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Resumé: 

 

Závěrečná bakalářská práce se zabývá řízením změny pedagogického procesu 

v mateřské škole a zaměřuje se na to, proč v současné době jsou některými pedagogy 

negativně přijímány vnitřní změny v oblasti pedagogického procesu.  

Práce se snaží objasnit, nepřímou úměrnost přijímání změn pedagogickými pracovníky 

k délce praxe a věku pedagogů.     

Teoretická část vychází z odborných poznatků v oboru řízení změny pedagogického 

procesu. 

Empirická část je rozdělena do dvou vzájemně souvisejících částí. 

1. přijímání změn pedagogickými pracovníky v jednotlivých složkách 

pedagogického procesu 

2. zjištění nejoptimálnějších postupů při řízení změny pedagogického 

procesu vedoucími pracovníky 

V závěru práce jsou poskytnuty návrhy na nejoptimálnější a nejpřijatelnější řízení 

změn v jednotlivých oblastech pedagogického procesu v mateřské škole. 

 

Klíčová slova:  

Změna, řízení změny, management školy, změna pedagogického procesu. 

 

Summary: 

 

The final Bachelor´s work engages the management of change in the pedagogical 

process at kindergarten and focuses on some internal changes within the process that are 

negatively accepted by some educators. 

The work is trying to Clar up non-direct proportion of accepting these changes 

according to educators´experience and age. 

The teoretical part dones up from the scientific findings in management of change in 

the pedagogical process. 

The empirical part is dividend in two seqments. 

1. Accepting changes by educators in individua part sof the pedagogical 

process 
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2. To find out the most optima processes while managing changes of 

pedagogical process conducted by leasing workers. 

In conclusion, the most optima and acceptable suggestions are beány offered within 

individua changes of the pedagogical at kindergarten. 

 

Keywords:  

Change, change management, schoul management, education change process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

OBSAH: 

ÚVOD ........................................................................................................................................ 7 

1 TEORETICKÁ ČÁST ...................................................................................................... 8 

1.1 Pedagogika .................................................................................................................. 8 

1.1.1 Pedagogický proces v mateřské škole................................................................ 8 

1.1.2 Činnosti učitele mateřské školy, související s pedagogickým procesem......... 9 

1.2 Změna........................................................................................................................ 10 

1.2.1 Příčiny změn ...................................................................................................... 11 

1.2.2 Fáze změny......................................................................................................... 12 

1.2.3 Proces změny ..................................................................................................... 13 

1.3 Příprava zaměstnanců na změny ............................................................................ 13 

1.4 Řízení změny............................................................................................................. 14 

1.4.1 Ředitel, vedoucí pracovník školy ..................................................................... 15 

1.4.2 Styly řízení ......................................................................................................... 15 

1.4.3 Metamorphing ................................................................................................... 18 

1.5 Vztah učitelů ke změnám......................................................................................... 19 

1.6 Klima školy ............................................................................................................... 20 

1.7 Škola – učící se organizace....................................................................................... 21 

1.8 Vliv změn na vzdělávání dětí................................................................................... 22 

2 EMPIRICKÁ ČÁST ....................................................................................................... 23 

2.1 Cíl výzkumu.............................................................................................................. 23 

2.2 Stanovení hypotéz..................................................................................................... 23 

2.3 Metodologie výzkumného šetření ........................................................................... 23 

2.4 Dotazník pro učitele mateřských škol .................................................................... 26 

2.4.1 Výsledky šetření................................................................................................. 26 

2.4.2 Vyhodnocení výsledků šetření.......................................................................... 30 

2.5 Dotazník pro vedoucí pracovníky mateřských škol .............................................. 32 

2.5.1 Výsledky šetření................................................................................................. 32 

2.6 Využitelnost práce .................................................................................................... 40 

3 ZÁVĚR............................................................................................................................. 41 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY .................................................................................. 43 

PŘÍLOHY ............................................................................................................................... 45 

 



 7 

ÚVOD 

Téma závěrečné bakalářské práce „Řízení změny pedagogického procesu v mateřské 

škole“ jsem si zvolila na základě návštěv mateřských škol v rámci „manažerské praxe“ při 

studiu školského managementu, z důvodu dislokace na jinou součást mateřské školy a 

v neposlední řadě na komunikaci mezi učitelkami mateřských škol při různých setkáváních.  

Reaguji tak na nutnost a zrychlení tempa změn v pedagogickém procesu, který je 

jednou z nejdůležitějších složek přípravy na život -  rozvoje a formování dítěte v mateřské 

škole. 

Mnoho pedagogů mateřských škol je zastáncem tradičního vzdělávání dětí a změny 

přijímá s nechutí a velkými obtížemi. Pedagogické působení učitelů nevede děti k dosažení 

klíčových kompetencí, uvedených v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní 

vzdělávání (dále jen RVP PV): 

• Kompetence k učení. 

• Kompetence k řešení problémů. 

• Kompetence komunikační. 

• Kompetence sociální a personální. 

• Kompetence činnostní a občanské.1 

Největšími změnami školství prochází mateřské školy od nabytí platnosti Zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(dále jen školský zákon), kdy byly mateřské školy začleněny do sítě škol. Byl zpracován RVP 

PV a mateřské školy začaly pracovat podle vlastního Školního vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání (dále jen ŠVP PV). V mnoha obcích došlo ke sloučení mateřských 

škol, ať už více mateřských škol do jednoho právního subjektu nebo mateřských škol se 

základními školami. Všechny tyto inovace, vyvolaly ve školách mnoho změn. Není proto 

žádnou zvláštností, že některé školy byly a dosud jsou změnami přetíženy. Z toho následně 

vyplývá neochota pedagogů přizpůsobovat se těmto změnám. 

V této práci se budu zabývat přípravou a řízením změn, souvisejících s řízením 

pedagogického procesu. S přijímáním změn pedagogickými pracovníky v souvislosti s jejich 

věkem a délkou praxe. S rolí vedoucího pracovníka při přípravě a vedení těchto změn. 

