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Resumé 

      Závěrečná práce se zabývá interní komunikací v základní škole, a to komunikací 

mezi ředitelem a zaměstnanci. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, které s tématem 

souvisí a popisuje význam komunikace v pracovním prostředí, včetně prostředí základní 

školy. Upozorňuje na chyby a problémy, které při této komunikaci mohou vznikat. 

Praktická část práce se zabývá otázkami souvisejícími s průběhem komunikace mezi 

ředitelem a zaměstnanci základních škol v praxi – souvislostí mezi úrovní komunikace           

a klimatem školy, vyrovnaností komunikace, užívanými komunikačními formami                         

a technickými možnostmi. Závěr práce obsahuje základní doporučení pro efektivní 

komunikaci mezi ředitelem školy a zaměstnanci. 

Summary 

 Final work is dealing with internal communications  at the Elementary School and 

respectively communications between the headmaster and the employeeses. Theoretical 

part is abouth basic notions, which is partinent to with subjekt matter  a describe meaning 

communications in the working environment, including the working environment of the 

Elementary School.  It warns to mistakes and problems, which  can start during this 

communications. The practical part of this dissertation is abouth quastions between the 

headmaster and the employeeses of the Elementary School at practice-the connection 

between norm of communications and the climate of school, the evenness of 

communications, used communications formats and technical possibilities. The end of 

work contains abouth basic recommendations for efficiend communications between the 

hadmaster and the employeeses. 
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Úvod   

       „Ze všech lidských vlastností a dovedností patří k nejdůležitějším a nejužitečnějším 

ty, které se týkají komunikace.“1 Komunikační dovednosti ovlivňují naše vztahy s ostatními 

lidmi, soukromý i pracovní život.  

      Komunikativní kompetence se rozvíjejí u dětí a žáků od škol mateřských po školy 

střední a vysoké. Školy se tak snaží reagovat na požadavky zaměstnavatelů a na to, aby 

jejich absolventi byli připraveni pro praktický život ve společnosti. Zda se to daří 

s úspěchem, je otázkou. Jisté však je, že požadavky na komunikativní kompetence, 

dovednosti a zkušenosti všech zaměstnanců se neustále zvyšují. Nestačí to, co se naučili 

ve škole. Zdokonalování se v komunikaci se stalo součástí celoživotního vzdělávání. 

      Jaké nároky jsou v tomto směru kladeny na ředitele základních škol? Na jedné 

straně požadavky z hlediska práce pedagoga, na druhé z hlediska práce manažera. 

Manažera, který prezentuje školu navenek u zřizovatele, rodičů, nadřízených orgánů, 

médií, sponzorů apod. a který řídí školu uvnitř – učitele a provozní zaměstnance. 

Vykonávání všech základních manažerských funkcí -  plánování, organizování, 

personalistiky, vedení lidí a kontrolování – vyžaduje mimo jiné i dovednost komunikovat. 

Ředitel školy tak zaměstnancům poskytuje informace, motivuje je, kontroluje, přesvědčuje, 

řeší různé konflikty, problémy. V obou případech, u pedagoga i manažera, se jedná                     

o neustálou práci s lidmi a nejenom v pracovní době od…do…, jedná se o neustálou 

komunikaci ve všech jejích podobách a formách. Ředitel - pedagog je na svoji práci se 

žáky a komunikaci s nimi, teoreticky i prakticky připraven studiem na vysoké škole. Ale jak 

je na svoji práci připraven ředitel – manažer? Domnívám se, že často vůbec. Všechny 

zkušenosti, a mezi nimi i ty z oblasti komunikace, získává většinou časem prakticky – 

vlastními zkušenostmi a sledováním chování druhých, nebo teoreticky - různým studiem, 

účastí na kurzech, studiem literatury.    

      To je důvod, proč jsem si toto téma zvolila pro závěrečnou bakalářskou práci. 

Protože se jedná o poměrně obsáhlou problematiku, zaměřuji se pouze na vnitřní 

komunikaci v základní škole, a to na komunikaci mezi ředitelem a zaměstnanci. Zajímá 

mne, jak v průběhu pracovního dne, naplněného řadou povinností a úkolů, má ředitel se 

                                                           
1
 DEVITO, J. Základy mezilidské komunikace 6. vydání. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2018-0, str.28 
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zaměstnanci komunikovat co nejefektivněji, tj. tak, aby je správně vedl, motivoval, 

poskytoval informace. Na druhé straně se sami zaměstnanci na něj obrací se svými 

pracovními i osobními problémy a starostmi. Tehdy by jim měl poskytovat pomoc a oporu.  

      V teoretické části bakalářské práce na základě studia odborné literatury vysvětluji 

základní pojmy, které s tématem souvisí – např. proces komunikace, komunikační kanály, 

techniky. Popisuji význam komunikace v pracovním prostředí, její obsah, formy                                                         

a prostředky. Dále se věnuji specifikům komunikace ve škole, souvislosti s vnitřním 

klimatem školy, vlivu komunikace ředitele školy na práci zaměstnanců a zásadám úspěšné 

komunikace. Praktická část práce se zabývá odpověďmi na otázky např. Jaké formy 

oboustranné komunikace ředitel - zaměstnanec se ve školách užívají? Převládají tradiční 

ústní nebo moderní – elektronické? Jsou rozdíly v užívaných formách a jejich frekvenci 

vzhledem k velikosti škol? Co ovlivňuje úroveň komunikace ve škole? Probíhá vyrovnaně 

od ředitele k zaměstnancům a zpět od zaměstnanců k řediteli?           

Na základě sběru dat z dotazníků chci prokázat vliv osobní ústní komunikace 

ředitele na vedení zaměstnanců a potvrdit stanovené hypotézy. Výstupem mé bakalářské 

práce budou základní doporučení pro efektivní komunikaci ředitele se zaměstnanci, 

upozornění na možná rizika a doporučení, jak těmto rizikům předcházet. 
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     1 Komunikace – obecný pojem 

     1.1 Definování pojmu 

      Slovo komunikace vzniklo z latinského communicare – sdělit, spojovat, svěřovat. 

V českém jazyce má pojem několik významů. V této práci se zabývám komunikací jako 

prostředkem výměny informací mezi lidmi, dorozumíváním, vzájemným působením, 

ovlivňováním, tj. sociální komunikací. Definic pojmu existuje celá řada a odlišují se v tom, 

který aspekt komunikace zdůrazňují (stránku obsahovou, logickou, vztahovou apod.). 

Nejdůležitější charakteristiky shrnuje Mikuláštík 2 do těchto základních bodů: 

- komunikace je nezbytná k efektivnímu sebevyjadřování 

- komunikace je přenosem a výměnou informací v mluvené, psané, obrazové nebo 

činnostní formě, která se realizuje mezi lidmi, což se projevuje nějakým účinkem 

- komunikace je výměnou významů mezi lidmi použitím běžného systému symbolů  

        Se sociální komunikací velice úzce souvisí sociální interakce, která zahrnuje aktivity 

zúčastněných lidí a realizuje se v pozitivní podobě jako kooperace nebo participace, 

v negativní podobě jako soutěživost, konflikt, boj.  

1.2 Komunikační proces, zpětná vazba 

 Obr. 1 Základní schéma komunikačního procesu probíhajícího mezi dvěma osobami3       

        

 

 

 

 

 

          Zdroj Tureckiová 3                                  

                                                           
2
 MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha : Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0650-4, str.19 

3
 TURECKIOVÁ, M. Klíč k účinnému vedení lidí. Praha : Grada Publishing, 2007. ISBN 80-7375-019-X, str. 64 
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      Komunikátor je ten, kdo vysílá nějakou zprávu, komunikant ji přijímá. Vnímání obou 

je značně ovlivněno vlastními zkušenostmi, prožitky, záměry, cíli. Oba předpokládají, že 

partner bude sdělení rozumět a bude mít stejný kódovací systém. Vždy tomu tak ale 

nemusí být. Další problémy v komunikaci přináší chaotický způsob sdělování, užití 

nevhodných komunikačních prostředků, osobní zaujatost, nechuť naslouchat druhému. 

V pracovním prostředí je to i podléhání vlivu z pozice moci, kdy podřízený má obavy se 

zeptat a nadřízený se pokládá za neomylného.  

      Současná teorie komunikace považuje každého účastníka komunikace zároveň                     

za mluvčího i naslouchajícího. Každý současně přijímá i vysílá sdělení. Jednotlivé prvky 

komunikace jsou ve vzájemné závislosti, proto změna jednoho z nich vyvolá změny             

i v dalších prvcích.  

      Vyslané zprávy, neboli komuniké, mají podobu verbálních a neverbálních symbolů. 

Mohou mít rozmanité formy a jsou vysílány a přijímány prostřednictvím různých smyslů. 

      Komuniké se předává prostřednictvím určitého komunikačního jazyka. V něm 

zaujímají významnou úlohu procesy kódování a dekódování. Jedná se o převádění 

myšlenek do řeči, smysluplných symbolů, dotykového vjemu, obrazového kódu apod. 

Základním předpokladem správného zakódování je požadavek, aby kód byl tomu, komu je 

sdělení určeno, srozumitelný, dále je to konkrétnost a jednoznačnost sdělení, 

srozumitelnost jazyka a podání, vhodné dávkování, otevřenost komunikace. „Obecně platí, 

že čím větší je rozdíl mezi vzděláním a zkušenostmi odesílatele a příjemce, tím větší úsilí 

musí být věnováno hledání společné platformy pro porozumění obou stran 

v komunikačním procesu.4“Dále je důležité brát v úvahu konkrétní situaci, čas a místo.  

       Pokud příjemce obdrží sdělení, musí ho dekódovat, tj. převést zpět na myšlenky. 

Toto převedení obsahuje ale i interpretaci – příjemce interpretuje sdělení se svými 

předchozími zkušenostmi a podle svých pravidel. Pro správné dekódování je ze strany 

příjemce důležité aktivní naslouchání, zájem a empatie. 

      Proces komunikace je procesem oboustranným, mezi odesílatelem a příjemcem 

sdělení existuje zpětná vazba. Při komunikování je velmi důležitá, protože udržuje 

účastníky v komunikační situaci. Její funkcí je informovat odesílatele o tom, jak jeho 

                                                           
4
 VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací. Praha : Grada Publishing,a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2614-4, str.31 
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sdělení působí na příjemce, zda mu porozuměl. Měla by následovat co nejdříve po přijetí 

zprávy. Janoušek5 ve své knize uvádí pět významových dimenzí zpětné vazby: 

- pozitivní (potlesk, úsměv, děkovný e-mail) x negativní (pískot, zmatené pohledy, verbální 

kritika) 

- soustředěná na osobu x soustředěná na sdělení 

- okamžitá (při osobní komunikaci) x zpožděná (e-mail, potlesk) 

- málo monitorovaná (spontánní, opravdová reakce) x vysoce monitorovaná (pečlivě 

kontrolované signály) 

- podporující (povzbuzování, potvrzování) x kritická (hodnotící, posuzování jednání              

a výkonu) 

      Na základě zpětné vazby může odesílatel dál přizpůsobovat a upravovat své 

sdělení, měnit jeho obsah nebo formu.  

      Celkový rámec, ve kterém komunikace probíhá, se nazývá komunikační kontext. 

Má složku vnitřní (odehrává se v účastnících) a vnější (všechny vnější stimuly, které             

na účastníky působily v minulosti a působí i nyní). Poznání kontextu je velice důležité, aby 

nedošlo k nedorozumění.  

1.3 Komunikační kanál, komunikační šum 

      Prostředek, cesta nebo médium, kterým jsou informace přenášeny, se nazývá 

komunikační kanál. Při osobní ústní komunikaci jsou jím především zvuky, ale i neverbální 

komunikační prvky, např. pohledy, pohyby těla, vůně - zapojuje se souběžně více 

komunikačních kanálů (zrakový, čichový, hmatový). Komunikace zprostředkovaná např. 

telefonem, počítačem, televizorem je o tyto prostředky chudší. 

      Při volbě komunikačního kanálu by měl odesílatel brát v úvahu nejen rychlost, 

přesnost a rozsah komunikace, charakter sdělení, význam zpětné vazby, ale i provozní 

náklady spojené s jeho užitím. 

                                                           
5
 JANOUŠEK, J. Verbální komunikace a lidská psychika. Praha : Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1594-0. 
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      Důležitým faktorem, který ovlivňuje průběh komunikace, je komunikační šum. 

Zahrnuje se pod něj vše, co doprovází, narušuje nebo deformuje průběh komunikace. 

Příjemce chápe sdělení v odlišném stavu, než je odesílatel zakódoval. 

Rozlišují se čtyři základní typy komunikačního šumu: 

1. fyzický – rušivé vlivy pocházející ze zdrojů vnějšího prostředí (hluk, nečitelný rukopis…) 

2. fyziologický – vlastní fyziologická omezení odesílatele nebo příjemce (vada zraku, 

sluchu,…) 

3. psychologický – psychické problémy ze strany odesílatele nebo příjemce (uzavřenost, 

emoce, předsudky apod.) 

4. sémantický – rozdílně chápané významy (užití odborných výrazů, slangu, dialektu) 

      Téměř každá komunikace šum obsahuje. Není možné ho zcela odstranit, ale jeho 

účinek se dá zredukovat. Přesné vyjadřování, aktivní naslouchání, efektivní využívání 

zpětné vazby, vnímání neverbálních signálů – to vše pomáhá snížit účinek šumu. 

