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ÚVOD 

„Budování učící se organizace nemá žádný vrcholný cíl či konečný stav, je to 

prostě celoživotní cesta“ (Senge, 2007, s. 17) 

Cesta, kterou se vydávají naše školy, je mnohem klikatější a složitější, než mnozí 

ředitelé a ředitelky při svém vstupu na řídící místo očekávali. Společnost na školy klade 

veliké nároky, tak jak se mění ona, je vyžadováno i na škole, aby byla konkurenceschopná 

a dynamická. Ředitelka se musí umět orientovat nejen v oblasti odborné – pedagogické, ale 

i ekonomické, právní a personální oblasti. Není jen pedagogem a vedoucím organizace, ale 

lídrem a manažerem a také administrativním pracovníkem. Řídit jednotřídní mateřskou 

školu v obci je stejné jako řídit jakoukoliv jinou několikatřídní mateřskou školu ve městě či 

velkoměstě.  Pro oba typy škol platí stejná legislativní pravidla, v té menší jsou jistá 

specifika a podmínky v souvislosti s učící se organizací, a právě ta jsou tématem 

bakalářské práce. 

Téma mé bakalářské práce Problematika organizačního učení v podmínkách 

jednotřídní mateřské školy, její specifika a potenciál jsem si zvolila na základě své 

devítileté praxe ředitelky jednotřídní mateřské školy v obci Malá Veleň v okrese Děčín. 

V posledních pěti letech i já procházím změnami a to v celoživotním učení a vzdělávání se 

v oblasti školského managementu. Učím se zkvalitňovat „svou“ školu jako každý jiný 

ředitel, jen k tomu máme odlišné podmínky. Malé prostory, menší počet dětí a 

zaměstnanců, výborná spolupráce s rodiči a zřizovatelem jsou těmi nejlepšími výhodami 

organizace, která nemá překážky v „učení se“. 

Cílem je tedy pojmenovat konkrétní specifika, která vedou k proměnám školy, a 

procesy pro dlouhodobý rozvoj mateřské školy a potvrdit, zda má škola vysokou 

organizační kulturu, ve které dochází k organizačnímu učení jako každodenní projevy 

kvality a organizace. 

V první kapitole se zabývám historií školského managementu pomocí publikace 

Marie Fottové Příručka pro ředitelky mateřské školy (1970), která byla v některých 

otázkách řízení oporou na počátku mého působení v roli ředitelky. Popisuje jak vést a řídit 

celou mateřskou školu nejen po stránce jejích úkolů a povinností, ale především přiblížit 

smysl a podstatu procesů řízení a podnítit snahu o zdokonalování organizace. Téma 

organizačního učení je v ní popsáno tak, jak ho nyní popisují někteří autoři, kteří se 

zabývají přeměnami organizací v učící se organizace. Další kapitoly shrnují podmínky 
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úspěšného řízení, které přímo souvisejí se změnami v kvalitách škol, přibližují pojmy a 

vymezení konceptu učící se organizace a ve výzkumné části je analyzuji v konkrétní 

mateřské škole, kde působím jako ředitelka. Pro posouzení specifik jsem provedla 

dotazníkové šetření podobných jednotřídních mateřských škol v Ústeckém kraji, které mají 

nejvýše pět zaměstnanců. 
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1. MANAGEMENT V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

1.1 ZÁSADY ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY DO ROKU 1989 

Dobrých výsledků v práci mateřské školy může zajistit jen dobře sladěná a 

promyšlená činnost pedagogického a nepedagogického kolektivu.( Fottová,1970, s.10) Ve 

své příručce pro ředitelky uvádí, že řízení je „činnost vedoucího pracovníka uvědoměle a 

cílevědomě ovlivňující určitou skupinu lidí tak, aby dosahovala nějakého cíle a plnila 

určitou úlohu. V praxi jde vždy o konkrétní řízení, mající určitou specifiku závislou na 

povaze činnosti“ 

V řízení mateřské školy platí určité zásady, které se opírají o zkušenosti ověřené 

dlouholetou praxí a jsou velmi shodné s principy dnešní současné organizace, která se 

snaží uspět v procesech změn ve společnosti. 

Zásada cílevědomosti – ujasnit a stanovit hlavní cíl a jeho dílčí úkoly, které se jeví 

pro určité období jako nejdůležitější. Jasné a konkrétní cíle jsou předpokladem pro 

získávání pracovníků, kteří se s cíli ztotožní a budou je realizovat ve své práci. Lze hovořit 

tedy o stanovení vizí a jejich sdílení všemi členy v organizaci. 

Zásada soustavnosti – pravidelné a systematické činnosti, projevující se plánovitou 

a rytmickou prací ředitelky a všech pracovnic. Stanovení naléhavosti úkolů a určit jejich 

pořadí. Návaznost práci jednoho školního roku na druhý, návaznost v práci všech 

pracovnic, obzvláště učitelek. Ředitelka vytváří vhodné podmínky, předvídá a řídí změny, 

ke kterým ve škole dochází. Organizuje si svůj čas, rovnoměrně a účelně rozděluje úkoly. 

Dochází k delegování činností, práce je rozdělena dle schopností a kompetencí. 

Zásada řízení jednou osobou a účasti spolupracovníků – podstatou je demokratické 

vedení školy, které je mnohem úspěšnější než autokratické a liberální vedení. Projevuje se 

v celkovém způsobu jednání ředitelky se spolupracovníky, jejich odpovědnosti a 

pravomoci. 

Demokratické vedení napomáhá k vytvoření sladěného kolektivu, dobrého klimatu, 

vzájemné důvěry a podpory. Vytváří se podmínky pro učící se organizaci, podporuje vše 

pozitivní, připouští chyby a pomáhá ve vzájemné spolupráci. 

Fottová (1970) uvádí znaky tohoto demokratického vedení podle Pietrasinského 

(1964), které jsou v mnoha bodech shodné s dnešními znaky v úspěšné organizaci a dají se 

aplikovat v plné šíři i na řízení školy: 
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 Zaměstnanci v organizaci mají možnost se podílet na spolurozhodování 

 Ředitelka probírá s ostatními zavedení potřebných změn a respektuje jejich názor 

 Ředitelka vždy informuje pracovníky o problémech organizace, sděluje svoje 

záměry, stanoviska a s uznáním přijímá kritiku vlastních postupů 

 Ředitelka si vždy najde čas, aby své kolegyně vyslechla a informovala se, co cítí a 

myslí, podněcuje je ke sdílení svých myšlenek a názorů 

 Ředitelka podporuje způsob práce kolegyň, který navrhují samy a který považují za 

reálný a nejlepší 

 Ředitelka vede kolektiv ke sdílnosti, otevřeně diskutovat o správných postupech ve 

vzdělávání dětí i členů 

V publikaci se Fottová (1970) věnuje dalším významným zásadám řízení školy, 

které se dnes aplikují především v oblasti vedení lidí a řízení pedagogického procesu: 

Zásada individuální odpovědnosti – při řešení úkolů a rozhodování je důležité 

využití kolektivních zkušeností, ale také dbát na odpovědnost jednotlivých pracovnic, 

jejich kompetence a schopnosti. 

Zásada správné motivace – při vedení a řízení výstižně ovlivňovat členy kolektivu, 

aby pracovali odpovědně, iniciativně a s chutí. Tolerovat individualitu a různé myšlení, 

způsoby práce, zkušenosti – odhalit především silné stránky a vhodnou motivací je zcela 

uplatnit při práci. Nejlepší motivace je osobní příklad ředitelky, její plnění úkolů a 

vytváření podmínek pro práci ostatních členů organizace. 

Zásada náročnosti a individuálního přístupu – při zadávání úkolů jednotlivým 

pracovnicím uplatňovat jejich zdravou a reálnou náročnost, přihlédnout jejich možnosti, 

schopnosti a nadání. Požadavky musí být uvážené a splnitelné, musí být v souladu 

s rozvojem a ve prospěch organizace. 

Zvolení správné motivace, podpora kreativního myšlení, navazování neformálních 

vztahů mezi členkami v kolektivu, podpora důvěry a vhodné používání pochvaly a 

kontroly – posiluje autoritu ředitelky a dává pocit jistoty a sebevědomí. 

Předpokladem úspěšného vedení a řízení Fottová (1970) uvádí, že je ředitelka 

povinna vedle kontroly řešit také konfliktní situace, ke kterým dochází z mnoha příčin a 

právě ty musí analyzovat, nelze je mírnit nebo potlačovat. Musí použít nestrannost, 
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vynechat své emoce a řešit konflikty třeba i smyslem pro humor, který tlumí záporné 

emoce a pocity hořkosti. Je proto důležité, aby na pozici ředitelky byla silná osobnost, 

s kvalifikací, kterou si stále doplňuje, autoritou ve svém týmu, všestranných zájmů, tvořivá 

a s pedagogickým taktem. 

Fottová ve své příručce čerpala z literatury autorů, kteří publikovali 

v sedmdesátých, ale i v devadesátých a pozdějších letech například M. Cirbes, M. Jírová, 

Zd. Obdržálek, E. Opravilová, a další. Příručka byla dobrým průvodcem a rádcem 

základními povinnostmi ředitelky při řízení mateřské školy a svým obsahem velmi 

použitelná a určitým způsobem i průkopnická pozitivním přístupem k rozvíjející a učící se 

organizaci. Je tedy patrné, že manažerské přístupy, které dnes považujeme za moderní, 

byly teoreticky zpracovány již mnohem dříve, a to i v podmínkách socialistického 

Československa. Hodnota těchto poznatků zůstává nadále platná a s postupujícím 

společenským vývojem se stále aktualizuje. 
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1.2 PODMÍNKY ÚSPĚŠNÉHO ŘÍZENÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

Pokud chce být škola úspěšná, musí pracovat na své identitě, vytvářet ji a budovat, 

hledat nové myšlenky a pojmenovat vize a cíle, předvídat změny v různých oblastech a 

porozumět jejich souvislostem. Tyto úkoly nelze zvládnout bez týmové spolupráce, 

delegování pravomoci, komunikace a schopnosti rozhodovat, bez profesionálního vedení 

lidí, protože dnešní řízení není jen direktivní vedení, ale umění přesvědčit zaměstnance, 

aby společně pracovali na dosažení strategického cíle (Slavíková, 2008). 