                                                 
1SMOLÍKOVÁ,K.;OPRAVILOVÁ,E.;HAVLÍNOVÁ,M.Rámcový vzdělávací program pro předškolní 
vzdělávání, s. 8 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Pedagogika 

Pedagogika je vědecká disciplina, která se zabývá procesem výchovy a vzdělávání, její 

snahou je naplnění cílů, prostřednictvím určitých metod a pedagogických zásad, směřuje 

k určitému cíli, kterého chceme ve výchově a vzdělávání dosáhnout. Jednou ze složek 

pedagogiky je výchova, která má vliv na jedince od prvního dne života, tudíž jejími hlavními 

aktéry jsou rodiče. Postupně se k nim přidávají pedagogové z mateřských škol, základních i 

středních škol.  

Aby se přetrvávající chyby ve výchovně vzdělávacím procesu v mateřské škole 

odstranily, je nutné, aby si pedagogové uvědomili a přijali za své rozdíl mezi tradiční a 

moderní pedagogikou.  

Tradiční pedagogika byla pojímána jako především aplikovaná (užitá) věda a 

zdůrazňovala se její normativní funkce; tzn. její teorie byla zaměřována hlavně na to, aby 

vytyčovala nebo předpisovala ideální podobu toho, čeho se má výchovou jedinců, skupin, 

národa dosáhnout. 

Moderní pedagogika se naproti tomu zaměřuje na neutrální popis toho, jak fungují 

edukační mechanismy, klade důraz na vědeckou deskripci (popis), analýzu a explanaci 

(vysvětlení a pochopení) problémů edukační reality.2 

1.1.1 Pedagogický proces v mateřské škole 

Pedagogický proces v mateřské škole vychází z obecné pedagogiky. V mateřských 

školách je veden v souladu s RVP PV, jediným (v současné době) kurikulárním dokumentem 

na státní úrovni pro vzdělávání a v souladu se ŠVP PV, kurikulárním dokumentem na úrovni 

školní. 

Základním pojmem  pedagogické vědy je edukační realita, která se zabývá činnostmi, 

při nichž se jeden subjekt učí a druhý subjekt mu toto učení zprostředkovává. Vše se odehrává 

v podnětném - edukačním prostředí.  

První institucionální výchovně vzdělávací proces (edukační proces) probíhá u dětí 

v mateřských školách, kde jsou hlavními aktéry děti a pedagogové. Pedagogický proces je 

ovlivňován vnitřními a vnějšími faktory, které na dítě působí.  

                                                 
2 http://cs.wikipedia.org/wiki/Pedagogika 
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• Vnější faktory, působící na dítě z okolí – rodina, kolektiv třídy, prostředí mateřské 

školy, pedagogové i ostatní zaměstnanci školy.  

• Vnitřní faktory, interní stav dítěte, jeho pocity – adaptabilita dítěte, fyzický stav, 

aktuální zdravotní stav, schopnosti. 

Subjektem, který edukační proces v mateřské škole zprostředkovává je učitel mateřské 

školy. Jeho povinností je dětem připravit podmínky pro výběr činností a pomůcek, vytvářet 

podmínky pro rozvoj chápání a poznávání. 

1.1.2 Činnosti učitele mateřské školy, související s pedagogickým procesem 

Pedagogický proces v mateřské škole zahrnuje několik, vzájemně propojených, částí, 

které jsou hlavními pracovními činnostmi pedagoga: 

1. činnosti spojené s přímou prací s dětmi – vytvoření nabídky činností pro skupiny 

dětí, vyplývající z uspokojení potřeb dětí v jednotlivých vzdělávacích oblastí 

v mateřské škole: „Dítě a jeho tělo“, „Dítě a jeho psychika“, „Dítě a ten druhý“, 

„Dítě a společnost“, „Dítě a svět“, a na základě Teorie rozmanitých inteligencí 

H. Gardnera3. 

2. činnosti spojené s přípravou na tuto práci (plánování na různá časová období, 

příprava pomůcek, organizační zajištění dětí, volba metod, stanovení cílů a 

kompetencí, ke kterým děti povedeme); 

3. administrativní činnost (vedení matriky dětí, vedení třídní knihy); 

4. účast na akcích, spojených s přímou prací s dětmi (pedagogické rady, vzájemné 

hospitace, akce pro děti, akce pro děti a rodiče); 

5. činnosti spojené s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků (semináře, 

školení, samostudium); 

6. kontrola (evaluace, pedagogická diagnostika dětí, průběžná hodnocení, 

sebereflexe). 

Všechny tyto části pedagogického procesu prošly v nedávné minulosti řadou změn, které 

nejsou ve všech školách dokončeny. Pro velkou benevolenci RVP PV, která měla rozvíjet 

kreativitu učitelů MŠ, jsem se v praxi shledala s tím, že ne všichni pedagogové změny 

pochopili, že jim nebyly řádně vysvětleny. Vedoucí pracovníci se s vedením změn dosud ještě 

nevypořádali. 

                                                 
3 GARDNER,H. Jiná dimenze myšlení: teorie rozmanitých inteligencí. 
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1.2 Změna 

„Z přírody víme, že přežívat a prosperovat se daleko lépe daří organismům, které 

jsou schopny přizpůsobit se změněným okolním podmínkám.“
4
 

Změnu můžeme vnímat jako odchylku od předpokládaného stavu průběhu procesu.  

Změna, vyplývající ze situace dlouhodobějšího charakteru (čekaná) nám poskytne 

prostor pro přípravu: analýzu stávající situace, vytvoření plánu a koncepce, komunikaci 

přípravu zaměstnanců na tuto změnu, vytvoření týmu a ustálení situace po změně.  

„Kdo je připraven – není překvapen“.
5 

Nejobtížněji řešitelná změna je na situaci nečekanou, na kterou se nemůžeme 

připravit. 
 