1.4 Komunikační systémy 

      Sdělování, výměna nebo předávání různých informací probíhá prostřednictvím 

komunikačních kanálů v rámci určitých komunikačních systémů. Nejčastějšími jsou 

mluvená řeč a písmo. Užívají se ale i další, méně běžné systémy. Význam některých 

chápe jen daný okruh uživatelů (např. Braillovo písmo, vlajková abeceda nebo znaková 

řeč), jiné jsou součástí běžného života  - např. různé piktogramy, dopravní značky, notový 

záznam, matematické a chemické značky. 

1.5 Komunikační techniky 

      Výběr komunikační techniky má vycházet z potřeby co nejmenšího zkreslení 

zprávy.  
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Hurst 6 rozděluje komunikační techniky do tří skupin:  

1. tváří v tvář 

2. přes prostředníka 

3. komunikace písemná 

1.5.1 Komunikace tváří v tvář 

      Mezi její výhody patří možnost bezprostřední výměny názorů. Pomocí diskuze, 

jednání a vysvětlování lze měnit požadavky jednotlivých stran a tak odstraňovat okolnosti, 

které by vyvolaly neshody. Obě strany mají příležitost ukázat zájem o komunikaci                       

a budování vztahů. Při komunikaci tváří v tvář se v pozitivním i negativním smyslu zapojují 

kromě sluchového i další komunikační kanály – zrakový, hmatový, čichový - a komunikaci 

ovlivňují. Případné rušivé vlivy mohou být pod kontrolou a umožňovat zpětnou vazbu. Jsou 

viditelné osobní vlastnosti a přetvářka je poměrně nesnadná. Nevýhodou této komunikace 

je její časová náročnost a také pomíjivost. Je vhodné, aby byla doplněna o písemné 

komunikační techniky, ke kterým je možné se vracet. 

      Mezi komunikační techniky tváří v tvář se řadí především rozhovor, různé druhy 

porad, pohovorů, prezentace.  

1.5.2 Komunikace přes prostředníka 

      Tyto techniky se užívají v případech, kdy není možné hovořit s druhou stranou 

přímo tváří v tvář. Prostředníkem může být např. tiskový mluvčí, sekretářka nebo 

pracovník na nižším stupni řízení, kteří sdělení dál reprodukují a interpretují. Výhodou je 

úspora času a možný přenos kompetencí, nevýhody souvisí s problémovým přenosem 

sdělení od druhé osoby, nepřítomností přímé zpětné vazby. 

     Mezi tyto komunikační techniky se řadí i komunikace s užitím technických prostředků – 

telefonu, faxu, počítače, médií. 

 

                                                           
6
 HURST, B. Encyklopedie komunikačních technik. Praha : Grada, 1994. ISBN 80-85424-40-1. 
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1.5.3 Písemná komunikace 

      Jedná se o komunikaci zprostředkovanou písemnou formou - rukopisem, 

strojopisem nebo na počítači. Používá se v situacích, kdy je nutné zprávu z nějakých 

důvodů uchovat do budoucna, pro vysvětlení určitých sdělení, z legislativních důvodů. 

Mezi výhody patří již zmiňované trvalé uchování informací, příjemce si přečte zprávu          

a reaguje na ni, kdy sám určí a má více času na promyšlení odpovědi. Sdělení lze předat 

většímu počtu příjemců současně a může obsahovat velké množství poměrně složitých 

informací. Nevýhodami těchto komunikačních technik je poměrně velká časová náročnost 

a nepřítomnost okamžité zpětné vazby, chybí u nich možnost bezprostřední výměny 

názorů a postojů. Jednou odeslané sdělení lze také obtížně změnit.  

       Technikou písemné komunikace je úřední a osobní korespondence ve formě dopisu 

nebo e-mailu, sms nebo mms zprávy, vizitky, sdělení formou oběžníku, faxu, nástěnky, 

informační brožury, dále tiskopisy, letáky apod. 

       „Každý ze způsobů komunikace – tváří v tvář, přes prostředníka a písemná – je 

nezbytnou součástí celkového působení mezi jednotlivci. Pokud tyto způsoby 

nezvažujeme v jejich vzájemné závislosti a pokud neakceptujeme skutečnost, že se 

vzájemně doplňují, nebude komunikace nikdy zcela účinná7“ 

1.6 Firemní komunikace 

      Plnění cíle každého podniku – dosahování zisku – je spojené s procesem 

oboustranného proudění informací z okolí dovnitř podniku a z podniku do okolí.   

      Z vnějšího okolí získává podnik informace důležité pro svoji činnost, informace             

o trhu a prostředí. Na základě těchto informací potom přizpůsobuje svoji činnost. 

Komunikace směrem z firmy do vnějšího prostředí zahrnuje řadu komunikačních nástrojů, 

jejichž cílem je především získávat a udržovat si zákazníky.  

      Neméně důležitou je ale i komunikace uvnitř firmy. „Ve firmě je komunikace 

především nástrojem, kterým manažeři ovlivňují pracovní postoje, aktivitu a chování 

pracovníků, společně s využíváním své mocenské autority, vhodně uplatňovaného stylu 

vedení, účinných metod motivace a odměňování. Firma tím, jak komunikuje, jak 

                                                           
7
 HURST, B. 1994, str.18 
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komunikují její manažeři, vytváří prostředí pro spolupráci všech pracovníků a přímo 

ovlivňuje dosahování cílů a prosperitu firmy8“. 

      Podle Vebra9 komunikace představuje základní spojovací článek mezi lidmi 

v procesu řízení podniku – firmy – organizace. Opravdová komunikace probíhá tehdy, 

když druhý člověk zprávu pochopí tak, jak byla míněna. Komunikace je manažerskou 

funkcí, která umožňuje propojení jednotlivých článků každé organizace. Současná realita 

fungování a řízení podniku je spojena s rostoucími požadavky na množství získaných 

informací a jejich využívání pro činnost uvnitř i vně podniku. Dalším typickým momentem 

současného vývoje jsou rostoucí požadavky na rychlost komunikace. 

2 Vnitrofiremní komunikace 

2.1 Cíle vnitrofiremní komunikace 

      Dobře fungující a všemi směry probíhající interní komunikace je jednou z cest 

k zajištění prosperity firmy. Zaměstnanci jsou jejím prostřednictvím motivováni ke své 

práci, je základním a nejefektivnějším nástrojem pro předcházení konfliktům na pracovišti. 

Umožňuje včas a adekvátně informovat a tím pozitivně ovlivňovat pracovníky. 

       Holá10uvádí tyto hlavní cíle vnitrofiremní komunikace: 

- zajištění informačních potřeb všech pracovníků firmy a informační propojenost 

firmy zohledňující návaznost a koordinaci procesů 

- zajištění vzájemného pochopení a spolupráce na základě dosažení porozumění 

ve společných cílech  

- ovlivňování a vedení k žádoucím postojům a pracovnímu chování pracovníků, 

zajištění stability a loajality pracovníků 

- neustálé udržování zpětné vazby a zavádění zjištěných poznatků do praxe 

 

                                                           
8
 HOLÁ, J. Interní komunikace ve firmě. Brno : Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1250-0, str.4 

9
 VEBER, J. a kolektiv. Základy managementu pro střední školy. Praha: Nakladatelství Fortuna, 1996. ISBN 80-7168-

358-2, str.95 

10
 HOLÁ, J. 2006, str.21 
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2.2 Obsah vnitrofiremní komunikace 

2.2.1 Zajištění informačních potřeb 

      Obsahem této části vnitrofiremní komunikace je informovat zaměstnance, co se od 

něj očekává, jaké má úkoly, odpovědnosti a kompetence v rámci dané firmy. Jedná se            

o komunikaci mezi nadřízeným a pracovníkem, jejím předmětem je řízení a vedení lidí. Má 

velký vliv na konkrétní pracovní výsledky jednotlivých zaměstnanců a na interpersonální 

vztahy uvnitř firmy. Významnou úlohu v jejím fungování má osobnost manažera.               

Na komunikační obratnosti, přesvědčivosti jeho argumentů často závisí, jak se mu podaří 

podnítit pracovníky k realizaci stanovených úkolů. 

       Komunikace sloužící k zajištění informačních potřeb se týká nově nastupujících              

i stávajících pracovníků. Její obsahy se u obou skupin zčásti prolínají, v určitých oblastech 

se odlišují. 

      U nově nastupujících souvisí s jejich zorientováním ve firmě,  adaptačním                      

a vzdělávacím procesem, seznamováním s firmou – např. jak funguje, jaké má cíle               

a perspektivu, s poznáváním pravidel a principů firemní kultury. Nejedná se o pouhé 

předávání informací, ale o oboustrannou komunikaci, kdy má mít pracovník možnost 

hovořit s manažery o svých představách, problémech, se kterými se setkal, zda je ochoten 

plnit požadavky, které jsou na něj kladeny apod.  

       Další oblast této komunikace se zabývá řízením pracovního výkonu všech 

zaměstnanců s cílem dosahovat lepších výsledků celé organizace. Tento proces je 

postaven opět na oboustranné efektivní komunikaci mezi manažerem a pracovníkem                 

o tom, co se od pracovníka očekává a co on požaduje, aby výkonu chtěl a mohl 

dosáhnout. Nepřetržitě probíhající zpětná vazba by měla průběžně pomáhat a operativně 

řešit případně vzniklé problémy. 

       Významnou roli sehrává komunikace v motivaci zaměstnanců. Každý pracovník je  

motivován kromě vnějšího systému odměňování i vnitřním pocitem uspokojení z práce. 

Proto je důležité, aby manažer prováděl pravidelné hodnocení pracovníkova výkonu, 

jednání a chování. Pracovník tak dostává zpětnou vazbu ke své práci, která, pokud je 

konstruktivní, ho posunuje dál v jeho úsilí. Účinná komunikace ze strany manažera tak 

vede u pracovníků k uspokojení z práce a vnitřní motivaci založené na seberealizaci. 
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      Fungující vnitrofiremní komunikace se zabývá i podněty, připomínkami a stížnostmi     

ze strany zaměstnanců. V tomto případě závisí především na osobě manažera, jeho 

otevřeném přístupu a vztahu k zaměstnancům. „Otevřená atmosféra, dostatek 

jednoznačných informací, ochota vysvětlovat a zpovídat se z činů managementu, 

konstruktivní kritika, to jsou znaky fungující otevřené vnitropodnikové komunikace, která 

nastavuje zdravé interpersonální formální i neformální vztahy ve firmě11“.    

2.2.2 Interní Public Relations 

       Jeho hlavní náplní je informování pracovníků o strategických prioritách firmy. Cílem 

není pouhá informovanost, ale vytváření pozitivních vztahů k firmě a její činnosti, 

ovlivňování a udržování názorů, postojů a chování pracovníků. Komunikace je realizována 

prostřednictvím různých firemních setkání, diskusí, nástěnek, tiskovin nebo zpravodajů, 

kde jsou informace předávány a publikovány. Nutným předpokladem je jejich dostatek, 

aktuálnost a správnost. Pouze tak se předejde šíření různých pochybností a fám.   

2.2.3 Posilování stability a loajality 

      Tato komunikace se zaměřuje na vyrovnávání stability firemního prostředí v reakci      

na změny v okolí, s cílem stability zaměstnanců a jejich postavení ve firmě. Mezi hlavními 

faktory, které způsobují nespokojenost zaměstnanců, je nedostatečná informovanost         

a nemožnost vyjádřit se k aktuálním otázkám vývoje firmy. Vzniká tak negativní vztah 

k nadřízeným, nepravdivé informace a pověsti. Prevencí této situace je dostatek kontaktů 

mezi managementem a řadovými pracovníky (ti dobře poznají vedení a mají tak k němu 

větší důvěru) a vždy dopředu zaměstnance informovat o záměrech firmy. Budou se tak 

cítit nepostradatelní a získají vlastní zájem na tom, aby firma dobře fungovala. 

       Z vnějšího prostředí působí na nestabilitu firmy vlivy ekonomické, sociálně 

politické, globální. Někdy se zaměstnanci mohou dostat do obtížných životních situací, 

které mají vliv na jejich pracovní výkon nebo na pracovní zařazení. Fungující vnitrofiremní 

komunikace by měla i v těchto situacích pomáhat, posilovat pozitivní postoje a psychickou 

odolnost pracovníků. K vytváření pozitivních mezilidských vztahů, získání a udržení důvěry 

napomáhá především neformální komunikace. 

                                                           
11

 HOLÁ, J. 2006, str.27 
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      Každý z pracovníků firmy je konfrontován s názory okolí na firmu, na její výrobky, 

pověst. To, jaké informace o firmě do okolí dává, ovlivňuje její image u zákazníků, 

možných budoucích zaměstnanců i u veřejnosti celkově. Proto firmě musí záležet na tom, 

jak se zaměstnanci o ní na veřejnosti vyjadřují. 

