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Resumé:

Tato závěrečná bakalářská práce se zabývá schopnostmi a dovednostmi
vedoucích pracovníků škol používat informační a komunikační technologie, které mají
v současné době k dispozici, při řízení různých typů škol.
Vychází z předpokladu, že jednou z nejdůležitějších dovedností manažera školy
jsou jeho komunikační dovednosti, neboť na nich záleží úspěšnost jejich i celé
organizace. Informační a komunikační technologie mohou tuto dovednost podstatně
zefektivnit nebo naopak velmi zhoršit.
Bakalářská práce potvrzuje, že znalosti a dovednosti vedoucích pracovníků škol
nejsou na zcela ideální úrovni a oni sami je nepovažují za příliš důležité. Práce s nimi je
pro ně nutností, bez které se v dnešní době neobejdou, ale není potřebné se v těchto
dovednostech a znalostech nijak vzdělávat.
Práce by měla být mimo jiné základním kamenem pro vytvoření příručky pro
manažery pracující ve školách a pomoci tak zvýšit zájem o efektivnější práci
s informačními a komunikačními technologiemi.

Sumary:

This final thesis deals with the abilities and skills of school staff to use
information and communication technologies that are currently available in the
management of various types of schools.
Based on the assumption that one of the most important skills a manager of his
school are communication skills, because they matter to their success and the
organization. Information and communication technologies can significantly streamline
the skill or very worse.
Bachelor thesis confirms that the knowledge and skills of school leaders are not
perfect at a level they themselves are not too important. Working with them is not
a necessity, without which you cannot do today, but is not required in these skills and
knowledge does not educate.
Work should also be the cornerstone for a manual for managers working in schools to
help raise interest in the efficient management of their information and communication
technologies.
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„Každou dostatečně vyvinutou technologii nelze odlišit od zázraku“ (A.C.Clarke)
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1) Úvod

Tato práce má za cíl navrhnout pokud možno co nejlepší a nejuniversálnější
způsob používání informačních a komunikačních technologií na různých typech škol
s různým zaměřením.
Většina manažerů ve vedení škol je dnes sice vysokoškolsky vzdělaná a většina
přístrojů a zařízení je opatřena nějakým návodem či dokonce uživatelskou příručkou,
takže není nutné podrobně popisovat, jak se s nimi pracuje ve smyslu ovládání. Přesto
má s těmito technologiemi mnoho mužů a žen (především těch s netechnickým
vzděláním) potíže. Mají problém jim porozumět a využívat alespoň podstatné funkce,
které stále se inovující novinky, nabízejí. Vzhledem k poměrně rychlému vývoji
softwaru i hardwaru není podstatný popis toho, „která klávesa se má zmačknout“, ale
jde spíše o to, „jakou funkci“ je nejideálnější v té dané situaci použít.
Informace jsou dnes nutnou, i když nikoli postačující podmínkou správného
rozhodování. Nejde však ani tak o jejich množství, jako spíše o jejich správné využití.
S přijatými informacemi je nutné systematicky pracovat, posuzovat je z řady hledisek
a vzájemně porovnávat. Ten, kdo se vyzná v základech práce s informacemi, naučí se
mnohem lépe využívat i jejich obsah. (9, s6). Bez znalostí informačních technologií
a především práce s nimi se již tedy manažer ani ve školství nemůže dost dobře obejít.
Vedoucí pracovníci ve školách se vzdělávají v oblasti informačních
a komunikačních technologií především sami a jsou tedy na různé úrovni poznání
a schopností. Každý vedoucí pracovník má dnes sice s informačními a komunikačními
technologiemi alespoň nějaké zkušenosti, ale ne každý je dokáže používat efektivně a
o některých možná ani neví. (1, s23).
Často se také zúčastňují různých školení či kurzů, ale málokdy jde o koncepční
studium. Navíc své zkušenosti a poznatky většinou nekonzultují s jinými manažery. Buď
aby se nezjistilo, že jejich znalosti jsou nízké, nebo aby se mohli „předvést“ svými
schopnostmi před ostatními.
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2) Stav poznatků o řešené problematice

Tato práce by jim mohla pomoci koncepci sebevzdělávání utvořit. Výzkumná
část práce by měla ověřit předpoklad, že vedoucí pracovníci ve školství považují
používání a dovednosti v oblasti komunikačních a informačních technologií v lepším
případě za nutné zlo a v tom horším za něco nepotřebného, zbytečného a někdy
i škodlivého.
V každém případě se v této oblasti nevzdělávají, neznají nové technologie
a nepoužívají, pokud je to jen trochu možné, žádnou techniku. A předpokládám, že
nezáleží ani na tom, na které škole působí.
Pokud se tento předpoklad potvrdí, lze z této práce vyvodit potřebu dalšího
a hlubšího vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií u vedoucích
pracovníků ve školství. Zároveň by tato práce mohla sloužit jako podkladový materiál
pro vytvoření edukační pomůcky pro vedoucí pracovníky ve školství.
Podobný materiál na našem trhu zatím chybí, nebo jde o již velmi zastaralé
příručky z devadesátých let minulého století. V některých podobných oblastech je však
situace jiná a např. portál Škola on line, již pronikl do mnoha škol. Tato práce by mohla
být také základem pro podobnou aktivitu v oblasti používání informačních technologií
při řízení školy.
Výzkumná část práce je zaměřena také na zjištění, zda jsou na tom v používání
informačních a komunikačních technologií lépe sebevědomí ředitelé středních škol,
nebo spíše šikovné zástupkyně ředitelek v mateřských školách a v čem jsou jejich
největší slabiny.
Pokud vedení školy nechce přenechat iniciativu jiným vzdělávacím institucím
a chce si udržet nebo posílit svou pozici na trhu školských služeb, musí neustále vlivy
prostředí školy sledovat a vyhodnocovat. (21, s143).
„Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.“ (J. A. Komenský)
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A to se dnes bez efektivního využití informačních a komunikačních technologií
neobejde. Tato druhá část práce by také měla ověřit stav, ve kterém se většina
vedoucích pracovníků školy nachází a kde je tedy třeba poskytnout co nejširší podporu.
Lze totiž předpokládat, že většina ředitelů využívá informační a komunikační
technologie neefektivně, často s nimi zacházet neumí a na vzdělávání v tomto směru
jim většinou nezbývá mnoho času.
Také lze předpokládat, že mladší pracovníci vedení škol na tom budou lépe,
než jejich starší kolegové. Při vytváření aplikace podpory bude tedy zřejmě třeba
komplexnějšího přístupu a popisu.
Se znalostí informačních a komunikačních technologií také souvisí kontinuální
sebevzdělávání vedoucích pracovníků. To je možné provádět různými způsoby, ale je
k tomu nutné vést (pokud je to možné) také druhou stranu. V případě vedoucího
pracovníka školy jde tedy především o jeho kolegy a podřízené.
V českém školství tvoří školu (popřípadě v některých případech i školské
zařízení) zpravidla (pochopitelně kromě dětí, žáků či studentů) následující skupiny:
•

Vedení školy (ředitel školy, zástupce ředitele, …)

•

Pedagogický sbor (učitelé, vychovatelé, …)

•

Nepedagogičtí pracovníci (sekretariát, hospodářský úsek, úklid, …)
Toto rozdělení platí u předškolního, primárního a sekundárního vzdělávání

a z terciárního pro VOŠ. Vysokými školami se tato práce zabývat nebude, neboť jsou
značně specifické a liší se nejen od typů škol, poskytujících uvedené typy vzdělávání,
ale i od sebe navzájem.
Za skupinu, která patří do managementu školy, je možné považovat celé
vedení školy a na tuto skupinu se také tato práce primárně zaměří. Skupinou
nepedagogických pracovníků se rovněž není třeba zabývat, přestože i mezi nimi jsou
manažeři. Plní totiž zcela jiné úkoly než vedení školy.
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Avšak skupinu pedagogů vynechat možné není. Nejsou sice manažery v tom
smyslu, že by pracovně vedli nějaké své podřízené, ale při vyučování se mohou
částečně řídit podobnými zásadami jako vedoucí pracovníci školy. Učitelé tedy tvoří
sekundární cílovou skupinu.
Vedení školy, především ředitel a jeho zástupci mají řadu svých úkolů, a aby je
mohli efektivně plnit, musí dobře zvládat i nástroje komunikace. Mezi tyto nástroje
patří i informační a komunikační technologie. V tomto konkrétním případě není
podstatné, zda jde o komunikaci s nadřízenými, podřízenými či jinými osobami.
Používání informačních technologií je sice specifické pro jednotlivé činnosti
i pro konkrétní aktivity, ale není možné obecně rozlišovat, k jakým rozdílům bude
docházet při komunikaci s tou kterou skupinou lidí. Jde o to, aby vedoucí pracovník
školy různé informační a komunikační technologie znal a věděl, kdy je vhodně
a efektivně použít.
Tištěných materiálů (tedy především v knižní podobě), které by se těmto
tématům věnovaly, není na trhu mnoho. Většinou jde o „učebnice“ k jednotlivým
aplikacím jako například „Průvodce operačním systémem Windows“ apod. Tyto
publikace dokáží dokonale zmást počítačového uživatele – začátečníka, ale pro aspoň
mírně pokročilé manažery nejsou většinou příliš použitelné.
Na druhou stranu je nepřeberné množství článků publikovaných ve
specializovaných časopisech a také na internetových stránkách. Ve velké většině však
jde o celkem fundované krátké statě věnující se konkrétním technologiím či aplikacím.
Tato práce však má za cíl zmapovat situaci „komplexně“, pro oblast použití ve školách,
a to především pro řídící pracovníky. Něco podobného buď publikováno není, nebo to
alespoň není příliš rozšířeno.
Vzhledem k tomu, že jde o bakalářskou práci, nikoli o klasickou publikaci, není
pochopitelně určena přímo pro např. distribuci ředitelům škol.
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Ale na jejím podkladě lze takovouto pomůcku dodatečně vytvořit a případně ji
čas od času aktualizovat či obnovovat. S tím se při vytváření této práce také počítalo.
(viz. graf č. 1).
Graf č. 1
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3) Komunikace s použitím techniky