 

 problém (analýza)       aktivita (příprava)            změna (realizace)                  efekty (výsledek) 

 

 

„Nemůžete všechno odhodit, neboť tak se doberete anarchie. Nemůžete lpět na 

starém, protože to by vás přivedlo do záhuby.“
6 

 Změna v pedagogickém procesu v mateřské škole není jen otázkou ředitele školy 

nebo vedoucího pracovníka, ale i učitele, dětí a rodičů. Její výsledek ovlivňuje všechny 

osoby, které jsou spjaty se vzděláváním předškolních dětí. Avšak řízení změny je otázkou 

vedoucího pracovníka školy – managera (leadera). Každá změna musí mít jednotné vedení - 

plánování, sledování průběhu, reakce na odchylky, předvídání rizik, kontrolu i ukotvení 

v běžném provozu. Změna v pedagogickém procesu se vztahuje na výchovné postupy, formy 

a metody práce, paradigmata výchovy a vzdělávání dětí, jako jsou: obsah, strategie, postupy, 

využívání vzdělávacích materiálů apod. – komponenty, které vedou k dosahování cílů ve 

vzdělávání. Tyto komponenty jsou vzájemně propojeny, tudíž musí dojít ke změně ve všech 

těchto dimenzích. Z důvodu předcházení řetězení změn je vhodné změny členit na menší 

celky. V tomto případě však nelze konat změny pouze v jedné části pedagogického procesu, 

ale je dobré stanovit jejich pořadí. Nutné je změně porozumět, mít dostatečné vědomosti 

k provedení změny a aplikovat ji jako celek. Není možné, abychom provedli změny ve 

                                                 
4 TOMAN, M. Řízení  změn, s. 20 
5 TOMAN, M. Řízení  změn, s. 70 
6 EDERSHEIM,E.H. Management  podle Ducker: vodkas zakladatele modern managementu, s. 81 
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formách a metodách přímé práce s dětmi a plánování ponechali. V tomto případě je nutné 

změny realizovat postupně. O to důležitější a složitější je příprava ze strany managementu 

školy, jímž je dnes, kdy je mnoho mateřských škol sloučeno do větších celků střední 

management, u samostatných škol ředitel. 

1.2.1 Příčiny změn 

Změny mohou přijít: 

1) jako reakce na vnější podněty (nepodléhající kontrole managementu školy) – požadavky 

rodičů, právní norma, nedostatek žáků pro následující období,...  

2) jako reakce na vnitřní podněty7- zjištění při kontrolní činnosti, ...  

Změny v mateřské škole přicházejí z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

(dále jen MŠMT), od zřizovatele, školských úřadů, z nitra školy, od pedagogů, 

z nespokojenosti s ředitelem, od rodičů, ze základní školy, od širší veřejnosti, ale i od 

náhodných pozorovatelů. 

Jako nejznámější inovační příležitosti uvádí Elizabeth Haas Edersheim 7 zdrojů, které 

jsou uvedeny s příklady příčin změn v pedagogickém procesu ve školách: 

• nečekané události (nejsou blíže specifikovány pro žádný obor, jsou nečekané, 

nedefinovatelné – neočekávané úspěchy, znepokojující vedení, havarijní situace, 

apod.), 

• nesrovnalosti (rozdíly v očekávání rodičů, vnitřní rozpory), 

• potřeby procesu (demokratizace výchovy, nová funkce), 

• oborové a tržní struktury (zakládání výchovných sekcí, tvorba nebo inovace ŠVP 

PV, požadavek zřizovatele, tlak trhu – dobrý odhad vedoucího pracovníka, reakce 

na možnost změny dopředu), 

• demografické změny (stárnutí zaměstnanců, globalizace), 

• změny v pohledu na svět a změny priorit; 

• nové znalosti (struktura managementu školy, zavádění nových postupů a metod, 

vytváření nové administrativy).8 

                                                 
7PRÁŠILOVÁ, M. Vybrané  kapitoly  ze školského managementu  pro pedagogické  pracovníky,  s.194.  
8 EDERSHEIM,E.H. Management  podle Druckera: odkaz zakladatele moderního managementu, s. 90 
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1.2.2 Fáze změny 

Fáze změny je interval od přípravy změny, přes realizaci až po její vyhodnocení a 

uvedení do praxe. 

Podle pracovního zařazení ve škole můžeme fáze změny rozlišit:: 

A. z pozice managementu – „vedení změny“ 

B. z pozice pedagogů – „příjímání změny“ 

A) „příprava na změnu“ – je důležitá pro přijetí změny pedagogy, pro porozumění 

změně, pro ztotožnění se se změnou, pro zajištění podkladů, pro vytvoření strategie změny – 

zkracuje fázi strachu ze změny;  

„rozmrazování“ – je fází, která připravuje pozitivní klima, aktivizaci sil, podporujících 

změnu a potlačuje odpor ke změně, motivuje zaměstnance; 

„ provedení změny“ – zajišťuje samotnou změnu a reaguje na případné problémy, 

vyhodnocuje rizika, které se v průběhu realizace změny mohou vyskytnout; 

„stabilizace“ – zahrnuje ochotu zaměstnanců pracovat v souladu se změněnými 

podmínkami, poukazuje na výhody změny; 

„hodnocení změny“ – udává výsledky dosažené provedením změny, pracuje se 

zpětnou vazbou, podporuje další změny; 

B)„popření“ – zaměstnanci potřebují dostatek času, aby se mohli přizpůsobit nové 

situaci 

„hněv“ – projevuje se negací, zlobou, svalováním viny na někoho jiného  

„smlouvání“ – snaha o odvrácení změny poukazováním na nezdary v možných jiných 

změnách, neúspěších; 

„smutek“ – projevuje se více u pedagogů s delší dobou praxe, „něco je pryč, nebylo to 

špatné, pracovali jsme tak dlouhá léta, a děti byly připraveny na školu, aj.“; 

„strach“ – z nejistoty, z nevědomosti, z výsledku změny; 

„přijetí nové situace“ -  je fáze, která překonala všechny předešlé a pedagogové prošli 

změnou ať s pozitivním nebo negativním dopadem, v tuto dobu přijímají změnu za svou a 

jsou ochotni své aktivity ubírat novým směrem, poznávají, že změna přinesla přínos škole, 

dětem i samotným pedagogům9. 

                                                 
9 SLAVÍKOVÁ,L. Řízení školy a pedagogického procesu, s. 21 
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1.2.3 Proces změny 

Proces změny – průběh změny nemá časové ohraničení, je ovlivněn několika faktory, 

které nejsou definovatelné pro žádnou skupinu lidí, pro žádnou organizaci. Průběh každé 

změny je jedinečný a neopakovatelný. Nemůže se stát návodem. Avšak průběh změny může 

být ovlivněn dokonalou a promyšlenou strategií managera. V této pozici se stává manager 

leaderem, který povede zaměstnance k cíli změny. 