2.3 Podmínky pro efektivní vnitrofiremní komunikaci 

      Základním předpokladem pro efektivní vnitrofiremní komunikaci je nastavení 

podmínek, které umožní její fungování: 

- jednotný tým vedení 

- odborná a lidská kvalita managementu 

- komunikační schopnosti a dovednosti managementu 

- organizace práce, organizační struktura a dělba práce 

-  důvěra a otevřenost v komunikaci 

- včasná zpětná vazba fungující v obou směrech 

- personální strategie a její realizace 

- kultura firmy založená na morálních a etických hodnotách 

       Pokud interní komunikace nefunguje, dochází u zaměstnanců ke ztrátě motivace, 

nezájmu, frustraci, až fluktuaci. 

       

        Vymětal12 uvádí tři klíčové faktory pro interní komunikaci v organizaci: 

1. Nejde jen o informace, ale o postoje a důvěru 

2. Záleží na každém manažerovi – jeho pozitivním postoji, vstřícnosti a komunikačních 

dovednostech 

3. Mimořádný význam má efektivní interní komunikace v období přípravy zásadních 

změn v organizaci 

                                                           
12

  VYMĚTAL, J. 2008, str.263 
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      Efektivní komunikace je taková komunikace, vysvětluje Bedrnová13, při které                    

za vzájemného respektování partnerů dochází k účelné výměně informací mezi subjekty,    

jež si dokážou poskytovat odpovídající zpětnou vazbu. Má-li být dostatečně efektivní, měla 

by umožňovat také ovlivňování. Cílem mezilidské komunikace zpravidla není jen výměna 

informací jako taková, ale výměna realizovaná se záměrem ovlivnění dalšího jednání         

a činnosti partnera komunikace.  

      Poskytování zpětné vazby není jednoduché a ze strany vedení vyžaduje zájem                 

o lidi, ochotu a odvahu ji poskytnout a přijmout, čas na přípravu a určité sociální 

dovednosti.  

      Podřízený by měl dostat zpětnou vazbu v podobě14: 

- vyjádření zájmu -  projevený zájem musí být upřímný, protože se pak odráží        

i v podobě skutečné podpory a pomoci 

- podnětu ke změně – nahrazuje přímou kritiku, pozornost je směřována 

k podstatě věci 

- potvrzení úspěchu – chvála osoby nebo úspěchu, velmi důležitá funkce zpětné 

vazby, lidé potřebují vědět o svých silných stránkách 

   

 

 

 

 

 

                                                           
13

 BEDRNOVÁ, E.; NOVÝ I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. Praha : Management Press, 1998. ISBN 80-85943-57-

3, str. 196 

14
 HAYES, N. Psychologie týmové práce. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7178-983-6, str. 46 
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   Rozdíl mezi účinnou a neúčinnou zpětnou vazbou je vyjádřen v následující 

tabulce: 

ÚČINNÁ ZPĚTNÁ VAZBA NEÚČINNÁ ZPĚTNÁ VAZBA 

Zaměřená pomoci pracovníkovi Zaměřená pracovníka ponížit 

Konkrétní Obecná 

Popisující Hodnotící 

Načasovaná Nenačasovaná (použitá náhodně) 

V situaci, kdy je pracovník schopen ji přijmout Zahání pracovníka do defenzívy 

Jasná Nesrozumitelná 

Hodnotná Nepatřičná 

Tab. č. 1 Rozdíl mezi účinnou a neúčinnou zpětnou vazbou 

 

2.4 Formy a prostředky vnitrofiremní komunikace 

       Vnitrofiremní komunikace znamená propojení firmy pomocí komunikace. Dle názoru 

Hlouškové15 nejde o žádné „pošťáctví“, ale jde o takové propojení jednotlivých pracovníků 

firmy, které umožní vzájemné porozumění a skutečnou spolupráci, a ne jen formální plnění 

povinností. Je nástrojem motivace a motivačního propojení firmy. 

       Rozdělení komunikačních forem, jejich klady a zápory, příklady komunikačních 

prostředků uvádí následující tabulka. 

        Obecně nelze doporučit, která z uvedených forem je efektivnější, protože vše závisí     

na konkrétní situaci nebo problému, jak se komunikující znají, jaké má manažer 

zkušenosti apod.   

 

 

                                                           
15

  HLOUŠKOVÁ, I. Vnitrofiremní komunikace. Praha : Grada Publishing, 1998. ISBN 80-7169-550-5, str. 9 
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Komunikační formy Prostředky Klady Zápory 

Písemná 

Zprávy, instrukce, 

oběžníky, dopisy, 

směrnice, články, 

brožury, letáky 

Možnost opakovaně se 

vracet k textu a tím ho 

analyzovat 

Nemožnost rychlé 

reakce, výměny názorů, 

postojů, zpětná vazba 

opožděná 

Ústní 

Rozhovor, diskuse, 

projev, debata, porada, 

manažerské pochůzky 

Možnost okamžité 

vzájemné výměny 

názorů a postojů, 

zapojení neverbální 

komunikace 

Různé komunikační 

schopnosti, nedává 

záznam s možností 

analýzy závěrů, časová 

náročnost 

Vizuální 

Výrazy, gesta, grafy, 

tabulky, filmy, fotografie, 

videozáznamy, záznamy 

zvuku 

Zjednodušení psaného 

nebo mluveného, 

vyžaduje dovednosti 

v porozumění a 

interpretaci 

Nutnost zpracování 

původního textu nebo 

záznamu, dovednosti 

v porozumění a 

interpretaci 

Elektronická 
Elektronické sítě, faxy, 

kamerové systémy 

Komunikace v reálném 

čase, rychlost přenosu 

dat velkému množství 

účastníků, velká 

kapacita přenášených 

dat, možnost archivace 

Neznalost nových 

technologií, nutnost 

technického vybavení – 

vysoká cena, připojení 

k síti, spornost právních 

dokladů, v některých 

případech problém se 

zpětnou vazbou 

Tab. č. 2 Komunikační formy a prostředky, jejich klady a zápory 

             Vedle formální komunikace, která vyplývá z organizační struktury firmy                   

a obsahem je činnost a způsob fungování firmy, má velký význam i komunikace 

neformální. Probíhá při náhodných schůzkách a osobních setkáních zaměstnanců a její 

obsah je různorodý, samozřejmě i zachycující činnost podniku, i když někdy z poněkud 

jiné stránky. Pro zaměstnance má velký význam, protože je určitým uvolněním, zábavou. 

Někdy se ale může stát i problémem. Je to tehdy, pokud se šíří fámy a pomluvy nebo tato 

komunikace probíhá na úkor práce. 
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2.5 Projevy nefungující vnitrofiremní komunikace 

      Nejčastějšími projevy mohou být podle Holé16 nedostatek informací, neúplné 

informace a nejednoznačné informace. Z těchto nedostatků potom vzniká ve firmě 

komunikační šum. Jeho příčiny mohou být v jednotlivých částech přenosu sdělení, 

v nefunkčnosti komunikačních kanálů, v podcenění komunikace ze strany manažerů.  

      Pokud interní komunikace nefunguje, dochází u zaměstnanců k demotivaci, 

frustraci, pasivitě a nerozhodnosti. To může vést k šíření fám, pověstí, ke snižování 

produktivity, k nedůvěře a odporu k managementu firmy a nakonec i k nežádoucí fluktuaci 

pracovníků a ke snižování konkurenceschopnosti firmy. 

K základním podmínkám dobré komunikace patří ochota respektovat názor 

druhého, odvaha vyjádřit svůj vlastní názor, schopnost nazývat věci pravými jmény              

a soulad slov a činů. Za takových podmínek je na pracovišti atmosféra důvěry                           

a otevřenosti a pracovníci se bez obav svěřují se svými kritickými názory a připomínkami. 

V některých firmách je ale řízení založeno na formální a mocenské autoritě a zaměstnanci 

pro udržení své pracovní pozice raději volí tichý souhlas a ztrácí jakoukoli motivaci cokoli 

sdělovat. Management firmy by si měl vážit názorů a připomínek svých zaměstnanců, 

protože právě tak může získat ty nejcennější a nejužitečnější náměty. 

      V některých případech může být mlčení signálem napjaté situace. Důvodem může 

být nejistota zaměstnanců, nepochopení pro připravované změny nebo reakce na mlčení 

vedení firmy, které přestalo informace poskytovat. Čím lépe funguje zpětná vazba, tím 

rychleji může dojít k nápravě tohoto nežádoucího stavu. Dá se tak zabránit šíření různých 

zkreslených zpráv a informací. V tomto případě je důležitá prevence, předcházení vzniku 

takovýchto situací. 

      Na každém pracovišti existuje vedle formálních i řada neformálních komunikačních 

kanálů založených na pracovních a osobních sympatiích i antipatiích. Pokud firma 

neposkytuje včas potřebné informace a nedává prostor pro diskuse, vzniká prostředí, kde 

fungují efekty komunikačního šumu a sněhové koule. Pracovníci nemají dostatek 

informací, spekulují a na tyto nepřesné zprávy se nabalují další, „zaručeně ověřené“. 

                                                           
16

 HOLÁ, J. 2006, str.14 
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Kromě dezinformovanosti pracovníků je důsledkem i vliv na pracovní výkon, neboť 

zaměstnanci tráví čas různými diskusemi a nepracují.      

2.6 Nejčastější chyby a nedostatky vnitrofiremní komunikace 

      Vysoká odpovědnost v interní komunikaci ve firmě spočívá především na 

manažerech. Sebelepší organizační normy, technika a strategie nejsou nic platné, pokud 

jsou na odpovědných místech lidé, kteří se zaměřují pouze na sebe a své zájmy, nejsou 

ochotní měnit své návyky a představy o řízení. Oni vedou, řídí jednotlivé pracovníky, celé 

týmy. Jejich komunikační schopnosti, dovednosti, vlastní pozitivní myšlení, motivace        

do značné míry ovlivňují chování druhých. Od manažera se očekává, že bude svým lidem 

naslouchat a aktivně na ně působit, diskutovat s nimi plány, strategii, problémy, krizové 

situace. Pokud nefunguje komunikace, je velká zodpovědnost právě na manažerovi. 

Nedostatky v přímé osobní komunikaci manažera s pracovníkem: 

- nedostatečné plánování – lidé začínají hovořit bez náležité přípravy, nepromyslí 

si obsah a cíl sdělení 

- nepřesně vyjádřené sdělení – i v případě, pokud je myšlenka odesílatele zcela 

jasná, tak mohou být použita nevhodná slova, text je nevhodně strukturován, 

sdělení je nejasné, nepřesné 

- neurovnání myšlenek před sdělením  

- řada myšlenek, které vzájemně nesouvisejí, je včleněna do jednoho sdělení 

- sémantická nepřesnost  

- nevhodný tón hlasu, neverbální komunikace, emoce 

-  autokratický přístup (vytváří bariéru nedůvěry) 

- špatné naslouchání a unáhlené hodnocení ze strany příjemce -  naslouchání 

vyžaduje plné soustředění, neprovádět ukvapená hodnocení toho, co říká jiný 

člověk 

- příjemce neporozuměl sdělení. O tom, zda mu porozuměl, se musíme 

přesvědčit pomocí zpětné vazby, např. dotazováním 
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- problémy s kódováním a dekódováním sdělení – nutnost přizpůsobit se 

druhému účastníku komunikace 

- neosobní komunikace – kontakty z očí do očí vedou k prostředí otevřenosti         

a důvěry, důležitost neformálních setkávání manažerů se zaměstnanci 

      

      Problémy ze strany manažerů mohou být způsobeny, jak uvádí Hloušková17, např. 

blokováním komunikace těmi, kteří chtějí být nepostradatelní. Mnoho manažerů vyslechne 

podřízené, ale chybí jim ochota něco řešit. Důvodem může být vlastní pohodlí, nezájem. 

Podřízení jsou tak demotivováni a ztrácejí důvěru k další komunikaci. Podobná situace 

nastane, pokud podřízený zjistí, že se nerealizuje původní dohoda, manažer nedodrží, co 

slíbil. Pracovník se potom přestane na dotyčného obracet, nebude s ním spolupracovat, 

komunikovat. Komunikace je blokována i těmi, kteří v případě, že se na ně někdo obrátí, 

dávají verbálně i neverbálně najevo, že je to obtěžuje.  

      Nedostatek času, nedostupnost komunikace je jedním z nejčastějších problémů 

většiny manažerů. Umět si najít na komunikaci čas je výrazem zájmu o zaměstnance                  

i schopnosti hospodařit s časem svým i druhých. Přitom soustředit se na komunikaci 

znamená opravdu se druhému věnovat, naslouchat mu, nedělat jiné činnosti, popř. nedat 

šanci zbytečnému vyrušování. Opakem nedostupnosti komunikace, statusu 

nedosažitelnosti je komunikační pronásledování podřízených např. permanentní kontrolou, 

telefonickými hovory během víkendu, dovolené apod. Takovéto projevy nadřazenosti 

nevedou k důvěře v komunikaci ani k získání respektu. 

      Vnitrofiremní komunikace je podle Hlouškové18 také poškozována alibismem, který 

je nejčastěji realizován formou písemného vnitrofiremního sdělení. Ten, kdo si nedá práci 

s tím, aby něco odkomunikoval, pošle vnitrofiremní sdělení a tím má alibi, že splnil svoji 

povinnost. Ta je splněna však jen formálně. A manažeři někdy vydávají nedostatečně 

adresná sdělení. Takové informace poté končí vniveč. 