Podle Bečvářové (2003, str. 41-45) pro dobré plnění své funkce potřebuje mít 

mateřská škola vytvořeny nezbytné podmínky – personální, materiální, finanční, 

kurikulární, bezpečnostní a hygienické, které jsou v souladu s obecně platnými právními 

normami, které tyto podmínky přesně definují (např. ústava, zákony, vládní nařízení, 

vyhlášky a další). Nedílnou součástí efektivního fungování školy je i řízení školy, utváření 

dobrého klimatu školy, součinnost s okolní a rodičovskou veřejností. 

Podmínky, které předurčují úspěšné řízení školy a zejména jejich plnění, jsou tedy i 

předpokladem učící se organizace, jsou aplikovatelné na všechny druhy mateřských škol, 

včetně jednotřídních, shrnuje Bečvářová (2003) takto: 

 Systém je dobře zkonstruován – jde o jasnou koncepci, vizi školy, kvalitní 

a funkční školní programy v  souladu s RVP PV, efektivní systém pravidel a organizačního 

zajištění v oblastech koordinování, kontroly, hodnocení, sebehodnocení, evaluace, jde i o 

schopnost přizpůsobovat se novým podmínkám a pružně řešit i odstraňovat nežádoucí 

jevy, má schopnost učit se a řešit konflikty. 

 Kvalitní personální vybavení – stabilní kolektiv, ředitel, pedagogové a 

ostatní personál mají odpovídající kvalifikaci a odbornou způsobilost, každý člen zná svou 

jasně písemně vymezenou pracovní náplň a své stanovené kompetence – odpovědnost, 

povinnosti i práva. Každý zná a užívá metody práce, zná rizika, styl jeho práce odpovídá 

potřebám a zájmům předškolních dětí. 

 Dobré klima – celá organizace zná cíle i fungování systému, členové 

kolektivu se v úzké vazbě na rodiny dětí i na děti samé co nejvíce podílejí na tvorbě, 

realizaci i vyhodnocování ŠVP a s ním související činnosti. V mezilidských vztazích 

převládají morální zásady, zdravá soutěživost, ochota ke spolupráci, seberealizační vztahy, 

otevřená komunikace, zdroje konfliktů a rozporů jsou minimální. 
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 Dobře sladěné nástroje řízení – veřejná, jasně vymezená a všemi 

přijímaná organizační pravidla a kritéria, systém vnitřního a vnějšího hodnocení a evaluace 

i sebehodnocení jsou efektivní, hodnocení a odměňování jsou systematické, spravedlivé a 

motivující k další práci. 

 Dobře fungující nadřízené okolí – formy a prostředky řídícího zasahování 

směrem dolů jsou předem známy, kontinuálně funguje navazující povinné vzdělávání 

v základní škole. Záměry zřizovatele i ostatních nadřízených úřadů (krajů) jsou v souladu 

se státní politikou v oblasti předškolního vzdělávání. 

 Dobré technické vybavení – má odpovídající pracovní prostory, 

organizační, výpočetní, komunikační techniku. Je vytvořeno podněcující věcné a funkční 

prostředí podporující přirozenou aktivitu, zvídavost a samostatnost dětí, je zajištěna 

bezpečnost, duševní i fyzická hygiena, správná životospráva, vhodné složení jídelníčku, 

využívaný pitný režim, dostatečný prostor pro pohyb, průběžně inovované vybavení 

doplněné pracemi dětí, vybavenost a funkčnost školní zahrady. 

 Správná orientace na zákazníka – potřeby, preference, obliba a zájmy 

zákazníka jsou rozhodujícím kritériem pružné orientace při rozhodování, respektování 

zájmu a potřeb rodiny, aktivní spoluúčast rodiny, partnerské vztahy a také jde o public 

relations – vnější vztahy s odborníky, základní školou, zřizovatelem a sponzory. 

 Zajištěna efektivita a inovace – rychlé přizpůsobování změnám, přijímání 

a zavádění inovací vhodných pro konkrétní mateřskou školu - programových materiálů, 

metod práce, stylu řízení, kontroly a hodnocení, podmíněných jejich pozitivním přijímáním 

všemi členy kolektivu včetně rodičů. 

 Kvalita spolupracovníků – vytvoření kvalitního, stabilního, výkonného, 

kvalifikačně připraveného a odborně kompetentního týmu, otevřenou a oboustrannou 

komunikaci, vzájemnou podporu, kooperaci a spravedlivé odměňování podle aktivity, 

tvořivosti i kvality dosažených výsledků. 

 Kvalita vedení pracovníků – odborné schopnosti ředitelky a její styl řízení, 

její charakterové a osobnostní vlastnosti, dovednost být zásadovým a důsledným vůdcem 

kolektivu, který svým příkladem vede zaměstnance k potřebné spolupráci, společnému 

zájmu a cílům. 

 Využívání manažerských postupů – dobrá orientace na měnící se 

podmínky, dobrá analýza možností školy, ucelenou vizi, jasné a funkční řízení uvnitř 
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školy, kvalitní spolupráci s rodinou, prosazování se na veřejnosti výsledky dětí. Jde také o 

zkvalitňování vnějších vztahů a o informování veřejnosti – inzerce a reklamy. Používání 

manažerských dovedností i ostatními členy týmu (pedagogové a ostatní zaměstnanci) – 

monitorování, programování, projektování a organizování, vyhodnocování, sebereflexi a 

velké schopnosti spolupracovat s ostatními zaměstnanci, rodiči dětí i s dalšími partnery a 

odborníky. (Bečvářová, 2003, s. 41-5) 

K dosažení těchto podmínek je nezbytné, aby se ředitelka profesně rozvíjela nejen 

v oblasti výchovy a vzdělávání, ale především v novém stylu řízení – různými formami 

vzdělávání, povinnost absolvovat funkční studium pro ředitele a další studia na vysoké 

škole (např. obor školský management). Měla by se zdokonalovat v těchto základních 

manažerských dovednostech: 

Organizování – stanovit strukturu organizace a její potřeby personálního obsazení, 

jasně vymezit odpovědnosti a kompetence, rozhodování, způsob kontroly, využít 

potenciálu každého pracovníka, jeho předností, nedostatků a možného rozvoje. 

Vedení a motivování – lepší výkony podřízených ovlivní pouze osobní příklad 

ředitelky, nepřetržitý kontakt s lidmi, využití jejich schopností v týmové práci a 

podporovat je v jejich odborném růstu a vzdělávání, zajistit přenos informací a účinné 

uplatňování v praxi a ve prospěch mateřské školy, oceňovat zkušenosti všech celého 

kolektivu. Vytvářet kvalitní podmínky pro komunikaci s ostatními partnery školy. 

Kontrola, hodnocení, evaluace – průběžné vyhodnocování všech postupů práce, 

pro zpětnou vazbu, která je potřebná pro zjištění efektivity a případné korekce některých 

činností a procesů v praxi. 
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Ředitelka 

Učitelka Školnice 

Ředitelka 

Zástupkyně 
ředitelky 

Učitelky Uklízečky 
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Kuchařky Pomocné  

1.3 PODMÍNKY A SPECIFIKA ŘÍZENÍ V JEDNOTŘÍDNÍ 

MATEŘSKÉ ŠKOLE 

Plnění podmínek řízení v jednotřídní mateřské škole je ve všech bodech shodné 

s ostatními většími školami, jen je ředitelka tohoto zařízení vykonává s omezeným počtem 

pracovnic. Často se stává, že ředitelka vykonává během dne i několik profesních rolí 

najednou (ředitelku, učitelku, uklizečku, školnici a kuchařku). Tuto skutečnost zobrazuje 

organigram jednotřídní mateřské školy na obrázku č. 1. Díky následujícímu organigramu 

vícetřídní mateřské školy na obrázku č. 2 se nám nabízí porovnání obou druhů zařízení, 

kde jsou jednoznačné vazby mezi podřízenými a nadřízenými. 

Práce ředitelky se zásadně liší od ředitelky vícetřídní mateřské školy ve stylu řízení. 

Ředitelka upřednostňuje rychlejší a přímou cestu k cíli, využívá dostupných vnějších 

zdrojů – vlastní i rodinu kolegyň, rodiče a přátele školy, zřizovatele a další spolupracující 

subjekty. Činí rychlá rozhodnutí, mnoho situací se učí řešit i s ostatními, není tedy 

problémem delegovat spousty řešení již podobných událostí. Nelze však delegovat úkoly 

z oblasti financování školy a v rozhodování ve správním řízení (přijímání dětí a 

ukončování docházky dětí), z toho vyplývá, že má ředitelka větší množství administrativy 

a je velkou měrou zatížená i rozsahem přímé vyučovací činnosti (nařízení vlády č. 75/2005 

Sb.). Rozhodující pro stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti je počet 

tříd v mateřské škole, kdy např. při 7 a více tříd má ředitelka 17 hodin. V jednotřídce je to 

Obrázek 2 - Organigram - Jednotřídní mateřská škola 

Obrázek 1 - Organigram - Vícetřídní mateřská škola 
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24 hodin, také je obvyklé, že tu není stanovena žádná zástupkyně, je to především 

z důvodu menšího objemu financí ze státního rozpočtu. 

Nepočetný kolektiv má spousty výhod. Ředitelka má možnost rychle vyslechnout 

názory a nápady spolupracovnic (učitelky a provozních zaměstnanců), které zná blíže a 

dokáže odhadnout jejich dovednosti a schopnosti, snadněji tedy s nimi řídí diskusi. Panuje 

zde většinou dobré pracovní klima, důvodem je intenzivní kontakt a lepší osobní 

komunikace než je ve větším zařízení. Kratší úvazky se mohou doplňovat dalšími 

profesními pozicemi, jako např. učitelka s úvazkem 0,8 má ještě úvazek v jídelně jako 

vedoucí stravování 0,25 nebo školnice s úvazkem 0,75 a další v jídelně 0,25 jako kuchařka. 

