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Resumé :
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1.    ÚVODNÍ  ČÁST

1.1.  Ředitel právního subjektu

Role  ředitele  (statutárního  orgánu  právního  subjektu)  je  v dnešní  době  poměrně  široká  a 

v porovnání s praxí před 15-20i lety i nebývale zodpovědná :

 řídí školu nebo školské zařízení včetně jeho součástí a odloučených pracovišť

 vytváří dlouhodobé plány a projekty, zabývá se evaluací školy

 vykonává státní správu ve škole, rozhoduje o řadě správních úkonů

 plní  povinnosti  vedoucího  organizace  včetně  zaměstnavatelských  kompetencí  a 

povinností vyplývajících ze zákoníku práce

 zodpovídá  za  celou  oblast  ekonomického  chodu  školy,  zejména  hospodaření  se 

státními prostředky, dotacemi zřizovatele i jinými zdroji, je zodpovědný za efektivní 

vynakládání prostředků, dodržování stanovených limitů apod.

 zodpovídá za odbornou pedagogickou úroveň výchovně vzdělávací práce a zaměření 

pedagogického stylu školy

 zodpovídá  za  kvalitu  a  zajišťování  podmínek  potřebných  pro  vzdělávání  a  další 

poskytované služby

 zajišťuje personální oblast včetně rozvoje pracovníků 

 řeší podpůrné provozní záležitosti,

přičemž zákonnost ve všech oblastech je samozřejmou a nezbytnou podmínkou jeho práce. 

1.2.  Funkční vzdělávání ředitelů

Z důvodu širokého vějíře povinností se tak do praxe dostává aplikovaný školský management. 

Jako pomoc v oblasti vlastního sebevzdělávání mohou ředitelé využít :

 krátkodobé i vícesemestrové vzdělávací kurzy na VOŠ a vysokých školách

 systémovou  přípravu  vedoucích  pracovníků  organizovanou  Národním  institutem 

dalšího vzdělávání pod názvem Funkční studium I

 dvouleté Funkční studium II, např. na Centru školského managementu Ped.fakulty UK 
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 bakalářské studium školského managementu na některé z vysokých škol

Cílem takového studia je hlubší seznámení s teoriemi řízení a praxí školského managementu, 

ekonomickou a právní problematikou, vedením lidí a řízením pedagogického procesu.

1.3.  Zaměření bakalářské práce

Z širokého rozsahu činností  v  řízení  mateřských škol,  je pro tuto práci  vyčleněn segment 

personálního rozvoje pracovníků, který výrazně ovlivňuje nahlížení na kvalitu práce.

Cílem práce je :

1)   na základě sběru dat zjistit, jak je na MŠ přistupováno k rozvoji a  

      vzdělávání pracovníků

2)   pokusit se odhalit rezervy ředitelské práce v oblasti osobního rozvoje 

      pracovníků

3)   pokusit se navrhnout některé konkrétní postupy, které mohou přispět 

      k řešení této problematiky 

Sběr informací slouží k     ověření několika dílčích okruhů otázek :  

• nakolik je v MŠ podporována aktivita pracovníků a zda je využita pro jejich osobní 

rozvoj

• zda je vzdělávání pedagogů plánované, účelné a jestli je součástí personálního rozvoje

• jaká je atmosféra na pracovišti, zda převažují pozitivní prvky klimatu: otevřenost, 

spravedlnost, podpora, citlivé jednání, důvěra, tolerance

• jestli ředitelky systematicky využívají možnost delegování 

• zda jsou vedením škol cíleně vytvářeny odpovídající podmínky pro vzdělávání 

• v jaké šíři se vzdělávají samotné ředitelky a další členové vedení MŠ
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• jaký je časový snímek práce ředitelky MŠ (otázka dodatečně vložená)

2.  TEORETICKÁ ČÁST

2.1.  Styly vedení lidí
Různé styly vedení lidí rozlišujeme podle toho, v jaké míře jsou zastoupeny oblasti plánování 

(planning), organizování (organizing), vedení lidí (leading) a kontroly výkonu (controling). 

V dnešní  praxi  vedení  pracovního  kolektivu  je  ve  školách  nejčastěji  uplatňován  některý 

z modelů vedení :

2.1.1.  Blake a Moltonová – manažerská mřížka

Základním kriteriem pro rozlišení stylu vedení je:

 orientace na lidi a uspokojování jejich potřeb, vytvoření a udržení přátelské atmosféry

 orientace na úkol, na výkon

Systém pro zaznamenání  stylu  vedení řídícího pracovníka popsali  R.Blake a J.Moutonová 

(1964) a je používán pod názvem manažerská mřížka. 

V závislosti na proměnných vytipovali několik charakteristik řídících stylů :

1.1   laissez-faire (minimální úsilí, věci běží samospádem, konflikty se neřeší)

9.1   autoritativní přístup (direktiva, kontrola)

1.9   zájmové vedení (příjemné vztahy, volné pracovní tempo, malý výkon)

5.5   rutinní vedení, někdy též označované jako kompromis (nejde do konfliktu,   

        udržuje určitou míru pracovní morálky, často si pomáhá normami)

9.9   týmový přístup (snaha zaujmout lidi pro společný cíl, problém se veřejně 

        posuzuje a tím se zvyšuje motivace lidí i výkonnost týmu)

9+9  paternalistický přístup („cukr a bič“ – stará se o lidi, jen pokud pracují)

manažerská mřížka :

1.9 9.9

5.5

1.1 9.1
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orientace na lidi

                                     

     orientace na výkon

2.1.2.  Presly a Blanchard – situační vedení

Situační  vedení  popsali  v 90.  letech  jako  praktický  model  Persey  a  Blanchard,  kdy 

k direktivnosti a podpůrnému chování manažera přidali třetí faktor = zralost týmu

 přikazování  , direktivní styl – uplatňovaný např. pro nezkušeného pracovníka či málo 

motivované skupiny (návody, příkazy, důsledná kontrola)

 koučování   – manažer staví před tým úkoly jako výzvu, dává informace, určuje limity 

+ poskytuje lidem prostor pro řešení, často je nápomocen, usměrňuje procesy hledání 

cest a řešení

 podporování   - při nových úkolech a ve vyzrálejší skupině – zadání je volnější, míra 

zodpovědnosti vyšší, dává méně limitů, stálá motivace trvá

 delegování   – pro vyzrálé pracovníky, kteří nepotřebují přímé vedení, člověk či slupina 

řeší úkol samostatně, stačí podpůrné chování vedoucího

Při tomto stylu vedení je důležitá kombinace přístupů procesních, psychologicko-sociálních, 

systémových,  kvantitativních  a  empirických,  tzn.  že  vedoucí  je  pokaždé  zaměřen  jak  na 

vedení lidí, tak na splnění úkolu – rozsah podílu jednotlivých složek vždy záleží na situaci.

                                            model situačního vedení :

podpůrné chování

        vysoké  zralost týmu
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        nízké

       nízké                 direktivní chování vysoké

2.1.3.  Rozšířené pojetí vedení

 koercivní styl – hodně pokynů, častá kontrola, hrozby

 autoritativní styl – jasný dlouhodobý záměr či vize, zpětná vazba vyvážená

 afiliativní styl – menší důraz na úkoly, více na vztahy lidí a emoční potřeby, oceňuje 

jak výkon, tak chování, zpětná vazba většinou pozitivní

 demokratický  styl  –  rozhodování  často  na  základě  konsensu,  vítá  nové  nápady, 

deleguje pravomoci, časté porady, naslouchá zaměstnancům

 následování – sám je vůdčí a ukazuje cestu, málo deleguje, oceňuje jen výborný výkon

 koučování – cílený rozvoj pracovníků a jejich schopností tak, aby si sami byli schopni 

definovat cíle

PhDr. Lenka Slavíková (1)  uvádí, že podle výzkumů zaměřených na styl řízení škol v ČR se 

ukázalo,  že většina řídících pracovníků upřednostňuje spíše centralistické řízení.  Převažují 

tedy styly autoritativní,  koercivní a následování.  Je však potřebné styly kombinovat  a tím 

dosahovat efektivnějších výsledků, což znamená vnášet do praxe i demokracii, koučování a 

afilitativní styl.

2.1.4.  McGregor – X-Y

McGregorova teorie X – Y je založena na krajních modelech přístupu manažerů ke svým spolu-

pracovníkům, kdy jsou vymezeny dva extrémy, mezi kterými je nutno hledat rozumnou míru.

Teorie X bývá označována jako teorie autoritativního managementu, vedení lidí „na krátkém 

vodítku“, bez rozhodovací autonomie pracovníků (ti jsou považováni za pouhou námezdní 

sílu). V takovém stylu je preferováno direktivní ukládání úkolů, důsledná hierarchie, častá a 

1 L. Slavíková : Vývojové aspekty managementu a řízení školy
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důkladná kontrola výsledků, dodržování všech formálních pravidel, disciplíny, sliby, odměny, 

hrozby, tresty.

Teorie Y je označována jako teorie managementu participačního, s preferencí volného stylu, 

naprosto  liberální  a  nedirektivní  vedení.  Vyznačuje  se  předpokladem  vysoké  aktivity  a 

iniciativy pracovníků,  jejich schopností  sebeřízení,  minimální  kontrolou (zejména u tvůrčí 

práce), „měkkými“ motivačními metodami.

Tuto teorii  X a Y o metodách vedení lidí  sám McGregor spojoval s motivací  pracovníků, 

proto je někdy popisována jako součást motivačních metod.

Umění  dobrého  vedoucího  je  založeno  právě  na  schopnosti  poznat  míru  pro  rozumné 

diferencované  uplatňování  „měkkých“  a  „tvrdých“  metod  ve  vedení  lidí  v konkrétních 

měnících se podmínkách, s ohledem na dynamiku, čas a osobnosti lidí. 

2.2.  Osobnost vedoucího pracovníka

Aby ředitel školy mohl při rozvoji pracovníků efektivně využívat manažerských dovedností, 

potřebuje být vybaven souborem potřebných kompetencí. Podle různých autorů a teorií lze 

některé  vlastnosti  či  soubory  dovedností  označit  za  klíčové,  vždy  však  závisí  na  jejich 

kombinaci a schopnosti ředitele jich efektivně využívat.

2.2.1.  Belz a Siegrist

Podle Belze a Siegrista (2) základní rovinu tvoří tři kompetence, jejichž vzájemným prolínáním 

se vytváří soubor individuálních kompetencí každého jedince:

     ve vztahu k sobě

   v oblasti metod  sociální kompetence

2 H. Belz, M.Siegrist : Klíčové kompetence a jejich rozvíjení
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Tito autoři mezi klíčové dovednosti řadí : samostatnost, zodpovědnost, výkonnost, schopnost 

řešit  problémy,  schopnost  zdůvodňovat  a  hodnotit,  schopnost  komunikace  a  kooperace, 

kreativity a učení se.