                                                           
17

 HLOUŠKOVÁ, I. 1998, str.62-63 

18
 HLOUŠKOVÁ, I. 1998, str.62-63 
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     Stýblo19 je názoru, že při poradenské a konzultační činnosti věnované výuce 

liniových, středních a vrcholových manažerů se odborníci často setkávají s následujícími 

problémy vnitrofiremní komunikace: 

- zastaralá organizace práce 

- hierarchický rozhodovací proces a příliš vysoká hierarchická struktura 

- nedostatečná otevřenost komunikace 

- nedostatečná snaha a zájem pochopit svého komunikačního partnera 

- nedostatečný zpětnovazebný systém 

- převážně jednosměrná vnitrofiremní komunikace 

 

      „Účinným základním prostředkem přesvědčivé komunikace v organizaci jsou 

přímá, jednoduchá a krátká sdělení, vyznačující se maximální a jednoznačnou vypovídací 

schopností.20“  

       Urban21 dále upozorňuje na pět hlavních komunikačních pastí, jimž je třeba se       

ve vnitropodnikové komunikaci vyvarovat: 

1. Mlhavý žargon – módní prvek, který brání přesvědčivosti i jasnému obsahu sdělení 

2. Napodobování – napodobování komunikace jiné organizace, osobnosti 

3. Nadměrné sliby a zbytečný tlak – zdůrazňování pozitiv a neexistence negativ, jejím 

výsledkem je nátlak a nesplněné sliby 

                                                           
19

  STÝBLO, J. Personální management. Praha : Grada Publishing, 1993. ISBN 80-85424-92-4, str. 142 

20
  URBAN, J. Podniková komunikace:sdělování a přesvědčování, nebo mlžení a nuda? Moderní řízení. 2007, č.5,    

str.72-74 

21
  URBAN, J. Podniková komunikace:sdělování a přesvědčování, nebo mlžení a nuda? Moderní řízení. 2007, č.5, str.72-

74 
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4. Nuda, nedostatek emocionality – u příliš obecných sdělení zahlcujících posluchače 

nepodstatnými daty a nespontánními sděleními 

5. Manipulace – používána organizací, která je přesvědčena, že cílů dosáhne 

uspokojováním zástupných problémů nebo klamáním 

 

      Řada chyb a nedostatků ve vnitrofiremní komunikaci souvisí s poradami, jejich 

přípravou a vedením. Každá porada musí mít jednoznačně stanovený cíl, program             

a časový harmonogram a ty by měly být dodržovány. Mezi často se vyskytující negativní    

a nežádoucí prvky porad patří: 

- špatně připravené podklady 

- velké množství projednávaných materiálů vzhledem k času 

- osobní konflikty účastníků 

-  personifikace problémů 

- snaha o prosazování svých stanovisek bez ohledu na fakta, skutečnost 

- příliš volný průběh porady – odbíhání od tématu, řešení zbytečností, příležitost 

pro „mluvky“, ale závěr není žádný 

- autoritativní vedoucí – porada je pouze jeho monologem, nezajímá se o názory 

ostatních, snižuje se tak efektivnost porady a komunikace 

- nudný průběh 

- špatná technika projevu 

- nesoustředěnost účastníků 

- nejsou vyvozena konkrétní opatření, nenásleduje žádná realizace a porada tak 

ztrácí smysl 

- nepřesná definice závěrů, chybí zápis, termíny, osobní zodpovědnost za plnění 

závěrů 
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      „Pořádání porady vyžaduje systematickou komunikaci se všemi členy týmu, 

vytváření neformální atmosféry a trvalé podněcování členů týmu k diskuzi a aktivní účasti 

na řešení problémů22“.  

3 Komunikace ředitele základní školy  

3.1 Rozdělení  

      Podobně jako ve firmě můžeme komunikaci ve škole rozdělit na vnější a vnitřní.  

      Cílem vnější komunikace je informovat o existenci, aktivitách a nabídce školy. 

Pomáhá získávat zájemce a přesvědčovat je o výhodách dané školy. Podílí se na 

vytváření jejího image, a proto je důležité, aby opravovala zkreslené nebo mylné představy 

o škole. Kromě tradičních ústních forem se využívá řada dalších, např. prostřednictvím 

webových stránek školy, školního časopisu, propagačních brožur, prezentace školy při 

různých akcích, publicity v tisku a médiích apod. Na této oblasti vnější komunikace se 

kromě ředitele školy podílí všichni pedagogičtí pracovníci a do jisté míry i ostatní 

zaměstnanci školy a žáci. Součástí vnější komunikace školy jsou ale i různá jednání se 

zřizovatelem, dodavateli služeb, materiálu, kontrolními orgány, sponzory apod. V těchto 

případech vystupuje a komunikuje za školu většinou pouze ředitel. 

      Vnitřní komunikace probíhá ve škole téměř neustále, protože souvisí                                 

s jejími hlavními funkcemi a všemi, kteří zde pracují nebo se vzdělávají. Podle Nejezové23 

je jejím úkolem informovat a motivovat žáky i zaměstnance školy. Správná komunikace 

vytváří v zařízení atmosféru důvěry, respektu a vzájemné podpory, příznivé a vstřícné 

klima školy.  

      Pod pojmem klima školy se rozumí celkový dojem nebo pocit, který člověk o dané 

škole má, relativně stálá kvalita jejího vnitřního prostředí. Týká se vztahů jednotlivých 

skupin, které zde působí – vedení, učitelů, žáků, zaměstnanců, jejich vzájemného chování             

a ovlivňování. Na tvorbě klimatu školy se podílí řada vnějších i vnitřních činitelů. Mezi nimi 

má významný podíl i osobnost ředitele, jeho způsob vedení lidí a komunikace s nimi. 

Slavíková (2007) uvádí: „Má-li být určitý jedinec ovlivněn jedincem jiným, a o to jde jak     

                                                           
22

  VYMĚTAL, J. 2008, str.272 

23
  NEJEZOVÁ, V. Efektivní komunikace uvnitř i vně školy. www.reditelskoly.cz. [Online] 15. 6. 2009. [Citace: 21. 11. 

2010] http://reditelskoly.cz/show.asp?id=785. 
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ve vztahu učitele a žáka, tak ve vztahu ředitele a učitelů, učitele a rodiče apod., musí       

se vytvořit vzájemná důvěra a atmosféra, která posílí vnímavost jednoho ke druhému 

spolu s ochotou naslouchat, vejít do kontaktu s tím druhým, být připraven na komunikaci 

s ním.“ 24    

3.2 Specifika komunikace ředitele základní školy se zaměstnanci                              

      Pojem „zaměstnanci základní školy“ zahrnuje pedagogické pracovníky, provozní 

zaměstnance (hospodářka, sekretářka, uklízečka, školník), zaměstnance školní jídelny. 

Komunikace s každou z těchto skupin zaměstnanců je do značné míry specifická. Rozdíly 

vyplývají především z odlišných pracovních úkolů, které tito zaměstnanci mají, jiných 

problémů, které jsou s nimi řešeny. 

      Počet zaměstnanců základních škol se pohybuje v rozpětí od čtyř - pěti na 

vesnických málotřídkách až po téměř stovku ve velkých městských školách. Zatímco 

v malých zařízeních je každodenní osobní kontakt všech zaměstnanců s ředitelem 

samozřejmostí, ve velkých školách tomu tak být nemůže. Řešením je buď využívání jiných 

komunikačních kanálů, nebo delegování pravomocí na nižší úrovně řízení. 

      Po 1. lednu 2003 v souvislosti s přechodem škol do právní subjektivity došlo v řadě 

obcí ke sloučení dvou i více základních škol nebo základních škol se školami mateřskými. 

Vznikly tak příspěvkové organizace, které se skládají z několika odloučených pracovišť     

a mají i několik desítek zaměstnanců. Ekonomické úspory na straně jedné přinášejí na 

straně druhé značné rozšíření požadavků kladených na ředitele z odborného hlediska, 

problémy s vedením zaměstnanců na těchto odloučených pracovištích, omezení možností 

přímé komunikace a hledání forem jiných. 

3.3 Komunikační formy užívané v prostředí základních škol 

 

3.3.1 Písemná komunikace – má ve školách většinou informativní charakter. Jedná se       

o informace operativního a koncepčního charakteru. Operativní informace jsou nezbytné 

k zajištění chodu školy – např. rozvrh hodin, suplování, školní řád, různé směrnice. 

                                                           
24

  SLAVÍKOVÁ.L. Řízení pedagogického procesu - studijní texty. Praha : CŠM, 2007, kap. Klima školy, str.2 
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Koncepční informace podle Slavíkové 25 umožňují každému, aby porozuměl své práci        

a svému profesnímu prostředí. Jedná se např. o výroční zprávu o činnosti školy, 

informační brožury o škole, informace z profesionálního okruhu. Tyto informace jsou 

důležité pro posílení pracovní motivace. 

3.3.2 Ústní komunikace – rozlišujeme komunikaci osobní (tváří v tvář) a přes 

prostředníka, kterým může být jiná osoba (nadřízený, kolega) nebo technický prostředek 

např. telefon. Ústní komunikace může mít podobu dialogu nebo komunikace v malé            

a velké skupině. 

      Pro dialog je charakteristická výměna rolí mezi mluvčím a posluchačem a důležité 

je vzájemné aktivní naslouchání. V pracovním prostředí základní školy je specifickým 

druhem dialogu mezi ředitelem a zaměstnancem školy přijímací pohovor, pohovor             

při řešení problému, pracovních výsledků, předhospitační nebo pohospitační pohovor 

apod. Příkladem komunikace v malé skupině jsou ve školním prostředí různé druhy porad, 

týmové diskuze. V těchto případech se jedná o komunikaci více než dvou a méně          

než třiceti osob a je při ní možné zjistit zpětnou vazbu. Komunikace ve velké skupině 

přímou zpětnou vazbu postrádá. Jedná se spíše o různé typy přednášek pro početné 

publikum -  v prostředí základních škol např. školení učitelů. 

3.3.3 Elektronická komunikace – v prostředí základních škol je využívána v písemné           

i ústní formě. V písemné podobě se jedná o předávání různých metodických materiálů, 

směrnic nebo interních informací od ředitele k zaměstnancům a opačně. V ústní formě se 

jedná o telefonování prostřednictvím skype nebo vedení videokonferencí. Probíhá 

prostřednictvím vnější (internetové) nebo vnitřní (intranetové) sítě. 

3.4 Problémy v interní komunikaci ředitele školy se zaměstnanci 

      Většina problémů souvisí s nedostatečným využitím manažerských dovedností 

(delegování, plánování, motivace, řešení problémů, řízení). 

Ředitelé se často soustřeďují na administrativu, práci se žáky a rodiči a na učitele 

jim nezbývá čas. Přitom právě ředitel do značné míry ovlivňuje profesní vývoj učitele, jeho 

zájem o povolání, kvalitu výuky. Pro učitele je důležité, aby ho ředitel respektoval               

                                                           
25

 SLAVÍKOVÁ, L. 2007, str. 20 
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a dokázal ocenit jako profesionála, aby ho podporoval v otázkách kázně žáků a stál za 

ním i v případných sporech s rodiči.  

J.Hrubá (2010) např. uvádí: „Výzkumy potvrdily, že existuje pozitivní vztah mezi 

ředitelovým chováním zaměřeným na spolupráci a spokojeností učitelů. Nespokojenost 

naopak vyvolává nejistý ředitel, který nejistotu v prosazování své autority nahrazuje 

agresivitou v komunikaci s podřízenými, a také ředitel „dříč“, který nemá příliš blízko 

k učitelům a veškerou snahu zaměřuje na řízení školy a udržení své autority.“26 

      Pokud zaměstnanci nedostanou přesné a včasné informace, začnou kolovat různé 

pověsti, fámy a „zaručené informace“ z druhé ruky. Vzniká tak zkreslený obraz o škole                  

a náprava této situace je značně obtížná. 

      Problémy mohou být také způsobeny komunikačním šumem, volbou nevhodných 

výrazů, nevhodného komunikačního kanálu nebo formy, komunikací přes prostředníka, 

citovým rozpoložením účastníků. Prostřednictvím zpětné vazby se ředitel školy musí 

ujistit, zda informace, kterou předal, byla příjemcem správně přijata, pochopena. 

 4 Praktická část 

4.1 Výzkumný problém 

      Praktická část práce se zabývá otázkami souvisejícími s průběhem komunikace 

mezi ředitelem a zaměstnanci základních škol v praxi.  

       Sladit širokou náplň práce ředitele školy s časovými možnostmi tak, aby informace 

určené jednotlivci nebo skupině pracovníků byly předávány, prodiskutovány a přijaty včas   

a v odpovídající podobě, je náročné. Přitom ústní komunikace v některých případech není 

možná nebo ani nutná. Jak je toto řešeno v prostředí základních škol? Jaký je vztah mezi 

velikostí školy a užívanými komunikačními formami? Ovlivňuje velikost školy využití osobní 

ústní komunikace nebo technických prostředků v interní komunikaci?  

      Jakékoli prostředí, včetně pracovního, kde se setkávají lidé, je ovlivněno jejich 

vzájemnými vztahy – jak se k sobě chovají, spolupracují, zda a jak spolu komunikují.       

                                                           
26

 HRUBÁ, J. Co se dovídáme o vztazích učitelů a ředitelů škol? www.ucitelske-listy.cz. [Online] 16. 2. 2010. [Citace: 28. 