Zaměstnanci to vítají, mají totiž dostatek finančního ocenění a mají více příležitostí se 

zdokonalovat. Pokud zastupují nepřítomného, nemají problémy s vykonáváním činností, 

které jinak vykonává jejich kolegyně. Ředitelka má také větší přehled o vzdělávací a 

výchovné činnosti a při tvorbě kurikula je v postavení kolegyně než nadřízené a je 

koordinátorem v týmu.(Průcha, 2009) 

Na druhé straně je velikou nevýhodou menšího počtu pracovnic při nepřítomnosti 

někoho z týmu. Přísloví „víc hlav víc ví“ je opravdu na místě, je proto důležité, aby 

zbývající členové vykonávali v průběhu nepřítomnosti své pracovní poslání často nad 

rámec svých povinností. Dochází k tomu z důvodu nemoci, účastí na vzdělávacích 

seminářích nebo různých studií ve zvyšování a doplňování kvalifikací pedagogů. Vždy jde 

o uvážené rozhodnutí ředitelky, jak tyto situace bude řešit, samozřejmě v souladu se 

zákony a potřebami organizace. 

Nejdůležitější podmínky, které ovlivňují kvalitu jednotřídní mateřské školy, je 

možno shrnout do vnitřních a vnějších podmínek, shodných, jak je uvedeno v předchozí 

kapitole: 

Vnitřní podmínky: 

 Ředitelka uplatňuje odpovídající styl řízení (často situační), je vůdcem kolektivu, 

svým příkladem strhává ostatní ke spolupráci a sdílení zkušeností, má charisma, přímo se 

podílí na dobrém klimatu školy – vytváří bezpečné místo pro děti a zaměstnance 

 Podporuje zaměstnankyně ve vzdělávání samostudiem, semináři, kurzy, s ohledem 

na chod školy 

 Ředitelka má odpovídající vzdělání, disponuje kvalitními odbornými schopnostmi, 

charakterovými a osobnostními vlastnostmi 
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 Škola má jasně stanovenou vizi a svou prioritu (rodinné prostředí) 

 Má jasný, funkční ŠVP, plánování, projektování, programování a hodnocení se děje 

ve spolupráci a přítomnosti všech zaměstnanců téměř kdykoliv 

 Je vyžadována vysoká zodpovědnost za svou vykonanou práci, v péči o svěřené 

prostory a majetek a bezpečnost dětí a okolí (sebereflexí, autoevaluací a hodnocením) 

 Změny, které přichází z vnějšího i z vnitřního prostředí jsou důkladně všemi 

analyzovány a důsledky ze změn jsou lépe přijímány, když je pochopen užitek 

 Klima školy má také důležité místo a je důležitou součástí kultury školy, atmosféra 

a prostředí je velmi přátelské a na dobré úrovni, podílí se na ni i rodiče 

 Stabilita malého pracovního kolektivu je postavena na vzájemné důvěře, 

porozumění, ochotě spolupracovat a také na hodnotách každého člena, chybějící 

kvalifikace není překážkou, důležitější jsou schopnosti a zkušenosti 

 Konflikty a různá nedorozumění se řeší hned a většinou s pozitivním přístupem, 

motivací je vhodné delegování a důležité úkoly 

Vnější podmínky 

 Dobré vztahy s rodiči, které jsou založené na důvěře, oboustranné vstřícnosti, 

otevřenosti, komunikaci, jejich aktivity (spolupráce a jednotnost ve výchově a vzdělávání 

dítěte, drobné opravy a dary, účast na akcích apod.) 

 Kvalitní vzájemná spolupráce se zřizovatelem se především odvíjí od kvality 

mezilidských vztahů, společného zájmu o úspěšnou a dobře fungující školu 

 Získávání dalších partnerů založené na spolupráci (partnerské mateřské školy, 

základní škola, místní spolky a firmy apod.) 

Nepočetný kolektiv jednotřídní mateřské školy má výhodu v tom, že je vše uvnitř 

organizace přehledné a průkazné – kvalitní plánování a znalost cílů a způsobu, jak jich 

dosáhnout. Procesy, které uvnitř probíhají, jsou viditelné i ve vnějším okolí – soudržnost 

kolektivu, bohatý program a kvalita ŠVP, spolupráce se zřizovatelem a rodiči je na dobré 

úrovni a je velikou prioritou školy. Dochází ke zjišťování efektivity rychlejším způsobem 

než ve větších zařízeních, jen je potřeba vše zaznamenávat formální stránkou. 
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2. CESTA K UČÍCÍ SE ORGANIZACI 

2.1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ORGANIZAČNÍHO UČENÍ 

Organizace i jednotlivci se učí neustále, lidé jsou podporováni ve zvyšování a 

doplňování jejich kvalifikací, ale to neznamená, že vysoká úroveň různých školení a 

dosažená vzdělání napomáhají k větší efektivitě organizace. Individuální učení je zde 

podporováno a jde především o to, aby lidé své znalosti a dovednosti uměli v organizaci 

předat i ostatním členům, tak dochází k organizačnímu učení (Tichá, 2007, s. 15-20). 

Autorka uvádí, že k tomuto nejefektivnějšímu učení dochází na pracovišti, je podporováno 

sociálními interakcemi a nejdůležitějším předpokladem jsou nepsané zvyky, intuice, 

úsudky, zkušenosti a selský rozum jako skrytý zdánlivý chaos v každodenních činnostech. 

Získávání znalostí je cestou k tomu vědět proč a získávání dovedností je vědět jak. 

Učení je proces neustále se opakujících cyklů, kde se znalosti získané neztrácejí, ale 

ukládají do paměti. V těchto cyklech je původní znalost využívána jako předpoklad, 

představa a názor na danou věc. Tento soubor předpokladů je nazýván mentálním 

modelem, který určuje, jak se člověk cítí, jak co vnímá, co vidí, slyší, čemu věnuje 

pozornost. Během cyklu učení se v organizaci se člověk učí realizovat rutinní úkoly, aniž by se 

nad nimi nějakým způsobem pozastavoval a přemýšlel nad vlastním úkolem. Pokud začne 

člověk sdílet své znalosti a zkušenosti (know how i know why), tak dochází k organizačnímu 

učení a organizace se tak právem stává učící se organizací. 

Daniel Kim (cit. dle Tiché, 2007, s. 17) uvádí ve svých teoriích, že učení je neustále 

opakující proces skládající se z několika fází: 

 na pracovišti získáme konkrétní zkušenost, prožitek 

 tuto zkušenost přijmeme a snažíme se porozumět - co a proč se stalo 

 na základě této reflexe vytváříme zobecněné koncepce, význam události 

 tyto koncepce testujeme v praxi a získáváme tak nové zkušenosti 

 tento cyklus opakujeme 

Ve školství by mohl tento proces učení být velmi využíván, především proto, že 

pedagogové dobře komunikují, spolupracují a sdílejí informace a nápady. Také se dobře 

orientují v různých formách informací – používají různé příručky, plány, zprávy, 

poznámky apod. Podstatná část informací je však nezaznamenatelná a je pro organizaci 
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jedinečná, svou kolektivní pamětí nenahraditelná a pro úspěch organizace dosti důležitá.  

Principem učení se z vlastních zkušeností se zabýval i David A. Kolb a propracoval 

teorie několika autorů v 70. letech. Učení prožitkem je zkušenost nejlépe využita tehdy, 

pokud je skupinou využívána pro plánování dalších činností (Wiki.rvp.cz). Kolbův cyklus 

je široce přijímán a využíván při rozvíjení dovedností a akčních teorií – efektivního řešení 

určitého úkolu. 

 

Obrázek 3 - Kolbův učební cyklus
1
 

Čtyři způsoby učení se v Kolbově učebním cyklu vytvářejí čtyři fáze učení a 

zpravidla se nazývá akční učení nebo zkušenostní učení, obvykle začíná konkrétní 

zkušeností a považuje se za nejefektivnější způsob učení se. Z kombinací těchto způsobů 

učení vyplývá řada stylů seberealizace lidí a jejich způsoby učení se, které jim nejlépe 

vyhovuje: 

 Lidé, kteří rádi rozebírají a diskutují o konkrétní zkušenosti, mají rádi diskuse, 

hraní rolí a brainstorming. 

 Lidé, kteří rádi na základě údajů nebo informací vytváří teorie a nezajímá je jejich 

využití v praxi, mají raději přednášky a školení. 

 Lidé, kteří potřebují spojit teorii s praxí, využívají praktická cvičení a případové 

studie. 

                                                           

1 Zdroj: www.transformace.cz 

Konkrétní 
zkušenost 

Uvážlivé 
pozorování 

Abstraktní 
teoretizování 

Aktivní 
zkoušení 
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 Lidé, kteří jsou raději v praxi, jsou akční, lépe se naučí metodou pokusu a omylu, 

více jim vyhovují otevřené problémy a hry na řešení problémů, které lze simulovat. 

(Transformace) 

Pro názornost akčního učení je možné použít tento model, který popisuje proces 

odvíjející se ve spirále. Každá zpracovaná zkušenost nebo zážitek nám umožní pochopit 

další následující informaci. 

 

Obrázek 4 Kolbův učební cyklus - akční učení2 

Tichá (2005) ke konceptu učící se organizace a organizačního učení uvádí několik 

základních vlastností z poznatků řady autorů: 

Učící se organizace nejsou soustředěny pouze na učení - snaží se rovněž dosahovat svých 

cílů 

Na prvním místě je konkurenceschopnost organizace a neustálá adaptace na změny 

prostředí. 

Organizační učení je spojeno s učením jednotlivce - není jím však limitováno 

Učení jednotlivých členů není jen záležitostí samostatného projevu, ale myšlenky a 

znalosti jsou sdíleny, jsou zobecněny, předávány k užití a mají dopad na celou organizaci. 

K učení dochází prostřednictvím řady drobných neúspěchů 

Menší neúspěchy podporují učení a mají pozitivní přínos ve schopnosti vyhledávat 

informace, rozeznávat problémy, důkladnou přípravu a poučení se z chyb. Příjímání 

informovaného rizika je podporováno a není trestáno. 