2.2.2.  Vodáček a Vodáčková

Vodáček a Vodáčková (3) vyzdvihují schopnosti manažera :

 pochopit motivaci pracovníků a naplňovat tyto jejich potřeby

 tvořit efektivní pracovní  tým, kde lidé participují na formulaci úkolů a také je  ochotně 

plní

 budovat pocit sounáležitosti, hrdosti, seberealizace

2.2.3.  John Adair

John Adair (4) formuluje model vůdcovství jako vyššího stupně řízení ve třech okruzích: 
 

      splnění úkolu          

rozvoj jednotlivce               sestavení a podpora týmu  

K těmto vytipovaným okruhům přiřazuje John Adair potřebné vlastnosti :

splnění úkolu  iniciativa, houževnatost, efektivnost, sebevědomí, pracovitost, 
skromnost,…

sestavení a podpora týmu  čestnost, upřímnost, spravedlnost, odvaha, sebevědomí, 
skromnost, humor,…

rozvoj jednotlivce takt, zásadovost, solidárnost, upřímnost, skromnost,…

3 L.Vodáček, O.Vodáčková : Management. Teorie a praxe v informační společnosti
4 J.Adair : Jak úspěšně řídit a vést lidi
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Adair ve svém výzkumu (1993) setřídil  25 charakteristik dobrého manažera tak,  jak je 

zjistil podle šetření mezi vrcholovými vedoucími pracovníky :

1.   Schopnost rozhodovat 14. Schopnost jasně se vyjadřovat

2.   Umění vést lidi 15. Bystrost

3.   Integrita 16. Schopnost efektivního řešení správních otázek

4.   Nadšení pro práci 17. Objektivnost

5.   Představivost 18. Vytrvalost

6.   Ochota usilovně pracovat 19. Ochota pracovat přesčas

7.   Analytické schopnosti 20. Ambicióznost

8.   Pochopení pro druhé 21. Soustředěnost na jeden cíl

9.   Schopnost vytušit příležitost a využít ji 22. Schopnost srozumitelného písemného projevu

10. Schopnost řešit nepříjemné situace 23. Zvědavost

11. Schopn. rychle se přizpůsobovat změnám 24. Nadání pro práci s čísly

12. Ochota brát na sebe riziko 25. Schopnost abstraktního myšlení

13. Podnikavost   

2.2.4.  Z     příspěvku     Marie Mayerové   (5) lze citovat :

„  Dlouholeté výzkumy naznačují, že úspěšné jednání vedoucího pracovníka je  

   determinováno tím, do jaké míry je schopen :

 rozdělit pravomoci mezi své spolupracovníky

 řešit především hlavní úkol, sledovat vzdálenější cíle

 formulovat přesně úkoly pro spolupracovníky

 řešit jen minimální a nezbytné množství dílčích příkazů

 prohlubovat spolupráci se členy skupiny

 organizovat přesně svoji práci a rámcově i svých nejbližších spolupracovníků

 pečovat o rozvíjení odborné úrovně pracovníků

5 L.Eger a spol.: Efektivní školský management (str.53)
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 podporovat rozvoj profesní kariéry nejperspektivnějších pracovníků

 řešit operativně aktuální problémy

 rozhodovat se rychle a správně  “
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2.3.      Potřeby a motivace lidí  
Motivační  řetězec  se  odvíjí  od  potřeb  člověka,  na  jejichž  základě  vzniká  přání  a 

prostřednictvím aktivit je poté dosaženo vytčeného cíle a uspokojení. 

Pracovníci jsou ke své práci motivováni různými faktory, na jejichž naplňování závisí jejich 

spokojenost, pracovní výkon, loajalita, fluktuace.

2.3.1.  Maslowova pyramida

Potřeby zaměstnanců lze odvodit z Maslowovy teorie potřeb :

seberealizace (self-aktualizacion needs)            společenské uplatnění, 
      poslání, zájem, duchovní

uznání osobnosti a uspokojení (esteem needs)               úcta, vážnost, postavení, 
         moc, prestiž,funkce, 

sociální (acceptance needs)      patřit někam, vztahy, city,
postavení ve skupině, spolupráce

jistoty a bezpečí (existence, security needs)      zajištění do budoucna = neztratit    
     zaměstnání, zdraví, byt, důchod

fyziologické (physiological needs)           obživa, plat, bydlení, mít rodinu, pracovní
        podmínky, zdraví, dovolená

2.3.2  Hezberg 

Podle Herzbergovy teorie dvou faktorů jsou důležité : 

 motivátory  (motivators)  =  faktory vyvolávající  uspokojení  z práce,  zájem,  aktivitu, 

další snahu (např. ocenění úspěchu, úspěšnost, odpovědnost, pracovní rozvoj, … )

 demotivátory  (hygiene  factors)  =  faktory  „hygienické“,  které  budí  nespokojenost, 

pokud nejsou v pořádku (pracovní podmínky,  jistoty,  platové podmínky,  mezilidské 

vztahy, styl řízení, …)

2.3.3.  McCleeand

Jinak na motivační potřeby lidí pohlíží David McCleeland, který definuje tři základní tipy 

potřeb (potřebu sounáležitosti, moci, úspěchu).

12



Přestože každý z výše zmíněných autorů vychází z různých přístupů a pohledů na potřeby lidí, 

v podstatě se všechny tyto teorie v základních prvcích shodují.

Maslow Herzberg McCleeland

seberealizace pracovní  rozvoj,  zájem, 

odpovědnost, aktivita

úspěch

uznání, uspokojení úspěch, povýšení postavení, moc
sociální potřeby vztahy, styl řízení sounáležitost 
jistota, bezpečí pracovní podmínky pracovní jistoty

2.3.4.  vnitřní a vnější motivace

V oblasti  motivace  pracovníků  je  užíváno  pravidlo  50  :  50.  Jde  o  vyvážený  poměr  mezi 

vnitřní a vnější motivací každého zaměstnance.

K     vnitřní  motivaci   člověka  patří  takové  potřeby,  které  vyplývají  z jeho  osobnosti,  jsou 

poměrně  trvalé  a  zaměřené  na  jeho  osobní  rozvoj.  Vnitřní  motivací  může  být  potřeba 

společenského  ocenění,  příslušnost  ke  skupině  nebo  členství  v  ní,  dobré  výsledky  práce, 

kvalitní mezilidské vztahy (kamarádství), uznání, tvůrčí možnosti, široký rozhled a vzdělání, 

seberealizace, vlastní rozvoj, prostor pro tvořivost apod.

Vnější  stimuly jsou  často  vcelku  účinné  pro  udržení  určité  úrovně  výkonu.  Jsou 

charakteristické tím, že pomine-li jejich uplatňování, ztrácí člověk důvod, aby se podle nich 

choval. Mezi obvyklé vnější stimuly patří odměna, pracovní podmínky, pracovní náplň, jasná 

struktura organizace, nabídka možného povýšení, apod.

Důležité je, aby si vedoucí pracovník byl vědom obou těchto oblastí, dovedl je analyzovat a 

kombinovat tak, aby nepůsobily proti sobě. Ke stejně zamýšlenému cíli je zpravidla vhodné 

různé jedince motivovat různými stimuly.

Motivaci můžeme také dělit na pozitivní (posilující žádané chování) a negativní, která nemusí 

působit stimulačně, nebo může pracovníka od určitého typu jednání dokonce odrazovat.

Toto plně koresponduje jak s Herzbergovou teorií tak s McGregorovou teorií X a Y. 

Mezi pozitivně motivující faktory lze zařadit např. :
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 uspokojení z vlastní práce, smysluplnost a zajímavost práce

 prestiž povolání

 ocenění, důvěra, pochvala

 finanční motivace, zajištění rodiny, sociální výhody

 osobnost vedoucího – čestnost, spravedlnost, plnění slibů a závazků

 kvalita pracoviště a jeho vybavení

 vztahy na pracovišti, celkové klima

 přiměřená míra samostatnosti, zodpovědnosti, podíl na řízení

 kariérní postupy (kariérní kotvy : odbornost, vedení, jistota, tvořivost, svoboda)

Mezi negativní faktory řadíme zejména :

 nepřiměřené požadavky (příliš nízké nebo přemrštěné)

 špatné zadání či rozdělení práce

 nedostatek informací

 direktivní vedení bez možnosti osobní iniciativy – zejména u tvůrčí práce

 častou, nepřiměřenou a netaktní kontrolu

 nespravedlnost v odměňování, neplnění slibů, odcizení zásluh

 nejasné postavení, možnost ztráty práce

 přeceňování chyby, neadekvátní trestání, nespravedlnost

 lhostejnost a nevšímavost vedoucího ke snahám a aktivitám pracovníka

 nekonstruktivní kritika, shazování práce či zaměstnance

Kvalita pracovníků

Kvalita pracovníků se obvykle posuzuje podle jejich vzdělání, znalostí, odbornosti, zručnosti, 

výkonnosti,  míry zodpovědnosti,  flexibility,  organizačních schopností,  loajality,  vyrovnané 

kvality  práce,  pracovního  nasazení,  objektivity,  chybovosti,  komunikativnosti,  ochoty  ke 

změnám, schopnosti pracovat v týmu, učit se, atd. Nemalou roli hrají též osobní charakterové 

vlastnosti, které výrazně ovlivňují atmosféru a vztahy na pracovišti.

Cílem každého vedoucího je, aby zaměstnanci pracovali kvalitně, spolehlivě a samostatně a 

dosahovali  výborných  pracovních  výstupů.  Též  absence  úrazů,  konfliktů  či  rozbrojů  na 

pracovišti je vnímána jako velmi důležitá součást atmosféry na pracovišti. Ve středu zájmu 

vedení  je  zajistit  podnětné  a  motivující  pracovní  prostředí,  dostatek  práce,  pracovních 

pomůcek a financí na odměňování pracovníků.
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3.   VÝZKUM

3.1.  Metodika výzkumu

Pro  zajišťování  podkladů  a  informací  byl  použit  vlastní  dotazník,  jako  podpůrná  metoda 

strukturovaný rozhovor a později i e-mailová komunikace s ředitelkami MŠ.

Pro oblast dotazníku i rozhovoru byly sestaveny otázky tak, aby odpovědi pomohly rozkrýt 

řadu předpokladů vztahujících se právě k oblasti osobního rozvoje pracovníků v mateřských 

školách. 

3.1.1.  Dotazník, řízený rozhovor, základní data

Dotazníkem bylo obesláno 179 mateřských škol a to jak v regionu Karlovy Vary (98 škol), 

tak i  v sousedních krajích (60 mateřských škol)  a 21 dotazníků (plošné pokrytí  ČR) bylo 

rozdáno  mezi  studentkami  bakalářského  studia  školského  managementu  na  Pedagogické 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Z oslovených 179 mateřských škol odpovědělo 67 škol, 

přičemž vrácených dotazníků je celkem 188. 