Vždy, když se sejdou dva nebo více lidí a začnou spolu komunikovat, dochází
automaticky k předávání informací. Každý člověk je poté analyzuje, třídí, uchovává
a zároveň je nějakým způsobem používá. K tomu docházelo vždy a tento přenos
informací se od doby kamenné příliš nezměnil. Pokud však někdo z této skupiny začne
ostatním informace cíleně předávat, dříve nebo později se začne poohlížet po něčem,
co by mu vysvětlování usnadnilo.
Zpravidla má k dispozici ruce, obličej apod., což mu umožňuje kromě verbální
komunikace i komunikaci neverbální. Většinou i ta ale přestane postačovat a tak vezme
do ruky klacek a ten mu může posloužit třeba jako ukazovátko nebo délková míra.
(Nechme nyní stranou, že ho je možné použít i k jinému typu přesvědčování). Později si
vymyslel tužku, papír, kalkulačku a další pomůcky, pomocí kterých se předávání
informací stalo efektivnějším.
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Ve dvacátém století se díky prudkému rozvoji techniky počet a typy
takovýchto pomůcek zmnohonásobily a objevili se i pomůcky elektronické. Např. ten
zmíněný klacek je nahrazen laserovým ukazovátkem. Určitý vývoj se dá pochopitelně
předpokládat i nadále a jednou se možná dočkáme i toho, kdy všechny tyto podpůrné
prostředky nebudou potřeba, protože informace se budou předávat přímo
myšlenkami, jak si to představují autoři sci-fi románů.
Nebo třeba bude vše zcela jinak. V současné době, na začátku jednadvacátého
století, se však bez nich v podstatě neobejdeme, nebo nám alespoň podstatně zvyšují
kvalitu a efektivnost komunikace.
Člověk je však od přírody konzervativní, a když si na něco zvykne, nechce se
mu to měnit. Když se objeví nová technologie, vynakládá mnoho sil na to, aby sebe
i ostatní přesvědčil, že nic nového není třeba, že vše, co dosud používal, je již tak
dokonalé, že není třeba to nahrazovat ničím jiným a že čas a síly, které by musel
vynaložit na to, aby se naučil s novinkou pracovat, by se daly využít lépe jiným
způsobem. Někdy to jde až do extrémů a lidé se zatvrdí vůči čemukoli novému.
Mohou tím potom vznikat konflikty mezi mladšími a staršími, neboť člověk,
který je zkušený, sáhne po tom, co už má vyzkoušené. Ten, který dosud neměl s ničím
žádnou zkušenost, sáhne z logiky věci automaticky po tom, co pro něj vypadá
efektivnější a jednodušší. Pokud má jejich rozhodnutí vliv na typ komunikace mezi
nimi, nemusí se ani domluvit. Například mladší kolega bude tvrdit, že po tom svém
starším nemůže nic přečíst, neboť to plnicí pero dělá kaňky a šmouhy a papír se mačká
a některá psací písmena se ve škole ani neučil. Naopak ten starší zase nebude vědět,
jak z toho flash disku ten text vytáhnout. A nedomluví se.
Je však také třeba zmínit fakt, že každá elektronická součástka se může rozbít,
přestat fungovat, měnit své vlastnosti apod., čímž může dojít k mnoha potížím. Tužka
se sice také může zlomit a papír roztrhnout, ale většinou to lze snadněji a rychleji
„opravit“, a to i bez hlubších znalostí techniky.
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Faktem také je, že dnešní děti se už ve škole psacím písmem ani psát nenaučí,
za to si již ve dvou letech bez potíží pustí oblíbený film na DVD přehrávači, s čímž mají
nezřídka problém i jejich starší rodiče. Další potíž může být také v tom, že nová
technologie není zas až tak přínosná a přináší spíše potíže. Některé inovace naopak,
přes svůj nezpochybnitelný přínos, nejsou zase příliš praktické.
Někdy jdou zase technologie tak prudkým vývojem, že překonávají sami sebe
dříve, než se začnou používat. (Např. optické Blue-ray disky, o kterých snili milióny
počítačových fandů ještě před několika lety a na které lze zapsat desítky GB dat,
v podstatě nemají využití, neboť existují levnější úložiště dat např. na externích discích.
Vše to způsobil malý USB port, který se objevil na nových televizích či STB.
Další problémy mohou nastat při nesprávném používání techniky, což má
mnohdy za následek prodloužení času určeného pro předání informace, snížení
funkčnosti přístroje a někdy i zkreslení samotné informace. Nehledě k tomu, že důvěra
v techniku se tím u její obsluhy rapidně snižuje. Kouzlo, kterému rozumíme, je vždy
bezpečnější a mocnější, než kouzlo, které neznáme. (15, sxi). Vždy je dobré si ověřit, zda
náš způsob používání jakékoli techniky je stejný, jako zamýšlel její výrobce
Je také třeba zmínit potíže způsobené špatnou údržbou informační
a komunikační techniky. Například pokud je pevný disk počítače přeplněný, není nic
platné, že je v počítači šesti-jádrový procesor. Nebo pokud přestane pracovat chlazení
procesoru, protože ventilátor už zapadal prachem, není moc platný přechod na nový
operační systém.
V neposlední řadě jsou zde i média, která ovlivňují postoje, myšlení a emoční
reakce nás všech, tedy i manažerů ve školství, i ostatních učitelů a také žáků či
studentů. Mediální tlaky vedou ke znecitlivování, trivializování, nivelizování a mohou
vyvolat paniku. Přitom zdaleka ne všechny informace, které podávají, musí být vždy
pravdivé. A působí dlouhodobě. (volně podle 7, s264). Jde o fakt, který je nutno při
řízení školy brát na vědomí.
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4) Informační technologie

Informační technologie jsou v současné době prezentovány v největší míře
osobním počítačem. Přesto je informačních technologií mnohem více a jsou rozšířeny
v různých částech společnosti nepravidelně. Počítač může zvýšit profesionalitu učitelů,
zpřístupnit nové poznatky, podpořit dialog s žáky, usnadnit hodnocení a zlepšit řízení ve
škole. (5, s5)
V minulosti (v druhé polovině dvacátého století) informační technologie
nebyly příliš kladně ve společnosti přijímány, neboť počítače byly nepřenosné,
komplikované, složitě pochopitelné a obsluhovat je dokázali jen vyškolení odborníci.
Navíc neměli pro většinu lidí uplatnění v jejich běžném životě. Poté, co byly
v osmdesátých letech na trh uvedeny přenosné počítače, stala se z nich velmi rychle
„hračka“ bez praktického významu a pro vědecké účely, výzkum a k programování
aplikací je využívala jen malá, specifická skupina lidí.
Teprve až když firma Microsoft uvedla „uživatelsky přívětivé“ prostředí
operačního systému Windows (v podstatě až ve verzi 3.1) a také se povedlo zmenšit
„přenosné úložiště dat“ – diskety - na velikost 3,5“, staly se osobní počítače opravdu
osobními. Mnoho firem se začalo zabývat programováním různých aplikací, a čím dále
tím více lidí je začalo používat nejen na hry, ale i k psaní dokumentů, počítání v
jednoduchých tabulkách a vedení účetnictví.
Na přelomu tisíciletí se začaly ve společnosti rozšiřovat digitální fotoaparáty
a kamery a to znamenalo obrovský rozvoj hardwaru i softwaru. Společnost se pro
záznamy různých událostí naučila používat nejen písemný či zvukový zápis, ale i obraz
a film a následně je zpracované prezentovat. V nejbližší budoucnosti lze předpokládat
další miniaturizaci počítačových sestav, i když jejich velikost je podmíněna především
velikostí displejů. Monitory s velikostí 17“ a menší už jsou v podstatě neprodejné
a displej přenosného počítače by měl mít alespoň 15,4“.
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V minulosti i v současné době se sice objevují pokusy o prodej „kapesních“
počítačů a netbooků, ale jejich oblíbenost je nízká.
Naopak zájem vzrůstá o počítače „all in one“. Jde v podstatě o monitory,
v jejichž těle je integrován počítač. Nezabírají místo a jejich použití pro běžnou práci je
dostačující. Z přenosných počítačů se pozornost obrátila na iPady. Mají zpravidla
kancelářskou velikost A4 a jsou velmi tenké. Lze je tedy pohodlně přenášet spolu
s papírovou agendou a výdrž baterií je většinou lepší než u notebooků.
V neposlední řadě je třeba se zmínit také o interaktivních tabulích, které si
našly místo především ve vzdělávacím procesu. Jde v podstatě o jakési „prezentační“
počítače s dotykovým ovládáním. i zde dochází ke zmenšování rozměrů, zlepšování
intuitivního ovládání a snižování ceny. Také se objevily „přenosné“ interaktivní tabule,
které lze použít všude, kde je již instalován klasický počítač s běžným projektorem.
V budoucnu můžeme očekávat rozvoj ovládání informačních technologií
hlasem, popřípadě myšlenkou, jejich další miniaturizaci a rozšíření jejich použití např.
k ovládání dalších technologií (úprava pokrmů, ochrana majetku, aktivní zábava aj.).

