektronické spojení  0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

                 
b) v rámci celé organizace

- osobní kontakt (přímá komunikace)                            0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- hromadná setkání (porady) 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- písemné zprávy 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- telefon 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- elektronické spojení  0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5

7. Jak často svoláváte porady (uveďte časový interval)

a) na Vaší škole
b) v rámci celé organizace

8. Hodnotící pohovory
a) provádím se všemi zaměstnanci
b) provádím pouze s pedagogickými pracovníky
c) neprovádím

9. Jste spokojena s úrovní přenosu vámi poskytovaných informací 

a) na Vaší škole
- ano
- většinou ano
- ne 
- většinou ne

b) v rámci celé organizace
- ano
- většinou ano
- ne
- většinou ne
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10. Určete nakolik o vnitřním informačním systému platí následující tvrzení
       (Označte číselným ohodnocením 1 - 5, přičemž 5 vyjadřuje maximum)

a) na Vaší škole

- vnitřní informační systém je dostatečně propracován 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- vnitřní informační systém je účinný 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- existuje v něm efektivní zpětná vazba 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- tok informací má jasná pravidla 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- informace dostávají zaměstnanci včas 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- pracovníci mají přístup ke všem potřebným informacím 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- poskytované informace jsou úplné 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- při přenosu informací nedochází k jejich zkreslení 1 – 2 – 3 – 4 – 5

b) v rámci celé organizace

- vnitřní informační systém je dostatečně propracován 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- vnitřní informační systém je účinný 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- existuje v něm efektivní zpětná vazba 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- tok informací má jasná pravidla 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- informace dostávají zaměstnanci včas 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- pracovníci mají přístup ke všem potřebným informacím 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- poskytované informace jsou úplné 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- při přenosu informací nedochází k jejich zkreslení 1 – 2 – 3 – 4 – 5

11. Nakolik o Vás platí následující tvrzení?
(Označte číselným ohodnocením 1 - 5, přičemž 5 vyjadřuje maximum)

- dobře komunikuji se svými podřízenými 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- spolehlivě informuji podřízené 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- kontroluji výsledky práce 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- umím své lidi pochválit 1 – 2 – 3 – 4 – 5
- umím naslouchat 1 – 2 – 3 – 4 – 5

12. Jste spokojena s úrovní komunikace ve Vaší organizaci?
- ano
- většinou ano
- ne
- většinou ne

13. Informace, týkající se zpětné vazby poskytujete ředitelce 
a) výhradně oficiální cestou
b) část informací je oficiální, ostatní získávám neoficiální cestou
c) většinu informací získávám neformálně
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