Záměrně  byly  zvoleny mateřské  školy v různých lokalitách  a  o různé  velikosti,  aby bylo 

dosaženo co možná největší objektivity.

návratnost dotazníků :

       
      KV kraj          okolí         studentky UK

Komentář : návratnost dotazníků vysoce ovlivnily osobní vztahy :
- u známých kolegyň v kraji 90%
- neznámé kontakty v okolních krajích – necelých 50%
- u studentek UK byla návratnost trojnásobná oproti oslovení
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Základní data z dotazníku 

počet dotázaných  a jejich věkové složení

ředitelky učitelky zástupkyně a 
vedoucí uč.

celkem

počet 43 114 31 188
počet let ve 

funkci
do 5 9 14 23
6-10 10 6 16

11-15 8 2 10
16-20 10 0 10
21-25 4 5 9

26 a více 2 4 6
průměrně : 11 11

počet let 
pg.praxe 
celkem

do 5 1 8 3 12
6-10 2 7 3 12

11-15 5 8 3 16
16-20 9 5 4 18
21-25 10 35 8 53

26 a více 16 51 10 77
průměrně : 24 23 21 23

Z uvedených informací plyne :

 20% vedoucích pracovnic je ve funkci déle než 20 let (14% ředitelek, 30% zástupkyň)

 začínajících ředitelek s praxí vedoucího do 5 let je 21%, zástupkyň 45%

 v celkovém pohledu převažují zaměstnanci s dlouholetou pedagogickou praxí = nad 

25 let 41% všech dotázaných, nad 20 let je to více než 70%

 mladých pedagogů s praxí nižší než 10 let je necelých 13%

velikost škol, jejich umístění, právní forma

forma velikost MŠ vesnice město krajské město celkem

samostatný 
subjekt

1-2 třídy 22 26 10 58
3-4 třídy 88 16 104
5 a více 3 7 10
celkem 22 117 33 172

sloučené MŠ 1-2 třídy 2 1 3
3-4 třídy 2 3 5
5 a více 1 1 2
celkem 5 5 10

ZŠ-MŠ 1-2 třídy
3 a více 6 6
celkem 6 6
celkem 22 128 38 188

15



Z přehledu plyne :

 nejvíce odpovědí na dotazník poskytli zaměstnanci městských MŠ (téměř 70%)

 největší podíl tvoří pracovníci středně velkých MŠ s počtem 3-4 tříd (přes 60%)

 z jednotřídních MŠ bylo vráceno pouze 5 dotazníků (12%)

 cca 1/3 dotázaných pracuje v malém kolektivu

Řízený rozhovor byl uskutečněn se 36 učitelkami mateřských škol v okresech Karlovy Vary 

a Sokolov. Odpovědi těchto učitelek byly zaznamenávány do připraveného formuláře. 

Otázky vztahující se ke klimatu na MŠ jsem úmyslně vložila převážně do řízeného rozhovoru, 

kde výpověď učitelky je pouze ústní. Může tedy svůj názor lépe vysvětlit a nemusí se cítit  

ohrožena písemným záznamem (přestože je v dotazníku slibována anonymita, mohou učitelky 

vnímat tyto otázky jako ohrožující a není zaručeno, že by odpovědi byly zcela pravdivé). 

Zde jsem výrazně vsázela na svůj osobní kredit, který mám mezi spolupracovnicemi v našem 

kraji již vybudován (čestnost, férovost, upřímnost, pravdivost, snaha o objektivní posouzení). 

Učitelky odpovídaly upřímně, nebály se vyslovit vlastní názor nebo kritiku.

E-mailové komunikace jsem v průběhu práce použila k dotázání 21 ředitelek 3-4 třídních 

MŠ na skladbu jejich týdenního časového snímku. Všechny oslovené ředitelky odpověděly a 

data poskytly.

Jak pro dotazník, tak pro rozhovor bylo užito k možným odpovědím nabízené škály :
ano v sumářích značeno 1
spíše ano v sumářích značeno 2
spíše ne v sumářích značeno 3
ne v sumářích značeno 4
nevím, neumím posoudit v sumářích značeno 0

V případě neuvedené odpovědi je tato vynechána a není s ní pracováno.

V dotazníku byly některé otázky formulovány jako otevřené, odpovědi na ně jsou zpracovány 

samostatně.

Vzor dotazníku, formuláře pro rozhovory a otázky k     časovému snímku   jsou přílohami č.1 - 3 
této práce, datové soubory odpovědí jsou přílohami č. 4 - 6. 
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3.1.2.  Struktura otázek v dotazníku a řízeném rozhovoru :

sledované oblasti zájmu

čísla otázek
v dotazníku 
pro učitelky

v dotazníku 
pro ředitelky a 
zástupkyně

v rozhovoru 
s učitelkami

1 je v MŠ podporována aktivita pracovníků 
a je využita pro jejich osobní rozvoj 

7,9,11,27,28 27,28 3,6,9,14

2 vzdělávání pedagogů je plánované, účelné 
a je součástí personálního rozvoje

18-20,25,26 18-20,38-42 2,9,15,16

3 na pracovišti převažují pozitivní prvky 
klimatu: otevřenost, spravedlnost, 
podpora, citlivé jednání, důvěra, tolerance

1,3-6,8,9,
15-17

4 ředitelky systematicky využívají možnost 
delegování 

1-6 29-34 6,7,10,11,17

5 zda jsou vedením škol cíleně vytvářeny 
odpovídající podmínky pro vzdělávání 

12-17,22-24 22-24,43-46 12,14,16

6 v jaké šíři se vzdělávají samotné ředitelky 
a další členové vedení MŠ

11,15,24-26
35-37

3.2.   Výsledky výzkumu podle okruhů otázek

3.2.1.  N  akolik je v     MŠ podporována aktivita pracovníků a zda je využita pro jejich osobní   
rozvoj

1
dotazník pro učitelky (114)

počet odpovědí
číslo 
otázky ano spíše 

ano
spíše 

ne ne neuve-
deno ∅

7 zajímá vás některá oblast z okruhu administrativy 
nebo řízení organizace 16 19 46 28 5 2,8

9 je váš zájem za strany vedoucího vnímán a 
podporován 39 13 4 5 53 1,6

11 věnujete se některé konkrétní pedagogické oblasti 
více než jiné 52 20 24 10 8 1,9

27 podílela jste se na zpracování Školního 
vzdělávacího programu vaší MŠ 72 19 9 13 1 1,7

28 zpracovávala jste některou část samostatně, byla 
vaše práce (námět) oceněna a využita 32 17 12 45 8 2,7

Zda mají učitelky zájem o některou oblast řízení školy – kladné reakce uvedlo 24 učitelek, 

nezájem a vynechané odpovědi 79. 

Nejčastější  odpovědi:  zájem  o  organizační  chod  školy  a  pedagogickou  oblast  (po  8 

odpovědích), méně často práce s lidmi a práce na počítači (po 4 odpovědích), jednotlivě jiné.
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Navazující otázka, zda a jak jejich zájem vnímá a podporuje ředitelka - většina odpovědí 

je pozitivní (ředitelka vítá spolupráci, poskytuje pomoc, podklady, radu a konzultace, nabízí 

literaturu a školení), výrazně nízké procento tvoří neutrální podpora (ředitelka zájem vnímá a 

akceptuje nebo alespoň poskytuje  volnost),  5 odpovědí dokládá negativní  přijetí  (ředitelka 

zájem odmítá, projevuje nezájem, zvyšuje přímou kontrolu).

1
dotazník pro ředitelky a zástupkyně (74)

počet odpovědí
číslo 
otázky ano spíše 

ano
spíše 

ne ne neuve-
deno ∅

27 podílely se učitelky na zpracování Školního 
vzdělávacího programu vaší MŠ 63 2 2 3 4 1,2

28 zpracovávaly uč. některou část samostatně, byla 
jejich práce (námět) oceněna a využita 44 13 4 7 7 1,6

Zajímavé je zjištění výrazně rozdílného náhledu učitelek a ředitelek na otázku spolupodílení se 

na  zpracování  Školního  vzdělávacího  programu    (ŠVP)   a  zejména  uplatnění  těchto   

vstupů. 

Podle  ředitelek  byla  práce  učitelek  využita  poměrně  často  (57  kladných  odpovědí  :  11 

záporných), ale podle učitelek je tento poměr opačný (49 kladných : 56 záporných).

ocenění  a využití práce učitelek na ŠVP - v %

0 20 40 60 80 100

ne

ano
učitelky

ředitelky

        

Problém  s     pocitem  nízkého  docenění   a  malé  akceptace  přínosu  pedagogů  je  problém 

kompetenční, s vysoce subjektivním vnímáním, do kterého vstupují idee a vize ředitelky a 

jejich vzájemné sdílení s personálem, šíře záběru řízení školy včetně provázanosti vnitřních 

norem a dokumentů, vzdělanost aktérů, styl písemného vyjadřování atd.

1
rozhovor s učitelkami (36)

počet odpovědí
číslo 
otázky ano spíše 

ano
spíše 

ne ne neuve-
deno ∅

3 Ředitelka respektuje mé potřeby, reaguje na ně. 
Jedná klidně, citlivě. 22 12 2 1,4

6 Pedagogická svoboda je dostatečná, pouze s 
nezbytnou mírou omezení. 32 4 1,1

9 Zaměstnanci jsou vedeni ke spolupráci, což je 
upřednostňováno před soutěžením. 20 13 3 1,5
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14 Je podporováno otevřené sebehodnocení, první 
chyba je brána jako výzva k nápravě. 6 18 12 3,2

Učitelky  uvádějí,  že  oceňují  pedagogickou  svobodu (volnost  výběru  témat,  učebních 

okruhů, metod a forem práce atd.) a že je jim ze strany ředitelek poskytována.

Na otázku o uplatňování  otevřeného sebehodnocení přes 80% učitelek uvádí, že toto u nich 

na pracovišti  je  problém,  že přiznat  chybu  je dokladem vlastního selhání,  po němž může 

nastat postih.

3.2.2.  Vzdělávání pedagogů je plánované, účelné a je součástí personálního rozvoje

2
dotazník pro učitelky (114)

počet odpovědí
číslo 
otázky ano spíše 

ano
spíše 

ne ne neuve-
deno ∅

18 upřednostňujete programy vám příslušného 
pedagogického centra či podobné organizace 82 22 5 2 3 1,3

19 máte přístup ke vzdělávací nabídce, můžete si 
z nabídky svobodně vybírat 92 19 2 1 1,2

20 má toto centrum pestrou nabídku programů 61 30 16 3 4 1,6

25 umíte pracovat s počítačem 32 45 19 17 1 2,2

26 pokud máte „jen“ maturitu, uvažujete o 
doplňkovém studiu na VŠ 8 11 27 60 8 3,3

2
dotazník pro ředitelky (74)

počet odpovědí
číslo 
otázky ano spíše 

ano
spíše 

ne ne neuve-
deno ∅

18 upřednostňujete programy vám příslušného 
pedagogického centra či podobné organizace 57 9 4 4 1,2

19 máte přístup ke vzdělávací nabídce, můžete si 
z nabídky svobodně vybírat 66 4 4 1,0

20 má toto centrum pestrou nabídku programů 35 21 8 3 7 1,7

38 máte ve vaší MŠ (pracovišti) konkrétní a fungující 
plán rozvoje jednotlivých pracovníků 23 10 6 13 22 2,2

39 je tento plán základem pro určení obsahu 
samostudia pedagogů 18 14 3 15 24 2,3

40 počítáte v plánu rozvoje i s provozními 
zaměstnanci 15 11 8 17 23 2,5

41 absolvovali všichni pedagogové počítačové kurzy 
„Z“ 26 8 2 18 20 2,2

42 vedete je vy k tomu, aby tyto dovednosti opravdu 
funkčně využívali 18 16 11 7 22 2,1
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Podle odpovědí učitelkám a ředitelkám chybí ve vzdělávací nabídce :

o nejvíce nové akce z oblasti výchov, potřebují poznat jiné lektory, žádají nově uváděné 

semináře,  akce  jednooborové  =  pořádané  pouze  pro  předškolní  vzdělávání  (bez 

slučování předškolního a základního školství či vychovatelství)

o méně oblast psychologie, diagnostiky, ekonomiky, právních otázek apod. 

Co chybí ve vzdělávací nabídce pedagogických center :

nové metody

nové semináře
              

jen pro MŠ
 

psychologie+ diagnostika

řízení 

počet odpovědí : 5 10 15

Práci s počítačem cca 30% učitelek a 50% vedoucích ovládá dobře, 50% v obou skupinách 

částečně a 15% učitelek neovládá

Podle sdělení ředitelek stále ještě výrazné procento pedagogů s počítačem pracovat neumí a 

ředitelky to navíc ani po nich nežádají (více než 50%). 