5) Komunikační technologie

Mezi komunikační technologie patří již tradičně média. Zvuk i obraz (film) lze
již poměrně dlouhou dobu šířit pomocí rádia a televize. Lze je také dobře
zaznamenávat pomocí diktafonů, magnetofonů, fotoaparátů a kamer. V tomto směru
dochází samozřejmě k vývoji, ale nejde o podstatu záznamu a následné produkce,
nýbrž pouze o neustálé zvyšování kvality a také určitou miniaturizaci. Jediné, co se
zásadně změnilo, jsou záznamová média. Z pásků (většinou uzavřených v kazetách),
kde záznam byl zajišťován elektromagneticky, přešlo na optická média, kde záznam je
tvořen elektrochemicky, popřípadě jde o výlisky.
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Tím se dosáhlo zmenšení záznamových médií, zvýšení kvality záznamu a to po
celou dobu prodloužené životnosti a především k podstatnému zvýšení jejich datového
objemu.
Přestože se optická média stále používají, jsou omezeny svým použitím,
protože pro jejich záznam resp. produkci je nutná optická mechanika a to navíc
příslušného typu a ta není vždy po ruce. Proto se v poslední době značné oblibě těší
přenosné flash disky s elektronickým záznamem dat. Mohou mít libovolný tvar, což
může např. charakterizovat identitu majitele, ale především jsou již opravdu velmi
malé a hlavně konektor USB, kterým se připojují je velmi rozšířený. V podstatě jím dnes
disponuje každé mediální zařízení.
Komunikační technologií, která dříve v podstatě neexistovala, je dnes masově
rozšířený mobilní telefon. Telefon, jako zařízení určené k telefonování, je sice znám již
od devatenáctého století, ale v dnešní době mobilní telefon již plní i řadu dalších
funkcí. Z těch komunikačních jde především o sms a mms zprávy, chat, zápis poznámek
apod. Mimoto současné telefony bývají vybaveny i funkcemi fotoaparátu, kamery,
baterky, GPS, lze z nich zaplatit za služby či něco nakoupit. Jsou také logicky
uzpůsobené k prezentaci ať už zvukové či filmové a mnohdy nahradí i počítač.
Nevýhodou však přes všechny snahy výrobců zůstává relativně velmi malý displej,
většinou však lze moderní mobilní telefon propojit s počítačem či televizí.
Protože se informační a komunikační technologie prolínají a pomalu spolu
začínají splývat, ujalo se společné pojmenování označované zkratkou ICT. Tyto
technologie může velmi dobře využívat prakticky kdokoli, od malých dětí po seniory.
Velký význam však mají zvláště pro manažery a to včetně těch, kteří pracují ve školách.
Nezbytnou součástí při používání informačních a komunikačních technologií, bez které
se již v dnešní době nemohou obejít je jejich vzájemné propojení. To zajišťují tzv. síťové
technologie a na jejich kvalitním návrhu a provedení mnohdy závisí i výsledek. Ať už jde
o klasické „drátové“ nebo jakékoli „bezdrátové“ sítě, jde často o nejslabší
a nejporuchovější článek celého technologického řešení.
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Globálně rozšířené technologické řešení sítě je především internetová síť
spojující tyto technologie po celém světě a to obrovskou rychlostí, pro kterou se vžilo
pojmenování „on-line“. Důležitou funkci, a to i ve školách, však plní i například
intranetové sítě nebo i běžné počítačové sítě, do kterých se však mohou
implementovat např. tzv. „VoIP telefony“, síťové tiskárny apod.

6) Technika vedoucího pracovníka ve školství

Manažer v osobě vedoucího pracovníka školy má zpravidla k dispozici
kancelář. Z toho je třeba vycházet, protože pokud ji k dispozici nemá, logicky nikdy
nemůže naplno využít možnosti informačních a komunikačních technologií. Zdálo by
se, že k takové situaci dojít nemůže, ale např. na soukromé škole PORG – gymnázium
a základní škola, o.p.s. v Pražské Libni se ředitel nově instalovaný do své funkce rozhodl
opustit svou ředitelnu a dosud řídí školu ze společné sborovny. Bývalá ředitelna slouží
jako „zóna ticha“ pro ty, kteří už nejsou schopni se soustředit na práci v pochopitelně
velmi hlučné sborovně. (Daniel Přibík, ředitel PORG).
Pan ředitel sice možná může úspěšně řídit školu, ale jen těžko může využívat
všech výhod informačních a komunikačních technologií. Pro manažera je vlastní,
uzavíratelná

a pokud

možno

odhlučněná

místnost

základním

předpokladem

úspěšnosti.
Už jen pro to, že slouží také jako relaxační místnost po některých návštěvách
podřízených či nadřízených, některých telefonních hovorech a pro vymýšlení strategie
dalšího vedení školy. Ve vybavení místnosti by neměl chybět pracovní stůl, křeslo
a skříň. Výhodou je pokud odpovídají ergonomickým kritériím (viz. příloha 2).
Deska pracovního stolu slouží ke psaní, podepisování, rozkládání dokumentů
atd. Křeslo je logicky nutné k sezení, ale židle, sedačka, či měkce čalouněný „ušák“ také
nejsou z ergonomického hlediska příliš vhodné.
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Skříň je zase nutná k odkládání knižních publikací, šanonů apod. pokud skříň
chybí, nelze manažersky uspořádávat neelektronické dokumenty a místnost působí
jako skladiště. Další vybavení místnosti je již věcí jednotlivce, možností místnosti,
finančního zajištění atd. (volně podle 20, s84).
Obecně se z psychologických důvodů nedoporučuje vybavení např. postelí či
gaučem a vybavení by také nemělo působit příliš skromně ani příliš draze. To však již
přesahuje rámec této práce a tak se tím zde nadále není třeba zabývat.
V každém případě by však vybavení místnosti mělo být přehledné,
ergonomicky uspořádané a pokud možno čisté. Další, často podceňovanou, ale velmi
důležitou podmínkou je dostatečné osvětlení místnosti a pracovních ploch, včetně
možnosti jeho regulace podle potřeby.
Vedoucí pracovník školy by měl mít k dispozici základní pracovní pomůcky jako
je kancelářský papír, psací a retušovací potřeby a další kancelářský materiál, který ke
své práci nezbytně potřebuje.
Avšak mezi informační a komunikační technologie, které by měl mít možnost
využívat, patří především:
•

Telefon

•

Osobní počítač včetně periferií

•

Externí datová úložiště

•

Zvukové i obrazové nahrávací (zapisovací) a prezentační zařízení

•

Mediální přijímače, popř. vysílače

•

Pomocná zařízení (nabíječky akumulátorů, redukční kabeláž apod.)

•

Náhradní

spotřební

materiál

(zásobníky

barvy

do

tiskáren,

optická média a jiná datová úložiště, akumulátory resp. baterie, apod.)
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7) Popis a využití jednotlivých ICT

a) Telefon

Slouží k hlasové nebo obrazové komunikaci. Přestože dnešní především
mobilní telefony mají i řadu dalších funkcí a do jisté míry mohou nahrazovat jiné
komunikační či dokonce informační technologie, telefon primárně manažerovi slouží
k vlastnímu telefonování a posílání textových resp. multimediálních zpráv.
Mnoho institucí resp. úředníků preferuje telefonování na tzv. „pevnou“ linku,
přestože k tomu dnes již většinou není žádný důvod. Operátoři totiž většinou sjednotili
nebo alespoň přiblížili ceny hovorů na pevná a mobilní čísla, takže i s „paušálními
poplatky“ vyjde hovor finančně stejně z mobilu na mobil, z pevné linky na pevnou linku
i z pevné linky na mobilní číslo či obráceně.
Zde je každá rada drahá, ale pokud to finance dovolí, je lepší mít k dispozici
obě možnosti, aby bylo možné se dovolat na pevnou linku i na mobil. Také je možno
doporučit přesměrování pevné linky na mobilní telefon, protože pak je manažer stále
dostupný a navíc nepotřebuje druhý telefonní přístroj. Sekundárně se tím také
částečně zamezí zneužití pevné linky jinou osobou.
Z množství obecně známých pravidel telefonování je zde nutné zmínit, že
mluvit by měl manažer stručně, jasně, ale hlavně krátce. (22, s6). Pokud předmět
rozhovoru vyžaduje delší komunikaci, je lépe se dohodnout – je-li to možné – na
osobním jednání.
Výjimkou jsou např. videokonference (viz. příloha č. 6), nebo časově naléhavá
řešení, která neumožňují odklad hovoru. Obecně se také doporučuje neodpovídat
telefonicky na dotazy typu: „jaký na to máte názor“ nebo „jakou strategii navrhujete“,
protože odpovědi pak mohou být dále reprodukovány zkresleně.
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Při osobním rozhovoru nebo při jednání je dobré telefon vypnout a zmeškané
hovory vyřídit později. V takovém případě je dobré využít funkce „automatické
odpovědi“, kde nahrajete vzkaz typu: „mám jednání, ozvu se po čtvrté hodině
odpoledne“. Z etického a psychologického hlediska by se telefonicky neměly řešit
(třeba nepříjemné) záležitosti, které lze vyřešit osobně.
Pokud to technika, kterou má manažer k dispozici, umožňuje, je vhodné
telefon propojit (nejlépe „bezdrátově“ – např. pomocí bluetooth) se záznamovým
zařízením, ideálně s osobním počítačem. Lze tak vytvořit databázi telefonních hovorů
a mít neustále k dispozici datum a čas hovoru, jméno volaného či volajícího, popř.
i nahrávku hovoru.
Zvláštním typem telefonování je dnes celkem populární (i když obecně
manažery téměř nevyužívané) a také zřejmě nejlevnější telefonování přes internet (čím
„dále“ telefonujete, tím je výhodnější). Nejznámější je telefonování přes aplikaci Skype,
která v rámci počítačové sítě umožňuje telefonovat velmi komfortně, čistě a hlavně
zadarmo po celém světě. Nutné je pouze vytvoření účtu a internetové propojení.
Lze však výhodně a levně volat i na pevné a mobilní linky. Pro takovéto
telefonování je možné použít i sluchátka s mikrofonem, ale výhodnější je pořízení VoIP
telefonu, protože ten není závislý na spuštění počítače. Záznam „internetového“
hovoru je pak ještě jednodušší.