                                                           
2 Zdroj: www.ceskacesta.cz 
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2.2 VYMEZENÍ POJMU UČÍCÍ SE ORGANIZACE 

Nový koncept managementu, který významně zasáhl do proměny řízení organizace, 

byl rozpracován již v roce 1990 v USA. Principy učící se organizace byly využívány 

především v ziskovém sektoru, nyní jsou velmi úspěšně aplikovány i v neziskových 

organizacích jako jsou školy a další školská zařízení. (Slavíková, 2008) 

Pojem učící se organizace se pokoušela vymezit řada autorů: 

 „…můžeme vytvořit učící se organizace, v nichž lidé nepřetržitě 

rozšiřují své schopnosti dosahovat výsledků, po nichž skutečně touží, kde se věnuje 

péče novým a objevným způsobům myšlení a kde se lidé neustále učí, jak se 

společně učit. Učící se organizace jsou možné nejen proto, že učit se je naší 

přirozeností, ale i proto, že se učíme rádi.“(Senge, 2007, s. 21-22) 

 „Učící se organizace je tedy taková organizace, kde se zaměstnanci 

dobrovolně snaží neustále rozšiřovat své vědomosti a dovednosti, potřebné pro 

budoucí úspěšnost organizace.  (Slavíková, 2008, s. 40) 

 Burgoyne a Boydell (cit. dle Tiché, 2005, s. 58) poukazují na 

rozvojový potenciál všech členů organizace se zaměřením na rozvoj organizace 

samotné jako na podobnost živého organismu, sjednocující učení všech lidí v 

organizaci. Podávají tuto kratší definici, kdy podle nich je „organizací, která 

podporuje učení všech svých členů a která se na základě učení postupně 

transformuje.“ 

 Dixon (cit. dle Tichá, 2005, s. 59) tvrdí, že učící se organizace „… 

využívá záměrně proces učení  na úrovni jednotlivce, skupiny i systému jako celku 

k postupné transformaci organizace ve směru, který ve zvýšené míře uspokojuje 

zájmové skupiny.“ 

 Dalin, Rolff a Kleekamp (cit. dle Pol, 2007, s. 63) se zabývají 

myšlenkami učící se organizace a organizačním učením ve školství, uvádějí „ Škola 

je jednotkou změny, neboť je to jediné místo, kde se setkávají požadavky společnosti 

a očekávání a učební potřeby žáků a učitelů. Každá škola je jedinečná. Musí se 

naučit jak se učit. Cílem je učící se organizace, která je schopná tvořivě reagovat 

na změny prostředí, je schopná realizovat kurikulární změny přímo ve školách, 

rozvíjet zaměstnance a poskytovat jim supervizi, rozvíjet týmy stejně jako řízení a 
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organizaci a, v neposlední řadě organizace, která má institucionalizované procesy 

stálého hodnocení školy“. 

2.3 PĚT DISCIPLÍN UČÍCÍ SE ORGANIZACE 

Škola se může stát učící se organizací za splnění určitých podmínek, osvojit si a 

zvládnout pět disciplín, které formuloval Senge ve své knize – Pátá disciplína. Oblasti 

učení byly vytvořeny samostatně, ale zároveň spolu souvisejí a každá je významná pro 

ostatní a všechny spojuje pátá disciplína – systémové myšlení. Konceptem učící se 

organizace ve školství se zabývalo již mnoho autorů, Slavíková (2008) uvádí pro školy 

disciplíny v tomto výkladu: 

1. Mistrovství v oboru: 

Učitelé se stávají mistry ve svém oboru, neustále zvyšují svou odbornost, 

prohlubují své vlastní vize, zdokonalují se v moderní technologii, usilují o svůj osobní 

rozvoj a schopnost vnímat reálnou skutečnost, pojmenovat to, co je opravdu důležité. 

2. Mentální modely: 

Učitelé umí rozpoznávat díky své reflexi, jaké použijí metody práce, rozpoznají i 

nefunkční postupy a jsou schopni se domluvit při rozdílných názorech na svět nebo 

politiku. Podporují kolektivní myšlení – zapojí se celá organizace i děti a dokážou přijímat 

kritiku od druhého. Je podporováno větší uplatnění fantazie a intuice. 

3. Sdílení vizí: 

Na společné vizi, kterou všichni ve škole znají, se podílí každý učitel a ostatní 

zaměstnanci a také žáci, rozumí jejímu obsahu a podporují ji. Znají své role a kompetence 

ve výchovně vzdělávacím procesu a podávají dobré výkony. Společně plánují a podílí se 

na rozvoji školy, jsou ochotni experimentovat a podstupovat rizika. 

4. Týmové učení: 

Kolektiv pracuje jako tým, je zde veliká podpora ve výměně znalostí a vědomostí, 

dovedností a zkušeností. Dochází k účelnému sdílení pomocí dialogů a diskusí, je 

podporována důvěra a ochota. Tým se navzájem podporuje, komunikuje a spolupracuje. 

Neustálé změny v procesech organizace jsou pohonem k lepšímu výsledku a na základě 

učení se ze zkušeností a poučení se z chyb. 

5. Systémové myšlení: 
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Je to nejdůležitější disciplína, protože spojuje všechny předchozí disciplíny do 

dynamického systému s vnitřními vazbami a způsoby chování, spojuje je do soudržného 

celku teorie a praxe. Schopnosti vedení školy vnímat úsilí a problémy jako celek 

systémově. Změny ve škole spočívají především v oblasti kurikulární a také ve změně 

myšlení i postojů lidí. Ředitelka rozvíjí a podporuje v kolektivu schopnost rozpoznávat 

vzájemné vztahy, vidět a chápat celky, vnímat svou odpovědnost a zaměřovat se na 

dlouhodobé události. 

Systémové myšlení umožňuje pochopit všechny hlediska učící se organizace – 

toho, jak lidé chápou sebe sama a svět, ve kterém žijí a jak také mohou měnit a vytvářet 

svou skutečnost. 

„Podstatou učící se organizace je změna myšlení – přechod od vnímání sebe sama 

jako bytosti oddělené od světa k pochopení své spojitosti se světem, od vnímání problémů 

jako nepříjemností, jež nám působí někdo jiný, nebo něco jiného někde v nás, k poznání, 

jak naše vlastní jednání vytváří problémy, které zakoušíme.“(cit. dle Senge, 2007, str. 30) 

 

2.4 CHARAKTERISTIKA UČÍCÍ SE ORGANIZACE 

Tichá (2005) uvádí 10 postupových obecně doporučovaných kroků, které jsou 

návodem pro vytvoření učící se organizace a které se vzájemně prolínají a přímo spolu 

musí i souviset: 

1. Vyhodnoťte učení podporující kulturu vaší organizace 

Pomocí dotazníku nebo i formou diskuse (dle velikosti skupiny) lze zjistit, jak jsou 

pracovníci schopni zhodnotit stav organizace jako celku. Jsou označeny slabé a silné 

stránky organizace a nedostatky v podpoře učení se. Členové kolektivu se mohou učit lepší 

komunikaci s partnery školy a hlavně s rodiči, pokud je problém zrovna tady. 

2. Podporujte vše, co je pozitivní 

Je potřeba změnit přístup lidí, respektovat jejich individualitu, získat podporu 

všech, vést je k pozitivnímu a konstruktivnímu myšlení. Pro takovou změnu je nutné 

vytvořit dobrou atmosféru, používat pochvaly a „dobré zprávy“. Projevovat členům úctu a 

užívat osvědčené metody – cílem je vytvořit svůj způsob chování, který napomáhá ke 

sdílení zkušeností a informací (podělit se o své nápady i s provozními zaměstnanci). 
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3. Posilujte v lidech pocit bezpečí 

Pocit bezpečí podporuje snahu objevovat nové a experimentovat. Vlastní iniciativa 

neohrozí pracovní pozici a je zcela využívána, z případných chyb není nikdo obviňován a 

zesměšňován – naopak slouží k učení. 

4. Odměňujte ochotu riskovat 

Chybování je lidské a navíc slouží k posunu dopředu. Příjímání rizika a 

zodpovědnosti vede k důvěře, lepší komunikaci, sebevědomí a kreativity členů týmu. 

5. Pomáhejte lidem ve vzájemné spolupráci 

Pořádané společné akce a projekty poodhalí možnosti každého člena týmu. Dochází 

k jejich sebehodnocení, určení různých znalostí a dovedností jednotlivých členů a také jak 

tyto schopnosti lépe využívat. Každý člen svými zkušenostmi obohatí činnosti týmu 

(ředitelka komunikuje, koordinuje a učitelka s ostatními zabezpečují průběh). 

6. Uveďte učení v život 

Sdílení nových informací ze školení a kurzů pedagogů ostatním členům týmu. 

Zhodnotit přínos a aplikovat je do praxe v rámci možností školy (např. zpracování 

odpadových surovin – výrobky z PET lahví).  

7. Formulujte vizi 

Společné sdílení informací o své škole, její historie, problémy, úspěchy, vývoj a 

vliv vnějšího okolí. Spoluúčast všech členů na formulaci vizí napomáhá lépe dosahovat 

úspěchy a dochází k synergii v týmu. 

8. Uveďte vizi v život 

Převaha vůdcovských dovedností ředitelky než schopností manažera. Dobrý vůdce 

by měl měnit svůj styl řízení podle aktuální nebo měnící se situace. 

9. Propojte systémy 

Propojení systémů určuje způsobilost organizace stát se učící se organizací, která 

zpracovává informace z každodenních i dlouhodobých aktivit s cílem učit se, růst a rozvíjet 

se. Je dobré si vytvořit své vlastní systémové teorie, které stojí na těchto principech – 

paměť – účel – pravidla – trvalé zlepšování – zpětná vazba – lidské chování je 

součástí systému. Dobře navržené systémy tedy musí mít nejen schopnost se sami učit, ale 

zároveň podporovat učení jednotlivců. Podporovat společné akce s rodiči a dalšími přáteli 
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školy, pořizovat jakékoliv záznamy a také je i hodnotit. 