Každý proces změny zachovává určitou posloupnost, má svoje podmínky, na jejichž 

základě je řízen. Jsou to podmínky objektivní a subjektivní. 

1) Objektivní podmínky:  

• vycházet ze stávající situace, která je v každé škole stanovena, a které bychom 

měli před zavedením změny porozumět; 

• vyjádřit cíl změny, co připravovanou změnou zaměstnanci získají;  

• stanovit posloupnost změny, vědět, že změna bude náročná, že bude vyžadovat 

mnoho úsilí. 

2) Subjektivní podmínky: 

• zainteresovanost zaměstnanců podpořit věrohodností, proveditelností a 

potřebností změny; 

• vyvolat princip průběžného hodnocení a zpětné vazby. 

1.3 Příprava zaměstnanců na změny 

  „Podřízený musí mít neustále pocit, že přispívá podstatným způsobem ke zdaru 

celého díla a že jeho práce a činnosti přinášejí užitek“.
10 

Příprava zaměstnanců na změny je prvotní a velmi důležitou fází zvládání změny. 

Jedinec, který je seznámen s příčinami změn, nutností, postupem, předpokládanými výsledky 

i zapojením do samotného procesu změny, poskytuje vyšší procento úspěchu provedení 

změny a stabilizace. Avšak na přípravu změny je potřeba dostatek času. 

V každé skupině lidí se bude vyskytovat jedinec, který má ke změnám odpor. Čím 

můžeme u těchto zaměstnanců snižovat odpor ke změnám? 

                                                 
10 FULLER,D.Vést nebo být veden.  
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1. vzděláním, začleněním do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen 

DVPP), podporou sebevzdělávání, vybavením školní knihovny, přístupem 

k informacím – internetu, ; 

2. komunikací, při které budeme odpovídat na dotazy zaměstnance, objasňovat mu 

nejasnosti, neustále opakovat význam a potřebu změny; 

3. zapojením do procesu změny, delegováním úkolů a odpovědnosti, participací; 

4. podporou v procesu změny, reakcí na dílčí úspěchy, motivací k dalším úspěchům; 

5. vyjednáváním a dohodou o stabilizaci změny, výsledcích; 

6. motivací, nenásilnou manipulací, bez které se u některých zaměstnanců příprava 

na změnu neobejde. 

Nikdy bychom neměli opomíjet zainteresovanost všech zúčastněných. Důležité je 

přesvědčit zaměstnance, že se stávají „aktéry“ změny a zapojit je do procesu, předat jim 

svěřené úseky, za které ponesou zodpovědnost, využít jejich roli v týmu při svěření 

zodpovědnosti. Podporovat předávání zkušeností mezi pedagogy. 

Proto je snazší reagovat na změny dlouhodobé, připravované. V pedagogickém 

procesu v mateřské škole to potvrdily změny v souvislosti s vypracováním ŠVP PV. Učitelé 

měli dostatek času na seznámení s RVP PV, i když v prvních chvílích jej odmítali. Jedním 

z důvodů bylo neporozumění, jedním setrvačnost prováděné práce, dalším neochota k něčemu 

novému a v neposlední řadě neznalost. Všechny tyto důvody jsou odstranitelné, ale 

zaměstnanec musí chtít. V dnešní době nikdo nevystačí s vědomostmi získanými v období 

studia. Trendem a nutností dnešní doby je celoživotní vzdělávání. 

V tuto chvíli nastupuje vedoucí pracovník, aby proces změny řídil a tím do něj vnesl 

řád a jednotnost.  

1.4 Řízení změny  

8 kroků v procesu realizace zásadních změn: 

1. vyvolávání vědomí naléhavosti změny, 

2. sestavení koalice schopné prosadit a realizovat změny, 

3. vytvoření vize a strategie, 

4. komunikace transformační vize, 

5. delegování v širokém měřítku, 

6. vytváření krátkodobých vítězství, 
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7. využití výsledků a podpora dalších změn, 

8. zakotvení nových přístupů.11 

1.4.1 Ředitel, vedoucí pracovník školy 

Ředitel, vedoucí pracovník školy musí v současné době zastávat několik vzájemně 

propojených funkcí. Učitel, manager, leader. I když mezi povinnosti manažera patří změny 

předvídat, vyvolávat, vést, plánovat, řídit i analyzovat, není to v každé škole pravidlem. 

Nejobvyklejší bariéry, kterým musí ředitel školy čelit jsou: nejistota, nedostatek porozumění a 

důvěry, rozdílné vnímání situace, nedostatek tolerance, neznalost, vlastní zájmy nejsou 

v souladu s realizací změny. Změnu řídí a směřuje k vytyčenému cíli ředitel, který by si měl 

vytyčit strategii změny a sestavit tým spolupracovníků, s nimiž bude čelit překážkám. 

Na postupné odstraňování výše zmíněných bariér neexistuje jednotný návod. Každý 

vedoucí pracovník inklinuje k určitému stylu řízení nebo ke kombinaci stylů řízení. 

1.4.2 Styly řízení 

Klasické styly řízení: 

• ŘÍZENÍ AUTOKRATICKÉHO TYPU – vedoucí pracovník  je zastáncem svého 

rozhodnutí, dává podnět pro diskusi a názory druhých, ale již předem má 

rozhodnuto, je ve svém rozhodování neoblomný (výhodou je rychlost 

rozhodování, která je potřebná v naléhavých případech, jednoznačnost 

rozhodování, nevýhodou je vzbuzování nejistoty v zaměstnancích, obava, strach 

z vlastního rozhodování). 

• ŘÍZENÍ DEMOKRATICKÉHO TYPU – vedoucí pracovník pracuje v týmu, je 

vstřícný oprávněným změnám, dokáže přijmout připomínky, brát v úvahu názory 

zaměstnanců (toto vedení lidí je v současné době nejadekvátnější). 

• ŘÍZENÍ „VOLNÉ UZDY“ – pracovní kolektiv je zcela samostatný v rozhodování, 

vedoucí pracovník je benevolentní, může se stát, že nemá přehled o škole a 

zaměstnancích, že není pro vedení školy vhodný. 

