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Resumé : 
 

     Jednou z důležitých rolí školy je vytvářet takové vztahy uvnitř školy, které jsou 

založeny na komunikaci, spolupráci a i zodpovědnosti každého jedince. 

     Narůstající tlak na časté a rychlé změny je to, co je dnes kladeno na školy a učitele. 

A protože právě školní prostředí vyžaduje klid a jistotu, musí učitelé prokázat velkou 

obratnost a citlivost.  Je velmi důležité, aby právě dospělí dokázali pracovat společně, 

komunikovali  a společně využívali vlastní zkušenosti a odbornost. Spolupráce učitelů 

je zásadní podmínkou rozvoje vnitřního života škol.  

     Práce je zaměřena na komunikaci a spolupráci učitelů, která je zásadní podmínkou 

života škol, a na uvědomění si nutnosti dalšího vzdělávání pedagogů k přeměně ve 

školách. 
 

Summary :  

 
One of the most important roles which school can play includes teacher 

interaction which is based on communication, cooperation and responsibility of  each 

person inside the school. 

These days there is an increasing pressure on schools and teachers. As the school 

environment requires peaceful atmosphere and safe place for pupils, teachers have to be 

skilful and sensitive. Adults are important to prove collaboration and make the best of 

their experience and proficiency. The basic condition of inner life within the  schools is 

cooperation among teachers. 

This thesis focuses on teacher cooperation and communication as a necessary 

condition for developing schools. The paper also refers to the need for futher teacher 

education to make changes at schools. 

 

 
 

Klíčová slova:   další vzdělávání pedagogických pracovníků, přeměna školy,                           

spolupráce, týmová práce, inovace, komunikace, změna chování, 

změna pracovního prostředí 
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1  ÚVOD  
 

     Práce v životě nás všech zaujímá významné místo. A protože většina z nás stráví 

nemalý čas právě prací, je zásadní, zda je onen čas prožitý důstojně s příležitostí se 

rozvíjet, učit se, přispívat k rozvoji druhých, podporovat je a zpětně využívat podpory 

pro sebe i druhé. 

     Škola je prvním prostředím, do něhož dítě vstupuje z rodiny.  Rozhodující je  

chování a charakter učitelů, jejich osobní příklad, neautoritativní styl výuky, 

kooperativní vyučování stavěné na skupinové a týmové práci, ne na soutěži. Práce 

učitele se stala mnohem náročnější, časově složitější a mnohdy bývá i psychickým 

vypětím. Vzrostly jeho povinnosti i odpovědnost.  

     Dokázat spolupracovat na úkolu, vytvářet klima pro sdílení, umět odložit 

individualismus ve prospěch celku je to nejdůležitější, s čím by mladí lidé měli 

vstupovat do života. Vzhledem k současné oslabenosti rodiny by si měla s problémy 

poradit škola, její pedagogové. Aby byli schopni ke spolupráci druhých vychovávat a 

vzdělávat své žáky, musí sami projít dlouhou cestu rozvoje spolupráce a komunikace 

mezi sebou. 1) 

 

2  CÍL PRÁCE 
 

     Cílem práce bylo zjistit rozsah bariér v komunikaci a spolupráci mezi učiteli a mezi 

učiteli a vedením školy a případné jejich uvědomění si této situace s možností a ochotou 

k odstranění. S tím související byl průzkum kolegiálních vztahů, pocitů jednoty a 

vzájemnosti mezi učiteli s možností jejich utváření a  následně jejich  uplatnění. 

Dalším cílem bylo zmapování stavu společného využívání existující odbornosti a 

zkušenosti lidí, schopnosti učit druhé, využívat metod týmové práce, tolerance, 

efektivity a pochopení nutnosti odklonu od tradičního předávání informací k získávání 

životních zkušeností. 

     Vzdělávání v celém průběhu života je založeno na čtyřech pilířích : učit se poznávat, 

učit se jednat, učit se  žít společně a učit se být. Práce byla zaměřena na učení se žít 

                                                
1 Kasíková,H.,Kooperativní učení, kooperativní škola, Praha: Portál 1997 
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společně rozvíjením pochopení pro ostatní lidi a přijetím myšlenky vzájemné 

závislosti.2)     

     Analýzou výsledků průzkumu bude zjištění, jak velký vliv na zjištěné problémy a 

nedostatky má nedostatečné vzdělávání pedagogů, zda pedagogové nepodceňují další 

vzdělávání pedagogických pracovníků a do jaké míry je DVPP vedoucí ke změně 

potřebné. Z negativních zjištění budou nastíněna možná opatření, která by měla sloužit 

nejen vedení škol a samotným učitelům, ale i odborné veřejnosti a zřizovatelům škol ve 

vztahu k podpoře podmínek dalšího vzdělávání učitelů. 

 

3  FORMULACE HYPOTÉZ 
 

1. Běžné školní uspořádání vede k tomu, že učitelé málo  komunikují a tráví 

většinu času ve třídě nebo sami, izolováni od kolegů.  

 

2. Učitelé nejsou zapojováni vedením do rozhodování či spolurozhodování.  

 

3. Přílišný důraz na byrokratická pravidla a nařízení učitele vysiluje a bere jim 

aktivitu ke spolupráci a komunikaci.           

 

4.        Časový a další stres ovlivňuje práci učitelů, bývá rozhodujícím pro nevstupování   

           do komunikace a vzájemné spolupráce a nenapomáhá zkvalitňování a hlavně   

           chuti  přílišné inovace . 

 

5.       Učitelé nejsou připraveni na změny a příliš nevyhledávají  studijní programy   

            vedoucí  k inovaci.   

                

4  TEORETICKÁ  ČÁST  
    

     4.1 Vývoj školství 
     Prestiž vzdělání v českých zemích je tradičně vysoká již od zavedení školských 

reforem v 18.století i přes jejich germanizační snahy. V období let 1918 až 1939 

vstoupil poprvé do školského systému prvek demokratizační a byla nastoupena cesta 

k formování vlastního českého školství. Následná okupace německá a sovětská a 

                                                
2 Zpráva mezinárodní komise UNESCO, Vzdělávání pro 21. stol.UNESO, 1996. ÚIV, 1997 
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zejména totalitarismus v letech 1948 – 1989 způsobily ideologizaci a unifikaci školství. 

V tomto období se z výchovy a vzdělání vytratila humanita, demokratičnost a občanská 

svoboda v přístupu k učiteli, žáku a studentovi. Proklamované hodnoty „vzdělání pro 

všechny“ v sobě skrývaly ztrátu mnoha hodnot. Z pochopitelných důvodů byl z celého 

systému školství odstraněn vliv církve, zrušení církevních škol s  mnohaletou tradicí 

zejména v oblasti humanitních předmětů se stalo krokem prvním. Příklon rodin k jiným 

než marxistickým hodnotám, soukromé vlastnictví i pouhá příslušnost k tzv. střední 

vrstvě se staly nepsaným, leč praktikovaným měřítkem v přístupu ke vzdělání. 

     Stejná měřítka byla uplatňována i při výběru budoucích pedagogů před jejich 

nástupem na fakulty. Stejně jako u řemesel či obchodní činnosti byla i v případě 

„učitelských rodin“ vyvrácena kontinuita přirozeného dědictví či pokračování v tradici. 

Neblaze se tento přístup odrazil zejména v případě venkovských škol. Onen možná 

mnohdy idylicky líčený český pan učitel s housličkami se pokračovatele v osobě svého 

syna či dcery povětšinou nedočkal, tradiční venkovská učitelská rodina byla nahrazena 

absolventem pedagogické fakulty, mnohdy ještě zahnaným daleko od domova na tzv. 

umístěnku. K paradoxům doby patří, že takto „trestán“ byl člověk, který musel před 

nástupem na vysokou školu projít sítem celého systému prověření spolehlivosti a 

oddanosti režimu. 

     Bylo by nespravedlivé nezmínit, že i v dobách takto neblahých se trvale projevovala 

cílevědomá snaha mnoha pedagogických pracovníků nezpronevěřit se svému poslání. 

Možná právě toto kouzelné slůvko poslání  bylo vodítkem a současně hnacím motorem 

pro ty, kteří nepropadli malomyslnosti a důsledně vyhledávali mezírky v systému, aby 

tak dokázali vsunout či vrátit do socialistického školství alespoň elementární hodnotové 

veličiny, jež systém sám buď zničil, nebo alespoň pokřivil. Není řeč o osobách aktivně 

působících v disentu, šlo o armádu skromných učitelů, jimž mozek velel nezpronevěřit 

se tomu základnímu, co je od pedagoga v civilizovaném světě očekáváno. Právě 

odtrženost od přirozeně se vyvíjejících států a demokracií kladla nároky i na přísun 

informací o vývoji pedagogiky a školských systémů. Na toto místo již zmínka o disentu 

patří – bylo nemálo těch, kteří si po dlouhá léta uvědomovali, že nejen ve školství, ale i 

v jiných oblastech společenského, vědeckého a kulturního života je největší pastí 

vakuum, které systém v zájmu udržení moci záměrně vytváří. Je tedy nezměrnou 

zásluhou všech „stavitelů mostů“ mezi západem a východem, že včas pochopili,  že 

event. definitivní pád inteligence na územích tzv. východního bloku by byl srovnatelný 

s plánovanou genocidou fašistického Německa. Jako možná silná slova může toto 

konstatování vnímat pouze ten, kdo nebyl svědkem či nebyl obeznámen s dobou  
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absolutního rovnostářství, odchodem inteligence do výroby, násilnou výukou tzv. 

vědeckých disciplin marxismu. Jak jinak potom chápat úsilí těch, kteří s tímto vědomím 

dokázali dopravit do republiky tuny  literatury a materiálů na jiných než tištěných 

médiích, než jako již nikdy neocenitelnou statečnost. Statečnost „našich“ lidí 

v zahraničí, na domácí půdě pak všech až po tu nejposlednější opisovačku materiálů. 

Cesty za poznáním bývají svízelné, postaví-li  do cesty ještě totalitní systém…. 

     Pohlížíme-li na celé toto období okem pedagoga či osoby činné v oblasti vzdělávání, 

nemusíme si brát příliš silné brýle k tomu, abychom viděli či pochopili, že bývalý 

systém v mnohém dosáhl svého. Nejbolestivějším důsledkem, dá se říci generačním 

problémem, je přežívání stereotypů a reziduí, jež do života několika generací zanesl – 

rezortně pak školství nevyjímaje. Právě toto neblahé dědictví je brzdou v přístupu 

k novým metodám ve výuce, stále platí jakýsi ostych, vzbuzující vzpomínku na 

jakoukoli kolektivní činnost. Těžko odhadnout – ale mnohdy se zdá, že navzdory všem 

snahám toto vše odezní až odchodem minimálně dvou generací. Nejde o pesimismus, 

ale o reálné zhodnocení situace, snad i tato práce je alespoň náznakem víry, že to třeba 

nebude trvat tak dlouho. Jedno je jisté – i přes veškerá negativa v době II.světové války 

a pak i v době područí, jež k nám přišlo z východu, celý národ, pedagogickou veřejnost 

nevyjímaje, prokázal alespoň z historického hlediska svoji vnitřní sílu, vedoucí 

k sebezáchově.             

     Vývoj našeho školství po listopadu 1989 je poznamenán značnou a často živelnou 

snahou po co nejrychlejší obnově vzdělávací soustavy. K cílevědomému směrování 

školství a uváženým pragmatickým krokům nepřispěly časté změny ve vedení MŠMT 

ČR.  Pouhá novelizace a nikoliv přijetí nových školských zákonů a chyby v novelách 

způsobily víceleté zpoždění obnovy vzdělávací soustavy.  Změna legislativy se 

v podstatě zastavila a představovala zdlouhavá řešení. 3) 

     Součinnost orgánů  a ministerstva samotného se školskou veřejností byla ovšem 

narušena jistou nepřipraveností učitelské obce. Po léta řízený a mnohdy šikanovaný 

ředitel či učitel v obecné rovině nedokázal flexibilně přistoupit na nové podmínky a 

získaná svoboda se stala pohříchu mnohdy živnou půdou pro xenofobní přístup. Tak 

přišla v krátké době vniveč invence odborníků, nastoupivších do čela rezortu. Pod tíhou 

marnosti postupně opouštěli čelná místa a povětšinou se vrátili k působení na 

akademické půdě. Komicky působí i další „jev“ doby – přeškolování ruštinářů, učitelů 

občanské výchovy…  

                                                
3 Kavan,J., přednáška ze 3. konference Za vyšší efektivnost celoživotního vzdělávání, Mladá 
Boleslav, 1997 
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     A tak se samotná změna metod odvíjela ze změny myšlení a postojů v posledním 

patnáctiletí velice pomalu a váhavě  - s důsledkem nevyjasněného pojetí vzdělávání.  Až 

v roce 2001 byla vytvořena ucelená koncepce vzdělávací politiky.  Národní program 

rozvoje vzdělávání v ČR, tzv. Bílá kniha, ve které jsou jasně formulována základní 

východiska  žádoucí proměny českého školství, se stala  podkladem k tvorbě legislativy 

a nových kurikulárních dokumentů. 

 

4.2 Vzdělávání pedagogů 

 
                  4.2.1 Vzdělávání do roku 1989  

     Smyslem této práce není „hluboký ponor“ do historie vzdělávání či pedagogiky 

v českých zemích. V souvislosti s dnešní situací lze ovšem poukázat na výchozí body – 

co předcházelo a co následovalo. Výše uvedený odkaz na reformy z dob c.k.mocnářství 

či prvorepublikové formování soustavy školství by pochopitelně bylo možné doplnit o 

tradice sahající až k učiteli národů, Komenskému, ale ideologický „nános“ doby, ne 

zase tak dávné, dnes dává těmto skutečnostem poněkud trpký nádech. Kde mohla tato 

země být, to platí pochopitelně obecně.V duchovní sféře se jedná o mnohonásobně 

bolavější téma, a právě tam školství svojí podstatou patří. 

     Devalvace hodnot vycházejících z národních tradic, záměrně zkreslený pohled na 

dějiny, literaturu a humanitní vědy jako celek, vše hlásané „osobnostmi“ ověnčenými 

akademickými tituly, získanými nikoli za odbornost či práci – toť atributy doby. To vše 

se pochopitelně neminulo s násilným prosazováním čistě ideologických postupů při 

výchově pedagogů a při výchově ve školách. 

     Bylo by nespravedlivé nevzpomenout těch, kteří alespoň na půdě sekcí, vázaných 

k jednotlivým předmětům, dokázali doslova propašovat do tehdejšího systému  alespoň 

něco málo z té čisté odbornosti či zachovat byť zprostředkovaně kontinuitu s aktuálním 

děním v demokratickém světě. 

     Částečný zvrat znamenají léta osmdesátá století minulého. Režim postupně slábne a 

nomenklaturní kádry i v oblasti školství už nevystačí s naučenými proklamacemi a 

frázemi. Perestrojka v zemi, která nám měla být vzorem, se stává pomyslným 

paravánem, za který je již možno bez ostychu schovat i ledacos nového a pro svou dobu 

pokrokového. Není jen zásluhou citovaného disentu, ale i řady lidí, kteří neztratili zájem 

a zejména kontakt s děním za hranicemi, že v předmětné době došlo k utváření 

neformálních skupin, jejichž vůdčí osobnosti dokázaly přenést přes hranice mnohé 
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nejen v podobě hmotné, ale zejména ve formě duchovní do vnímání pedagogické 

veřejnosti. 

     Asi až generace příští zhodnotí, zda vše, co v té době lákalo nejen zájemce z řad 

profesionálů, ale mnohdy i laickou veřejnost, bylo tím skutečným základem pro 

potřebný posun, který měl přijít až po roce 1989. Přirozený hlad po alternativách již 

v oné době dokázal získat řadu nadšenců pro školství waldorfské, montessoriovské či 

daltonské. S časovým odstupem lze již dnes říci, že ne všichni, kteří tehdy navštěvovali 

takřka ilegální přednášky, do dnešních dní zůstali věrni těmto směrům. Pravdou ovšem 

zůstává, že i řada pedagogů, kteří nakonec zůstali věrni školství klasickému, odcházela 

v těchto letech alespoň obohacena o jiný, možná že mnohdy „pouze lidský“ rozměr či 

inspiraci. 