10. Realizujte koncept 

Poslední, nejnáročnější krok je pro ředitelku mateřské školy zkouškou 

manažerských dovedností a schopností vést lidi a zároveň řídit procesy a systémy. V 

závěru se musí všechny tyto jednotlivé kroky propojit a společně směřovat k vytyčenému 

cíli (např. při projektech v ŠVP nebo při různých akcí - Olympiáda MŠ). Úspěšnost 

součinnosti všech procesů učení je závislá právě na schopnostech ředitelky a na ochotě 

celého kolektivu podílet se na rozvoji daného úkolu. Zapojení rodičů dětí je také velikým 

přínosem, i oni mají zájem na tom, aby jejich dítě bylo spokojené. Stávají se tak 

rovnocennými partnery a bez jejich podpory nelze malé zařízení zkvalitňovat. 
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3. ŠKOLA JAKO UČÍCÍ SE ORGANIZACE 

3.1 STYLY A MODELY ORGANIZAČNÍHO UČENÍ VE ŠKOLE 

Organizace by měla mít jasné představy o tom, jaké zdroje pro učení použije, aby 

zvolené modely a styly byly pro ni co nejefektivnější, je třeba vždy přihlédnout k 

charakteru cílů, kterých chce organizace dosáhnout a posoudit také své možnosti. 

Pol (2007) uvádí, že organizační učení má přímou souvislost s vedením a řízením 

školy a že její rozvoj probíhá pod vlivem mnoha faktorů – poukazuje na vztah různých 

úrovní a modelů učení: 

Učení s jednou smyčkou – škola se zaměřuje na řešení problémů změnou strategie, 

aby byl dosažen požadovaný výsledek, nemění teorie a hodnoty, na kterých staví účinnost 

existující praxe v organizaci. Neřeší příčiny problémů, které byly původně důvodem pro 

změnu.                                                                                             Děláme věci správně? 

V lepší komunikaci a informovanosti o dění v MŠ je dobré zavést zasílání 

důležitých informací rodičům dětí po e-mailu. 

Učení se dvěma smyčkami – škola řeší změnou zásadní hodnoty i teorie a dochází 

ke změně stávajícího nastavení, rozvíjí nové vize a cíle. Jde o změnu kvalitativní, ale chybí 

souvislost s novou situací.                                                             Děláme správné věci? 

Zasílanou informaci je potřeba zasílat i ostatním zaměstnancům, aby byla daná 

informace sdílena všemi v MŠ, nedochází tak k mnoha nedorozuměním typu „ my to 

nevěděli“. 

Učení se třemi smyčkami – probíhá jen u škol, které mají rozvinuty předchozí dvě 

úrovně učení – snaží se učit, jak se učí. Průběžně realizují evaluaci pracovních procesů, 

provádí analýzu úspěchů i nezdarů a hledají nové cesty k vyšší kvalitě. Škola se snaží 

pochopit, jak sama poznává a mění svou praxi.    Podle čeho rozhodujeme, co je správné? 

Přijímat od rodičů a ostatních zaměstnanců MŠ sebereflexi, je nutné činnosti 

provádět v souladu s potřebami dětí, rodičů a ostatních partnerů školy (např. změna 

termínu, či místa nebo činností) a průběžně při každodenních setkáních řešit a přijímat 

nové návrhy či korekci činností. 

Tichá (2005) uvádí k modelu učení se smyčkami jako jeho paralelu nižší a vyšší 

úroveň učení touto teorií: 
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 K učení dochází od jednoduchého ke složitému. 

Nižší úroveň se odehrává v rámci dané organizační kultury a stanovených pravidel, 

dochází k zefektivňování současných postupů a dovedností pomocí chování. 

Vyšší úroveň učení vede ke změně pravidel a norem pomocí poznání. 

 

Podle stylů učení si může organizace volit možné způsoby, jak nejlépe podporovat 

učení jednotlivců i celé organizace jako celku. Tichá (2005) je shrnuje tímto výkladem: 

 Organizace se učí ze dvou základních důvodů: vyhledávání nových příležitostí 

nebo využívání stávajících 

Škola se snaží budovat konkurenční výhodu v okolí experimentováním s novými 

postupy, kompetencemi a procesy inovace. Využívá stávající ke zdokonalení a rozšíření 

s nízkými náklady a rychlou návratností. Vhodná je doplňková činnost. 

 Organizace se učí ze dvou základních zdrojů: z vlastní zkušenosti a ze zkušenosti 

ostatních 

Nestačí se jen spoléhat na své vlastní zkušenosti (experimentování, akční učení), 

možností jsou i zkušenosti, které škola neprožila. Vhodnými metodami jsou pozorování, 

přebírání zkušeností získáním a náborem pracovníků, prostřednictvím poradců a 

vzdělávacích institucí. Je také vhodné použití pozorování, benchmarkingu (jak to dělají 

podobné organizace), imitací stejných procesů. K tomu nejsou potřeba žádné finanční 

náklady. 

Cílem je získat vynikající kompetence pro své členy, aby mohli své nové znalosti 

kvalitně zařadit do procesů. Pomocí nových myšlenek zaměstnanců, zkouší organizace 

realizaci řízeným experimentem. 

Benchmarking – žádné kopírování, ale převzetí nejlepších praktik z okolního 

prostředí, jsou již osvědčené a urychlují dobré výsledky. Při různých setkáních, kterých je 

v programu mateřské školy dosti, je velice přínosné sdílení informací. 

Trvalé zlepšování – škola se v tomto případě učí trvalým zlepšováním stávajícího 

za pomocí svých zaměstnanců, kteří využívají svých vlastních zkušeností a příležitostí. 

Dostupné jsou především zajímavé články v různých časopisech, internetové stránky 

výtvarných technik nebo i činnosti partnerských mateřských škol. 
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3.2 ŘÍZENÍ ŠKOLY JAKO UČÍCÍ SE ORGANIZACE 

Znakem učící se organizace z hlediska řízení je delegování pravomocí a spoluúčast 

členů na rozhodování, zdokonalování a učení se. Pro ředitele školy je důležité z hlediska 

stylu řízení kvalitně pracovat ve všech jeho kompetencích – jako manažera, lídra a 

vykonavatele při procesu zavádění učící se organizace. Musí plnit všechny tři role velmi 

kvalitně a aktivně s těmito důležitými kroky k přeměně v učící se organizaci, které 

formuluje Slavíková (2008) ve svém příspěvku v časopise Orbis scholae: 

 ředitel jako lídr musí vytvořit potřebnost proměny školy tak, aby o 

naléhavosti změny byli přesvědčeni všichni zaměstnanci a změnili tak své 

dosavadní pracovní zvyky a chování 

 důležitá je především komunikace, seznámit zaměstnance 

s výhodami, ale také s riziky. Správně vedená komunikace vytváří u zaměstnanců 

jejich potřebnost, zapojení se „srdcem i mozkem“ a že je mnoho příležitostí 

v uplatnění jejich práce i jejich návrhů na řešení 

 je potřeba vytvářet skupiny lidí, kteří využívají svá mistrovství a 

budou se spolupodílet na změnách, zapojit zkušené i méně zkušené kolegy 

 dalším krokem je strategické řízení, vytvořit jasnou a 

srozumitelnou vizi, kterou podporují všichni v organizaci 

 důležitá je změna od řízení jednotlivce a skupiny k vedení týmů, 

podporovat projektové dny, průřezová témata a koncepčně zpracovaná vlastní 

hodnocení školy 

A právě vlastní hodnocení či autoevaluace napomáhá k odhalení nedostatků a chyb. 

(Vašátková, Prášilová, 2007, s. 7) Ve své studii shrnují obavy a strach škol z toho, že se 

jejich chyby i nedostatky odhalí a zveřejní. Podstatou vlastního hodnocení je princip 

nastavování si zrcadla sama sobě, své práci, a to na úrovni jedince i celé organizace. Jde o 

dovednost učení se z poznání sebe sama, ze svých předností a chyb, je to učení 

z předchozích zkušeností, jde také o kolektivní odpovědnost všech zaměstnanců. Přiznání 

si svých chyb a dále s nimi pracovat, je podstatou učící se organizace. 
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3.3 KONCEPT UČÍCÍ SE ORGANIZACE VE ŠKOLE 

Pokud chce škola úspěšně vykonávat své poslání, ke kterému je předurčena, je 

zapotřebí vnímat požadavky hlavně z vnějšího okolí a vyvíjet se správným směrem. 

Zkvalitnit a rozvíjet podmínky pro učící se organizaci, zavést nové způsoby myšlení a 

poskytovat vhodné prostředí. Strategií je proto změna pohledu na vzdělávání pracovníků 

ve škole, účinně využívat rozmanitost učení jedinců i kolektivu. Předpokladem je ochota se 

zapojit a vědomě se podílet na sebevzdělávání, rozvíjení svých schopností a nést 

zodpovědnost za svůj osobnostní rozvoj. 

Koncept učící se organizace je ve školách pozitivně a rychle přijímán především 

proto, že je dobrou šancí na řešení problémů, které souvisejí s reformou ve školství. Školy 

jsou význačné určitým druhem chování svých pracovníků (Pol, 2007, s. 63-64): 

 do centra pozornosti staví žáky a mnohostrannou podporu jejich učení, různými 

způsoby rozvíjí učení a spolupráci dospělých a žáků 

 jednají s učiteli jako s odborníky, kteří svými odbornými znalostmi působí na 

výchovu a vzdělání dětí a žáků 

 snaží se vytvářet podmínky pro co možná nejkvalitnější další vzdělávání učitelů 

s důrazem na celoživotní vzdělávání všech členů v organizaci 

 podporují spolupráci při zvyšování kvality práce a vhodné zapojování nových členů 

organizace a rozvíjet jejich potenciál 

 podporují role učitelských lídrů s jejich podílem na rozhodování řízení 

každodenního chodu školy 

V tomto souhrnu (Pol, 2007) uvádí, že ve škole jde především o to, aby se sdílely 

normy a hodnoty, byl zde zájem o děti a žáky, aby lidé v organizaci spolupracovali a 

společně sdíleli vše o škole, práci, učení a byli schopni podporovat změny, které by byly 

ku prospěchu celé organizace. Stejný náhled na tento koncept je sdílen i v mateřské škole, 

kde pedagogové mají v každodenních činnostech s dětmi větší příležitosti ke spolupráci 

s ostatními členy organizace a dalšími spolupracujícími subjekty. 
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4. ORGANIZAČNÍ UČENÍ V PODMÍNKÁCH MŠ 

4.1 ORGANIZAČNÍ UČENÍ V JEDNOTŘÍDNÍ MŠ 

  K hlavnímu východisku konceptu, kterým je organizační učení se také vyjadřuje 

Pol (2007, str. 56-57) takto: „je to proces zdokonalování činností v organizaci 

prostřednictvím toho, že o těchto činnostech získáváme důkladnější poznatky a jsme 

schopni jim porozumět“.   