b) Osobní počítač

Osobní počítač je snad nejdůležitějším manažerským pomocníkem. Může se
jednat o klasickou, skříňovou resp. „all-in-one“ verzi (viz. příloha č. 5), nebo o počítač
přenosný (notebook), jehož zvláštním typem jsou stále populárnější iPady. Ostatní typy
počítačů (netbooky, tablety, jednoúčelové počítače, herní konzole, atd.), zde lze
pominout, neboť pro vedoucí pracovníky ve školství nejsou příliš vhodné.
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Pro manažery je nejideálnější mít jak pevný počítač, tak přenosný. Data lze
totiž stále synchronizovat a tím je mít také stále zálohována. Obecně totiž pro jakoukoli
práci s informačními technologiemi platí okřídlené: zálohovat, zálohovat, zálohovat.
Pokud přijdete z jakéhokoli důvodu o data (třeba při havárii, po krádeži počítače,
omylem smazaná, atd.), přijdete o ně většinou nevratně, nebo je lze obnovit jen
s velkými časovými a finančními náklady. Počítač nemusí být extrémně výkonný, ale
měl by být nový. Jen u něj je zaručeno, že se pohyblivé součásti dosud
neopotřebovávaly a lze předpokládat, že v něm nejsou zabudovány „morálně“
zastaralé komponenty, které neumožňují i při nižším výkonu využít posledních
technologických inovací. Obecně lze říci, že výkonově i ty nejlevnější počítače na
dnešním trhu běžnou kancelářskou práci zvládnou.
Co se týče softwarového vybavení, platí to samé: lze doporučit spíše nové
aplikace, než ty „klasické“, vyzkoušené a dlouhodobě prověřené. Ty totiž bývají
většinou také vývojově zastaralé. Neplatí to sice vždy, ale pokud vedoucí pracovník
školy není zároveň počítačovým nadšencem či odborníkem, je to dobré vodítko. Nelze
však doporučit instalaci jiných, než legálně nabytých aplikací, riziko i následné postihy
při odhalení takové činnosti jsou většinou velké a „manažersky smrtelné“, navíc se
jedná o představitele vzdělávacích a výchovných institucí, což je veřejností i orgány
činnými v trestném řízení vnímáno s velkým opovržením, byť jde jinak o činnost
poměrně rozšířenou. Naštěstí lze najít mnoho aplikací, které jsou „freewarové“ nebo
„open-source“. V podstatě pro manažera ve školství neexistuje komerční aplikace,
která by se těmito „volně použitelnými“ aplikacemi nedala plnohodnotně nahradit,
některé jsou dokonce lepší.
Je však naopak nutné, aby vedoucí pracovník ovládal alespoň základní obsluhu
počítače a operační systém ale i práci v základních aplikacích jako je správce souborů,
textový editor, tabulkový kalkulátor, prezentační program nebo databázový systém.
Rovněž je nutné, aby si poradil se zálohovacími a komprimovacími programy
a uměl komunikovat s periferiemi počítače. A to ani zdaleka neznamená, že by musel
být počítačovým odborníkem.
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V tomto směru je nejpodstatnější „udržet krok s dobou“ a pravidelně se
v tomto směru vzdělávat. Tempo vývoje v oblasti informačních a komunikačních
technologiích je totiž natolik rychlé, že dlouhodobé podceňování sebevzdělávání může
vyústit i v nekompetentnost manažera. A také ti později narození se již nemusí učit
dříve běžně používané znalosti (jako např. příkazy DOSu nebo zálohování pomocí
páskových pamětí). Učí se jen ty v současnosti běžně používané, které jsou mnohem
jednodušší a intuitivněji ovládané.

c) Počítačové periferie

Tímto termínem označit všechna zařízení, která lze pomocí kabelů nebo
pomocí „bezdrátových technologií“ připojit k počítači. Mezi ty nejdůležitější vstupní
periferie patří polohovací zařízení (nejčastěji myš nebo touchpad), klávesnice, scanner,
popř. různá zvuková a obrazová zařízení. Pro vstup lze také využívat dotykového
displeje monitoru. Výstupními periferiemi jsou nejčastěji monitor, tiskárna, projektor
a další obrazová nebo zvuková zařízení. Některé periferie lze považovat za vstupněvýstupní. Jde hlavně o optické mechaniky, přenosné pevné disky a externí disková
pole, nebo různé síťové prvky.
Obecně platí, že myš a klávesnice by neměly způsobovat potíže při jejich
používání (např. problémy se „zadrháváním“ při posunu kurzoru apod.). Zde je také
kladen největší důraz na jejich ergonomické zpracování. (Viz příloha č. 3). Výhodnější
jsou polohovací zařízení připojená kabelem, protože s nimi nejsou žádné zásadní
problémy, zejména s napájením. Bezdrátové periferie je však možné výhodně použít
např. při prezentacích na větší vzdálenosti.
Scanner, resp. tiskárna by měly zvládat práci v rozlišení 600 dpi. Vyšší rozlišení
není pro kancelářskou práci ve školství využitelné a vynaložené finanční prostředky na
pořízení hardwaru jsou často zbytečně vysoké. Různé rozšiřující funkce zařízení sice
zvyšují komfort práce, ale scanování i tisk lze velmi dobře zvládnout i bez nich.

21

Mnohem podstatnější je typ tiskárny, která by měla být laserová. Inkoustové
typy přináší potíže se zasycháním inkoustu v tiskárně a naopak rozmazáváním tisku na
papíru, jsou pomalé a provozně drahé. Jehličkové tiskárny jsou hlučné a stejně jako
tepelné jsou příliš nekvalitní. Totéž platí i pro tisk na faxovacím zařízení, které se však
dnes již prakticky nevyužívá.
Velmi důležitou a velmi podceňovanou periferií jsou úložiště dat. Dnes se již
nevyužívá magnetických pásků, ale stále se ještě využívají optické disky. Nevýhodou je
však jejich životnost, která je závislá především na fyzikálních podmínkách, při kterých
jsou disky uloženy. To bývá v běžné kanceláři velmi problematické. Nejvýhodnější
úložiště jsou dnes pevné disky nebo flash (NAS) disky.
Obojí mají své výhody a nevýhody a proto je ideální uchovávat svá data
nejméně na třech různých místech a to nejlépe tak, že jsou zálohována automaticky.
K tomu je možné použít např. externí úložiště dat s více disky, které se vzájemně
„zrcadlí“ nebo i jednoduché přenosné disky s vhodným softwarem. Doporučuje se také
nenechávat všechna úložiště na jednom místě, aby se záloha dat zachovala i po loupeži
nebo živelné katastrofě.
Totéž platí i pro ostatní zařízení. Ale důležité jsou i podmínky jejich použití. Ve
velké místnosti musí být použity výkonově silnější reproduktory. V místnostech s okny
je třeba zajistit možnost jejich rychlého zatemnění. Mikrofony by měly být „směrové“
a kamery nastavitelné. Plocha, na kterou se promítá obraz, by měla být reflexní. i velmi
renomované firmy na tyto zásady zapomínají a např. při televizním přenosu ze
zasedání v různých sálech je to dobře patrné a snižuje to jejich úroveň. Je také třeba
dbát na jednoduchost sestavení a propojení používaných přístrojů, aby příprava
nezabírala více času než vlastní akce.
S tím logicky souvisí i rozmístění nábytku a techniky v místnosti. Pokud
manažer používá audio a video techniku měl by vždy zajistit optimální podmínky i pro
záznam i pro prezentaci. Je velmi nepříjemné, když např. někteří účastníci prezentace
sedí zády k promítanému obrazu a musí se otáčet.
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Při záznamu i projekci je také nutné mít na paměti, aby k ní docházelo
v souladu s právními předpisy, zejména při záznamu osob či prezentaci obchodních
značek. Manažer by také měl dbát na to, aby bylo možné produkci komentovat
a aktivně do ní zasahovat a to všemi účastníky diskuze. V neposlední řadě je dobré mít
náhradní baterie, kabely, tonery, optické disky, popř. celá zařízení. Vždy totiž může
dojít k tomu, že se příslušné zařízení stane nefunkčním a to může způsobit nezdar celé
akce.