11. 2010] http://www.ucitelske-listy.cz/2010/02 jana-hruba-co-se-dovidame-o-vztazich-html. 
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Ve škole se mezilidské vztahy spolu s mnoha dalšími jevy podílí na jejím celkovém 

klimatu. Jaký je vztah mezi klimatem školy a úrovní komunikace? Hodnotí zaměstnanci 

velkých škol klima a úroveň komunikace jako horší než zaměstnanci škol malých? 

      Ideální průběh komunikace mezi dvěma lidmi je rovnoměrně oběma směry,                      

tj. od komunikátora ke komunikantovi a zpět. Do celého procesu ale vstupuje řada dalších 

činitelů, kteří ho ovlivňují, a komunikace potom probíhá nerovnoměrně. Především je to 

v pracovním prostředí ve vztahu nadřízený - podřízený, kde je více podřízených. Jaký je 

vztah mezi velikostí školy a průběhem komunikace? Probíhá ve větších školách 

nerovnoměrně  a pokud ano, z jakých důvodů?             

4.2 Stanovení hypotéz 

     Zkušenosti ředitelů škol vedou autorku k několika domněnkám: 

1/ Komunikaci ve škole ovlivňuje klima školy.  

 Hypotéza:  

Vstřícnější klima školy znamená lepší úroveň vnitřní komunikace.  

2/ Komunikaci ve škole ovlivňují možnosti dané organizací a dostupností informačních 

technologií.. 

 Hypotézy: 

Větší škola znamená více možností pro komunikaci. 

Čím větší škola, tím rozmanitější formy komunikace ředitelé užívají.  

Počet osobních jednání se zaměstnancem školy klesá s rostoucím celkovým počtem 

zaměstnanců. 

S rostoucím celkovým počtem zaměstnanců je častější elektronická komunikace mezi 

vedením a zaměstnancem. 

3/     Komunikace neprobíhá vyrovnaně všemi směry, slabší bývá zejména „zdola nahoru“, 

důvodem je často pasivita mnohých podřízených 
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4.3 Metody výzkumu 

      Jako výzkumná metoda byl zvolen dotazník. Jednalo se o dva druhy dotazníků. 

Jeden byl určený pro ředitele škol a druhý pro jejich zaměstnance (libovolně zvolené – 

širší management školy, pedagogické pracovníky, pracovníky provozu).  

      Jednotlivé položky v dotaznících byly na základě výsledků předvýzkumu upraveny, 

přeformulovány.  

      Dotazníky byly distribuovány osobně nebo poštou v průběhu listopadu 2010 a ledna 

2011. Celkem bylo osloveno 32 ředitelů a 200 zaměstnanců základních škol.  

4. 4 Charakteristika vzorku respondentů 

       Na dotazníky odpovědělo celkem 194 zaměstnanců 30 základních škol. Jednalo se 

ve 25 případech o školy na okrese Mělník, tři školy z okresu Praha východ a dvě školy 

pražské. Důvodem pro převahu škol okresu Mělník je místo působení autorky práce.                       

Pro větší rozmanitost spektra respondentů byli osloveni zaměstnanci základních škol 

lišících se velikostí, způsobem organizace a místem působení. Jednalo se o školy 

málotřídní i plně organizované s 1. - 9. ročníkem, samostatné nebo spojené v jednu 

příspěvkovou organizaci se školami mateřskými, působící na vesnici, městysi a městě 

(Mělník, Neratovice, Brandýs n. L., Kralupy n. Vlt., hl. město Praha). 

      Dotazník byl rozdán všem skupinám pracovníků na základních školách – ředitelům, 

širšímu managementu (zástupci ředitele, vedoucí předmětových komisí nebo metodického 

sdružení, výchovní poradci, vedoucí vychovatelky ŠD, vedoucí školních jídelen, školníci), 

pedagogům a pracovníkům provozu (hospodářky, účetní, uklízečky, kuchařky).  
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4.5 Výsledkové tabulky a grafy 

 

Graf č. 1 Zastoupení jednotlivých skupin zaměstnanců ve výzkumu 

 

Graf č. 2 Zastoupení škol ve výzkumu 
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Tab. č. 3 Rozdělení skupin respondentů z hlediska velikosti škol 

 

 

Skupina zaměstnanců 

Počet odpovídajících zaměstnanců ze škol dané velikosti 

Méně než 15 

zaměstnanců 

15 – 40 

zaměstnanců 

více než 40 

zaměstnanců 

Ředitelé škol 10 9 11 

Pedagogičtí pracovníci 19 17 37 

Širší management 5 19 26 

Provozní pracovníci 8 16 17 

 

 

Tab. č. 4 Užívané komunikační formy mezi řediteli a pedagogickými zaměstnanci, jejich 

četnost – z pohledu ředitelů škol   

 

 
Několikrát 

denně 
denně 2-3x týdně 

1x za 14 

dní 
1x za měsíc Jiné 

Velikost školy 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Os. rozhovor 2 2  8 3 1  4 4   4      2 

Porada          3 4 2 3 2 8 4 3 1 

Tel. rozhovor        1 1 2 3 2 3 2  4 3 8 

Sms           1  1 2 1 1 6 7 

Oběžník        1   1 2 1 6 2 4 1 4 

Nástěnka    2 1 5 1 5 3  3  2  1 2  1 

e-mail    1 2 1  2 5 3 2 2 3 2  2 1 3 

Intranet, skype     1 1   1   1    1 1 3 

Velikost škol:     1 méně než 15 zaměstnanců 2  15 – 40 zaměst.  3 více než 40 zaměst. 

Uvedenou průměrnou četnost komunikačních příležitostí považuje za dostačující 96,7%  

dotázaných ředitelů, 3,3% ji považuje za nedostačující. 
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Tab. č. 5 Užívané komunikační formy mezi řediteli a pedagogickými zaměstnanci, jejich 

četnost – z pohledu pedagogických zaměstnanců škol  

 

 Denně 2-3x týdně 1x týdně 
1x za 14 

dní 
1x za měsíc Jiné 

Velikost školy 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Os. rozhovor 18 8 8 1 4 4  5 4   6   8   7 

Porada       2  2 4 4 9 7 9 24 6 4 2 

Tel.rozhovor       1   2 2 2 2 2 2 7 10 16 

Sms          2 1 3  2  9 7 14 

Oběžník      1  1 1 1 4 2 3 4 6 4 5 1 

Nástěnka 2 3 16 1 1 3  3 5  6 1 2 2 1 4 1 3 

e-mail 3  7 1 4 8 2 3 7 1  3 4 4 3 2 4 4 

Intranet, skype   2  1 2   3   2   1 1 4 8 

Velikost škol:     1 méně než 15 zaměstnanců  2   15 – 40 zaměst.  3 více než 40 zaměst. 

 

Uvedenou průměrnou četnost komunikačních příležitostí:   

- považuje za dostačující 83,8 %, za nedostačující 16,2%  pedagogických 

pracovníků ze škol s více než 40 zaměstnanci 

-  považuje za dostačující 100% pedagogických pracovníků ze škol s 15 – 40 

zaměstnanci 

-  považuje za dostačující 100% pedagogických pracovníků ze škol s méně než 

15 zaměstnanci 
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Tab. č. 6 Užívané komunikační formy mezi řediteli a pracovníky širšího managementu, 

jejich četnost – z pohledu ředitelů škol 

 
Několikrát 

denně 
Denně 2-3x týdně 

1x za 14 

dní 
1x za měsíc Jiné 

Velikost školy 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Os. rozhovor 1 4 4 9 4   1 2          

Porada     1 4  2 5 3 2 1 3 2 2 4 2 3 

Tel. rozhovor      2  1 1 2 3 2 1 2 2 6 3 5 

Sms      1  1   2 1  1 1 2 5 4 

Oběžník           3 2 2 1 1 4  3 

Nástěnka    1   1 1 1  5  2  1 2  3 

e-mail     2   2 5 2 3 1 4   2 1 2 

Intranet, skype     1    1   1    1 1 2 

 Velikost škol:     1 méně než 15 zaměstnanců 2 15 – 40 zaměst.  3 více než 40 zaměst. 

Uvedenou průměrnou četnost komunikačních příležitostí považuje za dostačující 96,7% 

dotázaných ředitelů, 3,3% ji považuje za nedostačující 

 

Tab. č. 7 Užívané komunikační formy mezi řediteli a pracovníky širšího managementu, 

jejich četnost – z pohledu pracovníků širšího managementu  

 Denně 2-3x týdně 1x týdně 
1x za 14 

dní 
1x za měsíc Jiné 

Velikost školy 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Os. rozhovor 5 12 10  4 10  3 3   1      2 

Porada     1 5 1 1 5  3 5 3 7 5 1 5 6 

Tel. rozhovor  1   1 1 1 5 5 1 2 3 1 1 2 1 4 6 

Sms  1   1   2   3 2 1 2 1  3 6 

Oběžník     1     1 2 4 2 3 2 1 3 5 

Nástěnka  4 7 1 4 5 2 2 5  2  1 2    6 

e-mail  2 8 1 2 3  2 3 1 6 1  1 2 1 1 2 

Intranet, skype      1   1      3  1 5 

  Velikost škol:  1 méně než 15 zaměstnanců 2 15 – 40 zaměst.  3 více než 40 zaměst. 
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Uvedenou průměrnou četnost komunikačních příležitostí považuje za dostačující 100% 

dotázaných pracovníků širšího managementu 

 

Tab. č. 8 Užívané komunikační formy mezi řediteli a provozními pracovníky, jejich četnost 

– z pohledu ředitelů škol  

 

 
Několikrát 

denně 
Denně 2-3x týdně 

1x za 14 

dní 
1x za měsíc Jiné 

Velikost školy 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Os. rozhovor 1 1  8 3 3 1 5    6      2 

Porada            1 1 3 3 3 4 6 

Tel. rozhovor        1 1   1 2 1 1 2 2 4 

Sms             1 1  1 1 4 

Oběžník               1 2 1 3 

Nástěnka            4 1 2  2 1 1 

e-mail            2 3  2 1 2 3 

Intranet, skype                 1 1 

Velikost škol:     1 méně než 15 zaměstnanců   2   15 – 40 zaměst.  3 více než 40 zaměst. 

Uvedenou průměrnou četnost komunikačních příležitostí považuje za dostačující 90% 

dotázaných ředitelů, 10% ji považuje za nedostačující. 
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Tab. č. 9 Užívané komunikační formy mezi řediteli a pracovníky provozu, jejich četnost – 

z pohledu pracovníků provozu  

 

 Denně 2-3x týdně 1x týdně 
1x za 14 

dní 
1x za měsíc Jiné 

Velikost školy 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Os. rozhovor 6 8 10 2 4 2  2 1   1   1  2 2 

Porada      1   2  2    4 2 2 2 

Tel. rozhovor     1 1  1 1  1     3 2 5 

Sms        1 1  1      1 2 

Oběžník                 1 1 

Nástěnka             1 2    1 

e-mail           1 1 3 1 3 1  4 

Intranet, skype                 1 2 

Velikost škol:     1 méně než 15 zaměstnanců 2 15 – 40 zaměst.  3 více než 40 zaměst. 

     

 Uvedenou průměrnou četnost komunikačních příležitostí považuje za dostačující 97,6% 

dotázaných pracovníků provozu, za nedostačující 2,4%. 
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Tab. č. 10 Počet osobních rozhovorů a forem elektronické komunikace za den – ředitel 

školy se zaměstnanci  

 

Celkový počet 

zaměstnanců 

Osobní 

rozhovor 

celkem 

Z toho 

z iniciativy 

zaměstnanců 

 

tj. % 

El. forma 

komunikace 

celkem 

Z toho 

z iniciativy 

zaměstnanců 

 

tj. % 

69 12 2 16,7% 3 1 33,3% 

69 12 4 33,3% 7 0 0% 

68 20 5 25% 30 6 20% 

63 15 5 33,3% 0 0 0% 

60 12 7 58,3% 14 2 14,3% 

55 10 3 30% 20 5 25% 

47 8 4 50% 47 5 10,6% 

47 12 6 50% 6 0 0% 

45 6 1 16,7% 33 3 9,1% 

41 21 4 19% 3 0 0% 

41 15 8 53,3% 1 1 100% 

37 20 10 50% 1 1 100% 

37 15 4 26,7% 0 0 0% 

36 6 2 33,3% 1 0 0% 

34 8 4 50% 4 2 50% 

30 18 9 50% 5 2 40% 

25 15 5 33,3% 2 0 0% 
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Celkový počet 

zaměstnanců 

Osobní 

rozhovor 

celkem 

Z toho 

z iniciativy 

zaměstnanců 

 

tj. % 

El. forma 

komunikace 

celkem 

Z toho 

z iniciativy 

zaměstnanců 

 

tj. % 

24 14 3 21,4% 17 2 11,8% 

23 8 4 50% 17 1 5,9% 

21 23 6 26,1% 10 1 10% 

14 8 3 37,5% 0 0 0% 

12 5 4 80% 0 0 0% 

12 7 3 42,9% 0 0 0% 

11 5 1 20% 1 0 0% 

11 5 3 60% 0 0 0% 

10 9 4 44,4% 2 0 0% 

10 10 3 30% 0 0 0% 

10 9 5 55,6% 5 0 0% 

8 7 3 42,9% 1 0 0% 

6 5 2 40% 0 0 0% 
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Tab. č. 11 Podnět k osobnímu rozhovoru ze strany zaměstnanců 

 

 
V případě 

nutnosti 

Ve 25 % 

případů 

V 50 % 

případů 

V 75 % 

případů 
Jiné 

Širší manag. 12 6 29 2 1 

Ped.pracovník 24 11 26 3 9 

Prov.pracovník 20 7 10 2 2 

 

 

 

Tab. č. 12 Podnět k elektronické komunikaci ze strany zaměstnanců 

 

 
V případě 

nutnosti 

 Ve  25% 

případů 

V 50 % 

případů 

V 75 % 

případů 
Jiné Nikdy 

Širší manag. 23 6 11 1 5 4 

Ped.pracovník 43 10 8 2 7 3 

Prov.pracovník 20 2 1 1 7 10 
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Tab. č. 13 Příčiny nevyrovnané komunikace z pohledu ředitelů škol 

 

Velikost školy 

 

Odpovědělo ředitelů 

do 15 zaměst. 