Rozvoj učení v organizacích podporuje od souhrnu náhodných událostí, které 

probíhají a na nichž se lidé shodnou, až po systematické aktivity, kde je pravidlem tyto 

události zaznamenat a vytvořit novou informaci. Proces zpracování informací a 

organizační paměť se pro organizační učení stává podstatnou podmínkou a systémy učení, 

které si organizace uchovává, mají velký vliv nejen na své členy, ale i na jiné organizace – 

mohou se stát inspiracemi. 

Tam, kde skutečně podporují učení svých členů, bývá pozitivně přijímáno otevřené 

kladení otázek a vnášení nových myšlenek, je zde prostor k experimentování a k reflexi, 

podstupují se určitá rizika a promíjejí se možné chyby.(Pol, 2007) 

V jednotřídní mateřské škole tento koncept učení probíhá za veliké podpory všech 

členů kolektivu při tvorbě školního programu, při plánování budoucího vývoje školy, 

zvelebování prostor školy a okolí. Využívají se k tomu všechny dostupné prostředky a 

možnosti, ale především je takovéto zařízení závislé na odhodlání všech členů podílet se na 

celkové kvalitě školy a především na spokojenosti dětí, rodičů a zřizovatele. 

Hledat nové příležitosti k získávání zkušeností a znalostí prostřednictvím 

participace s ostatními mateřskými školami v okolí, úzce spolupracovat se základní školou, 

vytvářet ze společných akcí tradice, vyměňovat si navzájem zkušenosti a poučit se 

z nezdarů svých i partnerských. Vytvářet vhodné příležitosti k učení členů týmu není jen 

práce ředitelky, ale prostor zde mají všichni, co se podílí na chodu mateřské školy. 

Konflikty různých forem v kolektivu a spory s rodiči, nepochopení zavádění změn 

v procesech řízení školy. Přílišná pracovní absence a ohrožování zdraví a bezpečnosti dětí i 

dospělých nedodržováním základních fyziologických potřeb. Porušování základních 

zákonů ve školství a stanovených pro mateřskou školu. Tyto problémy se musí 

monitorovat a včas odhalit, nejdůležitější je však prevence – správný výběr pracovníků, 

osobní příklad ředitelky v komunikaci s dětmi, rodiči a všemi partnery školy. 
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4.2 MODEL ORGANIZAČNÍHO UČENÍ V JEDNOTŘÍDNÍ MŠ 

Organizační učení úzce souvisí s vedením a řízením a úspěch změny nezávisí na 

modernizaci budovy školy a na vybavení novými počítači, ale podstatné je, jak ředitelka 

mateřské školy dovede zkvalitnit myšlení a chování zaměstnanců ve svém týmu, a 

především spolupráci s rodiči a zřizovatelem. 

Ředitelka by se měla zaměřovat na monitorování vnějšího okolí (vzdělávací 

politika státu, kraje a její změny, konkurence, možnosti, nebezpečí a jiné změny – počty 

dětí, zájmy a potřeby rodičů apod.) Měla by využívat zpětnou vazbu ke stanovení 

správných směrů – dlouhodobou koncepci a hlavní cíle školy. Vztahy a řízení vztahů s 

vnějším okolím jsou pro mateřskou školu zvláště významné, neboť jde o výraznější 

partnerské propojení s rodinou, se kterou má škola participovat na výchově a vzdělání dětí. 

Dalšími partnery jsou základní škola a odborníci, kteří mají škole pomáhat v mnoha 

specifických funkcích. Nezbytnou činností ředitelky je sledování vnitřního okolí 

(podmínky věcné, personální, hygienické, bezpečnostní, finanční a také kontrolní systémy) 

a zpětnou vazbou by měla být efektivní a účinná organizace. (Bečvářová, 2003) 

Významným partnerem je zřizovatel. Ve vztahu zřizovatele a mateřské školy, 

v obci je to většinou jednotřídní škola, je velmi důležitá spolupráce a komunikace, neboť i 

tyto aspekty přispívají k dobrému fungování školy, k budování kultury a celkovému 

rozvoji školy. Kvalita vzájemné spolupráce a komunikace mezi mateřskou školou a 

zřizovatelem se odvíjí především od kvality existujících mezilidských vztahů, společného 

zájmu o úspěšnou a dobře fungující školu, včetně vytvoření co možná nejlepších podmínek 

pro výchovu a vzdělávání dětí. 

Velkým přínosem pro vzájemné dobré vztahy a komunikaci mezi školou a 

zřizovatelem jsou pravidelná neformální setkávání, která umožňují oběma stranám např. 

výměnu zkušeností a cenných rad v oblasti vybavení školy, kulturních akcí pořádaných ve 

spolupráci se zřizovatelem a pro rozvoj obce. 

Nejdůležitějšími rovnocennými partnery jednotřídní mateřské školy se bezpochyby 

stávají rodiče dětí. V současné době si rodiče vyhledávají mateřskou školu, která jim bude 

nejvíce vyhovovat podle různých kritérií – dostupnost, velikost školy, informace o 

vzdělávacích programech, zajímá je i vybavenost školy, školní zahrada a také kolektiv a 

jeho úroveň. Používají různé zdroje informací, především cenné rady přátel a známých, 

jejichž děti školu navštěvují nebo navštěvovaly. Při svém rozhodování rodina srovnává 
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možnou nabídku a vybírá optimální prostředí pro své dítě. Často se právě rozhodnou pro 

menší školku, kde panuje přátelská atmosféra a v menších prostorech se dítě cítí jako 

doma. Vznikají zde velmi úzké vazby mezi rodiči, dětmi a celým kolektivem školy.  

Na straně druhé jsou i takoví rodiče, kteří se moc nezajímají o kvalitu školy a její 

program, mnohdy zastávají názor, že je to pouhá „hlídárna“a kde se děti toho moc nenaučí, 

neinformují se o denním programu, zapomínají na požadavky školy a nezúčastňují se 

nabízených akcí. V takovém případě má ředitelka a kolektiv nelehký úkol, musí najít 

vhodný způsob komunikace, jak rodiče různými formami vtahovat do prostředí, kde tráví 

čas jejich dítě.  

Rodiče mohou využívat pobytu po určitou, předem dohodnutou dobu v mateřské 

škole a mají tak jedinečnou možnost poznávat prostředí, jeho atmosféru a výchovné 

působení učitelky na děti. Ochotněji a s důvěrou se pak zapojují do různých akcí a často se 

i ptají, co se bude zase nového dít, rádi spolupracují, ptají se na možná řešení ve výchově 

svých dětí. Oceňují různé aktivity (např. keramika, výrobu kostýmů, hrátky s dýněmi, 

exkurze a výlety apod.), při kterých se mohou společně s dětmi a hlavně s ostatními rodiči 

setkávat a neformálně si popovídat, sdílet své zkušenosti z různých oblastí nebo získat 

důležité informace. Svými zkušenostmi mohou tak zasahovat i do programování 

tematických celků v ŠVP, ale také do plánování rozvoje školy (návrhy úprav prostor školy, 

sponzorství nebo podílení na kvalitě vybavení školy). A právě v tomto případě dochází 

k organizačnímu učení, které ještě podporuje kvalitní vztahy rodičů a školy. 

Vyjít z izolace, to je rada všem jednotřídkám, kterou doporučuje ve svém článku M. 

Těthalová (2008), spoluprací škola získá hlavně svou tvář, identitu, osobnost a také další 

profity. Je třeba školu „otevřít“ a dovolit, aby do ní vstoupily vnější vlivy a ukázat, co se v 

ní po celé dny děje. Nic se tím neztrácí, ale škola získá partnery, kteří mohou pomoci 

s náročnou prací a pochopí, že se tu děti jen nekrmí a nehlídají. 

Využívat nabízená partnerství v obci, spolupracovat s místními spolky a 

organizacemi, centry sociálních služeb, penziony pro seniory, sportovní kluby, hasičské 

sbory nebo organizace, zabývající se ekologií. Zapojovat se do různých olympiád a 

projektů pro mateřské školy (např. projekt medvídek Nivea). 

Z těchto popsaných modelů je možno stanovit zásady jednotřídní mateřské školy 

jako učící se organizace, kde v různých úrovních dochází k organizačnímu učení – nejen 

učení jednotlivce, skupiny, ale i celé organizace s ostatními partnery školy. 
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Zásady: 

 Spolupracovat s partnery školy – rozvíjet upevňovat úzké vztahy s rodiči a se 

zřizovatelem na vysoké úrovni 

 Překročit hranice školy a vyhledávat spolupráci s ostatními subjekty, kde dochází k 

výchově a vzdělávání dětí 

 Podporovat členy v organizaci – vytvářet podmínky ke vzdělávání, ke sdílení 

informací a plánování různých projektů 

 Hledat nové možnosti rozvoje v oblasti výchovy a vzdělávání dětí, sociálních 

vztahů, materiálního vybavení školy, v ekologii apod. 

 Podílet se na důležitých strategických dokumentech školy (kolektiv školy, rodiče i 

zřizovatel) 
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5. METODOLOGIE VÝZKUMU 

5.1 CÍL VÝZKUMU 

Při svém výzkumu jsem vycházela z předpokladu, že vnější a vnitřní podmínky 

organizace mají vliv na organizační učení v jednotřídních mateřských školách. V teoretické 

části jsem popisovala koncept učící se organizace a formy organizačního učení. Na základě 

těchto teoretických poznatků jsem navrhla zásady, kterými by se měla jednotřídní mateřská 

škola coby učící se organizace řídit. V dotazníkovém šetření jsem zkoumala, zda stávající 

podmínky v mateřských školách se přibližují k mnou popsanému ideálnímu modelu 

jednotřídní MŠ, který jsem představila v teoretické části mé bakalářské práci. 