     Skutečnost dnešních dní je možná jiná, preference hodnot poněkud zakolísaly, leč 

právě na onen entuziasmus doby před patnácti lety by bylo dobré si občas vzpomenout. 

Zdánlivě ztracená léta byla léty hledání, proces vzdělávání pedagogů dosud nenabyl 

optimálních hodnot, ale příklad ze zemí vyspělejších napovídá, že nikdy nejde o 

konečný stav. Právě ono hledání nejen v oblasti odbornosti, ale i ve vzájemných 

vztazích ve školách či v oblasti pedagogického výzkumu a praxe je procesem 

nekonečným. Stejně tak tato práce je též pouhou částečkou, pohledem 

určitého okamžiku na cestě, která právě díky své variabilitě a současně poslání svůj 

konec prakticky nezná…   

                 

                4.2.2 Vzdělávání po roce 1989  

     Po roce 1989 nebyla změna myšlení a postojů cílevědomě uskutečňována. Podle 

názorů nižších článků řízení a lidí samotných vyžadovala jak systematické vzdělávání 

učitelů za jejich tvořivé a dobrovolné účasti, tak systematické vzdělávání vedoucích 

pracovníků škol a dalších školských institucí. Bylo  žádoucí obrátit pozornost  

k osobnosti učitele, který je klíčem k výslednému efektu školství. Chyběla však 

vyhláška  o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, která by byla citlivě 

zpracována, aby nenavozovala podmínku povinnosti, tolik podobnou letům minulým. 

Po vzniku školských úřadů začalo záležet na každém okrese, jak jeho školské vedení 

přistoupilo k řídící práci. Bylo téměř starého totalitního pojetí, ale také hluboce 

humánní a zcela nově svoji roli pojímající. Svoji metodickou pomoc pojalo jako 

povinnost a pedagogickou oblastí pověřilo nově pojaté vzdělávací středisko spojené 

s informatikou. Odrazovým můstkem  pro jeho vznik byla skutečnost navázání na to 

dobré, co bylo vykonáno v okresním pedagogickém středisku, a odstranění 
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nepřijatelného. Tím nejhodnotnějším na celé změně  byla spoluúčast lidí na tvorbě 

programů a převzetí jakési kolektivní odpovědnosti za poskytování možností rozvoje 

každého jednotlivce, aniž by byla popřena zásada, že každý je sám odpovědný za svůj 

osobní rozvoj. Tato činnost střediska  byla pokládána za jeden z nejdůležitějších 

momentů, který posunul učitele i vedoucí pracovníky škol významně kupředu ve 

smyslu transformace školy a vedl k vlastní proměně učitelských hodnot.  

     Vedle rostoucího množství obtížně řešitelných problémů v době opětovného  

přechodu školství pod okresy   přesto    došlo k naplnění  tehdejšího  systému    mnoha 

smysluplnými skutečnostmi. Představa proměny školy v cosi chtěného, vyhledávaného 

a radostně navštěvovaného, se po všechny ty roky  odvíjela od proměny učitele 

samotného. Garancí této proměny bylo cílené vedení a vzdělávání učitelů pod záštitou 

vzdělávacích středisek vzniklých pod různými názvy ( Služba škole, Středisko služeb 

školám…… ). 

     Subjekty institucionalizované správy (ministerstvo, školský úřad, posléze okres, kraj 

a město) nejsou či nebyly  samy o sobě garanty v oblasti vzdělávání učitelů. Určitou 

„nečitelnost“ v záměrech centra sice nelze nazvat bezkoncepčností, v cestě k adresátovi 

ale dochází k tříštivému efektu. Na této cestě nastupuje byrokratický systém formulářů, 

přihlášek, hodnocení – a tím i přirozená alergie, omezující vstřícné přijetí systému či 

pouhé myšlenky.  

     Právě na tomto místě je nutno připomenout moment využití všech možností 

vzájemné komunikace, odstranění všech třecích ploch. Právě optimálně zvolená 

komunikace může popřít negativa, vyplývající dosud z reziduí režimu minulého. 

Správní činnost a poměr jejích čistě byrokratických prvků musí být vyvážena právě 

elementem komunikace, osobní nevyjímaje. 

     Nezanedbatelným fenoménem doby jsou akreditované vzdělávací instituce. Tyto 

subjekty, v našem vzdělávacím systému prakticky bez tradic a zkušeností, jsou na 

počátku cesty a jejich hodnocení, resp.hodnocení jejich přínosu, by bylo asi předčasné. 

Jsou pochopitelně standardním a osvědčeným prvkem v praxi západních demokracií, 

v našich podmínkách ale trpí dětskými nemocemi. Ne vždy přejatá praxe od našich 

sousedů dopadá v tom pozitivním na naši půdu, ne vždy je volen optimální přístup 

k pedagogické veřejnosti v souladu se stávajícím stupněm vývoje naší společnosti.  

Ekonomické zatížení škol ve vztahu k financování event. vzdělávání, zajištěného 

agenturním způsobem, se nezřídka dostává do vzájemného rozporu. Sama škola jako 

subjekt je v těchto souvislostech vázána pravidly hospodaření a odpovědností vůči 

zřizovateli. Do rozporu se dostává i nabídka a skutečný efekt, resp. přínos pro určitou 
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školu. Česky řečeno - co, kdy, v jaké kvalitě a za kolik si můžeme dovolit. I na tomto 

místě platí, že řadu zcela oprávněných kritických i pozitivních, ale vždy subjektivních 

názorů, lze analyzovat a následně uvést do souladu s cílovým  stavem pouze s použitím 

všech prostředků vzájemné komunikace mezi participujícími subjekty.    

 

          4.3 Současný stav školství 

  
     Klasický pohled na život člověka jasně odděluje čas věnovaný učení a čas věnovaný 

práci. Předpokládáme, že vše, co jsme nastudovali v období dětství a dospívání, nám při 

práci vystačí po zbytek života, případně se dále vzděláváme ve svém oboru. Obtížná 

přenosnost toho, co jsme prožili během vzdělávání a proškolování, patří k největším 

problémům současného způsobu dalšího vzdělávání lidí ve vztahu k rozvoji organizace. 

Nedokážeme zprostředkovat ostatním ve své organizaci to, co jsme nabyli vzděláváním, 

a proto nejsme schopni nové poznatky společně s nimi uplatnit v příštím způsobu práce. 
4)  Z toho vzniká nedůvěra v ochotu kolegů ke vstřícnosti, k pochybám o smyslu celého 

dalšího vzdělávání. Rozvoj skutečné účinné komunikace a spolupráce lidí s přímou 

oporou o poznatky a zkušenosti získané mimo organizaci je nahrazován úhybnými 

tématy společenské konverzace. 

     Vzdělávací programy zaměřené na týmovou práci, komunikaci a změnu života škol 

jsou většinou krátkodobé. Nejenom že chybí přenosnost získaných informací na další 

kolegy, ale vytrácí se postupně během každodenní činnosti nadšení a elán pro změny. 

Pokud budou do kurzů nastupovat lidé s jistou úrovní dovedností spolupracovat,  jejich 

efektivita by se mohla výrazně zvýšit. 

 

           4.4 Spolupráce 
 

     Škola není jen základ budoucího života, je životem přítomným. V něm se děti 

setkávají s jinými dětmi, dospívající a dospělí s jinými dospívajícími a dospělými, 

prostě lidé s lidmi. Zda jsou bytostmi více spolupracujícími či soutěživými, lze těžko 

odpovědět, nicméně právě spolupráce a soutěžení patří k podstatě člověka a je mezi 

nimi dialektický vztah. 5) 

     Mají-li se školy stát místem, kde se učí nejen děti a mládež, bude se muset hodně 

změnit. Není možné ve školách vytvářet lepší podmínky pro učení se žáků a 

                                                
4 Pol,M. Lazarová,B., Spolupráce učitelů – Podmínka rozvoje školy, Edice ŠKOLA 21 
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neposkytovat podobné podmínky dospělým lidem pracujícím ve školách. Součástí 

takových podmínek je bezesporu i reálný prostor pro účinnou spolupráci lidí ve školách. 

Spolupráce se může zdát na první pohled jevem jednoduchým, ovšem zvládání a 

realizace správné spolupráce je ve skutečnosti jevem složitým. Bohužel spolupráce ve 

školách není do dnešní doby vnímána jako část problému ani jako část řešení, přesto je 

velmi důležité překonat všechny překážky a pokusit se o její rozvoj. O školách se hovoří 

mnohdy jako o místech, kde učitelé v nich pracující dostatečně nekomunikují 

s druhými, otevřeně nediskutují o výchově a vzdělávání, vzájemně nepozorují v dobrém 

svou práci. Spolupráce je často relativním úspěchem a obvykle končí u pohodlnějšího 

udělování rad a poskytování materiálu. Skutečně docenit význam spolupráce učitelů 

znamená v praxi žádat nejen změny jejich chování, změny pracovního prostředí, 

odstranění stereotypů, ale  i změny vnějšího světa, ve kterém školy existují. 

     Nabízí se zásadní otázka. Jsou naše školy a učitelé na tak radikální změnu připraveni 

? Mnozí soudí, že ne a považují to za důvod,  proč není možné jít  tímto směrem. Mají i 

nemají pravdu. Mají pravdu v tom, že značná část k tomu v tomto okamžiku není 

připravena, někdy chybí ochota, někdy schopnosti. Po mnoha letech plnění 

normativních, detailně propracovaných  a striktně závazných osnov a při známé 

setrvačnosti školské kultury / myšlení, zvyků, postojů apod./ je tato situace logická a 

pochopitelná. Nelze však souhlasit s druhou částí uvedeného mínění.  Při koncipování 

perspektivního řešení není možné vycházet pouze ze současného stavu. Čekat na to, až 

budou všichni učitelé opravdu připraveni na změnu, by bylo pravděpodobně čekáním  

ne Godota. 6) 

 

 

 

5  METODOLOGIE VÝZKUMU 

 

    5.1 Zaměření výzkumu 

     Výzkum byl zaměřen na další vzdělávání učitelů vedoucí ke změně ve školách, 

spolupráci a vzájemnou komunikaci  učitelů.   

 

    

                                                                                                                                          
5 Kasíková, H., Kooperativní učení, kooperativní škola. Praha: Portál 1997 
6 Spilková, V., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, UL č. 9/03 – 047, str. 5 
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 5.2 Stanovení výzkumných problémů 
                 

          5.2.1 Hlavní / pedagogický/: 

 

1/ Jak veliký vliv má uvedení mladých, začínajících učitelů do praxe zkušenějším    

     pedagogem ? 

2/ Jaká je úroveň a rozsah vzdělávání učitelů jak po odborné, tak i po inovační stránce? 

3/ Existují překážky bránící v rozvoji, přeměně školy ? 

4/ Je důležitá komunikace, spolupráce a týmová práce pro pedagogy ?  

5/ Uvědomují si učitelé nutnost změny chování, přeměny prostředí? 

6/ Podílejí se učitelé na přeměně školy ? 

7/ Musí škola nahrazovat výchovu rodin? 

 

          5.2.2 Vedlejší / rodičovský/ : 

 

1/ Je mezi rodičovskou veřejností povědomost o ŠVP, novém školském zákoně? 

2/ a/ nastaly změny od dob vzdělávání rodičů? 

    b/ měly by nastat změny ? 

3/ Chtějí se rodiče podílet na chodu školy? 

4/ Jak vnímají rodiče spolupráci rodiny a školy ? 

5/ Jak hodnotí rodiče povolání učitel? 

6/ Jak vnímají rodiče spolupráci mezi učiteli? 

7/ Co je rozhodující pro rodiče ve výběru školy pro své dítě?  

8/ Musí škola nahrazovat výchovu rodin? 

 

     Cílem výzkumu bylo najít odpovědi na uvedené výzkumné problémy.  

Vzhledem ke stanoveným výzkumným problémům a cílům byly stanoveny hypotézy 

/str.    

 

5.3 Popis použitých metod a popis zkoumané skupiny 
 

     Pro posouzení a zpracování dané tematiky byly stanoveny dvě skupiny respondentů 

– pedagogové a rodiče. V obou případech byla zvolena základní metoda, metoda 

dotazníku, která je jednou z nejfrekventovanějších metod a slouží ke zjišťování údajů. 
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Je to specifická forma rozhovoru, která je převedena do formalizované podoby. 

Respondenti vybírají nejvhodnější odpovědi, případně je kombinují. 

                        

        5.3.1 Dotazníky pro pedagogy ( příloha č. 1)  

 

     Dotazníky byly respondentům  zadávány prostřednictvím třech obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností v dříve členěném okrese Semily ( Semily, Jilemnice, Turnov) 

na všechny základní školy k rukám ředitelů / 65 škol/. Ředitelé byli samostatně osloveni 

s vysvětlením zkoumaného problému a žádostí o předání dotazníků učitelům na škole. 

Ve vyplnění dotazníku nebylo bráněno ani ředitelům škol, především v případě malých 

škol, kde jsou ředitelé více zapojeni do vyučovacího procesu. 

Dotazníky byly anonymní, učitelům byla zajištěna jakási ochrana a měli několik 

možností vrátit dotazníky zpět. Ze způsobu návratu dotazníků jasně vyplynula svoboda 

na školách, neboť se většina vracela od respondentů společně přes ředitelství škol e-

mailovou poštou či společně v obálkách na předem uvedenou adresu. U většiny 

doručené pošty nechybělo vlídné slovo o pochopení učitelů i ředitelů s přáním úspěchu 

při zpracovávání zkoumaného problému. 

 

                  5.3.2 Dotazníky pro rodiče (příloha č. 2) 

 

     Dotazníky byly respondentům zadávány náhodně bez kontaktu na školy. 

Vytypováním věkové skupiny byli respondenti osloveni při různých aktivitách, sportu, 

kultuře, společenských akcích, na úřadech nebo pouze jen na ulicích. Celkem bylo 

vydáno 130 dotazníků, návratnost byla 55 dotazníků, což činí 42%. Největší procento 

návratu dotazníků bylo osobní cestou, určité procento dotazníků bylo vráceno ve 

společných obálkách z obecních úřadů měst, ve kterých byli respondenti osloveni. 

 

5.4 Obsah dotazníků, zaměření, znění jednotlivých otázek a jejich  

               stručný komentář 
              
     Oba dotazníky byly anonymní, neuváděly bližší informace o respondentovi.  

 

      5.4.1 Dotazníky pro pedagogy 
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     Dotazníky neuváděly název, adresu školy ani věk respondentů. Uváděly však 

základní charakteristiku školy, velikost školy, počet tříd, zaměstnanců, délku praxe 

respondentů. 

 

Otázka č. 1 

Organizační struktura školy 

a) samostatná ZŠ úplná 

b) samostatná ZŠ neúplná 

c) společné zařízení ZŠ s MŠ 

d) sloučeno více škol 

Na základě této otázky byly základní školy rozděleny dle jejich organizační struktury a 

k nim byl zařazen počet respondentů z jednotlivých typů škol. 

 

Otázka č. 2 

Velikost školy 

a) 1 třída v ročníku 

b) 2 třídy v ročníku 

c) více tříd v ročníku 

Otázka zkoumala velikost jednotlivých škol dle počtu tříd v ročníku. 

Z výsledků odevzdaných dotazníků lze rozdělit základní školy respondentů dle 

velikosti, vycházející z počtu tříd v jednotlivých ročnících. Výsledek ukazuje počet 

respondentů k velikosti školy, ve které respondent pracuje. 

 

Otázka č. 3 

Počet kolegů, pedagogických pracovníků 

a) 1 – 10 

b) 11 – 20 

c) 21 – více 

Otázka zkoumala velikost pedagogického kolektivu respondentů v jednotlivých typech 

škol. 

 

Otázka č. 4 

Délka mé praxe 

a) 1 – 5 let 

b) 6 – 10 let 
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c) 11 – 20 let 

d) více 

Otázka se zabývala délkou praxe respondentů. Výsledek byl rozdělen dle typů škol a 

měl ukázat „stáří“ kolektivu v jednotlivých typech škol. 