2 ředitelé 

15 – 40 zaměst. 

5 ředitelů 

více než 40 zaměst. 

4 ředitelé 

Pasivita zaměstnanců 1 4  

Nedůvěra ze strany zaměstnanců    

Osobnostní zvláštnosti zaměstnanců 1 2  

Nedostatek času ředitele  2  

Nedostatek času zaměstnanců  2  

Nedostatečné vybavení inf.technol.    

Jiné   4 

   

 

Tab. č. 14 Příčiny nevyrovnané komunikace z pohledu zaměstnanců škol 

 

Velikost školy do 15 zaměst. 15 – 40 zaměst. více než 40 zaměst. 

Pasivita zaměstnanců 1 6 11 

Nedůvěra ze strany zaměstnanců  1 2 

Osobnostní zvláštnosti zaměstnanců 3 6 8 

Nedostatek času ředitele 1 3 1 

Nedostatek času zaměstnanců  2 3 

Nedostatečné vybavení inf.techn.    

Jiné příčiny   1 
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Tab. č. 15 Možnosti, které má každý zaměstnanec k dispozici pro komunikaci (školy 

 do 15 zaměstnanců) Ř – odpovědi ředitelů, Z – odpovědi zaměstnanců 

pokud ředitel možnost uvedl -  označeno  

pokud možnost nebyla uvedena u ředitele ani zaměstnanců – prázdné pole 

 

Označení školy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Odpovídá Ř Z Ř Z Ř Z Ř Z Ř Z Ř Z Ř Z Ř Z Ř Z Ř Z 

Celkem 

odpovídalo 
 3  3  5  3  3  3  3  3    3 

Vyhraz. hodiny  1  3  3  3  3  3  3  3  3  3 

Telefonní linku  2  3  2      3  3  3  2  3 

Počítač s vlast. 

 e-mailem 

 2  3  5  3  2    2  2  2   

Vnitř.počít. síť                     

Jiné    1               3  
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Tab. č.16 Možnosti, které má každý zaměstnanec k dispozici pro komunikaci               

(školy s 15 – 40 zaměstnanci) Ř – odpovědi ředitelů, Z – odpovědi zaměstnanců 

Označení školy 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Odpovídá Ř Z Ř Z Ř Z Ř Z Ř Z Ř Z Ř Z Ř Z Ř Z 

Celkem odpovídalo  8  6  5  5  5  4  9  5  5 

Vyhrazené hodiny  8  1  4  5  2  3  4  4  5 

Telefonní linku    2  5  5  4  3  5  5  5 

Počítač s vl. e-mailem  6  1  4  5  3  2  2  4  5 

Vnitřní počít. síť    2               

Jiné    4      1         

      

Tab. č. 17 Možnosti, které má každý zaměstnanec k dispozici pro komunikaci                 

(školy s 15 – 40 zaměstnanci) Ř – odpovědi ředitelů, Z – odpovědi zaměstnanců 

Označení 

školy 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Odpovídá Ř Z Ř Z Ř Z Ř Z Ř Z Ř Z Ř Z Ř Z Ř Z Ř Z Ř Z 

Odpovědělo  7  8  7  9  8  6  5  6  8  7  7 

Vyhrazené 

hodiny 
  2  2  4  3  5    2  6  3  7  4 

Telefonní  

linku 
 6  3  7  7  8  6  2  6  7  6  7 

Počítač 

s vlastním     

e-mailem 

 7  5  6  5  8  6  2  6  6  7  5 

Vnitřní 

počít. síť 
 5    7  4    6  3  4  2  7   

Jiné    3    1  2    1         

  

 Vysvětlivky k tab. č. 16 a 17: 

pokud ředitel možnost uvedl -  označeno  

pokud možnost nebyla uvedena u ředitele ani zaměstnanců – prázdné pole 
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 grafy č. 5, 6 a 7 Počty možností, které má každý zaměstnanec školy k dispozici               

při komunikaci 
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grafy č. 8, 9 a 10 Technické možnosti užívané ke komunikaci se zaměstnanci uvnitř školy -

odpovědi ředitelů škol                                       
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Do jaké míry ovlivňují komunikaci se zaměstnanci ve Vaší škole informační technologie? 

odpovědi ředitelů 

1 – zásadním způsobem, komunikaci si bez nich nedokážu představit – rozšiřují 

možnosti komunikačních forem, urychlují čas, zefektivňují komunikaci 

Odpovědělo 13  ředitelů (tj.43,3% )    –   2   ze školy s méně než 15 zaměstnanci 

                                                                 3   ze školy s 15 – 40 zaměstnanci 

                                                                 8   ze škol s více než 40 zaměstnanci 

2 – usnadňují mi práci, pomáhají v určitých situacích, ale dokážu si komunikaci ve 

škole bez nich představit 

Odpovědělo 15 ředitelů (tj. 50% )      -      6   ze škol s méně než 15 zaměstnanci 

                                                                  6   ze škol s 15 – 40 zaměstnanci 

                                                                  3    ze škol s více než 40 zaměstnanci 

 

3 – ke komunikaci se zaměstnanci IT nevyužívám – neodpověděl žádný ředitel 

4 – naše vybavení je na základní úrovni, a proto IT zapojuji do komunikace se 

zaměstnanci pouze minimálně  

Odpověděli 2 ředitelé (6,7%)                    ze školy s méně než 15 zaměstnanci 
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graf č. 11 Porovnání klima školy:úroveň komunikace (školy s méně než 15 zaměstnanci) 

 

 

 

graf č. 12 Porovnání klima školy:úroveň komunikace (školy s 15 – 40 zaměstnanci) 

 

92,7

74

63,2

95,8

88,5

64,6

34,4

88,5

66,7

94,8

94,4
91,7

88,5

100

93,1 91,7

56,9

95,8

73,6

100

0

20

40

60

80

100

120

klima školy

úroveň 
komunikace

98,2

82,6 81,3

69
73,3

93,8

62,9

77,8

50,7

99,2

92,3

99

83,6 82,9

98,1

81 82,7

62,5

0

20

40

60

80

100

120

klima školy

úroveň komunikace



 

- 49 - 

 

graf č. 13 Porovnání klima školy:úroveň komunikace – školy s více než 40 zaměstnanci 
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Hypotéza Vstřícnější klima školy znamená lepší úroveň vnitřní komunikace se 

potvrdila. Tato souvislost mezi klimatem školy a vnitřní komunikací je oboustranná – dobrá 

vzájemná komunikace pozitivně ovlivňuje klima školy a to, jak se v ní i všichni cítí (včetně 

návštěv).       

4.6.2 Možnosti dané organizací a dostupností informačních technologií 

       Druhá oblast výzkumu se zabývala odpovědí na otázky, do jaké míry komunikaci                 

ve škole ovlivňují možnosti dané organizací a dostupností informačních technologií.       

      Výsledky dotazníkové studie potvrdily, i když na malém počtu respondentů, 

hypotézu „Počet osobních jednání se zaměstnancem klesá s rostoucím počtem 

zaměstnanců“. Ve školách s méně než 40 zaměstnanci dochází k osobnímu jednání 

denně nebo 2-3x týdně. S rostoucím počtem zaměstnanců tato frekvence klesá. Toto 

zjištění se přitom týká všech skupin zaměstnanců. Zatímco ve školách s méně než 15 

zaměstnanci je denní kontakt, setkávání a řešení pracovních i mimopracovních záležitostí 

samozřejmostí, ve velkých zařízeních toto možné není. Částečným řešením, náhradou, je  

komunikace přes prostředníka. V tomto případě přes pracovníka širšího managementu. 

Jak ukázaly výsledky průzkumu, v praxi to tak opravdu probíhá. Dotázaní ředitelé 

komunikují s pracovníky širšího managementu minimálně 2-3x týdně formou osobního 

rozhovoru i společných porad, a to i ve školách s více než 40 zaměstnanci. Se všemi 

zaměstnanci by tato četnost komunikace ve velkých školách nebyla možná, se širším 

managementem toto možné a zároveň nutné je. Tito pracovníci tvoří většinou mezičlánek, 

prostředníka v komunikaci mezi ředitelem školy a jemu podřízenými zaměstnanci. Jeden 

z  ředitelů to i ve své odpovědi uvedl: „Zaměstnanci se obracejí více na vedoucího 

pracovníka úseku a ten následně řeší větší problémy s ředitelem. Vedoucí úseku má 

velkou pravomoc k řešení drobných problémů“. Tento způsob komunikace s sebou přináší 

řadu výhod, ale i problémy. Důležité je při něm především správné delegování pravomocí.          

      Ne všem zaměstnancům tento způsob ale vyhovuje. Jedná se především o skupinu 

pedagogů, kde 16,2% dotázaných učitelů ze škol s více než 40 zaměstnanci odpovědělo, 

že uvedenou průměrnou četnost komunikačních příležitostí s ředitelem školy považuje     

za spíše nedostačující. Jeden z nich přímo napsal, že mu osobní kontakt chybí: „ Ředitel 

školy upřednostňuje komunikaci po e-mailu, mně ale osobní kontakt chybí.“Ukazuje se tak, 

že i v době elektronické komunikace, má ústní svůj velký význam. Ten vystupuje do 
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popředí především v základním školství, kde se řeší různé problémy pedagogicko-

psychologického, výchovného, právního charakteru. Osobní jednání je při nich nezbytné. 

      Dle výsledků výzkumu se ve sledovaných základních školách, nezávisle na jejich 

velikosti, užívají komunikační formy ústní, písemné i elektronické. Frekvence užívání 

těchto forem je ale různá, např. nástěnky a elektronická forma komunikace jsou častější              

ve velkých školách a osobní rozhovor v malých školách. Přesto z grafů č. 5 – 10 vyplývá, 

že ve školách s méně než 15 zaměstnanci není při komunikaci užívána vnitřní počítačová 

síť. Větší školy ji naopak využívají. V těchto školách byl mezi jinými technickými 

možnostmi, prostřednictvím kterých se komunikuje, uveden dále soukromý mobilní telefon, 

ve dvou případech školní rozhlas a prezentační technika. Z těchto důvodů se hypotéza 

Čím větší škola, tím rozmanitější formy komunikace ředitelé užívají, potvrdila.  

       Rozmanitost využívání komunikačních forem se ale netýká komunikace ředitele 

školy se skupinou provozních pracovníků, a to ve všech školách. Téměř vše, co je s těmito 

zaměstnanci řešeno a projednáváno, probíhá formou ústního jednání – osobního 

rozhovoru nebo porad. Jedná se o specifickou skupinu zaměstnanců (hospodářka, 

kuchařky, uklízečky), se kterou je tato forma komunikace nejefektivnější. Důvodem může 

být např. okruh projednávaných problémů, možnost získat okamžitou zpětnou vazbu, 

bezprostřední výměna názorů, zapojení neverbální komunikace. Na druhou stranu je ale 

tato forma velice náročná na čas. Oslovení ředitelé hodnotí průměrnou četnost 

komunikačních příležitostí s těmito zaměstnanci v 10 % jako nedostačující. V tomto 

případě se jedná o nejnižší hodnocení frekvencí komunikačních příležitostí ředitelů se 

zaměstnanci. 

      Tabulky č. 15, 16 a 17 zobrazují odpovědi ředitelů a zaměstnanců škol na otázku, 

co má každý zaměstnanec při komunikaci uvnitř školy k dispozici. Z tabulek je patrné, že                

u některých škol se odpovědi zaměstnanců a ředitele vůbec neshodují. Při vyhodnocování 

byly proto použity pouze odpovědi ředitelů.  

      Počítač s vlastním e-mailem mají k dispozici zaměstnanci z 27, tj. 90% dotázaných 

škol. Jak již bylo uvedeno výše, vnitřní počítačová síť takové rozšíření nemá. Není v žádné 

ze škol, která má méně než 15 zaměstnanců. Naopak, 72% škol s více než 40 

zaměstnanci ji k dispozici má. Výzkum ukázal, že se tyto technické možnosti využívají při 

interní komunikaci s pedagogickými pracovníky a se širším managementem. Se skupinou 
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provozních pracovníků využívány nejsou.  Dále, jak je patrné z tabulek č.5, 6, a 7, jsou 

častěji užívané ve středních (15-40 zaměstnanců) a velkých školách (více než 40 

zaměstnanců). Pro skupiny pedagogických pracovníků a širšího managementu se tak 

potvrzuje hypotéza S rostoucím celkovým počtem zaměstnanců je častější 

elektronická komunikace mezi vedením a zaměstnancem. Elektronické formy 

komunikace se ve školách s více než 15 zaměstnanci užívají častěji než formy ústní. 