Mými hypotézami, které se budu snažit potvrdit nebo vyvrátit, jsou skutečnosti, že 

malý počet zaměstnanců školy nemusí ovlivňovat organizační učení, a že manažerské 

schopnosti a dovednosti ředitelek MŠ usnadňují organizační učení v jednotřídní MŠ. 

5.2 METODA, ČAS A MÍSTO SBĚRU 

Jako metodu výzkumu jsem zvolila metodu dotazníkového šetření probíhající 

formou online dotazování prostřednictvím elektronické pošty. Důvodem pro volbu této 

formy jsou výhody v podobě malé časové i organizační náročnosti, nulových finančních 

nákladů, přesné zacílení na požadovaného respondenta a nakonec nízká míra ovlivnění 

respondentů z mé strany. 

Konečná podoba dotazníku vznikla po konzultaci s vedoucím mé bakalářské práci a 

po úpravách, které jsem udělala po zkušebním pre-testu, který jsem vyzkoušela na jedné 

z mých kolegyň. Samotné šetření probíhalo v období od 24.5.2012 do 31.5.2012. 

Vlastní statistické zpracování jsem prováděla na programovém produktu EXCEL. 

5.3 PODOBA DOTAZNÍKU 

Na dotazník je možné nahlédnou v příloze č. 1 na konci této práce. Jako krátké 

představení bych zde ráda uvedla stručný popis jeho podoby v následujícím odstavci. 

Konečná podoba dotazníku obsahovala celkem 10 otázek, které se dotýkaly daného 

tématu a otázek demografických. Pro svůj dotazník jsem využila otázky hlavně otázky 

uzavřené, zejména pro svoji výhodu snadného hodnocení odpovědí (respondenti měli na 

výběr na škálové stupnici s možností jednoho výběru). Jedna otázka byla otevřená.  
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5.4 RESPONDENTI 

Můj výzkum se zaměřoval na cílovou skupinu, kterou tvoří vedení jednotřídních 

mateřských škol v Ústeckém kraji. Na e-mailové adresy vedení jednotlivých MŠ jsem 

prostřednictví elektronické pošty zasílala vypracovaný dotazník. Celkem bylo odesláno 15 

dotazníků, z nichž jsem obdržela 10 vyplněných. Jejich návratnost tak dosáhla zhruba 

66%. Všechny ředitelky uvedly počet dětí v jejich zařízení do 30 dětí. Jedná se tedy o 

jednotřídky, na které jsem se chtěla zaměřit. Nejčastěji (60%) tvoří třídy s rozmezím 21 až 

30 dětí. Na tento počet dětí připadají nejčastěji (60%) 4 zaměstnanci včetně ředitelky a ve 

dvou případech připadá na stejný počet dětí zaměstnanců pět. V případech zařízení 

s počtem do 20 dětí byl uváděn počet zaměstnanců včetně ředitelky 3 lidé. 

Všichni respondenti byli ženského pohlaví. Výše uvedený graf č. 1 zobrazuje 

uvedený věk. Nejčastěji bylo stáří ředitelek v rozmezí 41 až 50 let (cca dvě třetiny). Starší 

věk pak uvedla pouze jedna z nich. Zbytek byl v rozmezí 31 až 40 let. Ve všech případech 

koresponduje s jejich věkem také počet let strávených ve funkci ředitelky, tj. čím starší tím 

zpravidla delší praxe. 

Dále je 70% ředitelek vysokoškolsky vzdělaných, zbytek uvedlo středoškolské 

s maturitou. Na otevřenou otázku zda se snaží nadále vzdělávat a rozšiřovat své dovednosti 

a schopnosti uváděly respondentky, že se zúčastnily funkčního studia pro ředitelky, to 

poskytuje NIDV v Ústí nad Labem a dále výběrem seminářů z nabídky Pedagogického 

centra. Ty se středoškolským vzděláním, se až na jednu výjimku snaží dosáhnout vzdělání 

30% 

60% 

10% 

Jaký je Váš věk? 

25-30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let 61 a více let 

Graf 1 - Věk dotazovaných 
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vysokoškolského. Onu výjimku tvoří jedna žena, která je zároveň nejstarší ze souboru 

dotazovaných. Důvodem je končící období ve funkci ředitelky. 

5.5 VYHODNOCENÍ VÝZKUMU 

Základním kamenem dobře fungující jednotřídky jako učící se organizace by měl 

být koncept instituce s jasnou vizí, kterou znají všichni její členové. Každý by měl mít 

možnost podílet se na jejím rozvoji svými návrhy a nápady. Podle výsledků dotazníku 

 takto pozitivně vnímají svou jednotřídní mateřskou školu všechny ředitelky, viz graf č. 2.  

Dotazované, celkem 80%, pozitivně hodnotily také prostory, vybavení tříd a školní 

zahrady. Podněcující, věcné a funkční prostředí podporující fyzický i psychický rozvoj 

dětí, ale také poskytující příjemné pracovní prostředí pro zaměstnance – to je další 

předpoklad učící se organizace. 

70% 

30% 

Vaše organizace má jasnou koncepci - vizi  školy, kvalitní 
a funkční ŠVP. Každý zaměstnanec má možnost podílet 

se na vytváření strategie (návrhy na zlepšení ŠVP, návrhy 
týkající se vzdělávání zaměstnanců atd.) 

naprosto souhlasím spíše souhlasím nevím 

spíše nesouhlasím naprosto nesouhlasím 

Graf 2 - Jasná koncepce organizace 
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Graf 3 - Pracovní prostory 

Pouze jedna respondentka nebyla schopna prostředí školky ohodnotit a zbylá 

ohodnotila otázku spíše negativně, viz graf č. 3. V tomto případě jsou důvody způsobené 

zastaralými budovami a velkými náklady na provoz.  Možností je získávání různých grantů 

k rozvoji obce, kdy zřizovatel poskytne účelově dotace i pro rekonstrukci mateřské školy. 

Sociálně-psychologické klima panující na pracovišti vnímají dotazované také 

pozitivně. Jak ukazuje níže uvedený graf č. 4, s výrokem v dotazníku naprosto souhlasí 

60% a spíše souhlasí 40% dotazovaných ředitelek. 

 

Graf 4 - Klima na pracovišti 

40% 

40% 

10% 
10% 

Máte odpovídající pracovní prostory, funkční vybavení 
tříd a školní zahrady. 

naprosto souhlasím spíše souhlasím nevím 

spíše nesouhlasím naprosto nesouhlasím 

60% 

40% 

Pracujete v dobrém sociálně-psychologickém klimatu, je 
vytvořen soudržný tým. 

 

naprosto souhlasím spíše souhlasím nevím 

spíše nesouhlasím naprosto nesouhlasím 
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Významným prvkem vnějšího prostředí, z kterého může učící se organizace čerpat, 

jsou v prostředí mateřských škol rodiče. Následující graf č. 5 zobrazuje opět pozitivní 

souhlasné odpovědi s výrokem v dotazníku. Oněch 40% dotazovaných, kterých naprosto 

souhlasilo, byly ředitelky s nejmenším počtem dětí v zařízení v našem souboru 

dotazovaných. Menší počet dětí může zapříčinit lepší, hlubší vztahy na neformální úrovni 

s rodiči dítěte. Nicméně jsem toho názoru, že můj soubor dotazovaných je natolik malý, 

abych mohla tuto podmínku obecně uplatnit na všechny jednotřídní MŠ v širším pojetí. 

Velice také záleží, a to je má zkušenost, že rodičům více vyhovuje otevřené, neformální 

jednání, často i ochotněji komunikují. Je důležité si na ně najít pár minut, ať už je to má 

žádost nebo jejich přání.      

 

Graf 5 - Spolupráce s rodiči 

40% 

60% 

Spolupráce s rodiči a ostatními subjekty je na dobré 
úrovni, jsou příležitosti ke vzájemnému učení. 

naprosto souhlasím spíše souhlasím nevím 

spíše nesouhlasím naprosto nesouhlasím 
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Graf 6 - Vztahy se zřizovatelem 

Jedním z hlavních faktorů ovlivňující MŠ z vnějšího prostředí je zřizovatel. S 

výrokem, že vztah se svým zřizovatelem mají na úzké úrovni a pociťují jeho podporu, 

celkem 60% ředitelek naprosto souhlasilo. Zhruba třetina spíše souhlasí a v jednom 

případě jsou vztahy narušené. To může být způsobené jak ze strany zřizovatele, ale i ze 

strany ředitelky. Vztahy zde mohou být narušené i díky osobnímu jednání, nedochází ke 

vzájemnému setkávání. V každém případě je povinnost zřizovatele poskytovat finanční 

dotace i na rozvoj zařízení a celého objektu. 

  

 

Graf 7 - Spolupráce s podobnými školami 

60% 

30% 

10% 

Vztahy se zřizovatelem jsou v úzké spolupráci, podporuje 
Vaši organizaci. 

naprosto souhlasím spíše souhlasím nevím 

spíše nesouhlasím naprosto nesouhlasím 

70% 

20% 

0% 

10% 

0% 

Dochází k výměně zkušeností a informací na základě 
spolupráce s podobnými školami. 

naprosto souhlasím spíše souhlasím nevím 

spíše nesouhlasím naprosto nesouhlasím 
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Výrazná většina mateřských škol dotazovaných ředitelek spolupracuje s podobnými 

zařízeními, viz graf č. 7. S výrokem spíše nesouhlasila jedna dotazovaná, která řídí školku 

s počtem zaměstnanců 4 a počtem 21 až 30 dětí. Nejspíše malý kontakt s ostatními 

podobnými zařízeními může být způsoben geografickou vzdáleností nebo neochotou či 

ostýchavostí dané ředitelky ve sdílení nových nápadů, rad či zkušeností svých kolegyň. 

Právě dopravní dostupnost je velice důležitá, najímání dopravy je pro jednotřídní MŠ 

velikou finanční zátěží. Řešením může být i sponzorský dar od rodičů a důvody „proč 

jezdit do města“ účelně obhájit, možností je mnoho, škola se může také spojit s jiným 

subjektem i z vedlejší obce.  