 

Otázka č. 5 

Aprobovanost 

a) 1. stupeň ZŠ (upřesněte… 

učím … 

b) 2. stupeň ZŠ (upřesněte… 

učím 

c) jiné … 

učím 

Otázka č. 5 zkoumala dosažené vzdělání, aprobovanost respondentů a jejich uplatnění 

v praxi. Respondenti měli možnost své odpovědi doplnit. 

 

Otázka č. 6 

Po studiích jsem byl/a uveden/a do praxe zkušenějším pedagogem 

a) ano, vyhovovalo mi 

b) ano, ovlivňoval mé názory 

c) ne 

d) jiné 

Otázka zkoumala péči o začínající učitele zkušenějšími pedagogy a vliv uvedení do 

praxe. 

 

Otázka č. 7 

Odborné znalosti si doplňuji 

a) individuálně/samostudiem 

b) školením, semináři 

c) krátkodobými, dlouhodobými kurzy 

d) studiem VŠ 

e) jiným studiem(uveďte … 

f) spoluprací s kolegy 

g) jiné 
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Otázka se zabývala rozsahem dalšího  studia učitelů po odborné stránce. Respondenti 

měli možnost využít možnosti kombinace více odpovědí. 

 

Otázka č. 8 

Studium vedoucí k inovaci výuky, ke změně 

a) ano, mám zájem, nezúčastňuji se 

b) ano, mám zájem, navštěvuji (doplňte… 

c) ano, mám zájem, nevím o probíhajících kurzech 

d) ano, mám zájem, neumožňuje mi vedení 

e) ne, nevím o něm 

f) ne, nechci 

g) jiné (uveďte … 

Otázka zkoumala zájem respondentů o studium vedoucí k inovaci, změně (chování, 

prostředí, myšlení). Respondenti měli předložené možnosti odpovědí tak, že mohli 

využít pouze jedné z možností. 

 

Otázka č. 9 

Práci v současné době ztěžuje 

a) byrokratická nařízení, pravidla 

b) chování dětí, žáků 

c) nedostatečná spolupráce mezi kolegy nebo kolegy a vedením (upřesněte… 

d) jiné (uveďte… 

Výsledek výzkumu této otázky měl ukázat na fakta, která v současné době pedagogy 

trápí a ztěžují jim jejich práci. Je zároveň zaměřená na spolupráci pedagogů. 

Respondenti volili kombinaci více variant / tabulka č.9 b/ 

 

Otázka č. 10 

Ve školství převládá rutina, stereotyp 

a) ano, částečně 

b) ano 

c) nemyslím si 

d) jiné(uveďte… 

Otázka zkoumala názor pedagogů na stereotyp a rutinu ve školách. V odpovědi d) jiné 

se mohli respondenti vyjádřit, projevit svůj názor. 
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Otázka č. 11 

Vím, co bych chtěl/a změnit ve výuce, ale brání mi 

a) nepochopení druhých 

b) vedení školy 

c) materiální podmínky 

d) čas 

e) chybí motivace 

f) jiné(uveďte… 

Otázka zkoumala překážky  pedagogů v rozvoji školy či představách změny. 

Respondenti mohli využít kombinace více možností./ tabulka č.11b/ 

 

Otázka č.12 

Většinu času trávím o přestávkách nebo po vyučování 

a) ve třídě se žáky 

b) s kolegy 1,2,3, více(označte) a diskutujeme na volné téma 

c) s kolegy(počet……) a diskutujeme o problémech žáků 

d) s kolegy(počet……) a diskutujeme o problémech celého školství 

e) s kolegy(počet……) a diskutujeme o problémech ve škole 

f) sama/sám 

g) s kolegy(počet……) a diskutujeme o osobních problémech 

h) jiné(uveďte… 

Odpovědi jsou zaměřeny na spolupráci s kolegy a procento času trávení  pedagogů o 

přestávkách. Respondenti mohli využít možnosti označit více variant. 

 

Otázka č. 13 

V pochopení práce kolegů a jejich přístupu k učení mi brání  

a/ nemám čas 

b/ odlišný obor 

c/ komunikace s druhými 

d/ nebrání 

e/ jiné (uveďte…… 

Otázka je zaměřena na kolegiální vztahy a měla vyjádřit, zda pedagogové chápou 

přístup kolegů, rozumí svým kolegům a vnímají a respektují případný odlišný obor a 

názor. 
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Otázka č.14 

Co bych chtěl/a změnit ve školství 

a/ celý systém 

b/ nechci nic měnit 

c/ prostředí, kulturu školy 

d/ obsah vyučování 

e/ jiné / uveďte … 

Otázka zkoumala názory učitelů, zda současné školství pedagogům vyhovuje a měla 

vyjádřit případné potřeby změny. Respondenti mohli využít kombinace více možností. 

 

Otázka č.15 

Diskutujeme s kolegy o potřebnosti změny vzhledem k chování a jednání žáků 

a/ ano, často / uveďte aplikované změny… 

b/ ano, často, ale bez realizace 

c/ ano, často, nepochopení, nechuť některých cokoliv měnit 

d/ ano, často, nepochopení vedení 

e/ ne 

Otázka se zaměřila na kolegiální vztahy a uvědomění si potřeby změn ve vztahu 

k chování žáků. Navazuje na otázku č. 12. Respondenti měli možnost uvádět případné 

aplikované změny. 

 

Otázka č.16 

Diskutujeme s kolegy o potřebnosti změny ve škole 

a/ ano, často / uveďte aplikované změny… 

b/ ano, často, ale bez realizace 

c/ ano, často, nepochopení, nechuť některých cokoliv měnit 

d/ ano, často, nepochopení vedení 

e/ ne 

f/ jiné 

Otázka se zabývá  kolegiálními vztahy, navazuje na otázku č. 12 a rozvíjí ji. 

Respondenti měli možnost uvést případné aplikované změny. 

 

Otázka č.17 

Pracujeme společně  na tvorbě vzdělávacího programu (ŠVP), zaměření na 

týmovou práci 
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a/ ano 

b/ ne 

Otázka zjišťovala, zda respondenti spolupracují při tvorbě vzdělávacího programu se 

zaměřením na týmovou práci. Vzhledem k tomu, že ŠVP se teprve tvoří a je čas do roku 

2007, byly odpovědi omezeny pouze na kladnou či zápornou odpověď. Otázka je 

zaměřena na spolupráci, týmovou práci a ŠVP. 

 

Otázka č.18 

Využíváme týmové práce 

a/ ano, mezi učiteli 

b/ ano, mezi dětmi 

c/ ne, uveďte proč …….. 

Otázka zjišťovala rozsah využívání týmové práce . Respondenti měli možnost volit více 

variant v kombinaci. 

 

Otázka č.19 

Moji vůli cokoliv změnit vůči kolegům, žákům ovlivňuje 

a/ nedostatek času  

b/ nepochopení vedení školy 

c/ nepochopení kolegů / všech, některých, jednoho – označte 

d/ nechci nic měnit 

Otázka zjišťovala aspekty, které brání vůli respondentů cokoliv  změnit vůči kolegům či 

žákům.  Tuto otázku lze zařadit do okruhu možných změn ve školství i do okruhu 

spolupráce. 

 

Otázka č.20 

Nové vzdělávací programy /RVP,ŠVP/ mi umožní 

a/ více se rozvíjet, seberealizovat 

b/ změnit styl výuky  

c/ změnit prostředí 

d/ změnit obojí 

e/ nevím, neseznámil/a jsem se ještě 

f/ širší komunikaci s kolegy, dětmi, rodinou žáka 
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Otázka zkoumala povědomí respondentů o RVP a ŠVP, zabývala se potažmo i 

změnami, které by měly nastat. Respondenti mohli využít možností více variant v 

kombinaci 

 

 

Otázka č.21 

Dnešní styl výuky dle daných osnov při stavu  dnešní společnosti 

a/ vyhovuje žákům 

b/ vyhovuje učitelům 

c/ vyhovuje vedení školy 

d/ vyhovuje rodičům 

e/ nevyhovuje 

f/ jiné 

Otázka zkoumala názor pedagogů na styl výuky ve vztahu ke změnám a rozvoji 

společnosti. Odpovědi byly rozděleny do dvou skupin: 

A/ respondenti mohli volit pouze jednu z možností 

B/ respondenti mohli využít možnosti více variant 

 

Otázka č. 22 

Spolupráce s kolegy ve vztahu k nutným změnám je  

a/ nedostatečná / časové důvody 

b/ nedostatečná / jiné důvody – uveďte ……. 

c/ dostatečná 

d/ velmi dobrá 

e/ není 

Otázka zkoumala rozsah spolupráce pedagogů ve vztahu ke změnám, které by měly 

nastat. Respondenti  volili pouze jednu z možností. 

 

Otázka č.23 

O změnách ve škole rozhoduje / myšlena změna kultury školy celkově 

a/ pouze vedení 

b/ pouze učitelé 

c/ spolupráce učitelů s vedením 

d/ ke změnám nedochází 

Otázka byla zaměřena na změny a na spolupráci a  týmovou práci. 
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Otázka č. 24 

Vím, že si školství žádá i změny v přístupu učitelů 

a/ ano / doplňte jaké … 

b/ ne / doplňte proč … 

Otázka zkoumala, zda si učitelé uvědomují nutné změny i v přístupu učitelů. 

Respondenti měli pouze možnost ano – ne, ale u každé z odpovědí měli prostor 

k doplnění .  

 

Otázka č.25 

Škola musí dnes v některých případech nahrazovat výchovu rodin / lze doplnit, 

popsat  

a/ spíše ne …… 

b/ ne …… 

c/ ano …… 

d/ spíše ano …… 

Otázka se zabývala problémem potřebnosti suplování výchovy rodin školou. 

Respondenti měli možnost odpovědi rozvést, doplnit. 

 

                5.4.2 Dotazníky pro rodičovskou veřejnost 

 

     Dotazníky neuváděly město ani školu, kam respondenti posílají své děti, ani věk 

respondentů. 

             

Otázka č. 1 

Mám děti školou povinné 

a) 1 

b) 2 

více  

c)  

Otázka zkoumala u jednotlivých respondentů počet dětí školou povinných. 

 

Otázka č. 2 

Potýkáme se s problémy se školou 

a) ano/popište krátce… 
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b) ne 

Otázka měla posoudit problémovost působení školy na rodiny žáků. 

 

Otázka č. 3 

Vím o novém školském zákonu a vzdělávacích programech 

a) ano 

b) málo 

c) ne 

Otázka zkoumala znalost školské legislativy u rodičovské veřejnost. 

 

Otázka č. 4 a 

Změnilo se od doby mého vzdělávání něco 

a) ano/popište krátce 

b) ne 

Otázka zkoumala, zda rodiče cítí či vnímají změnu ve školství od doby svého 

povinného vzdělávání. Dle věku respondentů se jedná o časový horizont 20 – 25 let. 

Odpověď umožňovala v případě kladné odpovědi popis změn. 

 

Otázka č. 4b 

Mělo by se změnit  školství vzhledem k dnešním rychlým změnám 

a) ano / popište… 

b) ne 

c) nevím 

Otázka zkoumala názor respondentů na případné změny, zda mají nastat. 

 

Otázka č. 5 

Chci se jako rodič podílet na chodu školy a jejím rozvoji 

a) ano / proč… 

b) ne / proč … 

Zda rodiče mají zájem o spolupráci a podíl na rozvoji školy, zkoumala otázka č.5. 

Respondenti měli možnost své kladné i záporné odpovědi zdůvodnit. 

 

Otázka č. 6 

Škola dostatečně informuje rodiče 

a) ano 
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b) ne 

Otázka se zabývala informovaností a potažmo spokojeností rodin. 

 

Otázka č. 7 

Dnešní styl výuky je pro děti  

a) zajímavý 

b) nezajímavý 

c) zbytečně náročný 

d) příliš mírný 

e) chybí učení v souvislostech 

Otázka navazovala na otázku č.4. a názor rodičů na změny a jejich pohled na zajímavost  

výuky.  Respondenti  mohli volit  kombinaci více variant odpovědí. 

 

Otázka č. 8 

Musí škola dnes v některých případech nahrazovat  výchovu rodin / lze 

doplnit,popsat 

a) spíše ne 

b) ne 

c) ano 

d) apíše ano 

Otázka se zabývala otázkou nutnosti školy nahrazovat rodinu Respondenti měli 

možnost doplnit jednotlivé odpovědi.  

 

Otázka č. 9 

Přizpůsobuje dnes učitel své chování dětem a jejich chování 

a) ne 

b) spíše ne 

c) spíše ano 

d) ano 

Otázka zkoumala názor rodičů na přístup a přizpůsobivost chování učitelů k chování 

dětí. 

 

Otázka č. 10 

Povolání učitel považuji za 

a) velmi náročné 
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b) náročné 

c) méně náročné 

d) oddychové 

e) jiné 

Otázka zjišťovala náročnost učitelského povolání z pohledu rodičů. 

 

Otázka č. 11 

Absolventi vysokých škol 

a) hledají práci ve škole, ale je nadbytek učitelů 

b) nenajdou práci ve škole, neboť školy využívají zkušených důchodců 

c) nehledají práci ve školách / proč, doplňte… 

d) jiné 

Otázka zkoumala názor respondentů, proč pedagogické sbory stárnou a přichází do škol 

málo mladých učitelů. U bodu c) mohli respondenti odpověď doplnit. 

 

Otázka č. 12 

Myslím, že komunikace mezi pedagogy ve školách je 

a) velmi dobrá 

b) dobrá 

c) špatná 

d) spíše špatná 

Otázka zkoumala názor rodičů na spolupráci učitelů. 

 

Otázka č. 13 

Myslím, že komunikace mezi školou a rodinou je 

a) velmi dobrá 

b) dobrá 

c) nedostačující 

Otázka se zabývala spoluprací a komunikací rodiny a školy, jak ji vnímají rodiče. 

 

Otázka č. 14 

Chci více informací o svém dítěti 

a) ano, škola mi to neumožňuje 

b) ano, časově to není možné 

c) ne 
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d) spíše ne 

e) mám informací dost 

Otázka navazuje na otázku č. 13 o komunikaci a spolupráci školy s rodinou. 

 

Otázka č. 15 

Školu pro své dítě vybírám 

a) podle bydliště 

b) nemám jiné možnosti 

c) podle úspěšnosti školy 

d) podle učitelů 

Otázka zkoumala, co je pro rodiče rozhodující při výběru školy pro své dítě.  

  

 

5.5. Zpracování odpovědí a výsledky výzkumu               
                  

        5.5.1 Pedagogické dotazníky 

 

Otázka č. 1 

Organizační struktura školy 

 

 Tabulka č. 1 Počet respondentů dle typů škol 

 

Typ školy Počet   %  

samostatná ZŠ úplná  102    80 

samostatná ZŠ neúplná    0    0 

společně s MŠ   21   16  

sloučeno více škol    5    4 
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Samostatné ZŠ úplné jsou plnohodnotné školy se všemi ročníky.  Dají se  předpokládat 

větší pedagogické kolektivy. Tyto typy škol jsou zřizované městy a většími obcemi 

s větším počtem obyvatel. Z výsledků vyplývá, že největší % respondentů (80%) 

pracuje na samostatných  úplných školách. 

Samostatné ZŠ neúplné jsou zřizovány na menších obcích. Jedná se o školy s ročníky 1. 

stupně nebo 1. a 2. stupně s ročníky spojenými. Zde předpokládáme menší pracovní 

kolektivy. Samostatné ZŠ neúplné nevykazovaly žádný počet respondentů, nebyly již 

do další zkoumání zařazeny. 

Společná zařízení ZŠ a MŠ  vznikla po roce 2000. Patří sem především vesnické 

školské subjekty s menším počtem pedagogů. Do výzkumu se zařadilo 16% 

respondentů. 

Sloučená zařízení, vzniklá splynutím více škol, byla taktéž zřizována v letech 2000 – 

2002. Mnohdy se jedná o velké subjekty s odloučenými pracovišti a velkými 

pedagogickými kolektivy. Z této skupiny se zapojila 4% respondentů.  