Jedním z důvodů jejich častého užívání je odpověď ředitelů na otázku č. 11 – „Protože 

rozšiřují možnosti komunikačních forem, urychlují čas, zefektivňují komunikaci“. Tento 

názor má  72,2% dotázaných ředitelů ze škol s více než 40 zaměstnanci.  

      Při interní komunikaci jsou dále zaměstnancům  83,3%  škol zúčastněných                     

ve výzkumu k dispozici vyhrazené nebo jinak dohodnuté hodiny pro osobní jednání 

s vedením školy. Stejný počet ředitelů i uvádí, že zaměstnanci mají k dispozici telefonní 

linku. Telefon v podobě pevné linky se užívá v 93,3%, služební mobil v 60% uvedených 

škol. V některých dotaznících byly uvedeny zajímavé „specifické a osvědčené“ 

komunikační formy uplatňované v některých školách – písemné vzkazy, lístečky 

zveřejňované na domluvených místech nebo týdenní plány práce.  

        I přes výše uvedené technické prostředky, které se ve školách při komunikaci 

užívají, nabízí ředitelé zaměstnancům možnosti pro osobní ústní komunikaci. Příkladem 

jsou následující odpovědi zaměstnanců i ředitelů škol: „K vedení školy lze přijít kdykoliv 

bez objednání“, „Otevřená ředitelna – ředitel je v podstatě kdykoli k dispozici, případně 

jedná operativně“, „Komunikovat s ředitelem lze kdykoli, pokud nejedná s někým jiným“, 

„Jsem učitelům k dispozici během dne a každý den odpoledne“, „Je možné osobní 

setkávání s ředitelem po pracovní době, kdykoliv bez ohlášení“, „Důležitý je stálý osobní 

kontakt“, „Komunikace po vzájemné dohodě, často ihned“. Při využívání těchto možností 

by však měli zaměstnanci respektovat pracovní vytížení ředitele a uvědomit si, že někdy 

řeší určité problémy nebo má jednání, které vyžaduje, aby nebyl rušen. 

 4.6.3 Vyrovnanost komunikace 

      Třetí část výzkumu se zabývala otázkou, zda komunikace mezi ředitelem základní 

školy a zaměstnanci probíhá ve směru od ředitele k zaměstnancům i od zaměstnanců 

k řediteli vyrovnaně.  Odpovědi zaměstnanců a ředitelů škol byly odlišné. 
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      Zatímco 83,5% zaměstnanců se domnívá, že interní komunikace v jejich škole je 

vyrovnaná v obou směrech, stejný názor má pouze 63,3 % dotázaných ředitelů.                 

Ve skupině ředitelů, kteří odpověděli, že komunikace v jejich škole je slabší ve směru             

od zaměstnanců k řediteli, převládají z 81,8% ti ze škol s více než 15 zaměstnanci. 

Otázkou je, zda tato nevyrovnanost musí být vždy vnímána jako negativní jev. V případě, 

kdy zaměstnanci svého nadřízeného neinformují o důležitých záležitostech, jistě ano. 

Velikost školy (zvláště u škol s více než 40 zaměstnanci), způsob organizace, množství 

předávaných a rozesílaných informací širšímu spektru zaměstnanců někdy ale ani jiný 

způsob komunikace neumožňuje. Často se také zaměstnanci obrací na svého 

bezprostředního nadřízeného, pracovníka širšího managementu a určité záležitosti neřeší 

přímo s ředitelem, ale s tímto zaměstnancem.  

        Zajímavým zjištěním bylo porovnání počtu denních komunikací ředitele školy se 

zaměstnanci s počtem případů, kdy přichází podnět ze strany zaměstnanců. I když každý 

pracovní den vedoucího pracovníka je jiný, a proto počet jednotlivých příležitostí značně 

proměnlivý, výsledky potvrzují již výše uvedené zjištění: 

1. pokles počtu osobních rozhovorů ředitele školy se zaměstnanci v závislosti                    

na rostoucím celkovém počtu zaměstnanců 

2. ve  39,3% případů došlo k rozhovorům z iniciativy zaměstnanců (tj. nevyrovnanost 

osobní ústní komunikace) 

3. s vyšším počtem zaměstnanců školy roste i počet forem elektronické komunikace 

4. elektronická komunikace (i přes své výhody oslovení velkého množství účastníků) byla 

použita ve 2/3 případů osobní komunikace 

5. u elektronické komunikace byl dán podnět ze strany zaměstnanců pouze ve 28,6% 

případů ve sledovaném vzorku  

       Jako příčina nevyrovnané komunikace byla u 11,9% všech respondentů (včetně 

ředitelů škol) uvedena pasivita zaměstnanců, u 10,3% osobnostní zvláštnosti 

zaměstnanců. Hypotéza Komunikace neprobíhá vyrovnaně všemi směry, slabší bývá 

zejména „zdola nahoru“, důvodem je často pasivita mnohých podřízených byla proto 

potvrzena jen zčásti. Důvodů pro nevyrovnaný průběh komunikace je více než pouze 

pasivita zaměstnanců – viz tab. č. 13 a 14, jako „ jiné“ byla uvedena velikost školy, způsob 

organizace. 
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       O nevyrovnanosti komunikace vypovídají i výsledky uvedené v tabulkách č. 11                  

a 12. Podnět k osobnímu rozhovoru i elektronické komunikaci bývá nejčastěji dán                    

od pracovníků širšího managementu. Důvody již byly uvedeny – pracovníci jsou 

mezičlánkem v komunikaci ředitele s dalšími zaměstnanci. Celkově jsou ale podněty 

k elektronické komunikaci od všech skupin zaměstnanců mnohem méně časté než ke 

komunikaci ústní. Při elektronické komunikaci se v prostředí základní školy předávají 

různé písemné materiály – např. plány, směrnice, zápisy ze schůzek, přípravy na různé 

akce apod. Problémy výchovného a vzdělávacího charakteru se elektronickou formou 

komunikace řeší mezi zaměstnancem a ředitelem školy obtížně z časových důvodů                      

a chybějící okamžité zpětné vazby. Ústní forma je v těchto případech vhodnější. 

4.6.4 Problémy v interní komunikaci ředitele školy se zaměstnanci 

      Do dotazníku byla zařazena i otevřená otázka pro ředitele škol – „Napište, co 

považujete za největší problém v komunikaci se zaměstnanci ve Vaší škole“. 

      V odpovědích se opět objevily problémy související s nedostatkem času ředitele 

nebo pasivita zaměstnanců např. „Mnozí čekají, až za nimi do sborovny přijdu, pak mi 

teprve sdělují, co potřebují“, „Jeden učitel neřekne věci konkrétně, říká je kolegům                    

u oběda místo rovnou vedení“.  

      Druhý okruh problémů souvisí se vztahy mezi zaměstnanci i s klimatem školy – „ 

Příliš úzké kontakty, někdy faleš (škola s méně než 15 zaměstnanci)“, „Zájem a ochota 

komunikovat a přijímat názory ostatních“, „Dodržování firemní kultury, snížená vnímavost, 

soustředěnost a chápání potřeb druhých“. 

     Objevily se i technické důvody – „Někteří kolegové mají potíže s „vybíráním“ e-mailové 

schránky“ a „Oddělené sborovny pro 1. a 2. stupeň“. Zajímavá je i odpověď ředitelky školy 

s více než 40 zaměstnanci: „Pro osobní komunikaci zaměstnanců s vedením školy 

praktikujeme metodu „otevřených dveří“ – zaměstnanci mohou přijít kdykoli, když je 

otevřenými dveřmi vyjádřeno, že není přítomna návštěva, že je člen vedení školy 

přítomen, že nemá žádnou práci, která vyžaduje větší soustředění, že se nekoná porada 

vedení či osobní jednání se zaměstnancem. Považujeme tento přístup za správný – 

vstřícný směrem k zaměstnancům, nicméně často (relativně často) řešíme problémy, že 

zaměstnanci přicházejí s malichernostmi, s tzv. problémy, které lze označit za „žrouty 

času“ . 
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5 Závěr  

        V úvodu stanovený cíl závěrečné práce byl splněn: 

      - Teoretická část práce na základě studia odborné literatury vysvětluje základní pojmy, 

které s komunikací souvisí, objasňuje význam a specifika komunikace v pracovním 

prostředí, především v prostředí základní školy. Upozorňuje na chyby a nedostatky,                    

ke kterým při interní komunikaci dochází, a doporučuje možnosti, jak jim předcházet.  

    - Výzkumná část práce na základě sběru dat z dotazníků potvrzuje nebo vyvrací 

stanovené hypotézy, které se týkají průběhu komunikace mezi ředitelem základní školy             

a zaměstnanci v praxi.                

    - Z teoretické části práce a výsledků výzkumu vyplývají následující doporučení             

pro interní komunikaci ředitele základní školy se zaměstnanci: 

Aktivně ovlivňovat kvalitu klimatu školy 

Jak již bylo uvedeno, na úrovni klimatu školy se podílí řada činitelů a vzájemných 

vztahů. Mezi nimi má důležité postavení i samotný ředitel školy, jeho vystupování, chování 

k zaměstnancům, žákům, rodičům, způsob komunikace s nimi, profesionalita při řešení 

konfliktních situací apod. Často si to ředitel ani neuvědomí, že jeho chování se stává               

pro ostatní vzorem a někdy jeho chvilkové, momentální nepříjemné naladění  může 

negativně ovlivnit celý učitelský sbor.  

      Předcházet takovým nepříjemným okamžikům se asi zcela nedá, protože práce 

s lidmi a ve vedoucí funkci je značně náročná a přináší s sebou situace, jejichž řešení se 

nelze dopředu naučit. Každý by ale měl mít určitou míru sebeovládání a také poznat, zda 

svoji práci dokáže zvládnout. 

Podporovat vytváření neformálních vztahů mezi zaměstnanci  

      Vytváření těchto neformálních vztahů při různých společných akcích (víkendové 

výjezdy, krátké přestávky s kávou, společná posezení při určitých příležitostech, rituály 

nebo tradice – např. uvedení nového zaměstnance) vede ke zkvalitňování klimatu školy, 

posilování atmosféry důvěry a spolupráce, zlepšování komunikace. Kromě společných 

akcí je i důležité, aby zaměstnanci měli ve škole prostor pro tato setkávání (např. společná 

sborovna, nebýt v oddělených kabinetech). Při těchto příležitostech má ředitel věcně                   
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a včasně informovat, odpovídat na otázky zaměstnanců, naslouchat jim a případné 

„falešné zprávy“ hned v zárodku vyvracet.    

Uplatňovat tzv. „chodící management“ 

      Nebýt pouze zavřený mezi stěnami ředitelny, ale sem tam si projít jednotlivá 

pracoviště, promluvit si se zaměstnanci, najít si chvilku na posezení při kávě během velké 

přestávky  - ředitel je tak stále v obraze, ví, co se děje v jeho škole, jaké problémy nebo 

radosti mají jeho zaměstnanci. Na druhé straně se vytváří pozitivní vztah zaměstnanců 

k řediteli – vidí ho jako člověka, který má o ně zájem.  

      Dobrý ředitel si na takovou procházku či posezení vždy najde čas, i když jeho 

pracovní vytížení je veliké.       

      Nepříjemná situace může vzniknout tehdy, když během procházení pracoviště 

zaměstnanci „zahltí“ ředitele svými problémy. V tomto případě je na místě určitá míra 

asertivity ředitele vzhledem k zaměstnancům. 

Nabízet zaměstnancům možnost pro osobní ústní komunikaci s ředitelem 

      Při interní komunikaci se ve školách využívají rozmanité formy, ale určitý okruh 

problémů vyžaduje pouze osobní rozhovor. Některým zaměstnancům ani jiný způsob 

komunikace nevyhovuje. Tzv. „otevřená ředitelna“, stanovené hodiny nebo signál (např. 

otevřené dveře) dávají zaměstnancům možnost ředitele navštívit a navzájem spolu 

hovořit.  

      Riziko představuje již výše uvedená časová vytíženost ředitelů nebo časová 

náročnost rozhovorů. V průběhu některých jednání se může i ukázat, že bylo zbytečné              

a znamenalo ztrátu času. Asertivita ředitele, jeho komunikační schopnosti a znalost 

zaměstnanců mohou v těchto situacích pomoci. 

Delegovat úkoly, komunikaci na nižší články řízení 

      Komunikace středního managementu se zaměstnanci pomůže vyřešit méně 

závažné problémy, podporuje komunikaci mezi zaměstnanci celkově, rozvíjí klima školy              

a motivuje střední management (delegování, důvěra ředitele). Ředitel získá čas pro jinou 

práci. 
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      Rizikem je výběr pracovníka širšího managementu. Pokud není schopný 

komunikovat se zaměstnanci a řešit vzniklé méně závažné problémy, jeho volba nebyla 

správná. Dalším rizikem je i možný vznik komunikačního šumu při přenosu informace                 

od ředitele k tomuto pracovníkovi a od něj k dalším zaměstnancům nebo opačně. 