                                                 
11 KOTTER,J.P. Vedení procesu změny: osm kroků k úspěšné transformaci podniku v turbolentní ekonomice, s.  
29 
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Každý styl vedení je něčím charakteristický.. Není vedoucího pracovníka – managera, 

který by byl vyhraněný v jednom stylu vedení. Manager by měl umět pružně reagovat na 

danou situaci a postavit se k řešení problému zodpovědně a odborně. Jestliže situace vyžaduje 

neodkladné rozhodnutí (havárie ve škole, ohrožení provozu) bude rozhodovat autokraticky, 

protože rozhodnutí je pouze na něm a není možné jej odkládat Jestliže se jedná o plánovanou 

aktivitu, která má na splnění dostatek času může přejít ke stylu demokratickému, do kterého 

zapojí kolektiv zaměstnanců, odpovědností pověří zodpovědnou osobu, a vedení se stane 

„kolektivní záležitostí“. V neposlední řadě je možné přistoupit ke třetímu stylu vedení „volné 

uzdy“, ale i ta má svá úskalí. Vedoucí pracovník nemá dostatečný přehled a orientaci 

v realizaci změny. 

Podle mého názoru je nejideálnější kombinace všech tří stylů vedení – záleží na 

„rozhodovací“ situaci každého problému samostatně. 

O „klasické styly řízení“ se opírá i  Rensis Likert, který se více orientuje na vztah 

vedoucích pracovníků k podřízeným a uvádí čtyři systémy vedení lidí12: 

• SYSTÉM EXPLOATIVNĚ – AUTORITATIVNÍ, při kterém je uplatňována 

přísná disciplina a okamžité plnění zadaných úkolů, komunikace probíhá pouze od 

vedoucího pracovníka k zaměstnancům, podřízení nemají prostor k iniciativě a 

kreativitě, hlavním „motivátorem“ je strach z trestu 

• SYSTÉM BENEVOLENTNĚ – AUTORITATIVNÍ, při tomto systému vůdce 

připouští již diskusi, avšak výsledek má předem rozhodnutý, motivace trestu při 

neúspěchu je rozšířena motivací odměn při úspěchu 

• KONZULTATIVNÍ STYL – vedoucí pracovník konzultuje se svými zaměstnanci, 

přijímá jejich náměty a připomínky, nastupuje pozitivní motivace, dochází 

k delegování úkolů, je patrna tolerance k drobným nedostatkům 

• PARTICIPATIVNĚ – SKUPINOVÝ STYL – ředitel spolupracuje se svými 

zaměstnanci na úrovni partnerské, část rozhodovacích pravomocí předává 

zaměstnancům, přijímá podněty a názory, preferuje pouze pozitivní motivaci. 

V mateřských školách, jež složením svých zaměstnanců vykazují převážnou 

feminizaci, bych poukázala na rozdělení stylů řízení podle toho, zda managerem 

školy je žena nebo muž. Toto rozdělení stylů řízení odpovídá manažerské mřížce, 

                                                 
12 SVOBODA,J. Leadership manažerské styly vedení lidí. Výukový material, s.9. 
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kde by se předpokládalo, že ženy budou více zaměřeny na vedení lidí a muži na 

plnění úkolů: 

Ženský styl řízení:    Mužský styl řízení:13 
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Ženský styl řízení:  

• zaměření na průběh činnosti, 

• participace, 

• motivace, 

• emoční intelligence, 

• jsou přizpůsobivější, 

• preferují porozumění, 

• více se zajímají o pohled druhých, 

• v konkurenci méně zákeřné, 

• ochotněji připouštějí chyby, 

• více spolupracují, jsou otevřenější. 

Mužský styl řízení: 

• zaměřenost na cíl, 

• nařízení a kontrola, 

• odměna a trest. 

Podle mých zkušeností toto dělení stylů není pravidlem. Mnoho žen – vedoucích 

pracovníků ve školách – je zaměřeno na úkoly. Prioritou je pro ně správné plnění úkolů a 

dodržování právních předpisů. 

 

                                                 
13 LHOTKOVÁ,I. Styly vedení.Výukový materiál. 
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1.4.3 Metamorphing 

V dnešní době se stává pomocníkem při řízení změny metamorphing, zabývající se 

přípravou změny, která je pro zaměstnance při přijímání změn velmi důležitá, a která zkracuje 

prvotní fáze přijímání změn. 

Metamorphing změny neprovádí, ale vytváří pro ně podmínky a navozuje pro ně 

atmosféru, je „pomocníkem“ při přípravě změn.  

Metamorphing se stává nástupcem radikálního reengineeringu. 

Metamorphing má tři základní pravidla: 

1. vytvořte v organizaci – škole tvůrčí atmosféru a nechte zaměstnance přemýšlet, 

poskytněte jim důvod, aby o změnu stáli; 

2. svěřte lidem pravomoci, aby změna byla v jejich zájmu, aby se na změně 

spolupodíleli; 

3. dbejte na to, aby se tempo změny udrželo, podporujte je ve změnách. 

Fáze metamorphingu: 

• Příprava na změnu zahrnuje komunikaci s účastníky změny, získání 

zaměstnanců pro změnu, v opačném případě zmapování protivníků. 

• Vybudování struktury změn udává potřebu změny, získání zaměstnanců na 

svoji stranu, sestavení týmu, který bude zněnu řídit, delegování úkolů, 

vyhledání leadera. 

• V rámci týmu odpovědět na tři otázky:  

� „Kdo jsme?“ 

� „Čím chceme být?“ 

� „Jak toho dosáhneme?“ 

• Seznámit pracovníky se změnami, s vizí, dokázat jim odpovědět na dotazy, na 

výsledky změny, na její nutnost a prospěšnost. 

• Vytvořit plán, zmapovat procesy, vyznat se v procesech. 

• Zapojit do procesu změn zaměstnance. 

• Podporovat zaměstnance v samostatnosti, v rozhodování, v zodpovědnosti za 

své skutky, v možnosti, že je možné udělat chybu. 

• Využívání počítačové techniky, informací. 