 

 

Otázka č. 2 

Velikost školy 

 

Tabulka č. 2 Velikost škol respondentů dle počtu tříd v ročníku v jednotlivých typech 

škol 
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Typ školy 1třída  

v ročníku 

2třídy 

 v ročníku 

více tříd 

v ročníku 

sloučení 

ročníků 

 Počet 

 

samostatná ZŠ úplná     21     35    32    14  102 

společné zařízení ZŠ a MŠ      5      9       6           1   21 

sloučeno více škol      3      1     1     0    5 

Celkem počet     29     45    39     15  128 

     %     23     35      30    12   
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Největší procento respondentů se zapojilo ze ZŠ úplných samostatných. 27% 

respondentů pracuje na středně velkých školách se dvěma  třídami v ročníku, 25% 

respondentů vyučuje na velkých školách s více třídami v ročníku a 16%  pracuje 

v menších školách, kde je pouze 1 třída v ročníku. 

Z 16% respondentů ze společných zařízení ZŠ a MŠ pracují 4% v malých školách 

s třídami po jedné v ročníku, 7% ve středně velkých se dvěma třídami v ročníku a 5% 

ve velkých s více třídami v ročníku. 

5% respondentů pracuje v zařízeních sloučených z více typů škol, většina ve školách s 1 

třídou v ročníku. 

 

Otázka č. 3  

Počet kolegů, pedagogických pracovníků 

 

Tabulka č. 3 Velikost kolektivu pedagogických pracovníků v jednotlivých typech škol 
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Typ školy    1-10    11-20 21 a více  Celkem 

samostatná ZŠ úplná      2      28     72   102 

společné zařízení ZŠ a MŠ     19       2      0    21   

sloučení více škol      1      4      0      5 

Součet      22      34     72   128  

           %     17     27     56   100   
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Výsledek potvrdil teorii – samostatné ZŠ úplné dle podkladů od respondentů vykazují 

velké pracovní kolektivy 21 a více pedagogů / 56%/. 27% respondentů vyučuje v 

kolektivech do 20 pedagogů, 17% v malých do 10 kolegů.  

 

Otázka č. 4 

Délka mé praxe 

 

Tabulka č. 4 Délka praxe respondentů v jednotlivých typech škol 

                            

           Délka praxe respondentů 

Typ školy 1-5 let   6-10 let 11-20let  více počet 

Samostatná ZŠ úplná     8    20      29      45   102 

společné zařízení ZŠ a MŠ     3     5     5      8    21 

sloučení více škol     1     1       2      1     5 

Součet    12    26    36      54   128 

        %     9,5    20,5     28     42    100 
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42% respondentů pracuje ve školství déle než 20 let,  což jasně ukazuje na starší 

kolektiv. Pouze 12% respondentů je v praxi poměrně krátkou dobu, maximálně 5 let. 

Výsledek ukazuje, že ve školách pracují zkušení pedagogové, chybí však mládí, které 

by mohlo přinést do škol změnu. Jedním z důvodu malého nárůstu absolventů do škol je 

neustálý úbytek počtu žáků a s tím související omezování, snižování počtu tříd ve 

školách a tudíž nižší potřeba přijímat nové pedagogy. Nelze vyloučit i nezájem 

absolventů o učitelské povolání z důvodu nižšího finančního ohodnocení vzhledem 

k náročnosti práce.  

 

Otázka č. 5 

Aprobovanost 

 

Tabulka č. 5  Dosažené vzdělání respondentů v jednotlivých typech škol                          

 

           dosažené vzdělání,aprobovanost 

Typ školy 1.stupeň 2.stupeň jiné počet 

samostatná ZŠ úplná     28     59    15  102 

společné zařízení ZŠ a MŠ      9      5     7    21 

sloučení více škol      2      2     1      5 

Součet     39     66    23  128 

%     30     52    18  100 
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30% respondentů vystudovalo VŠ obor 1. stupeň, 52% respondentů 2. stupeň ZŠ a 18% 

respondentů uvedlo jiné vzdělání – bakalářské studium bez uvedení oboru, 3. stupeň, 

waldorfská pedagogika/. 

K uvedenému vzdělání doplňovali respondenti uplatnění v praxi. Z dotazníků 

vyplynulo, že všichni respondenti učí alespoň 1 z aprobovaných předmětů.    

Z výsledků lze vyčíst odbornost respondentů na vysoké úrovni. 

 

Otázka č. 6 

Po studiích jsem byl/a uveden/a do praxe zkušenějším pedagogem 

 

Tabulka č.6  Uvedení do praxe zkušenějším pedagogem 

 

uvedení do praxe 

zkušenějším pedagogem 

 ZŠ úplná ZŠ a MŠ sloučené 

 

počet   % 

ano, vyhovovalo mi     54      12      5   71 55,5 

ano, ovlivňoval mé 

názory 

    21       0      0   21 16  

ne     22       8       0   30 23,5 

jiné      5       1      0    6  5 

Součet    102      21      5  128 100 
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Z odpovědí vyplývá, že více jak 55% absolventů vysokých škol bylo uvedeno do praxe 

zkušenější pedagogem a přístup a vedení jim vyhovovalo.  

16% respondentů vyjádřilo  nevyhovující přístup k uvádění do praxe a časté 

povyšování. Všichni respondenti vyučují na větších školách. 23% respondentů nebylo 

uvedeno do praxe, většina odpovědí pochází z větších škol. Odpověď jiné uvedlo 5% 

respondentů a doplnili, že se jednalo pouze o formální záležitost. I zde vyučuje většina 

respondentů na větších školách. 

Z výzkumu vyplývá, že větší péče absolventům je věnována na menších školách 

v menších kolektivech.  

 

Otázka č. 7 

Odborné znalosti si doplňuji 

 

Tabulka č. 7 Doplňující druh studia po odborné stránce 

 

druh studia počet      %  

individuální, samostudium     107       84 

školení, semináře     105      82 

krátkodobé, dlouhodobé kurzy      54      42 

studium VŠ       9       7 

jiné studium       5       4 

spolupráce s kolegy      86       67 

jiné       4       3 
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Z uvedených výsledků je zřejmé, že respondenti využívají možností nabídek různého 

studia k doplnění a rozšíření jejich odbornosti.  

Nejvíce využívají samostudia, školení a studia spoluprací s kolegy. I přes 

vysokoškolské vzdělání si 7% respondentů rozšiřuje vzdělání na VŠ / speciální 

pedagogika, školský management, cizí jazyk/. 4 respondenti uvádějí v možnosti „jiné“ 

konzultace s odborníky, studium waldorfské pedagogiky. 

Celkově lze hodnotit vzdělávání po odborné stránce na vysoké úrovni. 

 

Otázka č. 8 

Studium vedoucí k inovaci výuky, ke změně 

 

Tabulka č. 8 Studium vedoucí k inovaci na škole 

 

O studium vedoucí k inovaci, změně     Počet          % 

ano, mám zájem, nezúčastňuji se        30       23,5 

ano, mám zájem, navštěvuji        63       49  

ano, mám zájem, nevím o probíhajících kurzech        18       14 

ano, mám zájem, neumožňuje mi vedení          2            1,5 

ne, nevím o něm          4         3 

ne, nechci          5         4 

jiné          6         5 

Součet      128     100 
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49% respondentů má zájem o studium vedoucí k inovaci, studium si vyhledává 

v různých seminářích, kurzech / Tvořivá škola, ICT, Dokážu to, Ing. Kasíková, dr. 

Polechová, PAV, waldorfské vzdělávání, koordinátor ŠVP a další/. 

50% respondentů má zájem o studium, ale nezúčastňuje  se / časové důvody, rodina, 

nevědí o probíhajících kurzech. Ve 14% mají respondenti zájem o studium, ale neví o 

probíhajících kurzech. Pouze 1,5% respondentů neumožňuje studium  vedení. 

7% respondentů nemá zájem o studium / časové důvody, věk/. 

Procento respondentů, kteří procházejí kurzy ke změně a  inovaci škol by se jistě 

zvýšilo větší povědomostí a informovaností, která je zřejmě nedostatečná. Učitelé si 

uvědomují nutnost studia ke změně a inovaci, ale prozatím jich 50% učitelů nevyužívá. 

Všichni učitelé nejsou dostatečně připraveni na změny a také na to, věnovat čas těmto 

kurzům, necítí prozatím potřebu. 

 

Otázka č. 9 

Práci v současné době ztěžuje 

 

Tabulka č. 9 a  Aspekty ztěžující práci 

 

Ztížení práce počet    % 

byrokratická nařízení, pravidla      87    68 

chování dětí, žáků      63     49 

nedostatečná spolupráce mezi kolegy nebo kolegy a vedením        6      5  

jiné      21    16 
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 Tabulka č. 9 b  Aspekty ztěžující práci při kombinaci variant  

 

                                        ztížená práce   Počet        %  

byrokratická nařízení, pravidla        40        31 

chování žáků        28        22 

nedostatečná spolupráce mezi kolegy nebo kolegy a vedením          1          1  

jiné          9          7 

byrokratická nařízení, pravidla + chování žáků        34         27 

chování žáků + jiné          5          4 

bez odpovědi          2          1 

byrokratická nařízení, pravidla + chování žáků + jiné          3          2 

byrokratická nařízení, pravidla + chování žáků + nedostatečná 

spolupráce mezi kolegy nebo kolegy a vedením 

         1          1 

byrokratická nařízení, pravidla + nedostatečná spolupráce mezi 

kolegy nebo kolegy a vedením 

         4          3 

byrokratická nařízení, pravidla + chování žáků + nedostatečná 

spolupráce mezi kolegy nebo kolegy a vedením + jiné 

         1          1  

 



 38 

0

10

20

30

40

počet %

Graf 9b Aspekty ztěžující práci při kombinaci variant

byrokratická nařízení, pravidla
chování žáků
nedostatečná spolupráce mezi kolegy nebo kolegy a vedením
jiné
byrokratická nařízení, pravidla + chování žáků
chování žáků + jiné
bez odpovědi
byrokratická nařízení, pravidla + chování žáků + jiné
byrokratická nařízení, pravidla + chování žáků + nedostatečná spolupráce mezi kolegy nebo kolegy a vedením
byrokratická nařízení, pravidla + nedostatečná spolupráce mezi kolegy nebo kolegy a vedením
byrokratická nařízení, pravidla + chování žáků + nedostatečná spolupráce mezi kolegy nebo keölegy a vedením + jiné

 
 

Z výsledků je zřejmé, že pedagogy trápí vedlejší účinky, které je odvádějí od práce 

pedagoga a které na ně působí velmi negativně. Z nejčastějších odpovědí ve variantě d) 

jiné  lze uvést : 

- nadbytečná administrativa 

- nedostatečná odbornost 

- finanční prostředky – nedostatek 

- nedostatečná vybavenost škol 

- vysoký počet žáků ve třídě 

- přístup a postoj rodičů 

- Rámcový vzdělávací program 

- komunikace mezi učiteli 

- nejasné kompetence a odpovědnost 

- nálada společnosti 

 

 

Otázka č. 10 

Ve školství převládá rutina, stereotyp 

 

Tabulka č. 10  Převládající stereotyp, rutina 

 

převládá rutina, stereotyp  Počet       % 
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ano, částečně         60         47 

ano           2         2 

nemyslím si         63       49  

jiné           3         2 

součet       128     100 
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49% respondentů si nemyslí, že převládá rutina a stereotyp. Uvádějí, že naopak může 

být rutina užitečná a prospěšná, neboť přináší klid a jistotu. Rozdíl vidí respondenti i 

v jednotlivých ročnících a složení dětských kolektivů, záleží i na učiteli.  

47% respondentů označilo částečné převládání, rutinu a stereotyp vnímají hlavně  

v základech. 

Z odpovědí vyplynulo, že si uvědomují hlavně absenci individuálního přístupu k dítěti a 

ohled k jeho individuálním schopnostem. 

  

Otázka č. 11 

Vím, co bych chtěl/a/ změnit ve výuce, ale brání mi 

 

Tabulka č. 11a  Aspekty bránící ve změně 

 

ve změně brání    Počet 

nepochopení druhých            2 

vedení školy            1 
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materiální podmínky          67 

čas          58 

chybí motivace          15 

jiné          21 
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 Tabulka č. 11b Aspekty bránící ve změně při kombinaci variant 

 

chci změnit, ale brání mi   počet  % 

nepochopení druhých         2   1,5 

vedení školy         1   1 

materiální podmínky       32 25 

čas       24 19 

chybí motivace         5   4 

jiné       17 13 

materiální podmínky + čas       27 21 

materiální podmínky + chybí motivace        4   3 

materiální podmínky + jiné        2   1,5 

vedení školy + chybí motivace        1   1 

materiální podmínky + čas + chybí motivace        2    1,5 

čas + chybí motivace        3   2  

materiální podmínky + čas + jiné        2   1,5 

bez odpovědi        6   5 

celkem    128  100  
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Jako největší zábranu ve změně, kterou by chtěli respondenti uskutečnit, vidí v 

materiálních podmínkách  a nedostatku času, částečně i v tom, že jim chybí motivace. 

Ve variantě f) uváděla skupina respondentů jiné zábrany : 

- více znalostí o nových formách výuky 

- nepřipravenost na změny 

- aktivita lidí, kolegů 

- požadavky MŠMT  

- nezájem dětí, nekázeň 

- plány, byrokracie 

- vlastní neschopnost. 

Z uvedených odpovědí vyplývá, že si i učitelé uvědomují nepřipravenost na změny, 

nedostatek informací, které sami nevyhledávají, nedostatek vlastní aktivity a vnímají 

absenci vzdělávání k tomuto tématu. 

Malá skupina respondentů uvedla, že jim nebrání nic a mohou měnit, co chtějí. 

 

 Otázka č. 12  

 Většinu času trávím o přestávkách nebo po vyučování 

 

Tabulka č. 12  Trávení volného času o přestávkách a po vyučování 
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čas o přestávkách trávím  samostatné  odpovědi 

 bez kombinace      

odpovědi kombinací 

 více variant 

ve třídě se žáky                 14                 22 

s kolegy a diskutujeme  

na volné téma 

                16                18 

s kolegy a diskutujeme  

o problémech žáků 

                  7                36 

s kolegy a diskutujeme  

o problémech celého školství 

                  5                  27 

s kolegy a diskutujeme  

o problémech ve škole 

                 3                39 

sama /sám/                  0                11 

s kolegy a diskutujeme 

 o osobních problémech 

                 0                17 

jiné                  8                  9 
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Největší počet respondentů vykazuje trávení volného času s kolegy a diskuzi o 

problémech ve škole, diskuzi o problémech žáků  a diskuzi o problémech celého 

školství. 

Menší skupina respondentů tráví volný čas ve třídě se žáky, jedná se o pedagogy nižších 

ročníků 1. stupně, kdy se věnují vzhledem k bezpečnosti dětí těm nejmenším. Diskuzi 

na volné téma a o osobních problémech vyjadřuje menší počet respondentů. 
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Z výsledků vyplývá, že učitelé komunikují, nevyhledávají klid a soukromí a diskutují o 

stavu školství. Chybí aktivita a změna při odstraňování špatných návyků a realizace 

dobrých nápadů. 

   

 

Otázka č. 13 

V pochopení práce kolegů a jejich přístupu k učení mi brání 

 

Tabulka č. 13  Aspekty bránící v pochopení práce kolegů a jejich přístupu k učení 

 

V pochopení práce kolegů a jejich přístupu k učení mi brání  Počet         % 

nemám čas     4     3   

odlišný obor     4               3  

komunikace s druhými     2      2  

nebrání   113    88 

jiné     5     4 

Součet   128   100  
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Graf č.13 Aspekty bránící v pochopení kolegů a jejich přístupu k 
učení

nemám čas odlišný obor komunikace s druhými nebrání jiné
 

 

 

 

 88% respondentů vyjádřilo, že jim nic nebrání v pochopení kolegů. 

V možnosti doplnění varianty „jiné“ bránící v pochopení kolegů uváděli : 

- nedostatek finančních prostředků 
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- neschopnost říci svůj názor 

- čas 

- lhostejnost a postoj některých učitelů bez názoru 

Z výsledků vyplývá, že učitelé nemají problémy s pochopením kolegů, ostatní záporné 

odpovědi jsou v nízké procentuelní hodnotě. Nutno přesto položit otázku, kdy i to malé 

procento lhostejných pochopí nutnost  a výhody kolektivní práce a bude spolupracovat 

s ostatními učiteli.  