15%  dotazníků  bylo  navráceno  elektronickou  formou,  protože  i  z mé  strany  byly 

distribuovány převážně v listinné formě. Navazující  komunikace pak se všemi ředitelkami 

probíhala zásadně elektronicky a osvědčila se jako bezproblémová

Funkční plán vzdělávání má 45% ředitelek, ostatní tento plán nemají vůbec, jen ve formální 

podobě. S provozní zaměstnanci počítá 1/3 ředitelek.

2
rozhovor s učitelkami (36)

počet odpovědí
číslo 
otázky ano spíše 

ano
spíše 

ne ne neuve-
deno ∅

2 Nový pracovník je zapojován postupně, vedení 
mu věnuje zvýšenou pozornost. 19 10 6 1 1,7

9 Zaměstnanci jsou vedeni ke spolupráci, což je 
upřednostňováno před soutěžením 20 13 3 1,5

15 Hospitace není nástrojem moci, ale prostředkem k 
rozkrytí problému. 1 13 20 2 2,6
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16 Ředitelka dokáže zvyšovat prestiž a dobré jméno 
MŠ i zaměstnanců. 19 15 2 1,5

Výrazně pozitivně (přes 90%) vnímají učitelky snahu vedení školy o týmovou spolupráci. 

Hospitace jsou 2/3 učitelek vnímány jako nepříjemná, případně neobjektivní kontrola práce 

učitelky.

3.2.3.      Jaká je atmosféra na pracovišti, zda převažují pozitivní prvky klimatu:   
otevřenost, spravedlnost, podpora, citlivé jednání, důvěra, tolerance

3
rozhovor s učitelkami (36)

počet odpovědí
číslo 
otázky ano spíše 

ano
spíše 

ne ne neuve-
deno ∅

1 Cítím se v práci dobře, spokojeně, jistě a 
bezpečně, zpravidla tu ráda pobývám. 21 11 3 1 1,6

3 Ředitelka respektuje mé potřeby, reaguje na ně. 
Jedná klidně, citlivě. 22 12 2 1,4

4 Zaměstnanci nejsou neúměrně neurotizováni 
spěchem a chvatem. 23 13 1,4

5 Všichni mají rovnocenné postavení, nikdo není 
zvýhodňován ani znevýhodňován. 6 14 5 11 2,6

6 Pedagogická svoboda je dostatečná, pouze s 
nezbytnou mírou omezení. 32 4 1,1

8 Na pracovišti převažují kamarádské vztahy, 
ředitelka cíleně posiluje pozitivní klima. 17 9 7 3 1,9

9 Zaměstnanci jsou vedeni ke spolupráci, což je 
upřednostňováno před soutěžením. 20 13 3 1,5

15 Hospitace není nástrojem moci, ale prostředkem k 
rozkrytí problému. 1 13 20 2 2,6

16 Ředitelka dokáže zvyšovat prestiž a dobré jméno 
MŠ i zaměstnanců. 19 15 2 1,5

17 Kvalitní práce je ceněna, není brána jako 
samozřejmost. 18 9 8 1 1,8

Učitelky uvádějí, že pocit spokojenosti na pracovišti je pozitivní (téměř 90%), na pracovišti 

se cítí bezpečně, jsou spokojené. 

Otázka č. 4 týkající se časového tlaku byla z mé strany špatně postavena. Přinesla odpovědi, 

ze kterých se dá usuzovat na klid a pohodu, ale učitelky uváděly, že pro ně není stresorem 

časová tíseň, ale příliš vysoké počty dětí v heterogenních třídách (např. v jedné třídě až 28 

dětí v pěti věkových skupinách). Učitelky sdělovaly, že pokud se vyskytne absence kolegyně, 

nejsou z ekonomických důvodů sjednávány kvalifikované zástupy,  mnohdy dokonce vůbec 
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žádné. Tehdy si až 50% učitelek stěžuje na výraznou míru únavy,  přepracovanost a právě 

nedostatek času na přípravné a související práce.

Bez  ohledu  na  velikost  školy,  rozvětvenost  či  komplikovanost  provozu,  k otázce  na 

rovnocenné postavení učitelek jsou kladné a záporné odpovědi téměř v rovnováze.

Učitelky  pozitivně  oceňovaly  snahu ředitelky   o  zvyšování  prestiže  MŠ,  dobrého jména 

školy, prezentace na veřejnosti (95%). Některé se zmínily o neadresnosti, která jim vadila.

Pouze  3  učitelky  (8%)  vnímaly  při  rozhovoru  situaci  ve  své  MŠ  jako  korektní, 

bezproblémovou, podporující a vcelku objektivní.

Naproti tomu více než v jedné pětině odpovědí (učitelky ze sloučených škol) bylo hodnocení 

klimatu učitelkami zcela negativní.

hodnocení klimatu na školách učitelkami :

8%

64%

28%
velmi dobré

dobré

špatné

velmi dobré = k odpovědi na žádnou otázku  nevyužily možnost označení „spíše ne, ne“ 

špatné = v rozhovoru použily možnost označení „spíše ne, ne“ vícekrát

3.2.4.  Jak systematicky využívají ředitelky možnost delegování 

4
dotazník pro učitelky (114)

počet odpovědí
číslo 
otázky ano spíše 

ano
spíše 

ne ne neuve-
deno ∅

1 deleguje na vás váš vedoucí některé činnosti 
z oblasti chodu MŠ nebo řízení 38 12 23 38 3 2,5

2 máte-li s úkolem potíže nebo vám není něco jasné 
– vysvětlí vám váš vedoucí, jak máte postupovat 81 22 4 3 4 1,4

3 má vedoucí čas na diskuzi o problému, úkolu, 
plánu 72 22 11 3 6 1,5

4 vyžaduje často vaše práce hodně nových poznatků 52 48 8 1 5 1,6
5 je vaše samostatné splnění úkolu vedoucím 83 19 4 2 6 1,3
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kontrolováno a hodnoceno

6 akceptuje vedoucí vaše rozhodnutí ve svěřené 
oblasti (nebo výsledky, ke kterým jste došli ) 62 36 9 3 4 1,6

4
dotazník pro ředitelky a zástupkyně (74)

počet odpovědí
číslo 
otázky ano spíše 

ano
spíše 

ne ne neuve-
deno ∅

29 delegujete některé oblasti řízení organizace na své 
podřízené 25 9 13 7 20 2

30 které, v jakém rozsahu  

31 opravdu mohou tito podřízení svěřenou oblast vést 
samostatně = respektujete jejich rozhodnutí 27 14 7 26 1,6

32 pokud požádají o pomoc či radu – pomůžete a 
necháte je dál na úkolu pracovat 42 8 24 1,2

33 často si úkol uděláte raději sama 15 16 19 3 21 2,2

34 vedete porady vy osobně 46 4 1 3 20 1,3

4
rozhovor s učitelkami (36)

počet odpovědí
číslo 
otázky ano spíše 

ano
spíše 

ne ne neuve-
deno ∅

6 Pedagogická svoboda je dostatečná, pouze s 
nezbytnou mírou omezení. 32 4 1,1

7 Všichni dostáváme jasné a srozumitelné pokyny, 
mám se na koho obrátit. 32 4 1,1

10 Vedení počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným 
rozhodováním zaměstnanců. 33 3 1,1

11 Deleguje na nás úkoly přiměřeně náročné, 
užitečné a jejich splnění prakticky využívá. 12 12 7 5 2,1

17 Kvalitní práce je ceněna, není brána jako 
samozřejmost. 18 9 8 1 1,8

Z uvedených informací plyne:

o delegování úkolů   na pracovišti potvrdilo jen 30% učitelek.

o možnost  delegovat  úkol  využívá  necelých  50%  vedoucích  pracovnic  (vzhledem 

k faktu,  že  20-37  ředitelek  na  tyto  podotázky  neodpovědělo,  lze  předpokládat,  že 

nemohly uvést kladnou odpověď, a proto i tyto odpovědi lze zařadit mezi záporné)

Nejčastěji delegované úkoly 

        15x organizace akcí
         15           17              17x docházka, služby, přesčasy                

     8x pedagogické projektování,                               
     plánování, DVPP                        8

                                                                             
                      7       18  18x ekonomika, inventarizace

       7x hospitace, evaluace
            

                                                                            12
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          12x BOZP, PO, FKSP, ŠJ           14x administrativa, spisy, skartace,
           9        14                     kronika, knihovna, zápisy z porad

9x kontrola, údržba
     

  
o 1/3 nejčastěji delegovaných úkolů tvoří práce spojené s organizací = akce s dětmi, 

služby a provoz MŠ, kontrola docházky + poskytování podkladů pro mzdové účtárny. 
o druhou 1/3 tvoří ekonomické a administrativní práce

o třetí  1/3 představuje součet  pedagogické  práce s oblastí  provozní  kontroly,  údržby, 

BOZP, PO,  FKSP, vedení školní jídelny

Necelých 30% ředitelek uvádí, že práci opravdu plnohodnotně deleguje. 

Rozhovor s učitelkami nepotvrdil, že ředitelky delegované práce vždy plně použijí v praxi.

3.2.5.  Jsou vedením škol cíleně vytvářeny odpovídající podmínky pro vzdělávání 

5
dotazník pro učitelky (114)

počet odpovědí
číslo 
otázky ano spíše 

ano
spíše 

ne ne neuve-
deno ∅

12 je pedagogická knihovna vaší MŠ pravidelně a 
dostatečně doplňována o nové tituly 81 28 5 1,3

13 máte vliv na to, které tituly budou zakoupeny 52 35 16 10 1 1,9

14 máte běžně přístup k novým knihám, čtete je 
pravidelně, vracíte se k nim 82 28 4 1,3

15 kolik knih jste v roce 2005 prostudovala většinou počet 1-20 knih, 
1x údaj 56 a 1x 58 34 5,7

16 je vaše další  vzdělávání hrazeno z prostředků MŠ 88 14 4 2 6 1,3

17 je vaše uvolnění z práce z důvodu účasti na 
vzdělávání bezproblémové 91 12 7 2 2 1,3

22 kolik dnů samostudia jste vyčerpala v roce 2005 5 4,8

23 využila jste tuto dobu opravdu ke studiu 
(= 8 hodin denně ! ) 16 31 17 8 2,5

24 vzděláváte se i mimo působnost MŠ (večerní 
kurzy, zájmové oblasti, jazyky,..) 39 12 15 48 1 2,6

5
dotazník pro ředitelky a zástupkyně (74)

počet odpovědí
číslo 
otázky ano spíše 

ano
spíše 

ne ne neuve-
deno ∅

22 kolik dnů samostudia jste vyčerpala v roce 2005 5 5,6

23 využila jste tuto dobu opravdu ke studiu 
(= 8 hodin denně ! ) 26 20 9 3 15 1,8

24 vzděláváte se i mimo působnost MŠ (večerní 
kurzy, zájmové oblasti, jazyky,..) 26 9 11 23 5 2,1

43 dokážete každoročně utratit prostředky SIPVZ 37 7 3 6 21 1,5

44 dokážete užívat výpočetní techniku funkčně, 
efektivně, bezproblémově 14 31 8 2 20 2,0

45 komunikujete prostřednictvím e-mailu denně 26 14 7 6 21 1,9

46 máte dostatek financí na DVPP 9 7 11 25 22 3
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96% pedagogických knihoven je pravidelně a dostatečně doplňováno o nové tituly, učitelky 

k nim mají běžně přístup. Cca 20% učitelek nemá ale vliv na to, které tituly budou zakoupeny. 