Informace jsou potom podávány ve zkreslené podobě. Riziko se sníží při předávání 

konkrétních, jasných informací a především při zapojení účinné zpětné vazby. 

 Vyvarovat se chyb, které by mohly vzniknout v průběhu komunikačního procesu 

        Důležitá je především správná volba komunikačního jazyka, proces kódování               

a dekódování – ředitel by si měl uvědomit, zda sdělení, které předává, je konkrétní, 

jednoznačné, srozumitelné a naopak, zda zprávu, kterou přijal, správně pochopil. V tomto 

procesu hraje důležitou roli především zpětná vazba. Ve školním prostředí komunikaci        

do značné míry ovlivňují i všechny druhy komunikačního šumu. Jeho účinky lze 

zredukovat vytvořením klidného prostředí, přesným vyjadřování a aktivním nasloucháním. 

Volit vhodnou komunikační formu 

      Volba vhodné komunikační formy ušetří řediteli čas a předejde problémům 

s nepochopením informace ze strany zaměstnanců. Při volbě hraje roli mnoho činitelů – 

velikost školy, druh předávané informace, kolika zaměstnancům je informace předávána, 

jaké technické možnosti jsou i dispozici, zda je požadavek na odpověď a jak rychlá má 

tato odpověď být.  

Zajistit dostupnost a bezporuchovost komunikační techniky 

      Vybavenost základních škol v oblasti komunikační techniky se poměrně rychle 

zlepšuje. Zakoupení techniky s sebou ale přináší problémy se zajištěním její funkčnosti, 

aby mohla plnit svůj účel. Ve velkých školách je toto ošetřeno odborníkem – správcem 

sítě, malé školy (např. málotřídky, školy s 1. - 5. ročníkem) takové možnosti nemají,           

a proto najímají externí firmy, které vše zabezpečují. Vše je samozřejmě vázáno na 

finanční možnosti dané školy. Dokonalé vybavení ale samo nestačí. Samozřejmostí by 

měla být snadná dostupnost techniky pro zaměstnance a především jejich schopnost umět 

s technikou pracovat. Kromě školení ze strany odborných firem je možné využít i vlastních 

zdrojů - schopných zaměstnanců. 
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        Na závěr bych chtěla připomenout, že většina z výše navržených doporučení               

a výzkumná i teoretická část zdůrazňují, že efektivní průběh interní komunikace mezi 

zaměstnanci a ředitelem ovlivňuje především ředitel školy. Přestože se ve školách                      

ke komunikaci užívají různé technické prostředky, význam osobního kontaktu, možnosti                

a výhody přímého rozhovoru nenahradí. Toho by si měli být ředitelé vědomi. Jedná se                

ale o úkol nesmírně náročný.    
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7 Přílohy 

 

Dotazník pro ředitele škol 

Vážená paní ředitelko, pane řediteli,  

jako studentka 3. ročníku oboru Školský management se na Vás obracím s prosbou o vyplnění následujícího 

dotazníku. Jeho výsledky budou podkladem pro moji závěrečnou bakalářskou práci na téma „Ředitel 

základní školy a komunikace se zaměstnanci“. Pokud budete mít zájem, s prací Vás ráda seznámím.  

Děkuji Vám    Mgr. Renata Kurzveilová 

1. Velikost školy –  uveďte celkové počty zaměstnanců 

počet pedagogických pracovníků 

počet provozních zaměstnanců 

2. Jaké formy komunikace se zaměstnanci ve Vaší škole užíváte? V následujících tabulkách označte 
křížkem jejich průměrnou četnost: 

 s jedním „průměrným“ pedagogickým pracovníkem, tj. pracovníkem bez úkolů nad rámec 
profese učitele 

 několikrát 
denně 

denně 2-3x týdně 1x za 14 
dní 

1x za měsíc      jiné  

Os.rozhovor       

Porada       

Telef.rozhovor       

Sms       

Oběžník       

Nástěnka       

e-mail       

Intranet, 
skype… 

      

 

Zakroužkujte odpovídající odpověď na následující tvrzení : Uvedenou průměrnou četnost komunikačních 
příležitostí považuji za dostačující                 ano                spíše ano            spíše ne            ne 

 

 



 

 

 s jedním pracovníkem širšího managementu školy (zástupce, výchovný poradce, vedoucí 
předmětové komise nebo metodického sdružení, vedoucí vychovatelka, školník, vedoucí školní 
jídelny) 

 několikrát 
denně 

denně 2-3x týdně 1x za 14 
dní 

1x za měsíc      jiné  

Os. rozhovor       

Porada       

Telef.rozhovor       

Sms       

Oběžník       

Nástěnka       

e-mail       

Intranet, 
skype… 

      

 

 Zakroužkujte odpovídající odpověď na následující tvrzení : Uvedenou průměrnou četnost 
komunikačních příležitostí považuji za dostačující        ano                spíše ano            spíše ne            ne 

 

 s jedním provozním pracovníkem  

 několikrát 
denně 

denně 2-3x týdně 1x za 14 
dní 

1x za měsíc      jiné  

Os. rozhovor       

Porada       

Telef.rozhovor       

Sms       

Oběžník       

Nástěnka       

e-mail       

Intranet, 
skype… 

      

 

Zakroužkujte odpovídající odpověď na následující tvrzení :  Uvedenou průměrnou četnost                                                                                              

komunikačních příležitostí považuji za dostačující                      ano       spíše ano       spíše ne         ne 

 

 

 



 

 

3. S kolika zaměstnanci jste asi dnes  komunikoval  formou osobního rozhovoru? 

4. Kolik z nich přišlo za Vámi, k rozhovoru došlo z jejich iniciativy? 

5. S kolika zaměstnanci jste dnes komunikoval elektronickou formou? 

6. Kolik z nich dalo podnět k této komunikaci? 

7. Probíhá komunikace mezi ředitelem a zaměstnanci ve Vaší škole vyrovnaně? Označte křížkem: 

 ano, komunikace je vyrovnaná 

 slabší je směrem od zaměstnanců k řediteli 

 slabší je směrem od ředitele k zaměstnancům 

8. Pokud je komunikace nevyrovnaná, v čem vidíte příčiny?  

 pasivita zaměstnanců 

 nedůvěra ze strany zaměstnanců 

 osobnostní zvláštnosti některých zaměstnanců  

 nedostatek mého času 

 nedostatek času zaměstnanců 

 nedostatečné vybavení informačními technologiemi 

 jiné příčiny – uveďte jaké …………………………………………………………. 

  

9. Každý zaměstnanec školy má volně k dispozici (zakroužkujte svou odpověď): 

vyhrazené či jinak dohodnuté hodiny pro osobní jednání s vedením školy         ano – ne 

telefonní linku (pevnou, služební mobil)                                                               ano – ne 

počítač s vlastním e-mailem                                                                                 ano – ne 

vnitřní počítačovou síť  (např.intranet)                                                                  ano – ne 

jinou možnost pro komunikaci, zapište jakou ………………………………………………. 

 

10. Jaké technické možnosti ke komunikaci  se zaměstnanci uvnitř školy využíváte? 

 pevná tel.linka 

 služební mobilní telefony 

 internet 

 intranet 

 jiné?     ………………………………………………………………………….. 

 

 



 

 

11. Do jaké míry ovlivňují komunikaci se zaměstnanci ve Vaší škole  informační technologie? 

 zásadním způsobem, komunikaci se zaměstnanci si bez nich nedokážu představit – rozšiřují 
možnosti komunikačních forem, urychlují čas, zefektivňují komunikaci 

 usnadňují mi práci, pomáhají v určitých situacích, ale dokážu si komunikaci ve škole bez nich 
představit 

 ke komunikaci se zaměstnanci školy informační technologie nevyužívám 

 naše vybavení  je na základní úrovni, a proto IT zapojuji do komunikace se zaměstnanci pouze 
minimálně 

 jiné   ……………………………………………………………………… 

 

12. Následující položky, prosím, ohodnoťte dle svého vlastního názoru. Zakroužkujte odpověď:   

Jsem spokojen: 

se spoluprací uvnitř celého pracovního týmu      ano          spíše ano         spíše ne         ne 

se spoluprací týmu s vedením školy                    ano          spíše ano         spíše ne         ne 

s fungováním formálních vztahů                         ano           spíše ano         spíše ne         ne 

s fungováním neformálních vztahů                     ano           spíše ano         spíše ne         ne 

s fungováním komunikace „shora dolů“ (od vedení k zaměstnancům)                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                            ano           spíše ano          spíše ne        ne 

s fungováními komunikace „zdola nahoru“ (od zaměstnanců k vedení)                                                                                                                                                                                   

                                                                           ano           spíše ano           spíše ne        ne 

se způsoby motivování pracovníků                    ano           spíše ano           spíše ne        ne  

se způsoby řešení konfliktních situací, které ve škole vzniknou  

                                                                           ano            spíše ano            spíše ne      ne 

 

13. Napište, prosím, co považujete za největší problém v komunikaci se zaměstnanci ve Vaší škole 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dotazník pro zaměstnance škol 

 

Vážená paní, vážený pane,  

jako studentka 3. ročníku oboru Školský management se na Vás obracím s prosbou o vyplnění následujícího 

dotazníku. Jeho výsledky budou podkladem pro moji závěrečnou bakalářskou práci na téma „Ředitel 

základní školy a komunikace se zaměstnanci“. Pokud budete mít zájem, s prací Vás ráda seznámím.  

Děkuji Vám    Mgr.Renata Kurzveilová 

 

1. Velikost školy –  uveďte celkové počty zaměstnanců 

počet pedagogických pracovníků 

počet provozních zaměstnanců 

2. Označte křížkem, do které skupiny zaměstnanců patříte: 

 širší management školy (zástupce, výchovný poradce, vedoucí předmětové komise nebo 
metodického sdružení, vedoucí vychovatelka, školník, vedoucí školní jídelny) 

 pedagogický pracovník školy 

 provozní pracovník (uklízečka, kuchařka, hospodářka,… 

3. Jaké formy vzájemné komunikace  s Vámi ředitel školy užívá ? V následující tabulce označte křížkem 

jejich přibližnou  četnost: 

 denně 2-3 x týdně 1x týdně 1x za 14 
dní 

1x za 
měsíc 

    jiné 

Osobní 
rozhovor 

      

Porada       

Telef.rozhovor       

Sms       

Oběžník       

Nástěnka       

e-mail       

Intranet, 
skype… 

      

     

Zakroužkujte odpovídající odpověď na následující tvrzení : Uvedenou průměrnou četnost komunikačních 

příležitostí považuji za dostačující            ano                spíše ano            spíše ne            ne 

 



 

 

4. V případě rozhovoru, jak často bývá dán podnět z Vaší strany? Označte křížkem: 

 pouze v případě nutnosti 

 asi ve 25% případů 

 asi v 50 %  

 asi v 75 % 

 jiné?           ………………………………………………………… 

5. V případě elektronické komunikace, jak často bývá dán podnět z Vaší strany? 

 pouze v případě nutnosti 

 asi ve 25% případů 

 asi v 50 %  

 asi v 75 % 

 jiné?          …………………………………………………………. 

 

6. Probíhá komunikace mezi ředitelem a zaměstnanci  ve Vaší škole vyrovnaně všemi směry? 

 ano, komunikace je vyrovnaná 

 slabší je směrem od zaměstnanců k řediteli 

 slabší je směrem od ředitele k zaměstnancům 

7. Pokud je komunikace nevyrovnaná, v čem vidíte příčiny? 

 pasivita zaměstnanců 

 nedůvěra ze strany zaměstnanců 

 osobnostní zvláštnosti některých zaměstnanců  

 nedostatek času ředitele 

 nedostatek času zaměstnanců 

 nedostatečné vybavení informačními technologiemi 

 jiné příčiny – uveďte, prosím, jaké 

 

8. Každý zaměstnanec školy má volně k dispozici (zakroužkujte svou odpověď): 

vyhrazené či jinak dohodnuté hodiny pro osobní jednání s vedením školy    ano – ne 

telefonní linku (pevnou, služební mobil)                                                          ano – ne 

počítač s vlastním e-mailem                                                                            ano – ne 

vnitřní počítačovou síť  (např.intranet)                                                             ano – ne 

jinou možnost pro komunikaci, zapište, prosím, jakou………………………………. 



 

 

 

9. Následující položky, prosím, ohodnoťte dle svého vlastního názoru. Zakroužkujte odpověď: 

Jsem spokojen 

se spoluprací uvnitř celého pracovního týmu       ano        spíše ano         spíše ne         ne 

se spoluprací týmu s vedením školy                     ano        spíše ano        spíše ne          ne 

s fungováním formálních vztahů                           ano        spíše ano        spíše ne          ne 

s fungováním neformálních vztahů                       ano        spíše ano         spíše ne         ne 

 

s fungováním komunikace „shora dolů“ (od vedení k zaměstnancům)                 

                                                                    ano          spíše ano         spíše ne       ne 

s fungováními komunikace „zdola nahoru“ (od zaměstnanců k vedení)                         

                                                                     ano          spíše ano         spíše ne        ne 

se způsoby motivování pracovníků                                                                                     

                                                                      ano          spíše ano          spíše ne       ne  

se způsoby řešení konfliktních situací, které ve škole vzniknou                         

                                                                      ano           spíše ano         spíše ne       ne 