• Vyhodnocení nutnosti zachování všech stávajících pracovních míst. 
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Vyhodnocení všech změn a jejich přínosů. 14 

Při každém řízení změny se vyskytují problémy, nezatracujme je. První úspěch nemusí 

být úspěchem celé změny, avšak každý úspěch je pozitivem a motivací pro další práci.  

Změny musí začít od managementu. 

1.5 Vztah učitelů ke změnám 

Efektivní vzdělávací organizace současnosti experimentuje, přijímá a provádí časté 

změny. Změny předvídá a vychází jim vstříc.  

Tato schopnost školy je závislá na situaci, kterou vytváří management školy: 

• vnímání vnějšího prostředí – požadavky rodičů, zřizovatele, veřejnosti, 

základních škol, atd.; 

• vytvoření vlastního image školy – schopnost obstát v konkurenčním boji; 

• být vstřícný k nápadům a myšlenkám zaměstnanců i za cenu neúspěchu; 

• předvídání změn – být vždy o krok dopředu a nenechat se zaskočit nenadálými 

změnami, shromažďovat o nich informace, vytvářet strategie a zvládat jejich řízení. 

Ve velké většině pedagogové s delší pedagogickou praxí přijímají změny hůře. Pracují 

setrvačně, rutinně, mají konzervativní postoje, nejsou ochotni přijímat změny z důvodu 

vyššího pracovního nasazení, z neznalosti, z neochoty podřizovat se novým věcem. Jejich 

postoj neprospívá škole ani dětem, Zde nastává úkol pro managera. Přimět tyto učitele 

k přijímání změn ve prospěch dětí, jejich budoucnosti. 

Povinností managera bude u takovýchto pedagogů zvýšit vědomí o tom, že změna je 

potřebná a nevyhnutelná. Základním prostředkem bude srozumitelná a názorná komunikace, 

která se bude opakovat v různých formách (rozhovory, letáky, oběžníky, pedagogické rady, 

příklady, apod.). 

Dalšími možnostmi pro přiblížení nutnosti změny se stává: 

1. vyvolání „umělé krize“ – ukázání nedostatků ve škole, nespokojenosti ze stran 

zúčastněných osob; 

2. vytvoření srovnání s konkurencí; 

                                                 
14TOMAN,M. Řízení změn, s. 119-126 
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3. zpracování zpětné vazby  - dotazníky od rodičů, ohlasy na veřejnosti; 

4. jednoznačně stanovit delegování pravomocí a zodpovědnosti; 

5. vyhodnotit situaci a konkretizovat změnu, která povede k řešení současné situace; 

6. motivace zaměstnanců. 

V každé škole se zaměstnanci dělí na dvě skupiny - na inovátory a na zastánce tradic. 

Obě skupiny jsou pro školu stejně důležité. Inovátoři změny vítají, iniciují a snadněji čelí 

rizikům – většinou bývají vedením školy uznávanější. Zastánci tradic zachovávají zavedený 

řád, neradi přijímají změny. Jsou organizátory a zachovávají důvěryhodnost školy. 

1.6 Klima školy 

„Klima školy je sociálněpsychologická proměnná, vyjadřující kvalitu 

interpersonálních vztahů a sociálních procesů, které fungují v dané škole, tak jak ji 

vnímají, prožívají a hodnotí učitelé, žáci, příp. zaměstnanci školy.“
15 

Klima školy je budováno na vztazích mezi pedagogy, provozními zaměstnanci, dětmi 

a jejich rodiči. Je budováno na vzájemné důvěře, vnímavosti, komunikaci mezi všemi 

zúčastněnými. Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují klima školy.  

Můžeme je  rozdělit do dvou dílčích skupin: 

1. Faktory vnější – které škola může ovlivnit pouze částečně, jsou dané okolními 

podmínkami (celospolečenské klima, ovlivňující postoje ke vzdělávání, posléze i 

ke škole a učitelům, sledovanost školy z pozice rodičů i někdejších žáků, 

mikroklima obce, velikost školy a její typ). 

2. Faktory vnitřní – které jsou více ovlivnitelné (složení pedagogického sboru i dětí – 

pouze částečně, styl řízení školy, strategie školy, pravidla chodu školy, fungující 

informační systém uvnitř školy i vně školy, vytváření podmínek pro práci). 

Všechny tyto faktory se podílejí na práci pedagogů, na vstřícnosti ke změnám, na 

stabilizaci situace po přijatých a realizovaných změnách.  

                                                 
15 PRUCHA,J.; WALTEROVÁ,E.;MAREŠ,J. Pedagogický slovník, s. 124 
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Velký podíl na tvorbě klimatu školy má management školy, který vytvářením 

vhodných podmínek zajišťuje přijatelné prostředí pro své zaměstnance i ostatní účastníky 

vzdělávání.  

Ředitel školy může ovlivnit především vnitřní faktory školy, které posléze zajistí 

spokojenost zaměstnanců, dětí i jejich rodičů. Spokojený pedagog usiluje o dobrou pověst 

školy o spokojenost ostatních aktérů vzdělávání a snadněji přijímá změny, které ve škole 

nastanou. Každý pracuje rád v kolektivu, kde je spokojený, kde má podporu a je uznávaný. 

Postup vedoucích ke změnám má řadu etap: 

1. důkladně klima poznat, 

2. vyhodnotit údaje, 

3. interpretovat výsledky, 

4. rozhodnout o změnách, 

5. promyslet postupy, 

6. zásahy do klimatu provádět citlivě, systematicky a dlouhodobě.16 

1.7 Škola – učící se organizace 

„Učící se firma je dobrým základem pro realizaci změn“
17

 

V každé škole pracují zkušení a profesionální pedagogové, kteří mají schopnosti své 

poznatky a vědomosti předávat ostatním učitelům. V této oblasti se dostávají do popředí 

mateřské školy sloučené, kde pracuje větší množství pedagogů, fungují oblastní sekce a 

zajišťování seminářů je realizováno z vlastních zdrojů. 

V každé učící se organizaci musíme klást důraz na ochotu pracovníků se vzdělávat, 

učit se pokusem a omylem, učit se od konkurence, reagovat na změny, zajišťovat 

zaměstnancům přístup k informacím, podporovat práci v týmech.  