d) Informace

Každý manažer by měl mít dostatek informací a také zvládat jejich předávání
dále. K tomu slouží řada nahrávacích a projekčních zařízení jako jsou diktafon, kamera,
fotoaparát, reproduktory, projektor, apod. Veškeré tyto běžně dostupné zařízení již
dnes disponují takovou kvalitou, která je pro potřeby manažera více než dostatečná
a technickými vlastnostmi se není třeba zabývat. O to více však záleží na tom, aby je
příslušný manažer uměl používat.
Typickým příkladem vhodného zařízení jsou manažerské mobilní telefony.
Většinou vypadají elegantně, ale nemají zabudovány příliš mnoho funkcí, nemají
výměnné barevné kryty a příslušenství je minimální. (Viz. příloha č. 4). Mají však
ergonomický tvar a uspořádání tlačítek, možnost uložení velkého množství telefonních
čísel, adres a dalších dat, různé možnosti propojení s počítačem či jinými zařízeními
atd. Manažera by tedy mělo zajímat to, co je schopen využít při své práci. Veškerý další
„nadstandart“ vhodný např. pro volný čas, ho může rozptylovat a zdržovat.
Každý vedoucí pracovník ve školství by měl dbát na své sebevzdělávání.
V oblasti informačních a komunikačních technologií to však platí ještě více. Tyto
technologie neustále prochází velmi bouřlivým vývojem a denně přichází na trh nová
zařízení a rozšiřují se jejich možnosti a množství funkcí, které nabízejí. Pro manažera je
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tak snadné najít si takový způsob udržování a zvyšování svých znalostí, jaký mu
vyhovuje.
Nejsnadnějším způsobem získávání informací z těchto oblastí je celosvětová
síť internet. Je možné najít mnoho webů, zabývajících se touto tématikou jako např.
Svět hardwaru, Digimánie, Slunečnice atd. Tyto weby mají výhodu především v tom, že
mají mnoho přispěvovatelů a možnosti diskuze či přidávání vlastních názorů
a zkušeností. Není tedy příliš pravděpodobné, že by tam bylo možné získat informace
nesmyslné, upravené z důvodu reklamy či poškození konkurence apod. Vždy se tam
totiž najde někdo další, kdo to upraví „na správnou míru“.
Druhou možností pro čerpání informací a neustálého sebevzdělávání jsou
odborné časopisy. Je jich na trhu také celá řada a zřejmě z důvodu konkurence na trhu
každý z nich přistupuje k potenciálním čtenářům jiným způsobem a na jiné úrovni.
Všechny se však zabývají jak novinkami v oblasti informačních a komunikačních
technologií, tak jednoduchými návody, testy a doporučeními z praktického života.
Riziko zavádějících informací je zde sice o něco větší, než na webu, ale boj na trhu
a renomé časopisu je přeci jen poměrně dobrou zárukou, že k tomu nedochází příliš
často.
Dalšími možnostmi jsou zkušenosti a doporučení přátel, rádio, televize,
odborné knihy, specificky zaměřené výstavy a veletrhy a také vlastní zkušenosti. Vždy
je lepší, když manažer umí ovládat techniku sám, než když si na to musí volat asistenci.
Druhou věcí ovšem je, že není nutné, aby osobně „tahal kabely“, nebo zatahoval
žaluzie. Jako vedoucí pracovník se tím zdržuje a snižuje se tím důstojnost jeho i akce,
kterou pořádá.
Ale pokud nebude umět zasáhnout v případě nutnosti, nebo se bude
vymlouvat na poruchovou techniku a neschopnou obsluhu, příliš uznání tím rozhodně
nezíská. Rušivě a nedůvěryhodně působí i pokyny asistentovi ke spuštění prezentace
nebo zapnutí mikrofonu.
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e) Software

Software z hlediska manažera ve školství je soubor většinou kancelářských
aplikací běžících na platformě operačního systému. Valná většina těchto pracovníků
používá operační systém Windows a balík kancelářských aplikací Office od firmy
Microsoft. Podle statistických údajů drtivá většina operačních systémů Windows
funguje v současné době ve verzi XP (SP3) nebo 7(x86) a Office ve verzi 2007,
výjimečně ještě ve verzi 2003 nebo naopak již ve verzi 2010.
Mezi těmito verzemi Windows a Office nejsou již patrné tak zásadní rozdíly,
jako tomu bylo v minulosti. Jde sice o významné a zásadní změny v jejich sestavení
a v množství různých variant funkcí, ale z uživatelského hlediska jde snad jen o změnu
vzhledu a zvýšení komfortu práce. (volně 11, s331)
Mnoho manažerů však právě z důvodu těchto změn zůstává u starších verzí.
Na polemiku o výhodách, bezpečnostních mezerách, využití hardwaru atd. zde není
prostor, ale lze obecně vždy doporučit používání vyšších verzí, které jsou logicky na
lepší úrovni a lépe zabezpečeny proti softwarovým útokům.
S používání operačního systému Microsoft Windows a balíku kancelářských
aplikací Office lze dnes souhlasit ze dvou důvodů. Prvním je bezproblémová
kompatibilita. Většina nadřízených, podřízených, kolegů z jiných škol i ze zahraničí
bude mít stejný nebo velmi podobný systém softwaru. a ani nejoblíbenější alternativa
balíku

kancelářských

aplikací

konkurenční open

source

Open

Office

není

bezproblémově kompatibilní.
Druhým

důvodem

je uživatelsky přívětivé prostředí,

které

většina

konkurenčních programů nemá (a ani nemůže mít, protože nejsou tak rozšířené a jejich
prodej nenese tak velké zisky). Nevýhodou je samozřejmě poměrně vysoká finanční
zátěž, se kterou každý ředitel musí v rozpočtu školy počítat. Česká republika má navíc
tu jedinečnost, že zde při koupi programů od firmy Microsoft nejsou prakticky vůbec
zvýhodněny školy a školská zařízení ani studenti jednotlivě.
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Vedoucí pracovníci škol by měli na standartní úrovni ovládat především běžnou
práci s hardwarem (13, s70) jako je spuštění a vypnutí počítačové sestavy, scanování,
tisk, popřípadě ovládání dalších periferií. Dále by měli ovládat běžné kancelářské
aplikace, zálohování a přenášení uživatelských dat mezi jednotlivými počítači.
Největší chyby se dělají při používání programů k jiným činnostem, než ke
kterým jsou určené; např. vytváření tabulek v textových editorech, vytváření více
tabulek v tabulkovém kalkulátoru namísto jedné databáze, vytváření obrázků
v rastrové grafice namísto vektorové a především zásadní chyby při tvorbě prezentace
a jejím následném předvádění.
Prezentace se často redukují jen na promítání obrázků nebo naopak manažer
čte texty, které jsou promítány. Výstupy z kancelářských aplikací bývají mnohdy tak
pestré a nepřehledné, že lze jen těžko určit hlavní poselství a důležité výstupy.
Textový editor slouží především k psaní textu. Text lze snadno kontrolovat
z hlediska pravopisu, pro synonyma lze využít funkce tezaurus. Text by měl být psán
podle zásad daných ČSN 01 6901. Barvy a nestandartní typy písem by měly být
používány jen v odůvodněných případech.
Pro různé formátování dílčích částí dokumentu lze dobře využít oddílů, ale
obecně lze doporučit použití stejného stylu v celém dokumentu. Pro vytváření
stejných, jen drobně obměněných dokumentů, je dobré využít hromadné
korespondence. Nejen pro obálky, ale i pro obdobné dopisy, štítky apod.
Tabulkový kalkulátor slouží k práci s čísly. Jde většinou o jednu či dvě,
vzájemně provázané tabulky čísel. Pokud je třeba v tabulce použít větší množství textu,
je vhodnější použít vnořené objekty textového editoru, než psát text přímo v buňkách.
Grafy vycházející z čísel by měly být přehledné a jednoznačné. Snadno lze
použít podmíněné formátování nebo funkce pro výpočet. Manažeři znají většinou jen
součet a průměr, ostatní funkce jim bývají utajeny.
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Velmi málo se také využívají, kromě relativních, hlavně absolutní odkazy.
Funkce „vložit jinak“ či „makro“ ke „kopírování“ formátů apod. se nepoužívá již téměř
vůbec, přestože jde mnohdy o velmi výraznou úsporu času manažera.
Prezentační program slouží k vytváření prezentací. To je sice všeobecně
známo, ale potíž je v tom, že si každý pod slovem „prezentace“ představuje něco
jiného. Každý snímek by měl být přehledný, jasný, čitelný i z větší vzdálenosti nebo za
horších světelných podmínek a hlavně vypovídající.
Manažer by měl komentovat a vysvětlovat to, co diváci a posluchači vidí před
sebou. (12, s154). Často se však stává, že „komentátor“ čte textem hustě popsaný
snímek. Diváci pak nestačí najednou sledovat jeho „výklad“, zároveň si text číst sami a
ještě si dělat poznámky.
Z toho důvodu by textu mělo být minimálně, ale na druhou stranu by neměly
chybět popisy obrázků, grafů nebo tabulek. Pokud je v prezentaci použito video,
nemělo by být delší než několik desítek vteřin. Mluvené komentáře by měly být
dostatečně hlasité a zřetelné, (12, s163) velmi vhodně se zde uplatní použití nějakého
typu ukazovátka.
Další kancelářské aplikace, byť běžně používané zde nemá smysl podrobně
rozebírat, neboť pro ně platí již zmíněná fakta, nebo je jejich obsluha tak jednoznačná,
že si s ní každý vysokoškolsky vzdělaný člověk dostatečně poradí. Přesto je však dobré
využívat nápovědy, popř. si přečíst příručku v dané počítačové aplikaci, neboť některé
funkce ani nemusí být na první pohled zřejmé.
V každém případě je práce se softwarem všeobecně velmi podceňovaná
a znalosti uživatelů jsou často velmi omezené, což logicky platí i pro manažery ve
školství. Ostatně tento předpoklad by měla potvrdit i výzkumná část této práce.
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8) Teoretická východiska