 

Graf 8 - Podpora zaměstnanců a partnerů 

Studnicí nových vědomostí a dovedností jsou zajisté zaměstnanci uvnitř organizace. 

Všechny dotazované ředitelky hodnotili pozitivně svůj přístup k podporování svých 

podřízených ve sdílení nových zkušeností a taktéž k týmové práci.  

O tom, zda vnímají ředitelky svůj malý počet zaměstnanců jako problém v rozvoji a 

úspěšnosti školy, vypovídá graf č. 8. Většina dotazovaných nevidí svůj malý počet 

zaměstnanců jako problém. Pozitivně se vyjádřilo 70% a s výrokem uvedeným u grafu č. 9 

naprosto souhlasilo 40%. 

70% 

30% 

Zaměstnanci i partneři školy jsou podporováni ve sdílení 
nových zkušeností a k týmové práci. 

naprosto souhlasím spíše souhlasím nevím 

spíše nesouhlasím naprosto nesouhlasím 
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Graf 9 - Počet zaměstnanců a jeho vliv 

 Ve dvou případech se ředitelky vyjádřily negativně a spíše vnímají svůj menší 

počet zaměstnanců jako nevýhodu. Jedná se o ředitelky, které uvedly svůj počet 

zaměstnanců jako nejvyšší v našem souboru, tedy pět. Tytéž ředitelky nevyjádřily naprostý 

souhlas s výrokem o spolupráci s rodiči a také spíše souhlasily s výrokem o úzké 

spolupráci se zřizovatelem. Nejspíše v obou případech neprobíhá takové obohacení zvenčí 

jako u ostatních, a proto mohou mít ředitelky pocit, že je vinou malý počet uvnitř 

organizace. Nepočetný kolektiv má své výhody podobně jako je to v utvořeném týmu 

odborníků, zde mají členové také několik rolí a tak se ředitelka stává koordinátorem, 

specialistou nebo inovátorem. Učitelka vyhodnocovačem, týmovým pracovníkem a 

kompletovačem. Školnice či kuchařka je např. usměrňovačem a realizátorem. Jejich role 

nejsou stabilní, střídají se v závislosti na situaci. Pravidlo, že více lidí více ví, zde nemusí 

platit a pokud je to nutné, je dobré vědět, kde je těch hlav více (spojit se základní školou). 

V těchto případech malého kolektivu, kdy jsou sladěny vnitřní a vnější zdroje informací, 

vědomostí, zkušeností, tak vědí více než v případech, kdyby se jednalo o školu čítající 20 

zaměstnanců, ale to už by možnosti z vnějších vztahů tolik nečerpali a nevyhledávali. 

40% 

30% 

10% 

20% 

0% 

Menší počet zaměstnanců nemusí být problém v rozvoji 
a úspěšnosti školy. 

naprosto souhlasím spíše souhlasím nevím 

spíše nesouhlasím naprosto nesouhlasím 
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Graf 10 - Hledání nových směrů rozvoje 

S výrokem o hledání nových směrů a možností rozvoje popř. realizací různých 

projektů (výše uvedený graf č. 10) naprosto souhlasí 50% a 30% spíše souhlasí. Největší 

problémem v aplikaci nových projektů je dilema, jak sladit nové, nevyzkoušené a neznámé 

s tím, co už osvědčeně funguje. Děti i jejich rodiče vítají nové možnosti vzdělávání, jsou 

ochotni pro dobrou věc se více angažovat. Záleží především na přístupu ředitelky, její 

přehled o změnách, nových metodách vzdělávání a možnostech účasti v soutěžích a 

projektech, které nabízejí různé instituce. Příležitost mají všechna zařízení, např. Projekt 

medvídek Nivea, kdy je pro děti připraveno zajímavé téma se všemi pomůckami a pokyny.  

  

50% 

30% 

20% 

Hledáte nové směry rozvoje experimentováním a 
realizací různých projektů. 

naprosto souhlasím spíše souhlasím nevím 

spíše nesouhlasím naprosto nesouhlasím 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo na základě teoretického a dotazníkového šetření zjistit, 

zda vnější a vnitřní podmínky výrazně ovlivňují organizační učení v jednotřídní mateřské 

škole. Dílčím cílem bylo tak určit specifické podmínky a potenciál těchto malých zařízení 

ve vedení a řízení rozvoje. Prostudováním dostupné odborné literatury a dalších zdrojů 

z oblasti strategie řízení kvality škol, jsem v teoretické části popisovala koncept učící se 

organizace a formy organizačního učení.  

 Na základě těchto teoretických poznatků jsem navrhla zásady, kterými by se měla 

jednotřídní mateřská škola coby učící se organizace řídit. V dotazníkovém šetření jsem 

zkoumala, zda stávající podmínky v mateřských školách se přibližují k mnou popsanému 

ideálnímu modelu jednotřídní mateřské škole, který jsem představila v závěru teoretické 

části mé bakalářské práce. 

Výzkumem bylo zjištěno a mé hypotézy byly potvrzeny, že malý počet 

zaměstnanců školy nemusí ovlivňovat organizační učení, a že manažerské schopnosti a 

dovednosti ředitelek usnadňují organizační učení v jednotřídní mateřské škole. 

Jednotřídní mateřská škola s velmi malým kolektivem, který čítá nejvýše pět 

zaměstnanců, má předpoklad stát se učící se organizací pouze za splnění určitých 

podmínek. Jsou popsány v závěru teoretické práce a  zformulované do těchto stanovených 

zásad a stávají se i mým doporučením ostatním ředitelkám, jak vést „svou školku“ : 

 Spolupracovat s partnery školy – rozvíjet upevňovat úzké vztahy s rodiči a se 

zřizovatelem na vysoké úrovni 

 Překročit hranice školy a vyhledávat spolupráci s ostatními subjekty, kde dochází k 

výchově a vzdělávání dětí 

 Podporovat členy v organizaci – vytvářet podmínky ke vzdělávání, ke sdílení 

informací a plánování různých projektů 

 Hledat nové možnosti rozvoje v oblasti výchovy a vzdělávání dětí, sociálních 

vztahů, materiálního vybavení školy, v ekologii apod. 

 Podílet se na důležitých strategických dokumentech školy, zapojit do učení a 

rozhodování kolektiv MŠ, rodiče dětí a zejména zřizovatele 
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PŘÍLOHY  

Dotazník 

VÁŽENÉ KOLEGYNĚ ŘEDITELKY A VEDOUCÍ MŠ, 

Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce  

s názvem  „Problematika organizačního učení v podmínkách jednotřídní mateřské školy, její 

specifika a potenciál“. 

Jsem ředitelkou Mateřské školy Malá Veleň, Děčín 2 a studuji na Pedagogické fakultě 

Univerzity Karlovy, obor Školský management. 

Dotazník je anonymní a bude použit pouze pro studijní účely. Prosím o objektivní vyplnění 

přiloženého dotazníku, který zjišťuje podmínky organizačního učení  v jednotřídní MŠ, kde pracuje 

nejvýše 5 osob včetně ředitelky. 

Děkuji za Váš čas, který věnujete vyplnění dotazníku. 

Dovoluji si Vás požádat o vrácení vyplněného dotazníku elektronickou poštou nejpozději do  

31. 5. 2012.  

Za spolupráci Vám velice děkuji. 

Kamila Randová 

E-mail: kamilarandova@seznam.cz 

 

Základní údaje o organizaci 

Jaký je Váš věk? 

25-30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let 61 a více let 

Jak dlouho vykonáváte funkci ředitelky? 

0-2 let  3-5 let  6-10 let  10 a více let    

Jaký je počet dětí ve Vašem zařízení? 

20 dětí  21-30 dětí 30 a více dětí 

Jaký je počet zaměstnanců v organizaci (včetně ředitelky)  

celkem 3 celkem 4 celkem 5 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?  

Středoškolské  Vysokoškolské 

mailto:kamilarandova@seznam.cz
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Dotazník dále obsahuje stanoviska, která nesou charakteristiky učící se organizace. Učící se 

organizace podporuje učení svých členů a sama se neustále transformuje. Lidé na všech úrovních 

se v ní snaží stále rozvíjet své schopnosti, dosahovat žádoucí výsledky, individuálně i vzájemně. 

Vytváří malé týmy a sdílí spolu své zkušenosti. 

 Vyhodnoťte vaši organizaci a použijte hodnotící škálu od 1 do 5 (podobně jako známkování). 

1= naprosto souhlasím, 2= spíše souhlasím, 3= nevím, 4= spíše nesouhlasím, 5= nesouhlasím 

Označte tučně nebo ponechte jen samotné číslo……..1 2 3 4 5   nebo 2. 

1. Vaše organizace má jasnou koncepci – vizi školy, kvalitní a funkční ŠVP. Každý zaměstnanec 

má možnost podílet se na vytváření strategie (návrhy na zlepšení ŠVP, 

návrhy týkající se vzdělávání zaměstnanců atd.) 

                1   2   3   4   5 

2. Máte odpovídající pracovní prostory, funkční vybavení tříd a školní zahrady. 

                 1   2   3   4   5 

3. Pracujete v dobrém sociálně-psychologickém klimatu, je vytvořen soudržný tým. 

                  1   2   3   4   5 

4. Spolupráce s rodiči a ostatními subjekty je na dobré úrovni, jsou příležitosti ke vzájemnému 

učení. 

                  1   2   3   4   5 

5. Vztahy se zřizovatelem jsou v úzké spolupráci, podporuje Vaši organizaci. 

                  1   2   3   4   5 

6. Všichni jsou podporováni ve sdílení nových zkušeností, k týmové práci. 

                  1   2   3   4   5 

7. Hledáte nové směry rozvoje experimentováním a realizací různých projektů. 

                   1   2   3   4   5 

8. Spolupracujete s podobnými školami, dochází k výměně informací a zkušeností. 

                    1   2   3   4   5 

9. Menší počet zaměstnanců nemusí být problém v rozvoji a úspěšnosti školy. 

                    1   2   3   4   5 

10. Snažíte se dále profesně vzdělávat, popř. rozvíjet Vaše manažerské schopnosti? Uveďte, prosím 

příklady.(účast na seminářích, studium na vysoké škole apod.) 

 