O čerpání samostudia rozhoduje ředitelka, je možné, že by své pravomoci využila a sama 

sobě samostudium udělila a učitelkám nikoli. Toto se nepotvrdilo, údaje z každé MŠ jsou v 

počtech dnů samostudia téměř shodné podobné. V průměrných číslech přesto vychází čerpání 

lépe ve prospěch ředitelek. V datech nejsou patrné personální změny související s přijímáním 

a uvolňováním učitelek během školního roku, jejich pracovní neschopností, a nebo užíváním 

samostudia jako motivačního prvku.

 Porovnání počtu dnů samostudia mezi učitelkami, zástupkyněmi a ředitelkami :

totéž v % :      

o 25% dotázaných nečerpalo žádný den samostudia. 

o 20% čerpalo 10 a více dnů, 11% čerpalo samostudium v celém rozsahu 12 dní

Otázka,  zda  je skutečně využíváno ke studiu a vzdělávání může být vnímána jako příliš 

ohrožující může být pro dotazované důvodem k uvedení nepravdivých údajů. Přesto jsem ji 

v dotazníku  ponechala,  ale  význam  a  množství  kladných  odpovědí  nelze  přeceňovat. 

Významnější jsou odpovědi, kde se jak učitelky, tak vedoucí pracovnice přiznávají, že volnou 

dobu samostudia využily i k jiným účelům. 

Za předpokladu, že vynechané odpovědi nepatří k těm pozitivním, je rezerva ve výtěžnosti 

samostudia u učitelek téměř 60%, u ředitelek a zástupkyň je to po 40%.

využití samostudia k určenému účelu :

                               využito nevyužito zcela

  počet dnů 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ∅
učitelky 37 1 5 3 6 8 12 1 12 1 9 1 12 0 4,8
ředitelky 6 0 6 2 1 4 5 1 3 1 4 0 4 1 5,6
zástupkyně 5 1 2 1 2 3 5 1 2 1 1 1 4 0 5,6

počet dnů 0 1 2 3 1-3
%

0-3
% 4 5 6 4-6

% 7 8 9 7-9
% 10 11 12, 

13
10-13
%

učitelky 34 1 5 3 9 43 5 7 11 23 1 11 1 13 8 1 11 20

ředitelky 15 0 15 5 20 35 3 10 13 26 3 8 3 14 10 0 13 13

zástupkyně 18 3 6 3 12 30 6 11 18 35 3 6 3 12 3 3 14 17
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využito           nevyužito zcela

K podmínkám vzdělávání učitelek se váží odpovědi na otázky hrazení a uvolňování     na akce, 

kde odpovědi jsou vesměs pozitivní. Jen malé procento učitelek uvádí, že některou z těchto 

oblastí vnímá jako problematickou.

Své  osobní další  vzdělávání  mimo působnost  MŠ uvádí  cca  třetina  učitelek  a  polovina 

vedoucích pracovnic. 

To  je  ovlivněno  výběrem  dotázaných  ředitelek,  neboť  záměrně  byly  osloveny  studentky 

školského managementu na VŠ. Pokud se tyto z databáze vyjmou, klesá poměr vzdělávajících 

se vedoucích pracovnic na stejnou úroveň jako u učitelek (na 35%).

Rozdílné názory panují na dostatečnost finančních prostředků určených na další vzdělávání 

pedagogických pracovníků (dále jen DVPP). 

Prostředků na počítačové vzdělávání ředitelky dokáží využít  neuvádějí,  že by jim pro tuto 

oblast finance chyběly. Prostředky na DVPP označují jako postačující jen ve 20 % odpovědí.. 

Nedostatek financí řeší ředitelky většinou shodně : 

             hradí z provozních prostředků                                                                                                            16 odpovědí

              hradí z jiných zdrojů                                                                  9

  stanovením priorit, výběrem                                            5

     účastní se jako samoplátci                                           5

             neúčastní se                                3
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Učitelky  výrazně  dobře  hodnotí  dovednost  ředitelek  při  zvyšování  prestiže  školy na 

veřejnosti. Školy mají webové stránky, oslovují tisk, vydávají vlastní materiály, spolupracují 

se sponzory.

Ve 30% učitelky uvádějí, že jim ředitelka příkladem není. 

3.2.6.     V     jaké šíři se vzdělávají samotné ředitelky a další členové vedení MŠ  

dotazník pro ředitelky (43)
počet odpovědí

číslo 
otázky ano spíše 

ano
spíše 

ne ne neuve-
deno ∅

11 věnujete se některé konkrétní pedagogické oblasti 
více než jiné 10 10 11 5 7 2,3

15 kolik knih jste v roce 2005 prostudovala udávají 1-15 titulů 
(1x uvedeno 63) 14 7,2

24 vzděláváte se i mimo působnost MŠ (večerní 
kurzy, zájmové oblasti, jazyky,..) 19 3 5 11 5 2,2

25 umíte pracovat s počítačem 19 16 3 2 3 1,7

26 pokud máte „jen“ maturitu, uvažujete o 
doplňkovém studiu na VŠ 11 3 16 13 2,8

35 stačí vám na vzdělávání a studium vaše běžná 
pracovní doba 6 37 1 3,9

36 využíváte pravidelně ke studiu své volno 
(dovolenou, víkendy, večery) 24 14 4 1 1,5

37 na které oblasti se při svém vzdělávání zaměřujete 
nejvíc 8

dotazník pro zástupkyně a vedoucí učitelky 
(31)

počet odpovědí
číslo 
otázky ano spíše 

ano
spíše 

ne ne neuve-
deno ∅

11 věnujete se některé konkrétní pedagogické oblasti 
více než jiné 9 3 7 7 5 2,5

15 kolik knih jste v roce 2005 prostudovala udávají 1-11 titulů 
(1x uvedeno 50) 1 5,3

24 vzděláváte se i mimo působnost MŠ (večerní 
kurzy, zájmové oblasti, jazyky,..) 7 6 6 12 0 2,7

25 umíte pracovat s počítačem 11 8 6 4 2 2,1

26 pokud máte „jen“ maturitu, uvažujete o 
doplňkovém studiu na VŠ 3 2 8 16 2 3,3

35 stačí vám na vzdělávání a studium vaše běžná 
pracovní doba 3 10 18 3,8

36 využíváte pravidelně ke studiu své volno 
(dovolenou, víkendy, večery) 5 5 2 1 18 1,9

37 na které oblasti se při svém vzdělávání zaměřujete 21

5
rozhovor s učitelkami (36)

počet odpovědí
číslo 
otázky ano spíše 

ano
spíše 

ne ne neuve-
deno ∅

12 Ředitelka je uznalá, sama je mi příkladem, je 
spravedlivá. 17 8 8 3 1,9

14 Je podporováno otevřené sebehodnocení, první 
chyba je brána jako výzva k nápravě. 6 18 12 3,2

16 Ředitelka dokáže zvyšovat prestiž a dobré jméno 
MŠ i zaměstnanců. 19 15 2 1,5
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.V oblasti  dalšího studia na vysoké škole ovlivňuje získaná data skutečnost,  že osloveny 

byly právě studentky školského managementu.

ukončené, probíhající a plánované studium na VŠ :

         ředitelky         zástupkyně

Pokud se posluchačky školského managementu vyčlení, jsou výsledky obou těchto skupin i 

učitelek vcelku shodné, tzn., že pedagogové další studium na vysoké škole neplánují. 

    procento dotázaných, kteří uvažují o dalším studiu :

ano              ne

Běžná  pracovní doba nepostačuje k     sebevzdělávání   ani ředitelkám ani zástupkyním. Obě 

skupiny shodně uvádějí, že situaci řeší především studiem ve svém osobním volnu.

Jako problematická se ukázala otázka č. 37 vztahující se ke struktuře vzdělávání vedoucích 

pracovníků, kde měli dotazovaní odhadnout, kolik hodin měsíčně potřebují ke studiu různých 

oblastí.  Protože  část  odpovědí  je  zcela  mimo  realitu  (150  i  více  hodin  celkem,  některé 

odpovědi až přes 200 hodin), dá se usuzovat, že otázka byla nevhodně položena. 

Některé ředitelky uváděly pravděpodobně počet hodin,  které  potřebují  k výkonu své řídící 

práce. I tak jsou uváděná čísla velmi vysoká.

Je těžké oddělit správně pochopené odpovědi od těch druhých, proto jsem se touto otázkou 

více nezabývala. Jediné validní informace jsou poměry mezi jednotlivými oblastmi týkající se 

poměru časů, který ředitelky a zástupkyně věnují studiu a práci :

   ředitelky zástupkyně
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      jak udávají ředitelky důležitost : jak udávají zástupkyně důležitost :

   1) management a řízení organizace 1) pedagogika a metodiky, práce s počítačem, 
   2) práce s počítačem, zákony, ekonomika,     zákony, řízení organizace

    pedagogika 2) výrazně méně psychologie, personalistika,   
3) výrazně méně psychologie,  BOZP a  PO     ekonomika, BOZP a  PO

Otázku studia literatury učitelky často v odpovědi zcela vynechaly (průměrně přečtou 4 

knihy ročně), zástupkyně prostudují 5 knih, ředitelky více než 7 knih ročně

Protože ředitelky neodpovídaly na počet hodin potřebných ke vzdělávání,  ale  počet hodin 

věnovaných řídící práci, vyvodila jsem z problému novou, v pořadí 7., otázku :

3.2.7. Jaký je časový rozvrh ředitelky MŠ

Podle informací z poskytnutých časových snímků  má ředitelka středně velké mateřské školy 

(se 3-4 třídami) povinný úvazek přímé výchovné práce 18 + přípravné práce 8 hodin týdně.  

Na výkon řídící funkce zbývá ředitelce 14 hodin týdně. 

Pokud tuto dobu využije v systému práce s lidmi versus řízení provozu v poměru 50 : 50, 

připadá  na  každou  z těchto  složek  7  hodin  týdně,  což  označují  ředitelky  jako  zcela 

nedostačující.

Dle vyjádření oslovených ředitelek potřebují většinou v běžné praxi pro oblast personalistiky 

a vedení lidí  cca 10 hodin týdně,  na organizaci  a řízení provozu taktéž a další  čas věnují 

vlastnímu studiu. 

 potřebný čas pro řízení MŠ                                  běžná realita v praxi

       pracovní doba             práce          pracovní doba            práce
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       40 hodin          navíc 40 hodin              navíc

pedagogická práce                 personalistika                 organizace a řízení provozu                    vzdělávání

Na otázku, které oblasti managementu jsou silnou stránkou ředitelek, odpovídaly : 

silné stránky managementu dotázaných ředitelek v kolika % odpovědí
se údaj vyskytuje

vedení lidí, spolupráce, motivace 45
organizování, řešení problémů 28
zvládnutí pedagogického procesu, plánování 20
ekonomika, sponzoring, zajišťování dotací 17
osobní vlastnosti (nekonfliktnost, ochota, spravedlnost, 
respektování druhých, ..)