Většina vedoucích pracovníků ve školství je na tom ve znalostech,
dovednostech a praktickém používání informačních a komunikačních technologií spíše
špatně. Všichni sice používají výpočetní techniku, ale často neefektivně, nemají
základní návyky jako zálohování počítačových dat, používání softwarových aplikací a na
vzdělávání v tomto směru jim většinou nezbývá čas. O komunikaci obecně mají
manažeři velký zájem, ale výsledky jsou zatím jen chabé. (18, s90).
Přesto jsou přesvědčeni, že „drží krok“ s dobou a že jejich znalosti
a dovednosti jim bohatě stačí pro výkon jejich manažerského povolání a další
vzdělávání není třeba. Toto tvrzení vychází z mé osobní zkušenosti na mnoha školách,
které jsem navštívil, z rozhovorů s jinými pracovníky v oblasti informačních
a komunikačních technologií, z internetových diskuzních fór a ze závěrů šetření České
školní inspekce.
Základním vstupním dokumentem výzkumné části byl dvoustránkový dotazník
obsahující kromě úvodního textu celkem 20 otázek a který je nedílnou součástí této
práce (viz příloha 1)
Respondenty byli především ředitelé církevních škol a školských zařízení
z celého území České republiky, které jsem požádal o vyplnění dotazníku během jejich
setkání a porad se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky, které se uskutečnili na jaře 2011 přímo v budově MŠMT ČR. Několik dalších
dotazníků se mi vrátilo i od ředitelů, kteří zároveň se mnou studovali na Pedagogické
fakultě University Karlovy v Praze a několik z náhodně poslaných přes internet. Přesné
počty jsou uvedeny v tabulce …
V dotazníku jsem záměrně vynechal některé jinak běžné otázky, neboť bych
jen kopíroval již zjištěné a potvrzené zkušenosti z jiných dotazníkových akcí. Především
jsem nedělal rozdíly mezi pohlavím respondentů. Z práce paní Güntherové (Žena
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v informační společnosti) vyplývá, že mezi předpoklady k jejich práci manažera
v oblasti ICT není žádný podstatný rozdíl:
Schopnost pracovat s technikou byla u ženy vždy zpochybňována. Fakt, že je
od žen v rámci genderové role z tohoto důvodu nyní automaticky očekávána
neschopnost pracovat s ICT, můžeme popsat jako nabalení nových „digitálních"
stereotypů na „kouli původních", kterou za sebou ženský gender „táhne" po celou
historii.
Předsudky o „ženě netechnické" zůstávají neotřeseny i ve chvíli, kdy je ženy
dostatečně pádně vyvrátily vstupem do rozmanitých technických oborů a dosáhly řady
úspěchů i na poli ICT.
Graf č. 2

Neexistují žádné důkazy, které by věrohodně dokládaly „biologickou
indispozici" žen pro rozvinutí ICT dovedností na jakémkoliv stupni pokročilosti.

Zato existuje řada empirických studií, které dokazují, že genderové stereotypy
působí na dívky odlišně oproti jejich mužským vrstevníkům především v průběhu
socializace a brzdí, nebo minimálně nepodporují, rozvoj dovedností spojených s ICT.
(8, s. 46)
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Naopak jsou ženy, které muže v dovednostech při používání informačních
a komunikačních technologií muže i předčí. V práci se dále uvádí, že:
Výzkumy a studie na téma genderových stereotypů prokázaly, že „očekávání
neúspěchu" žen může nepřímo způsobovat tento handicap - „naplňovat statistiky" ICT
dovedností nepříznivě vyznívajícími výsledky pro ženy. U dívek pak logicky následuje
edukační volba mimo oblast ICT.
Graf č. 3

Čím více žen takto „volí", tím více se prohlubuje zdání, že nepřítomnost žen
mezi ICT specialisty je přirozená a situace se dále zhoršuje. Tomu ostatně odpovídá
i stav v ČR a jeho vývoj v čase. (8, s. 48)
Nechci zde o tomto zjištění polemizovat, ale faktem je, (jak vyplývá ze
statistik MŠMT ČR), že počet mužů ve školství je velmi malý, neustále se zmenšující
a i když na pozicích ředitelů je celkem vyrovnaný, na pozicích manažerů ve školství je
opět velká převaha žen.
Dotazníky k této práci budou rozdány v celkovém počtu 100 kusů a přesně
polovina bude rozdána ženám. Předpokládám ale, že se všechny nevrátí nebo nebudou
zpracovatelné. Přesto lze předpokládat, že se v rámci mého výzkumu zúčastní přibližně
stejný počet mužů a žen.
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Otázka č. 1 je pouze statistická a odpovědi na ni by měly dokázat, že ve
spektru odpovídajících respondentů jsou dostatečně zastoupeni manažeři ze všech
stupňů vzdělávacího procesu od předškolního vzdělávání až po terciární studium
včetně zástupců školských zařízení. Nejsou zde z logiky věci zastoupeny vysoké školy,
protože ty nebyly zahrnuty ani ve studiu Školského managementu.
Dotazníky byly rozdány pouze ředitelům škol, nemám zde tedy zastoupeny
ostatní školské manažery a v analýze výstupů se jim tedy nebudu věnovat. Nicméně lze
obecně předpokládat, i když pro to nemám žádné relevantní důkazy, že ředitelé škol
jsou dostatečně reprezentativní složkou všech manažerů působících ve školách.
Církevní školy zaujímají v našem školství (podle zřizovatelů resp. podle počtu žáků)
přibližně jedno procento ze všech českých škol.
Přesto tvrdím, že jde o zcela reprezentativní vzorek ředitelů všech škol naší
republiky, neboť není žádný relevantní důvod předpokládat, že by se něčím v oblasti
informačních a komunikačních technologií od majoritních „státních“ (tj. především
krajských a obecních) ředitelů odlišovali. Záměrně zde opomíjím ředitele soukromých
škol, u kterých tuto jistotu nemám a kteří už z podstaty fungování soukromé školy mají
zcela odlišnou pozici v manažerské hierarchii školy.
Odpovědi na otázky č. 2, č. 3, č. 16 a č. 17, popřípadě i otázku č. 20, by měly
ukázat, že manažeři sice informační a komunikační technologie používají, ale jen
z nutnosti a raději by volili jinou formu komunikace, kdyby to bylo možné. Přesto pro
„běžnou“ komunikaci, kterou není třeba „uchovávat“ či zálohovat pravděpodobně
upřednostní elektronickou komunikaci (e-maily, chat, …) před ručně psanými dopisy
(23, s272) a pravděpodobně i před telefonováním.
Většina ředitelů však bude raději volit tištěnou formu před elektronickou pro
uchovávání důležitých dokumentů, neboť ta je všeobecně považována za „méně
prokazatelnou“. Podepsaná listina opatřená razítkem budí větší důvěru než příloha emailu opatřená digitálním podpisem.
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Manažeři i ve školství by však měli být schopni maximálně využívat jakýchkoli
prostředků, které jim sníží časovou náročnost úkolů a které jim usnadní jejich
komunikaci s nadřízenými i podřízenými. Domnívám se, že zde mají ještě velké mezery
ve vzdělání.
Odpovědi na otázky č. 4, č. 8, č. 11 a č. 14, popřípadě i otázku č. 19,
nepochybně ukáží, že manažerům v podstatě nejde o to, aby si usnadnili práci právě
pomocí informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali v komunikaci
v celé škole. Inovovaný ICT plán školy nebo alespoň představu o obnově počítačového
vybavení ve škole stále řeší jen malá část manažerů.
Situace by se mohla zlepšovat díky snaze MŠMT ČR zavést do škol další typ
manažera, tentokrát v oblasti ICT, který měl koordinovat právě tuto oblast. Bohužel se
samo ministerstvo tohoto kroku zaleklo a koordinátor ICT je ve školách jen dobrovolný.
Přitom otázka č. 11 by měla dokázat, že nejde o problém s financemi, jako spíš
o chybný názor manažerů.
V otázce č. 7 jsem se ptal na znalost technologie OLED. Technologie OLED
(Organic Light Emitting Diode) se používá při výrobě displejů využívajících technologii
organických (živých) elektroluminiscenčních (svítivých) diod. Technologie je poměrně
nová, byla vyvinuta až v roce 1987. Přesto je dnes již poměrně rozšířena především u
menších displejů, jako jsou mobilní telefony a přehrávače, ale začíná pronikat i do
výroby monitorů a televizí. Tuto otázku jsem položil takto, neboť každý, kdo se o
novinky v oblasti ICT zajímá, ji bude jistě znát. Předpokládám, že mnoho ředitelů
nebude tuto technologii znát, protože je ICT v podstatě nezajímají.
Vzhledem k minimálním nákladům při sériové výrobě displejů, v podstatě
libovolnému materiálu nosiče diod a k nadčasovým vlastnostem displejů, lze
budoucnost jejich výroby očekávat právě s touto technologií. Pokud manažer tuto
technologii nezná, přestože o ní již pravděpodobně slyšel, je vidět, že se o novinky
v oblasti informačních a komunikačních technologií příliš nezajímá. K tomuto závěru
zřejmě povedou i odpovědi na otázky č. 5 a č. 6.
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Odpovědi na otázku č. 9 zřejmě ukáží, že manažeři svá data nezálohují
a nemají o ně strach. Odpovědi na otázku č. 10 by se měly v ideálním případě shodovat
na první odpovědi.
Pokud totiž za obsah webových stránek odpovídá kdokoli kromě vedení školy,
ukazuje to zřetelně na nezájem manažera školy o jeden z nejdůležitějších školních
komunikačních výstupů a je jen otázkou času, kdy může dojít k problému.
Odpovědi na otázku č. 13 by měly dokázat, že manažeři vedou své porady
„postaru“, totiž bez využití informačních technologií a totéž předpokládají u svých
podřízených. Každá pracovní skupina, pokud spolu pracuje dostatečně dlouho, má totiž
tendenci vytvářet si vlastní normy a hodnoty, které nemusí být nutně ty nejefektivnější.
(6, s41)
Odpovědi na otázku č. 5, č. 6, č. 12 a č. 15 nepochybně ukáží, že většina
manažerů nepovažuje vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií
za důležité a už vůbec ne u svých podřízených. Bohatě jim stačí občas si něco přečíst na
internetu, ale o odborné, natož o pravidelné vzdělávání je zájem mizivý. Což je právě u
manažerů působících ve školství přinejmenším zarážející.
Otázku č. 18 jsem položil k dokreslení situace. Každý člověk, kterého
informační a komunikační technologie alespoň trochu zajímají, se již v počátku seznámí
s tím, že existují počítačové hry a mnoho z nich je založeno na logice. Jistě je i mnoho
tzv. „stříleček“ a „akčních“ her na úrovni výherních automatů, ale tam už jde o něco
jiného.
Logické hry, včetně karetní hry Pasiáns známé ve Windows pod názvem
Solitaire jsou pro manažery velmi dobrým odreagováním. Výzkumy v této oblasti
dokázaly, že manažeři, kteří takovouto možnost odreagování při práci neměli, jsou více
nervózní a dělají více chyb. Pochopitelně, pokud stráví hraním her tři pětiny pracovní
doby, není vše v pořádku, ale pokud hraní her z principu odmítají a považují ho za
ztrátu času, jakým způsobem se odreagovávají?
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Položil jsem záměrně jen jednu otevřenou otázku (č. 20). Jsem přesvědčen, že
většina lidí odpovídá na dotazníkové otázky spíše nerada a pokud mají ještě přemýšlet
nad formulací vlastní odpovědi, odradí je to od vyplnění dotazníku úplně. Pokud již na
ni odpoví, může být jejich odpověď těžko uchopitelná a ještě hůře převeditelná do řeči
čísel resp. grafu. V jiných typech dotazníků mohou mít takovéto otázky i stěžejní
význam, ale domnívám se, že zde část respondentů na ni ani neodpoví, nebo jen
jedním slovem, které nebude nic vypovídat.