 

Otázka č. 14 

Co bych chtěl/a/ změnit ve školství 

 

Tabulka č. 14a Představa změn pedagogů v kombinaci variant 

 

Co bych chtěl/a/ změnit ve školství     % 

celý systém    15 

nechci nic měnit    23 

prostředí,kultura školy    17 

obsah vyučování    11 

jiné    23 

prostředí, kultura školy + obsah vyučování     6 

prostředí, kultura školy + obsah vyučování + jiné     2 

celý systém + prostředí, kultura školy      2 

celý systém + jiné     1 

 

 

Graf č. 14a Představa změn pedagogů při kombinaci variant 
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Tabulka č. 14b Představa změn pedagogů celkem 

 

Co bych chtěl/a/ změnit 

 ve školství 

Počet respondentů 

celý systém              22 

nechci nic měnit              29  

prostředí,kultura školy              35 

obsah vyučování              25 

jiné              33 
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Výsledek jednoznačně neukázal, co nejvíce by si přáli respondenti změnit. Odpovědi 

jsou početně i procentuelně vyrovnané.  

Na 1. místo staví změnu prostředí a kultury školy, na 2. místě volili variantu e) 

s doplněním, co jiného jim překáží a přáli by si odbourat a změnit : 

- využívat pedagogické svobody 

- spolupráce rodiny a školy 

- vyšší pravomoci školy 

- zlepšit komunikaci učitelé x vedení 

- vzhledem k byrokracii změnit nadřízené orgány 

- odměňování, finanční ohodnocení  pedagogů 

- limitace počtu žáků 

- používat jiné metody 

- vzájemné vztahy rodina x škola 

- pohled na člověka 

- přístup k výuce, přístup k dítěti 

- postoj společnosti ke školství 

- respektování individuality učitele 

- nové metody 

- odstranění povýšenosti vedení a školských úředníků 

- vrátit škole vážnost 

Nemalý počet respondentů vyjadřuje, že nechce měnit nic. 

Z uvedených výsledků je zřejmé, že si učitelé přejí změny a nechtějí se spokojit se 

současným stavem, prozatím však chybí zrealizování myšlenek a plánů. I zde se ukazuje 

potřebnost vzdělávání učitelů, vedoucí ke změnám. Podpora by měla přijít od vedení 

školy i zřizovatelů škol v podobě poskytnutí vyhovujících podmínek. 

 

 

 

 

Otázka č. 15 

Diskutujeme s kolegy o potřebnosti změny vzhledem k chování a jednání žáků 

 

Tabulka č. 15 Četnost diskuze kolegů o změnách vzhledem k chování  a jednání žáků 

 



 47 

diskutujeme s kolegy o potřebnosti změn vzhledem k chování a jednání žáků   % 

ano, často/aplikované změny/  53 

ano, často, bez realizace  30 

ano, často, nepochopení, nechuť některých cokoliv měnit    5 

ano,často, nepochopení vedení    1 

ne    5 

jiné    6 

Součet 100 
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53% respondentů potvrdilo častou diskusi s kolegy o potřebnosti změny vzhledem 

k chování a jednání žáků a uvedlo aplikované změny: 

- vymezení jednoduchých, přesných pravidel 

- důsledná kontrola plnění úkolů 

- výchova příkladem 

- školní parlament – přenos informací přes žáky 

- individuální přístup k žákům 

- důslednost 

- projekty 

- sjednocení pravidel, nároků všech učitelů 

- důraz na spolupráci s rodinou 

- zvažování míry napomenutí a trestů 

- profesionální lidský přístup 
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- vyšší tolerance individuality žáka 

- volnočasové aktivity 

30% respondentů potvrzuje komunikaci s kolegy bez realizace 

Nepochopení a nechuť některých něco měnit vyjadřuje 5% respondentů, stejné procento 

odpovědí vyjádřili i respondenti ve variantě f/ „jiné“. 

Z výzkumu vyplývá zájem pedagogů řešit chování a jednání žáků společně s kolegy, 

nicméně chybí realizace uskutečňování změn. 

 

Otázka č. 16 

Diskutujeme s kolegy o potřebnosti změny ve škole 

 

Tabulka č. 16 Četnost diskuze s kolegy o  potřebných změnách ve  škole 

 

diskutujeme s kolegy o potřebnosti změny ve škole  Počet    % 

ano, často/aplikované změny/    44   34 

ano, často, bez realizace    34   27 

ano, často, nepochopení, nechuť některých cokoliv  měnit     8     6 

ano,často, nepochopení vedení     5     4 

ne    17         13  

jiné    14   11  

bez odpovědi     6     5 
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34% respondentů potvrdilo častou diskusi s kolegy o potřebnosti změny ve škole a 

vyjádřilo aplikované změny : 

- skupinové vyučování 

- projekty 

- společná práce kolegia 

- soustředění  se na vztahy 

- tvoří se diskuse kolem RVP, ŠVP 

- rozdělení úkolů a zodpovědnost za ně 

- estetika školy 

- technické vybavení 

27% respondentů potvrdilo diskusi bez realizace s doplněním : 

- změna není v moci učitelů 

- nejednotnost v prioritách 

- není zájem všech 

Dalších 10% vyjádřilo komunikaci, diskusi s nepochopením druhých a vedení. 

13% respondentů nediskutuje o potřebnosti změny. 

Z výsledků vyplývá menší zájem učitelů o zrealizování změn ve škole. 

 

Otázka č. 17 

Pracujeme společně na tvorbě vzdělávacího programu zaměřeného na týmovou 

práci 

 

Tabulka č. 17 Podíl spolupráce a týmové práce na tvorbě ŠVP 

 

Společná práce na tvorbě ŠVP se zaměřením na týmovou práci  Počet    % 

ano     95       74 

ne     32    25 

bez odpovědi     1     1 

Součet   128    100 

 



 50 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

  Počet    %

Graf č.17 Podíl spolupráce a týmové práce na tvorbě ŠVP

ano
ne
bez odpovědi

 
 

Spolupráce na tvorbě vzdělávacího programu se zaměřením na týmovou práci by měla 

být jednou z priorit společné práce a komunikace mezi pedagogy. Velké procento 

respondentů /74%/ potvrdilo spoluúčast s komentářem : 

- začátek 

- vytvořený 

- budeme muset 

- vyžaduje se to po nás 

25% respondentů potvrzuje prozatím stagnaci na tvorbě : 

- fáze přípravy 

- stagnace u kolegů 

- prozatím konzultace 

- chce se to po nás, ale není to práce pro někoho jiného ? Opravdu se musí tvořit na 

všech školách to samé? Objevovat objevené, bez financí 

I přes velké procento kladných odpovědí z komentářů vyplývá spíše nenaladěnost 

učitelů a nutnost podílet se na tvorbě ŠVP, než uvědomění si potřebnosti. Zdá se, že 

chybí fáze přípravy, kdy  měli učitelé pochopit kolektivní potřebu. Chybí i vzdělávání, 

které by vedlo k odstranění nenaladěnosti a přineslo pocit radosti ze společné práce. 

 

Otázka č. 18 

Využíváme týmové práce 

 

Tabulka č. 18 Využívání týmové práce 
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Využíváme týmové práce Počet  % 

ano, mezi učiteli  20 15 

ano, mezi dětmi  29 23 

ne    4  3         

jiné    4  3 

mezi učiteli + mezi dětmi  69   54 

mezi učiteli + ano, mezi dětmi +jiné    1  1 

bez odpovědi    1  1 

Součet 128 100 
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54% respondentů označilo týmovou spolupráci mezi učiteli i mezi dětmi s komentářem 

: 

- spokojenost s týmovou prací mezi dětmi 

- nedaří se příliš týmová práce mezi dětmi 

- společné nácviky, spíše skupinové práce 

- mezi učiteli příprava akcí 

- příprava projektů 

- koordinace akcí 

Z výsledků vyplynulo, že téměř 80% respondentů využívá ve školách týmové práce 

s dětmi a 70% pracuje v týmu učitelů. 
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Otázka č. 19 

Moji vůli cokoliv změnit vůči kolegům, žákům ovlivňuje 

 

Tabulka č. 19 Aspekty ovlivňující změnu chování vůči druhým 

 

Vůli změnit cokoliv vůči kolegům a žákům ovlivňuje  Počet   % 

nedostatek času      38      29 

nepochopení vedení školy        1      1 

nepochopení kolegů      13   10 

nechci nic měnit      33   26 

jiné      28   22 

bez odpovědi      15   12 

    128 100 
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Graf č.19 Aspekty ovlivňující změnu chování vůči druhým

nedostatek času nepochopení vedení školy nepochopení kolegů
nechci nic měnit jiné bez odpovědi

 
 

29% respondentů uvádí nedostatek času, který brání jakékoliv změně vůči kolegům i 

žákům. 

26% respondentů nemá důvod cokoliv měnit. 

22% respondentů vyjádřilo jiné vlivy : 

- důchodový věk 

- mohu navrhovat,dobré myšlenky se uskuteční 
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- materiální podmínky 

- vlastní neschopnost 

- psychika 

- pokud mám zájem, lze řešit s kolegy vše 

- jasná domluva kolegia 

Jako největší důvod nerealizování změny chování vůči druhým  uvádějí respondenti 

nedostatek času, materiální podmínky a psychickou zátěž. 

 

Otázka č. 20 

Nové vzdělávací programy mi umožní/ RVP, ŠVP/ 

 

Tabulka č. 20 Očekávané změny s realizací ŠVP 

 

Nové vzdělávací programy mi umožní Odpovědi 

 při volbě  

jedné varianty 

Odpovědi při  

kombinaci více 

variant 

Celkem 

počet 

více se rozvíjet, seberealizovat     13     34    47 

změnit styl výuky     26    32     58 

změnit prostředí      1      4     5 

změnit obojí     12     3    15  

nevím, neseznámil/a/ jsem se     12      0    12 

širší komunikaci s kolegy, dětmi, 

rodinou žáka 

     7    31    38 

jiné      6      1     7 

bez odpovědi      4      0     4 
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Graf č.20 Očekávané změny s realizací ŠVP
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81 respondentů volilo pouze jednu z možností. Nejvíce respondentů z této skupiny 

očekává umožnění změny stylu výuky, nejméně respondentů naopak neočekává změnu 

prostředí. 

43 respondentů volilo více možností, variant, nejvíce očekávají vlastní rozvoj, 

seberealizaci, změnu stylu výuky a širší komunikaci s kolegy, dětmi a rodinami žáků.  

 

Otázka č.21 

Dnešní styl výuky dle daných osnov při stavu dnešní společnosti 

 

Tabulka č. 21 Dnešní styl výuky vyhovující jednotlivým skupinám 

 

Dnešní styl výuky dle daných osnov při 

stavu dnešní společnosti 

Odpovědi při 

volbě jedné 

varianty 

Odpovědi při 

kombinaci 

více variant 

Celkem 

počet 

vyhovuje žákům     13     27     40 

vyhovuje učitelům     24     30     54 

vyhovuje vedení školy      3     11     14 

vyhovuje rodičům      6     18     24 

nevyhovuje     27      1     28  

jiné     15      0     15 

bez odpovědi      7      0          7 
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Graf č.21 Dnešní styl výuky vyhovující jednotlivým skupinám
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Téměř polovina  respondentů potvrzuje, že jim vyhovuje dnešní styl výuky.Ve variantě 

„jiné“ doplnili své názory : 

- občas nevyhovuje žákům a rodičům 

- záleží na kvalitě pedagoga 

- waldorfské školství vyhovuje žákům 

- je třeba doladit 

- nutné nové osnovy 

- je třeba modernizovat 

- nevyhovuje nikomu, jen menšina je ochotná ke změně 

- částečně vyhovuje 

Z doplňujících komentářů je zřejmé, že změny jsou žádoucí. Vzdělávání by pomohlo 

k posunutí návrhů a plánů respondentů kupředu. Zdá se, že si učitelé plně neuvědomují, 

že je právě na nich začít realizovat změny a ne čekat. 

 

Otázka č. 22 

Spolupráce s kolegy ve vztahu k nutným změnám je 

 

Tabulka č. 22  Spolupráce kolegů ve vztahu k nutným změnám 

 

Spolupráce s kolegy ve vztahu k nutným změnám je  % 

nedostatečná / časové důvody/  17 

nedostatečná / jiné důvody/    4 
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dostatečná  50 

velmi dobrá  21 

není    3 

bez odpovědi    5 

Součet 100 
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Graf č.22 Spolupráce kolegů ve vztahu k nutným změnám

nedostatečná / časové důvody/ nedostatečná / jiné důvody/ dostatečná
velmi dobrá není bez odpovědi

 
 

Jako dostatečnou spolupráci ve vztahu k nutným změnám vnímá 50% respondentů, jako 

velmi dobrou 21%. 

17% respondentů vidí spolupráci jako nedostatečnou z časových důvodů a 4% z důvodů 

jiných. 3% vykazují, že spolupráce není. 

I přes to, že 71% respondentů vyjadřuje kladné odpovědi, zbylých 29% vyjadřujících 

záporné odpovědi je k zamyšlení. 

 

Otázka č. 23 

O změnách ve škole rozhoduje / myšlena změna kultury školy celkově/ 

 

Tabulka č. 23 Rozhodování o změnách ve škole 

 

O změnách ve škole rozhoduje             Počet              % 

pouze vedení                11              9  

pouze učitelé                  2              2 
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spolupráce učitelů s vedením              102             80 

ke změnám nedochází                  3              2 

jiné                  3              2 

bez odpovědi                  7              5 

Celkem              128           100  
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Graf č. 23 Rozhodování o změnách ve škole

pouze vedení pouze učitelé spolupráce učitelů s vedením
ke změnám nedochází jiné bez odpovědi

 
 

80% respondentů potvrdilo, že učitelé a vedení škol spolupracují na změnách ve škole.  

9% respondentů potvrzuje rozhodování o změnách pouze ze strany vedení, 2% pouze ze 

strany učitelů. Po 2% odpovídali respondenti, že ke změnám nedochází či jiné : 

- bývá to boj 

- o změnách rozhodují i žáci 

- o změnách rozhodují i rodiče 

- nelze popsat, krátké působení na škole 

Z výsledků vyplývá, že rozhodování a spolurozhodování je na slušné úrovni. 

   

Otázka č. 24 

Vím, že si školství žádá i změny v přístupu učitelů 

 

Tabulka č. 24 Změny v přístupu učitelů 

 

Vím, že si školství žádá změny i v přístupu učitelů    % 

ano    84 
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Graf č.24  Změny v přístupu učitelů z pohledu respondentů 
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84% respondentů v kladné odpovědi popsalo změny, které vnímají, že by měly přijít: 

- nové metodické postupy 

- komunikace učitel x žák x rodič 

- větší angažovanost, samostatnost, kreativita 

- studium nových metod učení 

- větší chuť změny realizovat 

- pochopení žáků jako partnerů ve vzdělávacím procesu 

- pestrost výuky, variabilita 

- zapojit více vlastní tvořivost 

- větší otevřenost vůči žákům, nadhled 

- více skupinové práce, větší prostor pro diskuzi 

- vzájemné respektování 

- osobní zájem 

- větší tvořivost 

- přizpůsobovat metody vývojovým a životním potřebám žáků 

- ukázat dítěti kladné stránky společnosti 

- vést děti k samostatnosti a vlastní seberealizaci 

- větší angažovanost a větší sebevědomí ve vystupování 
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- žádá se naprostá demokratizace, snížení nároků, vše podřídit potřebám žáka a na 

druhé straně se očekávají výstupy – výsledkem bude otevřená osobnost, ale méně 

vzdělaná 

- zlepšit spolupráci s kolegy 

- změny lze uplatňovat pomalu, nelze naráz měnit 

- naučit se přijímat nové nápady, naslouchat kolegům 

- pedagog se musí zajímat sám o novinky v sebevzdělávání  

- školení pozorovacích schopností 

- rozvoj vlastní osobnosti učitele 

- najít jiný pohled na vzdělávání žáků i pedagogů 

- nelpět na vědomostech, ale dovednostech 

- naučit se sebeovládání 

- vzdělávání a aplikace nových poznatků a zkušeností v praxi, přenosnost i na kolegy 

- kamarádský přístup při zachování autority učitele 

- změna myšlení učitelů 

- spolupráce pedagogů 

- změna komunikace s rodinou 

5% respondentů vyjádřilo nepotřebnost změn učitele  v přístupu : 

- změna učitele v přístupu je zbytečná do té doby, až současná společnost pochopí, že 

vzdělanost národa je jednou z priorit . 