17

komunikace 14
znalosti, odbornost 14
bezproblémová spolupráce s rodiči, zřizovatelem 6
administrativa, propagace školy 6
delegování 6
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Osobní a pracovní vlastnosti a dovednosti, kterých si samy u sebe ředitelky nejvíce cení :

osobní vlastnosti, které považují 
ředitelky za důležité pro výkon své práce

v kolika % odpovědí
se údaj vyskytuje

komunikace, diplomacie 45
organizační schopnosti, rychlé rozhodování 45
osobní aktivita a energie, přijímání změny, činorodost, 
pracovitost, zájem o práci, optimismus 34

empatie, vstřícnost 27
demokratičnost, tolerance, vedení týmu, umění vyjádřit 
uznání, respektování druhých, sounáležitost 25

odbornost (i PC), vlastní vzdělávání 25
čestnost, spravedlnost, přímost 20
píle, pečlivost, spolehlivost, obětavost 20
zodpovědnost, vytrvalost, samostatnost 20
cílevědomost, důslednost 20
asertivita 11
klidné jednání, bezkonfliktnost, sebekontrola 11
důvěra, otevřenost, upřímnost 11
vlastní příklad 11
flexibilita, kreativita, dochvilnost, analýza, 
autorita, trpělivost, umění Stop, ekonomika.. v méně než 5 %
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4.  ANALÝZY  VÝZKUMU, EVALUACE

4.1. Shrnutí zjištěných poznatků, porovnání s     předpoklady  

Pokusila jsem se zjistit a porovnat, do jaké míry se v     dnešních mateřských školách aplikují   

různé         styly         řízení   a j      ak         přistupu  jí       ředitelk  y k             n      ěkterým oblastem         rozvoje         lidských         zdrojů  . 

4.1.1. Orientace na výkon
Problémem je  nízká  zkušenost  a  zejména  přetrvávající  obavy ve  vztahu  k hodnocení.  Na 

školách se nedaří nastolit atmosféru otevřeného sebehodnocení, lidé se bojí přiznat chybu, 

neboť ta je stále brána jako nedostatek umožňující postih. Není doceněna právě otevřenost 

pracovníků. 

4.1.2. Delegování, rozdělení pravomocí mezi spolupracovníky
Aktivita pracovníků je široce podporována v oblasti pedagogických svobod. Rezervy jsou při 

zadání  konkrétního  úkolu  a  následném  využití  v praxi.  V oblasti  řízení  MŠ  je  aktivita 

pracovníků většinou vnímána jako přínosná, ale není rozvíjena cíleně.

Delegování probíhá na cca polovině dotázaných pracovišť. Převážně jsou delegovány úkoly 

z provozní oblasti, pedagogickou oblast zastupuje organizace, plánování, hospitace a evaluace. 

4.1.3. Uspokojování potřeb pracovníků
Při  rozhovorech  se  projevila  skutečnost,  že  některé  „hygienické  faktory“  nejsou  zcela 

v pořádku. Jedná se zejména o vnímání spravedlnosti v oblasti odměňování, rovného přístupu, 

někde i o oblast technického vybavení potřebného k práci.

Chybí  ale  též  často  motivační  faktory,  zejména  docenění  samostatné  práce  a  úspěchu  a 

příznivé klima na pracovišti.

4.1.4. Osobní rozvoj pracovníků
Ze všech odpovědí vyplynulo, že učitelky mateřských škol mají možnost se vzdělávat.

a) V oblasti podmínek nejsou výrazné problémy, částečně je potřeba ovlivnit a upravit 

vzdělávací nabídku pedagogických center. 

Školy musejí své potřeby dobře vyhodnotit a poté centra oslovit se svými požadavky, 

čímž mohou aktivně ovlivnit nabídku programů v požadovaném spektru a kvalitě. 
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Odborné  literatury mají  školy  dostatečné  množství  a  je  pravidelně  doplňována, 

v některých školách je potřeba umožnit učitelkám podílet se na výběru nakupovaných 

titulů.

Nejvýraznějším problémem v oblasti podmínek je nedostatek finančních zdrojů. 

Řešení,  že  se  vzdělávání  omezí  podle  množství  finančních  zdrojů,  což  některé 

ředitelky uvádějí, je krátkozraké a z dlouhodobého hlediska silně nevýhodné. 

Důležitější  je  naučit  se  využívat  jiných  zdrojů –  např.  z  provozních  prostředků, 

hospodářské činnosti škol,  sponzoringu, čerpání účelových dotací, zapojovat se do 

grantů apod. 

V podmínkách mateřských škol je velmi problematické žádat o finance Evropských 

strukturálních fondů či podobných nadnárodních zdrojů. Jednak bývají svým účelem 

zacílené  mimo  oblast  předškolního  vzdělávání,  navíc  předpokládají  velké  objemy 

zúčtovaných  financí.  Častou  podmínkou  jsou  přeshraniční  spolupráce  nebo  dosah, 

participace  několika  subjektů,  předkládání  projektů  v anglickém  znění   a  navíc 

financování  bývá řešeno prvotním pokrytím z vlastních zdrojů s následnou úhradou 

nákladů z dotace.

Pro  malé  subjekty  mateřských  škol  jsou  proto  dostupnější  akce  a  granty menšího 

rozsahu  –  např.  místní,  regionální,  MŠMT,  různých  resortů,  firem,  nadací  a 

společností. Jejich podmínky jsou školám bližší, organizace a realizace je zajistitelná 

vlastními  zdroji  a  též  profinancování  a  administrativa  je  relativně  jednoduchá. 

Takovéto zkušenosti navíc vedou právě i  k     rozvoji dovedností ředitelky a realizátorů   

v oblasti grantové politiky.

Některé  mateřské  školy  již  takovéto  zkušenosti  mají,  mohou  se  stát  poradcem  a 

pomocníkem školám dalším.

 

Využívání  možnosti  samostudia je  novým  fenoménem,  který  zatím  není  plně 

využíván. Je ale důležité, že samostudium je určováno spravedlivě. Zatím chybí jeho 

efektivnější využití, i sami dotázaní přiznávají velké rezervy.

Problém přináší  situace,  že je zcela  na zvážení  ředitelky,  zda vyhodnotí  podmínky 

školy jako vyhovující pro určení samostudia, či pro vážné provozní důvody (v zákoně 

nijak nespecifikované) samostudium učitelkám neposkytne.
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b) V sociální oblasti jsou problémy závažnější. 

Jedním z     nejpalčivějších je výkon kontrolní činnosti  . 

Negativně jsou vnímány hospitace i autoevaluace.  

Situaci  lze řešit  pouze dalším sebevzděláváním – zejména zaměřeného na realizaci 

rámcového programu a metodických souvislostí. Nebytným předpokladem je i rozvoj 

týmu jako spolupracujícího kolektivu. A to nejde bez vzájemné důvěry, tolerance a 

vstřícnosti.

K témuž problému vznikly spontánně  diskuze o odměňování. Je zřejmé, že finanční 

motivace a zejména spravedlnost v této oblasti, je mezi učitelkami výrazně oceňována. 

Nemohla  jsem  však  objektivně  posoudit,  zda  v konkrétních  případech  vnímají 

nespravedlnost pouze ve vztahu ke své osobě  a cítí se nedoceněny, nebo zda ředitelka 

opravdu straní některé z pracovnic na úkor ostatních. Zde se často projevuje spekulace 

o neobjektivitě, zvýhodňování kamarádů a lidí „stejné krevní skupiny“. 

Pokud má ředitelka vysoký morální kredit mezi podřízenými, jsou nakloněni označit 

jednání ředitelky jako čestné, férové, spravedlivé.

Potvrdilo  se,  že pokud učitelky znají  celkovou výši rozdělovaných financí a dobře 

znají i kritéria rozdělování, nejsou stížnosti tak výrazné a nedochází k nepodloženým 

dohadům.

Na velkých sloučených školách je vhodné dodržet analytické členění financí a s výší 

podílu seznamovat vedení na jednotlivých úsecích.

Klima na pracovištích je silně závislé na velikosti školy. 

Na menších  školách jsou vztahy bližší  a důvěrnější.  O to hůř se prosazují  změny, 

zejména  pokud  jim některý  článek  není  nakloněn.  Nevýhodou  malých  pracovních 

skupin bývá problém delegování úkolů, vyšší vzájemná závislost, obtížné dělení rolí, 

vyšší  citlivost  kolektivu  na  vnitřního  „narušitele,  obtížnější  zastupitelnost  ředitelky 

Nelze uplatňovat stejné služební a manažerské postupy jako na velkých zařízeních. 

Velké sloučené celky mají naopak problém s integritou, sdílením vizí, dosažitelností 

vedoucí osoby, komunikací, otevřeností a týmovým přístupem. 

V obou  těchto  krajních  situacích  se  do  popředí  pozornosti  učitelek  dostává  právě 

osobnost ředitelky a její odborné i osobní předpoklady.
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Přirozený příklad ředitele jako odborníka je vnímán ve většině škol, vedení poskytuje 

podporu, informace, pomoc, nabízí literaturu a školení. 

Část  učitelek  pracuje  ve  velkých  sloučených  celcích,  kde  je  k ředitelce  „daleko“. 

Učitelky  nevidí  ředitelku  při  pedagogické  práci,  proto  ji  ani  nevnímají  jako  vzor 

pedagogického odborníka, ale jako administrativní sílu. Podle názoru učitelek také tak 

pracuje a jedná. 

Při rozhovoru o soutěži uvnitř školy se jeví situace jako dobrá, učitelky spolupracují. 

Přesto se soutěžní prvky v odpovědích objevily,  ale spíš ve formě navenek – mezi 

školami navzájem. Mimo otázky rozhovoru učitelky sdělovaly své dojmy a zkušenosti 

se sloučením více škol do velkých právních subjektů. 

Při 5-8 sloučených pracovištích je     tlak ředitelky na týmovou spolupráci vnímán   

jako formální, neupřímný, překážející. Jednota školy deklarovaná navenek má být 

dokladem  funkčnosti  školy  a  podpořit  tak  argumenty  ospravedlňující uskutečněné 

sloučení.

c) cílené vzdělávání   
S pracovníky nejsou tvořeny osobní plány rozvoje, celá oblast trpí nedostatky.

Chybí  znalosti  o  výhodách kvalitní  přípravy a  plánování  vzdělávání  pracovníků,  o 

přínosech konkretizace úkolů stanovovaných přímo s pracovníky a pro pracovníky. 

Tím se omezuje osobní zájem a vnitřní motivace lidí ke vzdělávání.

Dobře postavený plán vzdělávání může také napomoci při komunikaci se vzdělavateli, 

při  získávání  či  zvyšováni  kvalifikace  učitelek,  v situacích  nenadálého  samostudia 

apod.

De  l  ego  vání   na   učitel  ky   je ojedinělé, zpravidla  náhodné,  nebo jde o částečné svěření 

provozního problému. Jako pozitivní lze vyzdvihnout delegování provozních záležitostí 

na zástupkyně, kdy následně dochází k vyšší míře jejího vzdělávání, což je přínosné pro 

školu i pracovnici.

Pouze ředitelky jsou výrazněji ochotnější k     dalšímu studiu  , učitelkám zatím postačuje 

ke splnění kvalifikačních předpokladů středoškolské odborné vzdělání (maturita). 
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V souvislosti  se  zákonem o platu  a  odměně je  však  nutno rozlišovat  mezi  8.  a  9. 

platovou třídou, kdy pro práci v 9. platové třídě je zapotřebí vzdělání na vyšší odborné 

škole, pro 10. třídu již vzdělání bakalářské. Tlak na vyšší stupeň vzdělávání bude jistě 

narůstat,  proto  se  dá  předpokládat,  že  počet  vzdělávajících  se  pedagogů  by  měl 

stoupat.  

Dá se důvodně předpokládat, že s kvalitativně rostoucím vzděláním učitelek se dostaví 

i jejich schopnost lépe připravovat samostatné vstupy či součásti pro ŠVP, které budou 

mít požadovanou úroveň a proto budou vedením akceptovány. Učitelkám též stoupne 

kredit v očích veřejnosti a tím se bude rozvíjet i jejich osobní vnitřní motivace.