9) Statistické zpracování výzkumu

Dotazníků bylo vytištěno celkem 100 kusů. Většina z nich (celkem 69) byla
rozdána ředitelům církevních škol z celé České republiky. (Viz. strana č. 28 této práce).
Dalších 19 dotazníků bylo rozdáno ředitelům obecních, krajských a soukromých škol
a 12 kusů dotazníků bylo rozesláno elektronicky přes internet.
Zpět se mi vrátilo celkem 68 dotazníků. Bohužel dva byly vyplněny jen z malé
části, takže je nebylo možné statisticky zpracovat. Relevantních a zpracovaných
dotazníků bylo tedy celkem 66, což jsou 2/3 z původně rozeslaných. Tím, že dotazníky
vyplňovali ředitelé z celé České republiky a z různých typů škol mohu tvrdit, že výsledky
jsou aplikovatelné obecně na všechny české školy.
Celkem je podle údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání (27 – statistika roku
2009) v České republice 10 581 škol od mateřských po vyšší odborné. Z toho vyplývá,
že 66 respondentů, (0,6 %), nemůže být statisticky zcela vypovídající počet. Navíc jsou
na školách i jiní manažeři. Větší počet respondentů by však převyšoval možnosti této
práce, neboť statisticky významný počet by byl až cca 2/3 škol, což by představovalo
cca 6 tisíc ředitelů plus odpovídající počet dalších vedoucích pracovníků škol.
Výsledky jsou však vypovídající v rámci církevního školství. A nelze
předpokládat, že tam působí jiní ředitelé, než ve školách ostatních zřizovatelů.
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10) Výsledky a jejich hodnocení

Z odpovědí na otázku č. 1 bylo doloženo, že respondenti (ředitelé škol
a školských zařízení) byli rozděleni poměrně reprezentativně ve všech stupních
vzdělávacího procesu od předškolního vzdělávání až po sekundární, včetně zástupců
školských zařízení a terciárního vzdělávání (VOŠ). Použitý dotazník lze tedy úspěšně
použít pro potřeby zvoleného výzkumu.
Graf č. 4
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Odpovědi na otázku č. 2 a č. 3 ukázaly, že tištěnou i elektronickou formu
používá zhruba stejný počet ředitelů škol, přestože v dnešní době by tištěná forma
mohla bez potíží tvořit jen malou část (cca pětinu až osminu) celé používané
dokumentace. Díky zavedení digitálního podpisu prakticky není dokument, který by
musel ředitel uchovávat v tištěné formě.
Odpovědi na otázku č. 3 však přesto překvapily, protože poměr odesílané
dokumentace ředitele jeho podřízeným písemnou a elektronickou formou je spíše
opačný, než jsem předpokládal. Tři ředitelé dokonce odpověděli, že vše (veškerou
dokumentaci) posílají svým podřízeným pouze v elektronické formě.
To je také zároveň důkazem předpokladu, že v dnešní době již není třeba posílat
žádné listiny v písemné resp. tištěné formě.
Graf č. 5
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Graf č. 6
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Tyto odpovědi jsou však v rozporu s odpověďmi na otázku č. 19. Pokud velká
většina ředitelů denně vytiskne deset nebo i více stran, k čemu je potom použijí? Při
ročním součtu pracovních dní jde o cca 2 000 vytištěných stran za běžný školní rok.
Navíc porovnáním odpovědí na otázku č. 2, č. 3 a č. 19 nelze konstatovat, že ti co méně
tisknou, preferují elektronickou komunikaci.
Graf č. 7
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Také odpovědi na otázky č. 9 a č. 14 jsou také překvapující, neboť jsou sice
v souladu především s odpovědí na otázku č. 2 ale naopak také v rozporu s odpověďmi
na otázku č. 19 a č. 2. Důvod tohoto rozporu si netroufám ani odhadnout. Rozpor by
zřejmě vyžadoval další doplňující otázky nebo spíše další výzkum. V této práci bych se
spokojil s resumé, že ředitelé sice poměrně hodně tisknou, ale ve vztahu k podřízeným
preferují spíše elektronickou komunikaci.
Graf č. 8
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Odpovědi na otázku č. 4 rovněž částečně překvapily, neboť aplikace od firmy
Microsoft určená především pro manažery (MS Outlook) není v běžné populaci příliš
oblíbena. Lidé většinou používají internetové (HTML) rozhraní pro správu své
elektronické pošty a Outlook se jim zdá zbytečně komplikovaný.
Z důvodu tohoto předpokladu v dotazníku chybí otázka, zda ředitelé Outlook
používají jen pro přijímání a odesílání elektronické pošty, nebo zda ho využívají
i k plánování a správě úkolů či kontaktů. Potvrdil se však předpoklad, že většina
ředitelů nevyužívá alternativní aplikace.
Graf č. 9
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Odpovědi na otázky č. 5 a č. 6 a č. 15 ukazují, že velká část ředitelů škol se
vůbec nebo jen minimálně vzdělává, ať už je zdrojem informací tištěná či elektronická
forma nebo jde o speciální školení jakéhokoli typu.
Z odpovědí na otázku č. 12 vyplývá, že ani vzhledem k podřízeným situace lepší
není. Pravidelně neumožňuje ani polovina ředitelů vzdělávání v oblasti informačních
a komunikačních technologií svým podřízeným a většina z nich jim ho dokonce
v pracovní době ani neumožňuje.
Proto je zajímavé zjištění vyplývající z odpovědi na otázku č. 13, že pouze deset
ředitelů nemá podřízené, kteří by aktivně (např. při poradách), využívali přenosný
počítač. Primárně jsem předpokládal, že ředitelé jako manažeři používají informační
a komunikační technologie stejně jako jejich podřízení a odpovědi na tuto otázku by
tento předpoklad také nemuseli za jistých okolností potvrdit.
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Odpovědi na otázku č. 7, která předchozí otázky doplňuje, také příliš
nepřekvapily. Znalost moderní, futuristické technologie výroby displejů OLED, která se
velmi rychle rozšiřuje do všech oblastí informačních a komunikačních technologií,
většina ředitelů vůbec nezná. Pouze tři ředitelé z 66 respondentů uvedli, že ví, o co jde.
Z hlediska statistické chyby může jít ovšem o nedůležité procento, neboť jeden si také
možná jeden spletl zaškrtávací políčko, druhý si OLED spletl s LED a třetí ví, že tato
technologie existuje, ale neví, jak vlastně funguje. Ale nerad bych snižoval úroveň této
práce, takže o tom nebudu takto polemizovat.
Graf č. 15
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Naopak odpovědi na otázku č. 8 jsou celkem překvapující. Téměř všichni
ředitelé znají verzi operačního systému, který mají nainstalovaný na svém pracovním
počítači. Otázka byla jednoduchá, ale přesto je tak velké procento překvapivé. Stejně
překvapivé je zjištění, že podle odpovědí na otázku č. 9 pouze dva ředitelé zálohují svá
uživatelská data jen na optická média a pouze šest na optická média a ještě jinak.
Možná to ale souvisí s otázkou č. 19 a otázkou č. 2, protože většina ředitelů
pravděpodobně zálohuje svá data v tištěné podobě a nikoli v podobě elektronické, což
by opět odpovídalo předpokladu, že ředitelé mají k elektronickým datům nedůvěru.