Z výsledků je zřejmé, že učitelé vnímají nutnost změn, otázkou je, jak rychle dokáží 

změny realizovat. 

 

Otázka č. 25 

Musí škola dnes v některých případech nahrazovat výchovu rodin ? 

 

Tabulka č. 25 Nahrazování výchovy rodin školou 

 

Musí škola nahrazovat výchovu rodin    % 

spíše ne     8 

ne     5 

ano    33  

spíše ano    52 

jiné     1 

bez odpovědi     1 
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Celkem   100  
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13% respondentů vyjádřilo nepotřebnost školy nahrazovat výchovu rodin, i když dle 

vyjádření si tuto roli učitelů někteří rodiče představují. 

85% respondentů potvrdilo, že škola musí nahrazovat výchovu rodin: 

- i když se úloha rodiny nedá nahradit, přesto k ní ve školách dochází 

- společenské chování, hygienické návyky 

- základy komunikace , rodiče nemají čas si s dětmi povídat 

- mezilidské vztahy, úcta k lidem 

- škola dost často rezignuje na výchovnou funkci 

- děti jsou obětí chování vlastních rodičů 

- zacházení s cizím majetkem 

- rodiče s tím často počítají  

- komunikace v rodinách  omezená často na příkaz a zákaz 

- úcta ke starším lidem 

Z výčtu je patrné, že učitelům tato náhradní úloha ubírá na jiných a také potřebných  

aktivitách. 
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5.5.2 Rodičovské dotazníky 

 

Otázka č. 1 

Mám děti školou povinné 

 

Tabulka č. 26 Počet dětí  školou povinných v rodinách respondentů 

 

Mám děti školou povinné        % 

1       49 

2       42  

více         9 

Celkem     100 

 

Graf č.26 Počet dětí školou povinných v rodinách respondentů
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Do výzkumného problému se zapojilo 49% respondentů, kteří mají 1 dítě školou 

povinné. 51%, respondentů má 2 a více dětí, z čehož se dá předpokládat větší zkušenost 

a možnost srovnávání. 

 

Otázka č. 2 

Potýkáme se s problémy se školou 

 

Tabulka č. 27 Problémy rodin se školou 
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Potýkáme se s problémy se školou Počet        % 

ano         9        16 

ne       44        80 

bez odpovědi         2          4 

Celkem       55      100 

 

Graf č.27 Problémy rodin se školou
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Jisté problémy se školou přináší nedostatečná komunikace, chování dětí i nepochopení 

učitelů. Z výsledků je zřejmé, že velké procento respondentů necítí závažné problémy 

/80%/, pouhých 16% vykazuje problémy a 4% nepotvrdila odpověď, z čehož lze 

usuzovat spíše jisté problémy, nepravidelné. 

 

 

Otázka č. 3 

Vím o novém školském zákonu a vzdělávacích programech 

 

Tabulka č. 28 Povědomí rodičů o ŠVP a novém zákonu 

 

Vím o novém školském zákonu a vzdělávacích programech        % 

ano       33 

málo       55  

ne       12 
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Graf č.28 Povědomí rodičů o ŠVP a novém zákonu   
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88% respondentů má povědomí o ŠVP a novém školském zákonu, z toho 55% málo. 

12% respondentů vyjádřilo neznalost. 

Celkově lze vyjádřit povědomí rodičů o školské legislativě jako průměrné. 

 

Otázka č. 4 a 

Změnilo se od doby mého vzdělávání něco 

 

Tabulka č. 29 a Změny ve školství v časovém horizontu 20 – 25 let 

 

Změnilo se od doby mého vzdělávání něco        % 

ano       56 

ne       44 
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Graf č.29a Změny ve školství v časovém horizontu 20 - 25 let
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Celých 56 % respondentů využilo možnosti popisu změn ve školství, které vnímají 

v rozsahu 20 – 25 let: 

- nové zdroje informací 

- uvolněná morálka dětí, chybí kázeň a disciplína 

- kvalita 

- množství učiva 

- náročnost 

- počet hodin 

- přístup učitelů k lepšímu i horšímu 

- vyšší požadavky, větší nároky na  znalosti 

- větší možnosti, vzdělávání ve školách i mimo výuku včetně zajištění aktivit 

- větší volnost 

- materiální podmínky 

44% respondentů vykazuje, že změny žádné po celou dobu nenastaly. 

 

Otázka č. 4 b 

Mělo by se změnit  školství vzhledem k dnešním rychlým změnám 

 

Tabulka č. 29b Nutnost změny školství z pohledu rodičů 

 

Mělo by se změnit školství       % 

ano      52 
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ne       20 

nevím      28 

Graf č.29b Nutnost změny školství z pohledu rodičů
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52% respondentů si přejí  tyto změny ve školství: 

- náplň výuky 

- způsob přijímání na střední školy 

- motivace 

- méně drilu, více praxe 

- kvalita způsobu výkladu 

- zapojení veřejnosti / rodičů/ 

20% respondentů se domnívá, že není třeba měnit celé školství, pouze dílčí změny : 

- více pozornosti věnovat schopnostem žáka, jejich všeobecnému přehledu 

- pozornost věnovat tvůrčí aktivitě žáka, rozvoji osobnosti 

- stále převládá důraz na znalosti, ne na schopnosti 

28% respondentů neví, zda jsou změny potřebné. 

 

Otázka č. 5 

Chci se jako rodič podílet na chodu školy a jejím rozvoji 

 

Tabulka č. 30  Zájem o spolupráci rodičů na chodu školy 

 

Chci se jako rodič podílet na chodu školy        % 
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a jejím rozvoji 

ano      47 

ne      53  

 

 

Graf č.30  Zájem rodičů o spolupráci na chodu školy
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47% respondentů zvolilo kladnou odpověď a vyjádřilo důvody, proč se chtějí podílet na 

spolupráci a rozvoji školy : 

- chci, aby dítě navštěvovalo dobrou školu 

- komunikace je důležitá, bohužel nikdo nemá zájem 

- chci znát podmínky pro výuku 

- přijde mi  to samozřejmé, je třeba, aby rodiče spolupracovali se školou a zajímali se 

o dění ve škole 

- v rámci časových možností by mělo být pro rodiče samozřejmé zajímat se o chod 

školy, kterou navštěvují jejich děti 

53% respondentů nemá zájem o spolupráci se školou. Jako nejčastější odpovědi uvedli:  

- časové důvody 

- jiná generace, nedokáže se školou komunikovat 

- v tomto systému ne 

- náročná zaměstnání  

 

Otázka č. 6 

Škola dostatečně informuje rodiče 

 

Tabulka č. 31 Informovanost rodičů 
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Škola dostatečně informuje rodiče  Počet       % 

ano       37      67 

ne       18      33 

 

Graf č.31 Informovanost rodičů školou

67%

33%

ano

ne

 
 

 

Celých 67% respondentů vykazuje, že škola dostatečně informuje rodiče o jejich dítěti, 

33% se domnívá, že mají málo informací. 

 

Otázka č. 7 

Dnešní styl výuky je pro děti  

 

Tabulka č. 32 Zajímavost  stylu výuky z pohledu rodičů 

 

Dnešní styl výuky je pro děti kombinace           

       

součet 

zajímavý       8   10 

nezajímavý       8   20  

zbytečně náročný       4   22 

příliš mírný       2     2 

chybí učení v souvislostech     13   23 

zbytečně náročný + chybí učení       6  
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 v souvislostech 

zajímavý + zbytečně náročný       2  

nezajímavý + zbytečně náročný       4  

nezajímavý + zbytečně náročný       4  

nezajímavý + chybí učení 

 v souvislostech 

      2  

nezajímavý+zbytečně náročný + chybí učení v souvislostech       2  

 

 

Graf č.32 Zajímavost stylu výuky z pohledu rodičů
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65% respondentů zvolilo pouze jednu z odpovědí. 35 procent jich využilo kombinace 

více možností. Nejvíce, 23 respondentů, označilo, že učení probíhá bez souvislostí, 22 

respondentů označilo výuku za zbytečně náročnou, 20 jako nezajímavou. Pro 10 

respondentů je výuka zajímavá, pro 2 příliš mírná. 

 

Otázka č. 8 

Musí škola dnes v některých případech nahrazovat  výchovu rodin? 

 

Tabulka č. 33  Nahrazování výchovy rodin školou 

 

Škola musí nahrazovat v některých případech výchovu rodin      % 

spíše ne     44 

ne     16 



 69 

ano     28 

spíše ano     12   

 

 

Graf č.33 Nahrazování výchovy rodin školou z pohledu rodičů
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44% respondentů si myslí, že spíše nemusí škola nahrazovat výchovu rodin a doplnilo: 

- záleží na přístupu rodičů a výchově v jednotlivých rodinách 

- rodina spíše musí nahrazovat školu 

28% respondentů je přesvědčeno, že škola musí nahrazovat výchovu rodin: 

- základy chování 

16% volilo odpověď ne. 

Spíše ano zvolilo 12% respondentů z důvodu časově náročného zaměstnání rodičů. 

 

Otázka č. 9 

Přizpůsobuje dnešní učitel své chování dětem a jejich chování 

 

 

Tabulka č. 34  Přizpůsobivost chování učitelů vůči chování dětí 

 

Přizpůsobivost chování učitele dětem a jejich chování     % 

ne     20 

spíše ne     44 

spíše ano     32 



 70 

ano       4 

 

Graf č.34  Přizpůsobivost chování učitelů vůči chování dětí
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Otázka zkoumala názor rodičů na přístup a přizpůsobivost chování učitelů k chování 

dětí. Kladně se vyjádřilo 36% respondentů, z toho 4% si myslí, že učitelé přizpůsobují 

své chování dětem, 32% vyjádřilo, že spíše ano. 

64% respondentů označilo chování učitelů vůči dětem jako nepřizpůsobivé, z toho 44%  

vyjadřuje spíše ne a 20% ne. 

 

Otázka č. 10 

Povolání učitel považuji za 

 

Tabulka č. 35 Povolání učitel 

 

Povolání učitel považuji za    % 

velmi náročné    44 

náročné    56 

méně náročné      0 

oddychové      0 

jiné      0 
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Graf č.35 Povolání učitel z pohledu rodičů
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Otázka zkoumala názor rodičů na povolání učitel, výsledek měl ukázat výši náročnosti 

povolání z jejich pohledu. Všichni rodiče hodnotí povolání učitel jako náročné /velmi  

náročné 44%, 56% náročné/, což je velmi pozitivní skutečnost.   

 

Otázka č. 11 

Absolventi VŠ 

 

Tabulka č. 36 Uplatnění absolventů PF VŠ v praxi 

 

Absolventi VŠ      % 

hledají práci ve škole, ale je nadbytek učitelů      28 

nenajdou práci ve škole, neboť školy využívají zkušených důchodců      16 

nehledají práci ve školách      56 

jiné        0  
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Graf č.36 Uplatnění absolventů PF VŠ v praxi
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56% respondentů volilo odpověď c) a všichni ve svých komentářích vyjádřili stejný 

názor, proč nepřicházejí absolventi do škol: 

- lepší finanční nabídky 

- nízké ohodnocení 

- špatné ocenění nejen finanční 

Rodiče vnímají nízké ohodnocení vůči náročnosti povolání učitelů. 

 

Otázka č. 12 

Myslím si, že komunikace mezi pedagogy ve školách je 

 

Tabulka č. 37 Komunikace mezi pedagogy 

 

komunikace mezi pedagogy je      % 

velmi dobrá       4 

dobrá      48  

špatná      12  

spíše špatná      36 
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Graf č.37 Komunikace mezi pedagogy
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48% respondentů hodnotí komunikaci na školách mezi pedagogy jako dobrou, 36% vidí 

komunikaci mezi pedagogy spíše špatně, 12% hodnotí jako špatnou. Jen 4% 

respondentů vnímá komunikaci naopak jako velmi dobrou. 

Z odpovědí vyplývá celkově průměrná spolupráce učitelů z pohledu rodičů. 

 

Otázka č. 13 

Myslím, že komunikace mezi školou a rodinou je 

 

Tabulka č. 38  Komunikace mezi školou a rodinou 

 

komunikace mezi školou a rodinou      % 

velmi dobrá       4 

dobrá     64 

nedostačující     32  
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Graf č.38 Komunikace mezi školou a rodinou
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68% respondentů vnímá komunikaci mezi školou a rodinou jako dobrou nebo velmi 

dobrou, 32% ji hodnotí jako nedostačující. 

Cílem nebylo zjistit důvod případné špatné komunikace, otázka se nezabývala procenty 

úspěšnosti či neúspěšnosti komunikace ze strany rodiny nebo školy. 

 

Otázka č. 14 

Chci více informací o svém dítěti 

 

Tabulka č. 39  Přání rodičů o větší informovanosti 

 

Chci více informací o svém dítěti      % 

ano, škola mi to neumožňuje      16 

ano, časově to není možné      20 

ne        0 

spíše ne      16 

mám informací dost      48 

 



 75 

Graf č.39  Přání rodičů o větší informovanosti

16%

20%

0%
16%

48%

ano, škola mi to neumožňuje
ano, časově to není možné
ne
spíše ne
mám informací dost

 
 

48% respondentů je spokojeno s tím, jak je škola informuje. 16% respondentů se 

vyjádřilo,  že spíše nechtějí informaci. 20% respondentů nemají informace, protože si 

nenajdou čas je získat. Naopak 16% připisuje spíše vinu škole. 

 

Otázka č. 15 

Školu pro své dítě vybírám 

 

Tabulka č 40  . 

 

školu pro své dítě vybírám        % Počet 

celkem 

podle bydliště       24      17 

nemám jiné možnosti       32      18 

podle úspěšnosti školy       20      15 

podle učitelů       12       11 

podle bydliště + podle úspěšnosti školy        4  

podle bydliště + podle učitelů        4  

podle úspěšnosti školy + podle učitelů        4  
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Graf č.40  Kriteria pro výběr školy 

24%

32%
20%

12%

4% 4% 4%

podle bydliště nemám jiné možnosti
podle úspěšnosti školy podle učitelů

podle bydliště + podle úspěšnosti školy podle bydliště + podle učitelů
podle úspěšnosti školy + podle učitelů

 
 

 

17 respondentů se vyjádřilo pro možnost výběru dle bydliště, 18 označilo, že nemá 

jinou možnost výběru. Jedná se o respondenty z menších měst či obcí, kde je pouze 

jediná škola. Úspěšnosti dává přednost 15 respondentů a kvalita učitelů je důležitá pro 

11 respondentů. 

 

5.6 Ověření hypotéz a zhodnocení získaných informací 
          

Ověřování hypotéz bylo realizováno dle jednotlivých otázek výzkumu (viz, 

příloha č.1) a podle příslušných tabulek a grafů.  

Výsledek rodičovských dotazníků (viz příloha č.2) sloužil pouze jako orientační, nebyl 

rozhodující pro zhodnocení získaných informací a ověření hypotéz.  

Provedení šetření není exaktní analýzou, přesto lze z výsledků šetření formulovat určité 

závěry a uvést, zda výsledky svědčí pro uvedené hypotézy, nebo proti nim. 

          

Hypotéza č.1   Běžné školní uspořádání vede k tomu, že učitelé  málo komunikují a  

                        tráví většinu času ve třídě nebo sami, izolováni od kolegů /otázky,  

                        tabulky a grafy  č. 12,15,16/ 

 

Předpoklad, že běžné školní uspořádání vede k tomu, že učitelé málo komunikují a 

tráví většinu času ve třídě nebo sami, izolování od kolegů, se nepotvrdil. 
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Největší počet respondentů vykazuje trávení volného času s kolegy a diskuzi o 

problémech ve škole, diskuzi o problémech žáků  a diskuzi o problémech celého 

školství. 