4.1.5. Osobnost ředitelky

Odborné i  osobní  vlastnosti  a  předpoklady ředitelek se shodují  jak s teorií  Adaira1,  tak je 

naplněna i teorie Belze a Siegrista2, kdy lze odpovědi přiřadit :

Největší rozdíly mezi ředitelkami a ostatními pedagogickými pracovníky jsou :

 ochota k dalšímu studiu

 rozhled a odborné kompetence

 míra pracovního nasazení

 rozsah sebevzdělávání

 vědomí zodpovědnosti za atmosféru na pracovišti

1 J.Adair : Jak úspěšně řídit a vést lidi
2 H. Belz, M.Siegrist : Klíčové kompetence a jejich rozvíjení

          silné stránky managementu – odpovědi dotázaných ředitelek
ve vztahu k sobě osobní vlastnosti (nekonfliktnost, ochota, spravedlnost, 

respektování druhých, ..)
v oblasti metod znalosti, odbornost, pedagogický proces, plánování,  delegování 

ekonomika, sponzoring, dotace, administrativa, propagace
sociální kompetence vedení lidí, spolupráce, motivace, komunikace, spolupráce 

s rodiči, zřizovatelem, organizování, řešení problémů
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4.2.   Rezervy v     oblasti  personálního  rozvoje  

Druhým cílem práce bylo pokusit se odhalit hlavní rezervy ředitelské práce v     oblasti osobního   

rozvoje pracovníků.

Mezi nejvýraznější rezervy (problémy) lze zařadit :

 otevřená atmosféra na pracovišti

 skutečná spolupráce na úkolech

 rovný přístup vedoucího k zaměstnancům, spravedlnost

 docenění samostatné práce podřízených

 systematičnost delegování, přiměřenost delegovaných úkolů, cílený rozvoj pracovníků 

v těchto delegovaných oblastech

 plán rozvoje pracovníků

 podmínky pro rozvoj a zdokonalování práce s počítačovou technikou

 využívání samostudia – jak počet dnů, tak důsledné využití této doby ke studiu

 otevřené sebehodnocení

 zájem o další studium a zvyšování odbornosti

 hospitace, jejich vnímání a průběh

 odměňování a motivování pracovníků

 osobnost ředitelky, její charakterové vlastnosti

 velikost pracoviště a vzdálenost mezi jednotlivými řídícími články

 vysoká časová zátěž ředitelek
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4.3. konkrétní   náměty  ke  zkvalitnění  práce  v      oblasti  rozvoje  pracovníků    

Využití této práce v praxi je podmíněno nejen popisem zjištěného, stanovením problémů, ale 

též vyřčením možností aktivit a zásad, které umožní kvalitativní posun řízení v MŠ.

4.3.1. Kontrola a hospitace       

Téma hospitací a kontroly práce přináší mnoho výzev a staví před všechny kolektivy dílčí 

otázky k řešení. Rámcové programy počítají s evaluací a ta se bez získávání vstupních dat a 

poznatků neobejde.

Posunout hospitaci mezi prostředky evaluace pedagogického procesu se zatím nedaří. Na vině 

jsou  pravděpodobně  dlouholeté  negativní  zkušenosti  a  zejména  málo  nových  dovedností 

umožňujících rozklíčování problému či nedostatku v objektivním a nezraňujícím duchu. Zde 

je velký prostor pro vzdělávání jak učitelek, tak zejména hospitujících ředitelek a zástupkyň.

Zkušenosti, postřehy a náměty z praxe, kterými lze hospitace zpříjemnit a „polidštit“ :

 nehospituje jen ředitelka a zástupkyně, ale některá kolegyně 

 hospituje  zástupkyně  s  ředitelkou,  zástupkyně  je  pak  při  rozboru  pomocníkem  a 

„obhájcem“ učitelky

 využívat videonahrávky, po rozboru smazat

 namísto  hospitací  využívat  po  určitou  dobu  jen  časté  vstupy  do  tříd  –  monitoring, 

případně pořídit průřezovou fotodokumentaci dne

 učitelka  zná  rozpis  hospitací  (a  dílčí  cíle)  předem,  sama  si  vybere  z rozpisu  den  a 

činnost, na kterou ředitelku „pozve“

 klima na hospitaci lze posunout tak, že negativa jsou vyřčena pouze ústně a do zápisu 

jsou uvedeny pozitivně formulované závěry a doporučení 

 škola  má  předem vypracovaná  pravidla  nebo objektivní  popis  požadavků na  kvalitu 

práce, záznam po hospitaci vyplní jak ředitelka, tak učitelka, pak porovnají oba zápisy a 

diskutují zejména o otázkách, kde nedošlo ke shodnému náhledu – viz příloha č. 7

 hospitací se nevyhrožuje, ale obě strany ji vnímají jako možnost si o konkrétní práci 

popovídat a vyjádřit svá očekávání a názory

 učitelky mohou hospitovat u ředitelky 
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4.3.2. Možnosti řešení časového zatížení ředitelky MŠ

Vzhledem  k výraznému  časovému  zatížení  ředitelek  lze  předpokládat,  že  za  dobu  trvání 

právní  subjektivity  již  byly  donuceny  věnovat  se  problému  zefektivnění  svého  časového 

rozvrhu, lepší organizaci práce, delegování. S tím souvisí předpokládané posuny ve vedení 

lidí, ke kterým na mateřských školách dochází postupně.

Oblasti, jejichž důsledné řešení koriguje neúměrnou časovou zátěž ředitelek :

 firemní zajištění ;   ředitelky část odborných činností převádějí na firmy s cílem ušetřit 

vlastní čas a nevstřebávat tolik nových a profesně odlišných informací

 zástupkyně, vedení MŠ   ; je vytvořen alespoň malý tým vedení školy (3 lidé), každý je 

zcela kompetentní pro výkon své role, sdílejí společné vize a „táhnou za jeden provaz“, 

jmenováním statutárního zástupce je posílena zastupitelnost na pozici vedoucího

 rovný přístup ;   pravidla pro odměňování jsou stanovena jasně a konkrétně, všichni je 

znají a respektují, odměňování i kontrolu vnímají pracovníci jako spravedlivé

 podmínky  ;   utvářením  pracovního  prostředí  jsou  zaměstnanci  motivováni  k dobré 

práci, bývají poté v práci spokojeni, jsou na svoji školu hrdi, jsou loajální, na pracovišti je 

minimální úrazovost a nízké procento fluktuace

 atmosféra   na pracovišti je převážně pozitivní, přátelská, otevřená

 úspěšnost  učitelek  ;   ředitelky dokáží  ocenit  kvalitní  práci  podřízených,  učitelky se 

podílejí  za  zpracování  ŠVP,  jejich  iniciativní  a  kvalitní  práce  je  ceněna,  mají  pocit 

pracovní perspektivy a prožijí si cyklus úspěchu, stoupá jejich sebejistota,  sebedůvěra, 

radost z práce

 otevřené  sebehodnocení  ;   v  MŠ  je  vedena  otevřená  diskuze,  lidé  nemají  potřebu 

problémy skrývat a nebojí se o nich hovořit, protože si jsou jisti, že odhalení problému 

není trestáno, ale bráno jako výzva k řešení, sami i řešení navrhují, je využívána metoda 

práce s chybou 

 budování  týmu  ;   ředitelky  systematickou  prací  budují  spolupracující  a  tvůrčí  tým, 

cíleně uplatňují na svém pracovišti metody koučingu a delegování

 plán vzdělávání,  samostudium ;   vedení i učitelky znají své silné i slabé stránky,  je 

zpracován funkční a konkrétní plán rozvoje pracovníků, pro vzdělávání jsou vytvářeny 

věcné i sociální podmínky, učitelky se vzdělávají i mimo DVPP, ředitelky využívají nově 

uzákoněnou možnost samostudia v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
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 seberozvoj  ředitelky  ;   ředitelka  se  vzdělává  více  než  ostatní,  lépe  ovládá  práci 

s výpočetní technikou, teoreticko-praktické obory z oblasti řízení organizace, vedení lidí

Pokud se daří výše popsané aktivity realizovat, paralelně dochází ke zvyšování odbornosti a 

kvalit  jak  jednotlivých  pracovníků,  tak  zejména  zrání  týmu.  Tím  se  kolektiv  stává 

stmelenějším,  samostatnějším a  efektivním. Z ředitelky se současně  snímá  zátěž  iniciátora, 

tahouna, vyko-navatele, jediného kontrolora a administrátora v jedné osobě.  Její role se mění 

na roli poradní. 

Kolektiv  je  spokojený,  na  pracovišti  převládá  vstřícná  atmosféra,  mohou  být  využívány 

měkké motivační stimuly. Pracovní výsledky jsou jak zevnitř tak i zvenčí vnímány jako velmi 

dobré. Potřeba seberealizace většiny pracovníků je naplněna.

4.3.3. Spokojenost lidí a osobní rozvoj pracovníků 

Na pohodě pracovníků, atmosféře na pracovišti, rovném přístupu a mnoha dalších faktorech 

závisí  spokojenost  lidí  a  tím  i  jejich  vyvážený  a  kvalitní  pracovní  výkon.  Pro  rozvoj 

pracovníků  je  možné  stanovit  pravidla,  která  však  mohou  být  funkční  jen  tehdy,  jsou-li 

vedením organizace i skutečně naplňována.

a) v oblasti pracovních podmínek

 kriteria kvality jsou zpracována za účasti zaměstnanců, jsou jim známa, jsou s nimi 

ztotožněni, mohou svoji práci těmto kriteriím přizpůsobit (jsou objektivně dosažitelná)

 školou jsou zajišťovány odpovídající  pomůcky,  nové materiály,  odborná  literatura, 

programy, kopírka, počítač s trvalou možností užívat internet,….

 ve třídách je dostatek materiálů, didaktických pomůcek,….

 pomůcky  jsou  lehce dostupné, kdykoli  použitelné,  nejsou  vázány na  něčí  souhlas  či 

vydávání

 pro  zaměstnance  je  vytvořeno  kvalitní  pracovní  zázemí,  mohou  upravovat  vzhled 

svého pracoviště, je podporováno vzájemné setkávání na pracovišti i mimo něj

 pracovníkům jsou včas k výběru nabízeny semináře a jiné akce pořádané vzdělávacími 

a pedagogickými centry, asociacemi, jinými vzdělavateli

 pracovníkovi je umožněn výjezd mimo pracoviště (podle podmínek školy) na seminář, 

exkurzi, výměnný pobyt, stáž apod.

 vedení má zájem o  růst kvalit  zaměstnance,  sleduje  jeho posun, spravedlivě hodnotí, 

motivuje
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 zejména pro pedagogy je důležitá vysoká míra samorozhodování a tvořivosti – (tvorba 

vzdělávacích  programů,  volba  metod,  prostředků,  pomůcek,  organizace,  plánování, 

forem práce, spolupráce s rodiči, možnost zkoušet a zavádět nové postupy…)

 škola  funguje  jako  otevřené  pracoviště  –  družební  návštěvy,  výměny  zkušeností, 

porovnávání způsobu práce, podmínek,…

b) v sociální oblasti

 kvalitní práce je ceněna, není brána jako samozřejmost

 pracovníkovi se dostává slovního uznání, ocenění – a to i před kolegy

 vykonávaná práce má společenskou prestiž,  vedoucí  dokáže zvyšovat  dobré jméno 

organizace i jejích zaměstnanců

 na pracovišti je cíleně posilováno pozitivní klima, přátelské vztahy

 pracovníci jsou vedeni ke spolupráci, ochota a schopnost podílet se na týmové práci a 

skutečná spolupráce je zpočátku oceňována více, než výkon sám

 každý  kvalitní  návrh,  práce,  myšlenka  -  má  svého  autora,  nikdo  si  nepřivlastňuje 

autorství neprávem, není podporován kariérismus na úkor druhých

 ve škole je podporováno otevřené sebehodnocení 

 vedení školy oceňuje autoevaluaci jako přínosnou, i když se při ní odhalí slabá místa

 chyby či nedostatky odhalené ve vlastní práci poprvé, nejsou důvodem k finančnímu 

postihu, ale podnětem k nápravě

 hospitace není chápána jako nástroj moci, ale jako možný indikátor kvality a hlavně 

jako nástroj pro rozkrytí problému s možností jeho nápravy či posunu

 funguje  přirozený  příklad  ředitele,  vedoucího,  kolegy -  jako  odborníka,  není  však 

uměle dáván za vzor

 potřebuje-li  pracovník  s něčím poradit,  zeptat  se  –  ví,  na  koho  se  ve  škole  může 

s důvěrou obrátit = není odmítnut či zesměšněn 

 vedení školy se snaží o maximální objektivitu při rozhodování o finančních otázkách, 

oceněních apod. 