Osvědčenými variantami vzájemného předávání vědomostí v pedagogickém procesu 

jsou: 

• vzájemné hospitace, 

• ukázky, 

• komunikace, 

• workshopy, 

                                                 
16 HANZELKA, M.; KANTOROVÁ, J.; PROKUPKOVÁ, D.; aj. Řízení školy 2009,  s. 96. 
17 TOMAN, M. Řízení změn, s. 75 
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• společné vytváření plánů DVPP, 

• DVPP, 

• Předávání informací získaných při kurzech a seminářích, 

• Sebevzdělávání zaměstnanců. 

Není žádným tajemstvím, že velkou roli při práci s lidmi zaujímá motivace. I v tomto případě 

je nezbytné podporovat zájem pracovníků o učení, poznávání, využívat úspěchů. 

1.8 Vliv změn na vzdělávání dětí 

Profesionální pedagogický sbor, spolu s profesionálním managerem bude změnu 

provádět tak, aby dětem ve výchovně vzdělávacím procesu nebylo vedení změny patrné, aby 

nebyly touto změnou děti zasaženy v negativním slova smyslu, ale aby tyto změny proběhly 

jako něco nového, příjemného a všem prospěšného.  

Jak to bude ve škole, kde ne všichni pedagogové změnu přijali. Z tohoto důvodu je 

v některých třídách uplatňován tradiční  styl vzdělávání. Děti z této třídy vzhlížejí k ostatním 

dětem a jejich volnosti, cítí se uzurpované a tento stav se může projevovat agresí. Při 

společných akcích školy nebudou samostatné, nebudou umět jednat a reagovat na základě 

spontaniity. Jejich úspěch v kolektivu bude nižší. Nebudou si umět vyhledat podklady pro 

další úspěšnost. Zde je na místě, aby si pedagog uvědomil, zda je tato situace pro děti 

přijatelná, zda svým stylem dětem neuškodil, zda děti formuje správným směrem. 

V tomto případě je několik možností, které musí ředitel uskutečnit: začlenit pedagoga 

do DVPP k danému tématu, kontrolní a hospitační činnost, vzájemné hospitace mezi 

pedagogy, komunikace mezi členy pedagogické rady a je-li to nezbytné, musí se vedoucí 

školy s takovýmto pedagogem rozloučit.  
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2 EMPIRICKÁ ČÁST 

 2.1 Cíl výzkumu 

Úkolem tohoto výzkumu bylo definovat nejobtížněji přijímané změny 

v pedagogickém procesu v mateřské škole vedoucími pracovníky i pedagogy a navrhnout 

nejoptimálnější a nejpřijatelnější řízení těchto změn. Zjistit důvod, které změny jsou obtížně 

přijímány, co je příčinou špatného přijímání změn. Déle mne zajímalo, zda vedoucí 

pracovníci zvládají teorii řízení změny a zda zapojují své zaměstnance do řízení změn.a 

v neposlední řadě za se řízení změn pedagogického procesu v mateřských školách neodráží 

negativně na přímé práci s dětmi. 

2.2 Stanovení hypotéz 

 Hypotéza č. 1 

Mezi nejobtížněji přijímané změny v oblasti pedagogického procesu patří neustále se 

měnící administrativní stránka této oblasti. 

 Hypotéza č. 2 

Management mateřské školy není řádně připraven na řízení změny, nevyužívá 

potenciálu svých zaměstnanců při řízení změny. 

 Hypotéza č. 3 

Při řízení změn v mateřské škole je nutná příprava, komunikace se zaměstnanci a 

dostatek času na zavedení změny. 

 Hypotéza č. 4 

Změny v oblasti pedagogického procesu se neodráží na práci s dětmi, jsou pozitivním 

faktorem při výchově a vzdělávání dětí.  

2.3 Metodologie výzkumného šetření 

Jako nástroj výzkumného šetření jsem použila dva dotazníky. První pro vedoucí 

pracovníky mateřských škol a druhý pro pedagogické pracovníky mateřských škol. 

Po prostudování odborné literatury: P. GAVORA: „Úvod do pedagogického 

výzkumu“, jsem dotazníky zpracovala sama. Otázky jsem se snažila formulovat tak, aby 

vedly k potvrzení nebo vyvrácení hypotéz. 
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Pro potvrzení nebo stanovení hypotéz jsem zvolila dotazníky kvantitativní, protože si 

myslím, že odpovědi respondentů budou dostatečně odstupňovány pro vytvoření pořadí 

v přijímání změn. Jako výzkumnou metodu v dotazníku pro pedagogické pracovníky jsem 

zvolila škálování, kdy otázky v dotazníku jsou vyjádřeny pětistupňovou škálou, přičemž čísla 

znamenají: 

1 – vždy 

2 – velmi často 

3 – často 

4 – zřídka 

5 – nikdy 

Dotazník pro ředitele a vedoucí pracovníky mateřských škol jsem sestavila s možností 

odpovědět na otázky jednou ze tří možností: ANO – NĚKDY – NE. 

Jako výzkumný vzorek jsem zvolila dvě skupiny – ředitele a vedoucí pracovníky 

mateřských škol a pedagogické pracovníky mateřských škol.  

V pilotážní fázi jsem sestavené dotazníky zadala 6 vedoucím pracovníkům mateřských 

škol a 9 pedagogickým zaměstnancům v Chomutově, abych se ujistila, že respondenti 

porozuměli otázkám a že odpovědi jsou vhodně zvoleny pro obsah i typ dotazníku.  

U dotazníku pro pedagogické pracovníky bylo u otázky č. 6 a č. 7 potřeba upřesnit, že 

se jedná o změny přínosné. Na základě připomínek 5 dotázaných pedagogů přepracovat u 

některých dotazů formulaci tak, aby byla respondentům předložena pozitivně.  

U dotazníků pro vedoucí pracovníky a ředitele mateřských škol nikdo z oslovených 

neměl připomínky a neshledal nedostatky. 

Upravené dotazníky pro pedagogické zaměstnance MŠ jsem rozeslala elektronickou 

poštou do 120 náhodných MŠ všech krajů České republiky. 