Menší skupina respondentů tráví volný čas ve třídě se žáky, jedná se o pedagogy nižších 

ročníků 1. stupně. Diskuzi na volné téma a o osobních problémech vyjadřuje menší 

počet respondentů. 

Z výsledků vyplývá, že učitelé komunikují a nevyhledávají klid a soukromí.  

53% respondentů potvrdilo častou diskusi s kolegy o potřebnosti změny vzhledem 

k chování a jednání žáků včetně aplikovaných změn. 30% respondentů potvrzuje 

komunikaci s kolegy bez realizace. Nepochopení a nechuť některých něco měnit 

vyjadřuje 5% respondentů. 

Z výzkumu vyplývá zájem pedagogů řešit chování a jednání žáků společně s kolegy, 

nicméně chybí realizace uskutečňování změn. 

34% respondentů potvrdilo častou diskuzi s kolegy o potřebnosti změny ve škole, 27% 

respondentů potvrdilo diskuzi bez realizace. Dalších 10% vyjádřilo komunikaci, diskuzi 

s nepochopením druhých a vedení. 13% respondentů nediskutuje o potřebnosti změny. 

Z výsledků vyplývá dobrá komunikace mezi učiteli, ale menší zájem učitelů o 

uskutečnění a zrealizování změn ve škole. 

48% respondentů rodičovské veřejnosti hodnotí komunikaci na školách mezi pedagogy 

jako dobrou, 36% vidí komunikaci mezi pedagogy spíše špatně, 12% hodnotí jako 

špatnou. Jen 4% respondentů vnímá komunikaci naopak jako velmi dobrou. 

Důležitost komunikace vyjádřil velký počet respondentů. Společné diskuze na téma 

školy,  změny prostředí, potřebnosti změny vzhledem k chování žáků,  přeměny a 

inovace probíhají za účasti více kolegů.  

Komunikace na školách je na dobré úrovni, dalším vzděláváním by se učitelé posunuli 

vpřed a svoje diskuze by proměňovali ve skutečnost a realizovali by dobré nápady. 

 

Hypotéza č.2   Učitelé nejsou zapojováni vedením do rozhodování či  

                        spolurozhodování /otázky č.9,11,18,23,24/ 

 

Předpoklad, že učitelé nejsou zapojováni vedením do rozhodování či                     

spolurozhodování, se nepotvrdil.  

80% respondentů potvrdilo, že učitelé a vedení škol na změnách ve škole spolupracují. 

9% respondentů potvrzuje rozhodování o změnách pouze ze strany vedení, 2% pouze ze 

strany učitelů. Po 2% odpovídali respondenti, že ke změnám nedochází. 
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Z výsledků je zřejmé, že pedagogy trápí vedlejší účinky, které je odvádějí od práce 

pedagoga a které na ně působí velmi negativně (malá aktivita kolegů, vzájemné 

respektování). 

Z výsledků vyplývá, že rozhodování a spolurozhodování je na slušné úrovni. 

Spolupráci na tvorbě vzdělávacího programu se zaměřením na týmovou práci vyjádřilo 

74% respondentů, ale z komentářů vyplývá spíše nedobrovolné spolurozhodování. 

Vzdělávání na téma spolupráce a pochopení potřebnosti rozhodovat a spolurozhodovat  

bude pro učitele přínosem a ulehčením. 

 

Hypotéza č.3   Přílišný důraz na byrokratická pravidla a nařízení učitele vysiluje a  

                        bere jim aktivitu ke spolupráci  /otázky, tabulky a grafy č.9,14,22/ 

 

Předpoklad, že přílišný důraz na byrokratická pravidla a nařízení učitele vysiluje 

a bere jim aktivitu ke spolupráci, se potvrdil částečně.   

Z výsledků je zřejmé, že pedagogy nejvíce trápí nadbytečná administrativa. Celých 68% 

respondentů uvedlo byrokratická nařízení a pravidla jako rozhodující negativní vliv při  

práci.  

Časové důvody způsobené přebytečnou byrokracií a nařízeními uvádí respondenti 

v komentářích k otázkám spolupráce s kolegy a ve vztahu ke změnám ve škole, nejsou 

však rozhodujícími v ubírání aktivity směrem ke spolupráci s kolegy. 

Chybí rozdělení kompetencí, důležitou roli do budoucna sehraje vedení školy. 

 

Hypotéza č.4   Časový a další stres ovlivňuje práci učitelů, bývá rozhodujícím pro  

                        nevstupování do komunikace a  vzájemné spolupráce a       

                        nenapomáhá zkvalitňování a  hlavně chuti přílišné inovace /otázky,  

                        tabulky a  grafy č.11,13,19,20,21/  

 

Předpoklad, že časový a další stres ovlivňuje práci učitelů, bývá rozhodujícím pro  

nevstupování do komunikace a  vzájemné spolupráce a  nenapomáhá 

zkvalitňování a  hlavně chuti přílišné inovace, se potvrdil částečně. 

Za nejdůležitější překážky, bránící v rozvoji školy, považují respondenti materiální 

podmínky a čas. Částečně uvádějí i motivaci, která jim chybí. Jednou z motivací je 

nízké finanční ohodnocení.  Za překážku lze považovat i přetrvávající stereotyp a rutinu 

ve školách, kterou vyjádřilo 47% respondentů.  
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29% respondentů uvádí nedostatek času, který brání jakékoliv změně vůči kolegům i 

žákům. 26% respondentů nemá důvod cokoliv měnit. 22% respondentů vyjádřilo jiné 

vlivy. Jako největší důvod nerealizování změny chování vůči druhým  uvádějí 

respondenti nedostatek času, materiální podmínky a psychickou zátěž. 

Jako dostatečnou spolupráci ve vztahu k nutným změnám vnímá 50% respondentů, jako 

velmi dobrou 21%. 17% respondentů vidí spolupráci jako nedostatečnou z časových 

důvodů a 4% z důvodů jiných. 3% vykazují, že spolupráce není. 

I přes to, že 71% respondentů vyjadřuje kladné odpovědi, zbylých 29%  vyjadřující 

záporné odpovědi je k zamyšlení. 

Z výsledků vyplývá, že časový a další stres ovlivňuje práci učitelů, nenapomáhá 

zkvalitňování a chuti  přílišné inovace,  nebývá však rozhodujícím pro nevstupování do 

komunikace. 

Do budoucna bude nutná pomoc ze strany vedení ve vztahu k rozdělování kompetencí, 

zřizovatelů ve vztahu k finanční podpoře a odborné i rodičovské veřejnosti ve vztahu 

k pochopení. Vložit svoji aktivitu a čas v podobě dalšího vzdělávání  bude na 

samotných učitelích. 

 

Hypotéza č.5   Učitelé nejsou připraveni na změny a příliš nevyhledávají studijní  

                        programy vedoucí  k inovaci   /otázky č.5,7,8,10,11,14,17,18,22,24/          

                         

Předpoklad, že  učitelé nejsou připraveni na změny a příliš nevyhledávají studijní  

 programy vedoucí  k inovaci, se potvrdil částečně.    

Z uvedených výsledků je zřejmé, že respondenti využívají možností nabídek různého 

studia k doplnění a rozšíření jejich odbornosti. Celkově lze hodnotit vzdělávání po 

odborné stránce na vysoké úrovni.  

O studium vedoucí k inovaci má zájem 49% respondentů , studium si vyhledávají 

v různých seminářích, kurzech. 50% respondentů má zájem o studium, ale nezúčastňuje  

se / časové důvody, rodina, nevědí o probíhajících kurzech./ 14 ti procentům studium 

neumožňuje vedení. 7% respondentů nemá zájem o studium / časové důvody, věk/.  

Rozsah vzdělávání vedoucího k inovaci je průměrný. I přes to, že 49% respondentů 

uvádí zájem a potvrzuje vzdělávání směřující k inovaci, tak 23,5% uvádí zájem, ale 

nevzdělává se, 14% neví o probíhajících vzdělávacích akcích, 1,5% nemá vzdělávání 

umožněno vedením školy, 3% nemají zájem a ani nevědí o této možnosti, 4% 

respondentů studovat nechce a 5% uvádí časové důvody nevzdělávání se. 
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Procento respondentů, kteří procházejí kurzy ke změně a inovaci škol, by se jistě 

zvýšilo větší povědomostí a informovaností, ta je poměrně nedostatečná. 

49% respondentů si nemyslí, že převládá rutina a stereotyp. Uvádějí, že naopak může 

být rutina užitečná a prospěšná, neboť přináší klid a jistotu. 47% respondentů označilo 

částečné převládání, rutinu a stereotyp vnímají hlavně  v základech. 

Z odpovědí vyplynulo, že si převážně uvědomují absenci individuálního přístupu 

k dítěti a ohled k jeho individuálním schopnostem. 

Spolupráce na tvorbě vzdělávacího programu se zaměřením na týmovou práci by měla 

být jednou z priorit společné práce a komunikace mezi pedagogy. Velké procento 

respondentů /74%/ potvrdilo spoluúčast s komentářem. 25% respondentů potvrzuje 

prozatím stagnaci na tvorbě ŠVP. I přes velké procento kladných odpovědí vyplývá z 

komentářů  spíše nenaladěnost učitelů a nutnost podílet se na tvorbě ŠVP, než 

uvědomění si potřebnosti. Zdá se, že chybí fáze přípravy, kdy  měli učitelé pochopit 

kolektivní potřebu. 

Nutnost změny vyjádřili respondenti v ot. č. 14, kdy celých 77% chce změnit školství, 

celý systém 15%, prostředí a kulturu školy 17%, jiné 23%. V otázce č. 15  vyjadřuje 

83% respondentů komunikaci  s kolegy na téma změny, v ot. č. 16 označilo komunikaci 

na téma změny 61%. Kladně vidí respondenti změnu v tom, že jim přinese rozvoj, 

seberealizaci, jiný styl výuky a širší komunikaci s kolegy, dětmi a rodinou žáka. 

Nutnost změny v přístupu učitelů vyjadřuje 84% respondentů v ot. č. 24. Učitelé mají 

představu o nutnosti změn, přesto nedochází prozatím k výrazným změnám. 

Stejnou nutnost změny vnímají i rodiče. 44% respondentů do dnešního dne 

nezaznamenalo změny a 52% respondentů je přesvědčeno o nutnosti změn. 

Všichni učitelé nejsou připraveni na změny, mají však o potřebných změnách jasné 

představy. Vzdělávání napomůže realizování dobrých plánů a představ. 

 

5.7 Vyhodnocení stanovených výzkumných problémů  

      – rodičovská veřejnost 
 

Zhodnocení stanovených výzkumných problémů bylo realizováno dle jednotlivých 

otázek  

( viz. příloha č.2)  podle příslušných tabulek a grafů. 

 

1/ Je mezi rodičovskou veřejností povědomost o ŠVP, novém školském zákoně? 

    Otázka č. 3, tabulka č.28, graf č.28 
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Povědomost o ŠVP a novém zákoně vyjádřilo 33% respondentů, 55% spíše ano. 12% 

respondentů neví.  

Z výsledků vyplývá, že se rodiče příliš nezajímají o školskou legislativu. 

 

2/ a) Nastaly změny od dob vzdělávání rodičů? 

   Otázka č.4a, tabulka č. 29a, graf č. 29a 

 56% respondentů vnímá změny ve školství, 44% ne. 

   b) měly by nastat změny? 

   Otázka č. 4b, 7, tabulka č. 29b, 32, graf č.29b, 32  

V otázce č. 4b si myslí 52% respondentů, že by změny měly nastat, 20% respondentů 

ne, 28% respondentů neví. Změny vyjadřují v otázce č.7, kdy popisují dnešní styl výuky 

jako zajímavý pouze v 10%, jako nezajímavý ve 20%, zbytečně náročný 22%, ve 23% 

se domnívají respondenti, že chybí učení v souvislostech. Pouze 2% cítí styl výuky jako 

příliš mírný.    

Z výsledků vyplývá, že rodiče vnímají změny, ale především nutnost změn žádají. 

 

3/ Chtějí se rodiče podílet na chodu školy? 

   Otázka č. 5, tabulka č.30, graf č.30 

53% respondentů nemá zájem se podílet na chodu školy, 47% ano.  

Z výsledků vyplývá, že větší procento rodičů  nemá zájem podílet se na chodu 

školy, uvádí časové důvody a náročnost povolání alespoň jednoho z rodičů. Malé 

procento uvádí jako důvod nezájmu a nepochopení generační záležitost, 

upozorňují na starší pedagogické kolektivy. 

 

4/ Jak vnímají rodiče spolupráci rodiny a školy? 

   Otázky č. 2, 6, 9, 13, 14, tabulka č. 27,31,34,38,39, graf č. 27,31,34,38,39 

V ot.č.2 vyjádřilo 80% respondentů, že nemá problémy se školou, 16% ano. Škola 

dostatečně informuje rodiče vyjadřuje 67%, málo 33% / ot.č.6/. Komunikaci mezi školu 

a rodinou hodnotí jako dobrou 64%, velmi dobrou 4%, jako nedostačující 32% ot.č.13/. 

Dostatek informací o svém dítěti má 48%, spíše ne  vyjadřuje 16% respondentů, 20% 

by chtělo více, ale časově to není možné, 16 procentům  to škola neumožňuje/ot.č.14/. 

V ot.č.9 si myslí 44% respondentů, že učitel spíše nepřizpůsobuje své chování dětem, 

vůbec nepřizpůsobuje 20%, spíše ano 32% a ano 4%. 

Spolupráci rodiny a školy z pohledu rodičů lze hodnotit  vcelku kladně. 
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5/ Jak hodnotí rodiče povolání učitel? 

   Otázky č. 10,11, tabulka č.35, 36, graf č. 35,36 

Rodiče nepodceňují práci učitelů, 56%  vnímá jejich povolání jako náročné  a  44% jako 

velmi náročné /ot.č.10/. V ot. č. 11 vyjádřili svůj názor, proč nepřicházejí mladí učitelé 

do škol – 16% si myslí, že školy využívají zkušených důchodců, 28%  pro nadbytek 

učitelů a celých 56% vnímá, že nehledají práci, která je málo ohodnocená vzhledem 

k náročnosti povolání. 

Výsledky ukazují jasně, že rodiče nepodceňují učitelské povolání a vnímají ho jako 

náročné. 

 

6/ Jak vnímají rodiče spolupráci mezi učiteli? 

   Otázka č. 12, tabulka č. 37, graf č. 37 

48% respondentů si myslí, že spolupráce mezi učiteli je dobrá, 4% velmi dobrá. jako 

špatnou ji hodnotí 12% a spíše špatnou 36% respondentů. 

Z výsledků je zřejmé, že spolupráce mezi učiteli není tak dobrá a  mohla by se 

z pohledu rodičů zlepšit. 

 

7/ Co je rozhodující pro rodiče při výběru školy pro své dítě? 

   Otázka č. 15, tabulka č. 40, graf č. 40 

17 respondentů vybírá školu dle bydliště, 18 jich nemá jinou možnost, neboť v místě 

bydliště není druhá škola. Pouze 15 respondentů upřednostňuje úspěšnost školy a 11 

respondentů vybírá dle učitelů. 

Z výsledků vyplývá, že pro všechny rodiče není důležitá při výběru školy pro dítě 

úspěšnost školy nebo učitel. Někteří rodiče dávají přednost krátké vzdálenosti 

školy před kvalitou školy nebo učitelů. Výsledky jsou ovlivněné tím, že čtvrtina 

respondentů nemá jinou možnost volby z důvodu jediné školy v místě bydliště.   

8/ Musí škola nahrazovat výchovu rodin? 

   Otázka č. 8, tabulka č. 33, graf č. 33 

Škola spíše nemusí  nahrazovat výchovu rodin vyjadřuje 44%, 16% si myslí, že ne. Ano 

vyjadřuje 28%, spíše ano 12. 