8 Znalost typu popřípadě verze OS na pracovním počítači
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Odpovědi na otázku č. 10 sice velmi překvapily, ale zároveň potvrdily
předpoklad, že ředitelé škol mají jako manažeři značné nedostatky ve své řídící práci.
Pouze patnáct ředitelů uvedlo, že osobně zodpovídají za aktualizaci obsahu webových
stránek. Přitom logicky i legislativně za výstupní informace z každé školy odpovídá
v první řadě její ředitel.
Přesto všichni ostatní odpověděli, že touto svou povinností pověřili někoho
jiného. Toto zjištění by mělo být pro ředitele škol alarmující, neboť tímto způsobem
může snadno dojít k porušení povinností ředitele o poskytování informací, k
záměrnému i nechtěnému zneužití stránek pro reklamní účely, nebo třeba propagaci
politických stran, ke zveřejnění nežádoucích či nepovolených dokumentů nebo vyzrazení
utajovaných skutečností (např. seznam rodných čísel žáků, kontaktní informace apod.).
(volně podle 14).
Graf č. 18
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Otázka č. 11 se týkala ICT plánu školy, který podle odpovědí asi polovina škol
má a pravidelně ho obnovuje, což je velmi dobré zjištění, ale čtrnáct ředitelů uvedlo, že
nemá ani představu, jak by ICT na své škole měla plánovat, což je poměrně velké
procento.
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Při srovnání s odpovědí na otázku č. 1 je sice z této části více odpovědí ředitelů
předškolních a školských zařízení, než ze základních a středních škol, ale nikoli všech.
To, že jsou tam odpovědi i ředitelů ze základních a středních škol, to je skutečnost,
která potvrzuje základní předpoklad výzkumu o nezájmu části ředitelů o rozvoj ICT na
jejich škole.
Graf č. 19
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Odpovědi na otázku č. 16 sice nepřekvapily, ale také ukázaly, že i ředitele lze
„nachytat na hruškách“. Pokud potřebuji rozšířit velmi rychle důležitou zprávu, není
možné se zdržovat psaním e-mailových dopisů, jak odpovědělo dvaadvacet ředitelů.
Ostatní sice odpověděli zřejmě správně, a to, že by použili školní rozhlas, nebo
by (předpokládám, že jen v prostorách malých škol), vyrazili předat zprávu osobně, ale
faktem potvrzujícím předpoklad tohoto výzkumu je, že nikoho nenapadl jiný způsob,
jako třeba je použití telefonické či televizní sítě školy, nebo předem stanovený signál
(např. siréna signalizující požár apod.).
Graf č. 20
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Odpovědi na otázku č. 18, která měla zjistit, jak jsou na tom ředitelé škol
v oblasti relaxace během používání informačních a komunikačních technologií potvrdili
předpokládaný výsledek téměř dokonale.
Jen dvanáct ředitelů se domnívá, že hraní počítačových (a potažmo mobilních)
her v zaměstnání, (byť třeba ve volném čase), může být určitou formou regenerace,
nebo alespoň relaxace.
Většina ředitelů nemá pro tyto aktivity žádné pochopení a většina dokonce
uvedla, že se jedná o nesmysl. Přitom hra je jednou z přirozeností člověka a mnohdy
krátká pauza vyplněná elektronickou hrou může pomoci více než další šálek kávy.
Téměř každý ředitel školy je i učitelem a je tedy odpovědný společnosti za
výchovu svých svěřenců pro tuto společnost. (16, s38). Nejnavštěvovanějšími weby
(mimo těch erotických) a nejprodávanějším zbožím (mimo potravin a ošacení) v naší
společnosti jsou hry a pět šestin z nich jsou hry počítačové (včetně konzolí a mobilních
telefonů). (24, dnešní hry na PC).
Graf č. 21
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Největším překvapením byly odpovědi na otázky č. 17 a č. 20. Velká většina
ředitelů uvedla, že využívání informačních a komunikačních technologií je pro ně „
velkou pomocí“ či „úsporou času“ a především, že tyto technologie v „jejich službách“
hodnotí kladně. Pouze šest ředitelů uvedlo v odpovědi na otázku č. 17, že počítač je
pro ně nutné zlo ale na druhou stranu čtyřiadvacet ředitelů škol uvedlo v odpovědi na
otázku č. 20, že používání počítačů na jejich škole pro konkrétní účel (např. pro výuku
žáků nebo třeba pro práci jejich podřízených) není vůbec potřeba.
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To naopak původní tvrzení o tom, že někteří ředitelé velmi podceňují pomoc
informačních a komunikačních technologií, zcela potvrzuje.
Graf č. 22
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11) Souhrn výsledků

Jak vyplývá z odpovědí zejména na otázky č. 3, č. 4, č. 8, č. 9, č. 17, č. 19 a č. 20,
ředitelé škol vesměs používají informační a komunikační technologie v každodenní
praxi a jejich vztah k nim je spíše kladný.
Přesto, zejména z odpovědí na otázky č. 2, č. 5, č. 7, č. 10, č. 12, č. 15 a č. 18
vyplývá, že mají v používání těchto technologií značné nedostatky a zejména, že jejich
funkci a nutnost se v nich neustále vzdělávat velmi podceňují.
Celkově se tedy potvrdilo tvrzení, že manažeři na školách jsou na tom ve
znalostech, dovednostech a praktickém používání informačních a komunikačních
technologií spíše špatně.
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12) Závěr

Výzkumná část potvrdila, že mezi řediteli škol sice jsou určité rozdíly a každý
z nich je jistě na jiné úrovni dovedností, ale zároveň lze nalézt společné rysy. Práce
potvrdila, že manažeři ve školství velmi podceňují (ať už z časových či názorových
důvodů) zejména informační technologie a nedokáží je efektivně využívat. Všichni se
shodli na názoru, že bez těchto technologií se sice v dnešní době již neobejdou, ale
nijak nadšeni tím nejsou. Pokud by měli možnost (nebo ji mají), delegovali by (nebo
delegují) své pravomoci v této oblasti raději na někoho jiného.
Práce naopak nepotvrdila tvrzení, které je založeno na osobní zkušenosti, že
ředitelé škol raději využívají písemnou formu dokumentů než formu elektronických
dat. Pouze v případě zálohování se raději přiklání k formě tištěné. Práce také vyvrátila
tvrzení o tom, že by ředitelé škol nezálohovali svá elektronická data. Zřejmě po
negativních zkušenostech (ať už osobních či zjištěných odjinud) mají pojem o nutnosti
zálohování dat a oproti předpokladu již přestávají používat optická média a nahrazují je
pevnými disky či paměťovými moduly (flashdisky), i když tištěnou formu považují za
nejjistější zálohu.
Překvapivě přesně se ve výzkumné části této práce potvrdilo tvrzení o tom, že
volný čas věnují raději jiným činnostem, než prohlubování znalostí v oblasti
informačních a komunikačních technologií. Pro ředitele škol není vzdělávání na tomto
poli nijak důležité a přenáší tuto skutečnost i na své podřízené. Nepovažují důležité
sledování nových trendů a novinek na trhu, ale v klidu čekají, až tyto inovované
technologie dorazí k nim. (volně podle 19).
Práce dokázala, že by bylo dobré uvést na trh příručku pro manažery ve školství,
která by na tyto negativa upozornila, vysvětlila zásadní způsoby práce s informačními
a komunikačními technologiemi a ukázala možnosti, které vedoucí pracovníci v této
oblasti mají, ale zatím jich dostatečně a efektivně nevyužívají. Tato práce by pro tuto
příručku mohla být základním výchozím stavebním kamenem.
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14) Přílohy:

DOTAZNÍK

příloha č. 1

1. Typ školy či školského zařízení, na které působíte:
MŠ

ZŠ

SŠ

VOŠ

Školské zařízení

2. Pro záznam svých dokumentů používáte raději:
Tištěnou formu

Elektronickou formu

Obě formy stejně

3. Svým podřízeným posíláte elektronicky:
Větší část dokumentů

Jen nepodstatnou dokumentaci

Vše

4. Pro elektronickou poštu používáte rozhraní:
Internet (např. Seznam.cz)

MS Outlook

Jinou aplikaci

5. Měsíčně přečtete v tištěných médiích (hlavně jde o počítačové časopisy apod.):
Asi 1 až 3 časopisy

Nic

Více než 3 časopisy

6. Měsíčně přečtete v elektronických médiích (např. na internetu):
Nic

Několik článků

Nejméně jeden článek denně

Více

7. Znáte technologii OLED používanou při výrobě displejů (mobily, monitory, …)?
Ano, vím, o co jde

Slyšel jsem o tom, ale nevím

Netuším, o co jde

8. Víte jaký typ a verze operačního systému je nainstalován na Vašem pracovním
počítači?
Ano, vím

Asi Windows, ale verzi neznám

Nepoužívám operační systém
Nemám pracovní počítač

9. Který způsob zálohování uživatelských dat používáte:
Optická média (DVD)
Pevný disk
Flash disk

Nezálohuji
Jinak
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10. Kdo aktualizuje Webové stránky Vaší školy? (Jde o to, kdo odpovídá za jejich
obsah.)
Ředitel školy

Zástupce ředitele

ICT technik

Někdo jiný

11. Má Vaše škola inovovaný ICT plán školy? (Plán obnovy počítačového vybavení.)
Pravidelně

Máme představu

Finance nám to nedovolují

Nemá

12. Umožňujete podřízeným další vzdělávání v počítačové gramotnosti?
Ano, pravidelně, v pracovní době

Jen někdy, nepravidelně
Jen ve volném čase

13. Kolik Vašich podřízených používá aktivně notebook? (např. při poradách, apod.)
Nikdo

Málo

Většina

Všichni

14. Pro přenos dat mezi počítači doma a v práci používáte:
Nic

Internet

Flashdisk, pevný disk

CD, DVD

Jinak

15. Jak jste se naučil ovládat počítač?
Ve škole

Jako samouk

Na speciálním školení

Nepracuji s počítačem

16. Velmi důležitou spěšnou zprávu, určenou velké skupině žáků a učitelů, byste
rozšířil:
Školním rozhlasem

E-mailem

Na nástěnce

Osobně

Jinak

17. Domníváte se, že práce na pracovním počítači (v zaměstnání) je pro Vás:
Ztráta času

Nutné zlo

Velká pomoc

Úspora času

Zábava

18. Domníváte se, že hry na počítači v zaměstnání (např. o volné hodině, přestávce)
jsou:
Nesmysl

Spíše ztráta času

Dobré k odreagování

Výborná regenerace

19. Kolik v průměru denně vytisknete stran na Vaší pracovní tiskárně?
Žádnou

Jednu až tři

Asi deset

Kolem dvaceti až třiceti

Více

20. Jaký je Váš osobní názor na používání a využívání počítačové techniky ve Vaší
škole?
______________________________________________________________________
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Ergonomie pracovního místa

příloha č. 2

Ergonomie klávesnice a ergonomická myš

příloha č. 3
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Manažerské mobilní telefony

příloha č. 4

Počítač ve verzi „all in one“

příloha č. 5

klávesnice a myš zde
nejsou pro funkci PC nutné
(displej je dotykový)

Videokonference

příloha č. 6
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