 škola může mít vlastní tradice spojené s oceněním kvality práce (Den učitelů, Ámos, 

školní časopis,....)

c) v     oblasti delegování  

 pracovník je oceňován pro svoji schopnost samostatně zajistit svěřený úkol

40



 předkládání nových výzev, kdy náročnost a zodpovědnost za úkoly roste, je spojena 

s vyšší mírou rozhodovacích pravomocí pověřeného člověka

 kontrola  delegovaných  oblastí  je  funkční,  rámcová  –  ředitel  nehledá  podružné 

chybičky

 je-li delegován úkol nepedagogického charakteru na učitele, ten často potřebuje a také 

sám vyhledává další informace, konzultace,…a tím se stává všestranněji vzdělaným

 kvalitně  pracujícímu  zaměstnanci  je  svěřeno  vedení  praxí,  stáží,  uvádění  nového 

pracovníka,  a  to  včetně  plánování,  realizace,  vyhodnocení,  navazuje  odpovídající 

ocenění

 některé  oblasti  zajišťují  pracovníci  samostatně  dlouhodobě  (akce  s dětmi,  zápis, 

kontakty s partnerskou školou, vedení metodického sdružení,…) 

 pracovník školy může být pověřen zastupováním i mimo rámec školy (na jednáních 

úřadů, schůzích, akcích, prodejních výstavách, rozhovor s redaktorem,....)

d) při cíleném vzdělávání

 jsou známy silné a slabé stránky pracovníka – a to jak vedení, tak i pracovníkovi

 pracovník je objektivně hodnocen, je podněcován k autoevaluaci

 je s ním projednáván plán jeho osobního rozvoje včetně možností dalšího uplatnění

 pracovníkovi jsou nabízena konkrétní školení nebo oblasti vhodné ke studiu 

 dobře postavený plán vzdělávání napomáhá i v situacích nenadálého samostudia

 podle  potřeb  školy  vedení  umožňuje,  případně  i  podporuje  získání  kvalifikace 

nekvalifikovanému  učiteli,  podporuje  zvyšování  kvalifikace  ostatních,  a  to  včetně 

smluv o úlevách, stanovení závazků atd.

 škola  má  funkční  systém  podpory  vzdělávání  (financování,  organizace,  způsob 

předávání zkušeností, studijní volno, samostudium,…) 

 vedení zajišťuje proškolení celého kolektivu v určité oblasti („škola ve škole“)

 pracovník  má  možnost  se  rozvíjet  v určité  oblasti,  kde  je  následně  považován  za 

odborníka,  jeho  vědomosti,  poznatky  a  zkušenosti  jsou  přínosem  i  pro  ostatní 

(poradenství, SIPVZ, metodik, BOZP, koordinátor,…)

 nové  nebo  zajímavé  projekty  jsou  dokumentačně  zpracovány,  o  výsledcích  je 

vypracována  zpráva,  obrazová  dokumentace  apod.,  tyto  projekty  jsou  publikovány 

nebo jinak nabídnuty odborné (případně i  laické) veřejnosti – vždy je uváděno jak 

jméno školy tak i realizátorů
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 škola podává granty, vyhledává místní dotované projekty, spolupracuje s družebními 

organizacemi, podporuje vzdělávání pedagogů i za jejich spoluúčasti na financování 

 volbou kvalitních  akcí  získává  učitel  větší  odborný a  též  osobní  rozhled,  stává  se 

všestrannějším a v důsledku toho i uplatnitelnějším na trhu práce

 je podporována metodická, lektorská a publikační činnost pedagogů

4.4.  Porovnání zjištěného s     praxí na vlastní škole  

CO JE V     NAŠÍ ŠKOLE POZITIVNÍ  

Mateřská škola je „pod jednou střechou“, kolektiv je malý,  atmosféra je příznivá. Vedení 

školy tvoří 3 lidé, je patrná výrazná snaha po objektivitě a spravedlnosti. 

Některé úkoly jsou delegovány zcela, některé jen částečně. Na učitelky je přenášeno jen malé 

množství  úkolů,  jejich  realizace  je  vedením  respektována.  Učitelky  mají  výraznou 

pedagogickou svobodu.

Ředitelka je snadno dosažitelná, je uplatňován princip ploché řídící struktury. Komunikace 

probíhá  bez  zábran,  nejvíce  v osobní  rovině.  Morální  vlastnosti  ředitelky  jsou  pro  funkci 

příznivé.  Důsledně  dodržuje  stanovené  časové  limity  přímé  pedagogické  práce,  ani  čas 

potřebný pro řízení školy nekrátí.

Kontrolní  a  hospitační  činnost je  plánovaná,  hospituje  ředitelka  i  zástupkyně.  Každá 

učitelka  má  možnost  hospitovat  u  ředitelky.  Vedení  MŠ je  učitelkám přirozeným vzorem 

v pedagogické  práci.  Chyby  nejsou  přeceňovány,  jsou  brány  jako  výzva  ke  zlepšení   a 

kvalitativnímu posunu. Je podporována otevřená autoevaluace.

Škola má zpracován dlouhodobý i krátkodobý plán rozvoje pracovníků     – příloha č.8. 

Ten zahrnuje všechny pracovníky, průběžně se upravuje, slouží i pro samostudium, které je 

čerpáno. Veškeré náklady na vzdělávání pracovníků jsou vždy hrazeny, škola získala několik 

grantů.  Pedagogická  knihovna  je  doplňována,  učitelky  mají  možnost  tituly  nakupovat  i 

„z volné ruky“. Všichni pracovníci se vzdělávají, členové vedení MŠ výrazně více než ostatní.

CO SE V     NAŠÍ MŠ NEDAŘÍ  

Nedaří se zvýšit kvalifikovanost, delegovat závažnější a rozsáhlejší úkoly na učitele, odlehčit 

atmosféru hospitací, vést pracovníky k dennímu užívání počítačové techniky.

Mateřská škola je pracovištěm poskytujícím metodickou pomoc školkám v rámci kraje, praxe 

učitelkám i stáže ředitelkám, ale naši pracovníci na jiná pracoviště vysíláni nejsou (z důvodu 

nízkých úvazků a problémů se zastupováním).
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Ředitelka je sice externí metodičkou pedagogického centra, nedaří se ale přesvědčit učitelky 

k lektorování akcí.

Mateřská  škola  má  finanční  problémy se  zajišťováním  a  modernizací  podmínek  pro 

vzdělávání (chybí počítače, kopírka, videokamera apod.). 

Oceňování práce učitelek se  děje zejména v morální rovině,  MŠ má objektivně nízký platový 

limit.

4.5.  Na základě výše uváděných analýz lze vyslovit několik obecných závěrů:

 Velmi důležitým motivačním faktorem je kvalita vztahů mezi lidmi, atmosféra. Tato 

se  často  odvíjí  od  velikosti  pracoviště,  jasných  a  respektovaných  pravidel,  společně 

sdílených vizí a názorů.  Je nevýhodné slučovat školy do velkých právních celků.

 Skutečnou  spolupráci  podmiňuje  otevřenost,  vstřícnost,  atmosféra  na  pracovišti, 

adresnost  úkolů  i  nápadů,  rovný přístup,  absence  rivality  a  zejména  osobní  vlastnosti 

ředitelky.      Je důležité věnovat výběru vedoucích pracovníků náležitou pozornost a 

nebrat při výběru ohled na mocenské (případně i politické) zájmy. 

 Vzdělávání pracovníků je efektivní, pokud je s lidmi projednáváno a plánováno, když 

jsou  známy jejich  potřeby a  ty  jsou  sladěny s potřebami  organizace.  Pouze  adresný, 

funkční plán motivuje k     dalšímu rozvoji   pedagogů. Všichni mají ke vzdělávání přístup. 

Zejména vedoucí pracovník se musí výrazně vzdělávat a být vzorem ostatním.

 Plánování  vzdělávání  v sobě zahrnuje i  vyřčení  konkrétních  požadavků směrem ke 

vzdělavateli. Úkolem ředitelky je oslovit příslušné ped  ag  ogické centrum   s konkrétními 

požadavky na cílené  a adresné vzdělávání  svých pracovníků.  Nejpřínosnější  jsou akce 

„škola  ve  škole“  realizované  na  objednávku,  tzv.  „na  klíč“.  Mohou  si  tak  zajistit 

metodickou pomoc nejen pro oblast pedagogickou, ale i k odbornému řízení týmové práce. 

 Žebříček hodnot se liší podle délky praxe, finanční motivace je důležitým faktorem. 

Potřeba ocenění práce se však nevztahuje jen na finanční odměnu, ale v morální rovině 

zejména na ocenění, uznání, akceptování a skutečné využití práce pedagoga. Delegování 

je důležitou součástí motivace i vzdělávání pracovníků, umožňuje jejich rozvoj.
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 Kontrola je potřebná, ale její formy by měly být přijatelné, „lidské“. Možnost přiznat 

chybu, její legitimnost a zejména přijetí výzvy k její eliminaci - to usnadňuje nastupující 

procesy evaluace. Když je chyba odhalena, jsou zjištěny příčiny a důsledky, je navržen 

postup na eliminaci negativ a pracovníci si z případu odnášejí do budoucí práce poučení a 

novou  zkušenost.  Tento  přístup  je  přímo  závislý  na  otevřených,  kolegiálních  a 

podporujících vztazích.

5.  ZÁVĚR 

Každý  výše  uvedený  problém  lze  pojmout  jako  výzvu  k řešení.  Studium  školského 

managementu  dokáže  přiblížit  teorii,  jak  lze  k jednotlivým prvkům přistupovat,  jaké  jsou 

možnosti náhledu a řešení a důsledků.

V praxi se však teorie míchají, do čistých linií vstupuje historie organizace, osobní vlastnosti 

a zkušenosti, přání a očekávání všech členů kolektivu. 

Po zrušení odvětvového řízení jsou organizace vystaveny výrazným vnějším tlakům a vlivům 

více,  než dřív. S rostoucí  autonomií  stoupá i  zodpovědnost všech, kteří  se na řízení  školy 

podílejí.

Nejdůležitější rolí ředitelky dnešní mateřské školy je právě hledání míry mezi :

teorií a praxí,

klidem a akcí,

kompetencemi a odpovědností,

pohodlností známého a rizikem nového, 

ziskem a ztrátou,

mezi pohledem JÁ a MY.
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