Výsledky jsou odlišné od názoru učitelů, nicméně obě skupiny vnímají nutnost 

školy suplovat výchovu rodin. 
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6 ZÁVĚR   

 
     Školy jsou vystaveny řadě změn, možná více než jakákoliv jiná odvětví. Především 

škola musí usilovat o to, aby měla pro žáky smysl a význam.  
Zásadní proměna školy je dlouhodobým procesem, založeným na proměně práce školy 

a každého učitele. Naprosto prvořadé je, aby všichni učitelé včetně ředitelů pochopili, 

proč je nutné přistoupit ke změnám, že dosavadní způsob nevyhovuje ani žákům, ani 

učitelům, ani rodičovské veřejnosti. Čím delší je pedagogická praxe učitele, tím 

konzervativnější jsou jeho postoje k transformaci školy, celkové klima školy ovlivňuje 

postoje a názory na inovaci. O úspěšnosti reformního procesu rozhodují učitelé, žádné 

změny se nemohou odehrávat navzdory jim! Rozhodující je přitom nejen individuální 

kvalita učitele, ale také možnost vytvořit na škole funkční tým a zajistit jeho silné 

vedení. 

     Práce splnila cíl, který si kladla, totiž ukázat význam dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků se zaměřením na inovační metody, změnu chování, 

pracovního prostředí, spolupráci a komunikaci. 

     Komunikace na školách je na velmi dobré úrovni, stejně tak rozhodování, 

spolurozhodování i spolupráce splňují podmínky pro dobrý start k proměně.  Z výsledků 

je ovšem zřejmé, že v okamžiku, kdy je třeba uskutečňovat zásadní změny, chybí 

systematická příprava na ně, veškeré pozitivní nápady zůstávají v teoretických rovinách. 

Další vzdělávání učitelů povede k porozumění všemu, co se od učitelů očekává, povede 

k  posílení jejich  sebevědomí  při rozhodování i k sebejistotě. Učitel musí při dalším 

vzdělávání přijmout myšlenku, že jde o proces dlouhodobý, neboť není možné 

zrealizovat změny hned, když 15 let se většina o nic nepokusila. Pokud budeme nutit 

učitele k rychlým změnám, může dojít k formálnosti, povrchnosti a nekvalitě. Učitel 

musí nutnost změny přijmout zevnitř. K takovému postupu přispěje další vzdělávání 

pedagogických pracovníků. I přes to, že jim vzdělávání vezme čas a možná i osobní 

pohodu, překonáním přinese učiteli i celé škole do budoucna to správné klima, 

atmosféru. Nezanedbatelným je fakt, že rodiče vnímají nutnost změn, ale také oceňují 

náročnost učitelského povolání a velká část se nebrání spolupráci se školou a učitelem.  

     Pro uskutečňování dalšího vzdělávání je nutné  iniciativu a aktivitu těch, kteří se již 

vzdělávají a o změnu usilují, propojit mezi sebou navzájem, zaměřit na ni dlouhodobou 

a cílevědomou podporu a využít ji pro rozšiřování procesu změny, aby postupně 

ovlivňovala i další učitele a potažmo i další školy. Velmi důležité bude zpětné působení 

na koncipování příprav vzdělávání a na fakulty připravující učitele. 
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     Bude i na kompetentních školských orgánech, aby prokázaly dobrou vůli lepším 

přístupem k pedagogické i rodičovské veřejnosti a zajištěním materiálního i finančního 

zázemí, aby podporovaly učitele, školy, samosprávné celky ( obce a kraje) a další 

instituce, které se budou  na základě projektů rozvoje snažit o dosažení specifických cílů 

a podpoří šíření i k dalším školám.   
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PŘÍLOHY 

 
Příloha č.1 -  Průvodní dopis + Dotazník pro pedagogy 

Příloha č.2 -  Průvodní dopis  + Dotazník pro rodiče 

 

Příloha č. 1  

Dotazník ke změně chování, prostředí 

 

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, 

dovoluji si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který bude sloužit při 

zpracování bakalářské práce. Uvědomuji si, že Váš čas je velmi drahý a s podobnými 

dotazníky se setkáváte častěji. Nicméně věřte, že téma, které jsem si pro bakalářskou 

práci vybrala, je Vám, Vaší práci a starostem ve školství velmi blízké a mně, byť 

pracovníkovi ve školství, avšak vzdálenému od tříd a sboroven, velmi pomůže Váš 

názor, Vaše postřehy a potřeby. 

Jmenuji se Eva Šírová, pracuji na Městském úřadu v Semilech na odboru školství, 

kultury a vnějších vztahů. V tomto školním roce mě čeká ukončení bakalářského studia 

Školský management na PF Univerzity Karlovy v Praze. Toto téma jsem si vybrala 

proto, že cítím, vzhledem k současnému rychlému běhu ve školství i chování dětí, 

nutnost změny . 

Snažila jsem se dotazník připravit tak, aby  Vám nezabral příliš času a mohli jste se 

rozhodovat v otázkách rychle, jasně. Připouštím, že může dojít u některých bodů 

k možnosti odpovědi, kterou neuvádím, v tomto případě Vás prosím o doplnění. Stejně 

tak připouštím, že v některých bodech bude odpovědí několik, přivítám zaškrtnutí více 

možností. V některých bodech se objevuje „ doplňte“, budu Vám velmi vděčná  i za  

stručné doplnění. 

U některých bodů se jedná o choulostivé odpovědi, které by Vám mohly vůči vedení 

způsobit problémy. Věřte, že tento dotazník není na nikoho zaměřen, ani na vedení, 

které je zahlceno byrokracií od shora, ani na kolegy, snažila jsem se pouze najít více 

možností a dopátrat se co nejblíže skutečnosti v současném školství.. V případě, že by 

Vám v odpovědi bránil fakt, že vracíte dotazník zpět po ředitelství, mohu Vám slíbit, že 

Vaše odpovědi zůstanou anonymní, nepotřebuji znát vaše jména a dotazník může  být 

zaslán na moje jméno a adresu na Městský úřad Semily, odbor školství, 513 13 Semily. 

V tomto případě budu mít ovšem  výčitky, že dlužím neznámému za poštovné. 
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Přivítám, když se s kolegy domluvíte a pošlete dotazníky zpět ve společné obálce 

s poznámkou, z jaké školy odpovědi přichází, abych mohla v duchu i nahlas někomu 

poděkovat za ochotu. 

Srdečně Vám předem děkuji za ochotu a čas, který věnujete tomuto dotazníku. Ráda 

Vás během tohoto roku, pokud to zvládnu dokončit, / myslím tím celé studium/, 

seznámím s výsledkem celého výzkumu.  

 

Znění dotazníku 
 

1/ Organizační struktura školy 

a/ samostatná ZŠ úplná 

b/ samostatná ZŠ neúplná 

c/ společně s MŠ 

d/ sloučeno více škol 

 

2/ Velikost školy 

a/ 1 třída v ročníku 

b/ 2 třídy v ročníku 

c/ více tříd v ročníku 

 

3/ Počet kolegů, pedagogických pracovníků 

a/ 1-10 

b/ 11-20 

c/ 21 – více 

 

4/ Délka mé praxe 

a/ 1 – 5 let 

b/ 6 – 10 let 

c/ 11 – 20 let 

d/ více  

 

5/ Aprobovanost 

a/ 1. stupeň ZŠ / upřesněte ……. 

    učím ……… 

b/ 2. stupeň ZŠ / upřesněte …… 
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    učím ……… 

c/ jiné…….. 

    učím ……….. 

 

6/ po studiích jsem byl/a/ uveden/a/ do praxe zkušenějším učitelem 

a/ ano , vyhovovalo mi 

b/ ano , ovlivňoval mé názory 

c/ ne 

 

7/Odborné znalosti si doplňuji 

a/ individuálně / samostudiem 

b/ školeními, semináři 

c/ krátkodobými, dlouhodobými kurzy 

d/ studiem VŠ 

e/ jiným studiem/ uveďte …….. 

f/ spoluprací s kolegy 

 

8/ Studium vedoucí k inovaci výuky, ke změně 

a/ ano, mám zájem, nezúčastňuji se 

b/ ano, mám zájem, navštěvuji / doplňte  …….. 

c/ ano, mám zájem, nevím o probíhajících kurzech 

d/ ano, mám zájem, neumožňuje mi vedení 

e/ ne, nevím o něm 

f/ ne, nechci 

 

9/ Práci v současné době ztěžuje  

a/ byrokratická nařízení, pravidla 

b/ chování dětí, žáků 

c/ nedostatečná spolupráce mezi kolegy nebo kolegy a vedením / upřesněte…… 

d/ jiné / uveďte ….. 

 

 

 

10/ Ve školství převládá rutina, stereotyp 

a/ ano, částečně 
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b/ ano 

c/ nemyslím si 

d/ jiné / uveďte… 

 

11/ Vím, co bych chtěl/a změnit ve výuce, ale brání mi 

a/ nepochopení druhých 

b/ vedení školy 

c/ materiální podmínky 

d/ čas 

e/ chybí motivace 

f/ jiné / uveďte… 

 

12/ Většinu času trávím o přestávkách nebo po vyučování / je možné využít více 

variant/ 

a/ ve třídě se žáky 

b/ s kolegy 1, 2, 3, více  / označte/ a diskutujeme na volné téma 

c/ s kolegy / počet/ a diskutujeme o problémech žáků 

d/ s kolegy / počet/ a diskutujeme o problémech celého školství  

e/ s kolegy / počet/ a diskutujeme o problémech ve škole 

f/ sama 

g/ s kolegy / počet/ a diskutujeme o osobních problémech 

h/ jiné / uveďte… 

 

13/ V pochopení práce kolegů a jejich přístupu k učení mi brání  

a/ nemám čas 

b/ odlišný obor 

c/ komunikace s druhými 

d/ nebrání 

e/ jiné / uveďte …… 

 

 

 

14/ Co bych chtěl/a změnit ve školství 

a/ celý systém 

b/ nechci nic měnit 
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c/ prostředí, kulturu školy 

d/ obsah vyučování 

e/ jiné / uveďte ….. 

 

15/ Diskutujeme s kolegy o potřebnosti změny vzhledem k chování a jednání žáků 

a/ ano, často / uveďte aplikované změny… 

b/ ano, často, ale bez realizace 

c/ ano, často, nepochopení, nechuť některých cokoliv měnit 

d/ ano, často, nepochopení vedení 

e/ ne 

 

16/ Diskutujeme s kolegy o potřebnosti změny ve škole 

a/ ano, často / uveďte aplikované změny… 

b/ ano, často, ale bez realizace 

c/ ano, často, nepochopení, nechuť některých cokoliv měnit 

d/ ano, často, nepochopení vedení 

e/ ne 

f/ jiné 

 

17/ Pracujeme společně  na tvorbě vzdělávacího programu zaměřeného na týmovou 

práci 

a/ ano 

b/ ne 

 

18/ Využíváme týmové práce 

a/ ano, mezi učiteli 

b/ ano, mezi dětmi 

c/ ne, uveďte proč …….. 

 

 

 

19/ Moji vůli cokoliv změnit vůči kolegům, žákům ovlivňuje 

a/ nedostatek času  

b/ nepochopení vedení školy 

c/ nepochopení kolegů / všech, některých, jednoho – označte 
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d/ nechci nic měnit 

 

20/ Nové vzdělávací programy mi umožní /RVP, ŠVP/ 

a/ více se rozvíjet, seberealizovat 

b/ změnit styl výuky  

c/ změnit prostředí 

d/ změnit obojí 

e/ nevím, neseznámil/a jsem se ještě 

f/ širší komunikaci s kolegy, dětmi, rodinou žáka 

 

21/ Dnešní styl výuky dle daných osnov při stavu  dnešní společnosti 

a/ vyhovuje žákům 

b/ vyhovuje učitelům 

c/ vyhovuje vedení školy 

d/ vyhovuje rodičům 

e/ nevyhovuje 

f/ jiné 

 

22/ Spolupráce s kolegy ve vztahu k nutným změnám je  

a/ nedostatečná / časové důvody 

b/ nedostatečná / jiné důvody – uveďte ……. 

c/ dostatečná 

d/ velmi dobrá 

e/ není 

 

23/ O změnách ve škole rozhoduje / myšlena změna kultury školy celkově 

a/ pouze vedení 

b/ pouze učitelé 

c/ spolupráce učitelů s vedením 

d/ ke změnám nedochází 

 

24/ Vím, že si školství žádá i změny v přístupu učitelů 

a/ ano / doplňte jaké ….. 

b/ ne / doplňte proč ……. 
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25/ Musí škola dnes v některých případech nahrazovat výchovu rodin / lze doplnit, 

popsat  

a/ spíše ne …… 

b/ ne …… 

c/ ano …… 

d/ spíše ano …… 
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Příloha č. 2 

Dotazník pro rodičovskou veřejnost ke změně chování a změně prostředí 

 

Vážení rodiče, 

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění přiloženého dotazníku. 

Jmenuji se Eva Šírová, pracuji na Městském úřadu Semily, odboru školství, 

kultury a vnějších vztahů. V letošním roce dokončuji vysokoškolské studium na UK 

v Praze. Tento dotazník bude sloužit  k bakalářské práci jako výzkum současného stavu 

školství a případných dalších možností změn našeho školství. 

Některé otázky mohou umožňovat i více než 1 odpověď, prosím o vyplnění 

všech pro Vás možných. Stejně tak prosím o doplnění v případě, že se Vám nehodí 

žádná z nabízených odpovědí, využijte doplnění – jiné se stručným komentářem. 

Prosím o vrácení zpět na odbory školství ve Vaší působnosti / Semily, Turnov, 

Jilemnice/. 

Předem mnohokrát děkuji za ochotu a čas, který věnujete tomuto dotazníku. 

Věřím, že Vám nezabere více jak 10 minut. rosím vrátit do konce ledna. 

 

S díky a srdečným pozdravem 

Eva Šírová, odbor školství, Městský úřad Semily, Husova 82, 513 13 Semily. 

telefon : 481 629228 

e-mail : sirova@mu.semily.cz 

 

Znění dotazníku 
 

1/ Mám děti školou povinné 

a/ 1 

b/ 2 

c/ více 

 

2/ Potýkáme se s problémy se školou 

a/ ano / popište krátce …. 

b/ ne 

 

3/ Vím o novém školském zákonu a vzdělávacích programech 

a/ ano 

mailto:sirova@mu.semily.cz
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b/ málo 

c/ ne 

 

4a/ Změnilo se od doby mého vzdělávání něco 

a/ ano / popište krátce 

b/ ne 

 

4b/ Mělo by se změnit celé školství vzhledem k dnešní rychlým změnám 

a/ ano / popište 

b/ ne 

c/ nevím 

 

5/ Chci se jako rodič podílet na chodu školy a jejím rozvoji 

a/ ano – proč 

b/ne–proč 

 

6/ Škola dostatečně informuje rodiče 

a/ ano 

b/ ne 

 

7/ Dnešní styl výuky je pro děti  

a/ nezajímavý 

b/ zbytečně náročný 

c/ příliš mírný 

d/ chybí učení v souvislostech 

 

8/ Musí škola dnes v některých případech nahrazovat výchovu rodin / lze doplnit, 

popsat  

a/ spíše ne …… 

b/ ne …… 

c/ ano …… 

d/ spíše ano …… 

9/Přizpůsobuje dnešní učitel své chování dětem a jejich chování  

a/ ne 

b/ spíše ne 
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c/ spíše ano 

d/ ano 

 

10/ Povolání učitel považuji za  

a/ velmi náročné 

b/ náročné 

c/ méně náročné 

d/ oddychové 

 

11/ Absolventi VŠ  

a/ hledají práci ve škole, ale je nadbytek učitelů 

b/ nenajdou práci ve škole, neboť školy využívají zkušených důchodců 

c/ nehledají práci na školách / proč – doplňte …… 

d/ jiné 

 

12/ Myslím si, že komunikace mezi pedagogy ve školách je 

a/ velmi dobrá 

b/ dobrá 

c/ špatná 

d/ spíše špatná 

 

13/ Myslím, že komunikace mezi školou a rodinou je 

a/ velmi dobrá 

b/ dobrá 

c/ nedostačující 

 

14/ Chci více informací o svém dítěti 

a/ ano, škola mi to neumožňuje 

b/ ano, časově to není možné 

c/ ne 

d/ spíše ne 

e/ mám jich dost 

 

15/ Školu pro své dítě vybírám 

a/ podle bydliště 
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b/ nemám jiné možnosti 

c/ podle úspěšnosti školy 

d/ podle učitelů 

 
 
  
 
 
 