Ověřené dotazníky pro vedoucí pracovníky a ředitele MŠ jsem rozeslala elektronickou 

poštou celkem do 62 náhodných mateřských škol všech krajů České republiky.  

Na zpracování dotazníků jsem poskytla časové období od 17. května do 31. května 

2011. Do daného termínu se mi vrátilo pouze 59 dotazníků pro pedagogické pracovníky, 

proto jsem ještě posečkala se zpracováním. Po termínu jsem obdržela dalších 19 dotazníků, 

což považuji za množství, které je postačující ke zpracování výzkumu. 
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Tabulka č. 1: počet oslovených škol podle krajů, návratnost dotazníků, procentuální 

vyjádření návratnosti 

 

Kraje 

Dotazník pro vedoucí 

pracovníky MŠ 

Dotazník pro pedagogické 

zaměstnance MŠ 

Plzeňský 4 –3 – 75% 7 – 4 – 57% 

Karlovarský 4 – 2 – 50% 7 – 7 – 100% 

Ústecký 10 – 10 - 100% 26 – 26 – 100% 

Jihočeský 4 – 2 - 50% 7 – 2 – 29% 

Středočeský 4 – 2 – 50% 7 – 5 – 71% 

Praha 4 – 4 – 100% 10 – 8 – 80% 

Liberecký 4 – 1 – 25% 7 – 1 – 14% 

Královéhradecký 4 – 3 – 75% 7 – 6 – 86% 

Pardubický 4 – 2 – 50% 7 – 1 – 14% 

Vysočina 4 – 4 – 100% 7 – 4 – 57% 

Olomoucký 4 – 1 – 25% 7 – 3 – 43% 

Jihomoravský 4 – 2 – 50% 7 – 4 – 57% 

Moravskoslezský 4 – 4 – 100% 7 – 2 – 29% 

Zlínský 4 – 1 – 25% 7 – 5 – 71% 

Celkem 62 –  41 - 66% 120 – 78 – 65% 
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2.4 Dotazník pro učitele mateřských škol  

2.4.1 Výsledky šetření 

Do výzkumného šetření se zapojilo 78 pedagogických pracovníků mateřských škol. 

Tabulka č. 2: průměrný věk a délka praxe respondentů 

Průměrný věk učitelů Průměrná délka pedagogické praxe učitelů 

42,3 20,6 

 

Tabulka č. 3: rozdělení respondentů do věkových skupin 

Věk respondentů Počet respondentů 

Do 25 let 2 – 2,6% 

26 – 35 let 15 – 19,3% 

36 – 45 let 26 – 33,3% 

46 – 55 let 31 – 39,7% 

56 let a více 4 – 5,1% 

Celkem 78 – 100% 

Tabulka č. 4: rozdělení respondentů podle délky praxe 

Délka praxe respondentů Počet respondentů 

0 – 10 let 9 – 11,5% 

11 – 20 let 23 - 29,5% 

21 – 30 let 23 – 29,5% 

31 – 40 let 23 – 29,5% 

Celkem 78 – 100% 
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Rozdělení respondentů podle 

věku2

15

26

31

4

Do 25 let

26 - 35 let

36 - 45 let

46 - 55 let

55 let a více

  

Rozdělení respondentů podle 

délky praxe9

27,4

90

20,4

0 - 10 let

11 - 20 let

21 - 30 let

31 - 40 let

 

Tabulka č. 5: zprůměrovaný přehled odpovědí na jednotlivé otázky s přihlédnutím na věk 

učitelů -  odstupňované po 10 letech 

  

do
 2

5 
le

t 
vě

ku
 

25
 –

 3
5 

le
t 

35
 –

 4
5 

le
t 

45
 –

 5
5 

le
t 

55
 le

t a
 

ví
ce

 

   
C

el
ke

m
 

1. Změny v práci vítám 2,2 2,3 2,7 3,0 3,3 2,7 

2. Změny v práci se snažím akceptovat.  

1,6 

 

2,4 

 

2,4 

 

2,5 

 

2,2 

 

2,2 

3. Přijatelné jsou pro mě změny pouze v oblasti, která 

nevykazuje dobré výsledky. 

 

 

2,0 

 

 

3,1 

 

 

2,7 

 

 

2,6 

 

 

2,8 

 

 

2,6 

4. Při přijímání změn se podřídím kolektivu.  

2,6 

 

2,5 

 

2,8 

 

2,7 

 

2,1 

 

2,5 

5. Jsem pro všechny změny, které jsou prospěšné pro 

školu. 

 

1,4 

 

1,6 

 

1,6 

 

1,8 

 

1,2 

 

1,5 

6. Změny v oblasti přímé práce s dětmi (formy a 

metody práce) přijímám s nadšením. 

 

 

1,4 

 

 

1,6 

 

 

1,6 

 

 

1,6 

 

 

2,0 

 

 

1,6 

7. Změny v administrativě, spojené s přímou prací u 

dětí přijímám s nadšením. 

 

 

2,8 

 

 

2,2 

 

 

2,3 

 

 

2,5 

 

 

2,4 

 

 

2,4 

8. Vítám účast v DVPP. 2,2 1,9 2,3 2,5 1,9 2,2 

9. Evaluační a hodnotící činnost je pro mne pomocí 

pro další práci, pro další plánování. 

1,8 3,0 2,8 2,0 1,9 2,3 

10. Jsem iniciátorem změn. 3,0 2,9 3,2 3,6 3,9 3,3 

11. Jsem zastáncem tradičních metod vzdělávání.  

2,4 

 

3,4 

 

3,0 

 

3,0 

 

2,0 

 

3,0 

12. Změny v pedagogickém procesu mají vliv na děti 

v MŠ. 

 

4,2 

 

3,7 

 

3,7 

 

3,0 

 

2,8 

 

3,3 
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13. Před zavedením změny vyžaduji podrobné 

seznámení se změnou. 

 

2,0 

 

1,6 

 

1,7 

 

1,7 

 

1,2 

 

1,6 

14. Na zavedení změny potřebuji delší časové období.  

3,0 

 

2,6 

 

2,5 

 

2,7 

 

3,1 

 

2,8 

15. Po zavedení změny mi nedělá potíže pracovat 

v novém režimu. 

 

4,0 

 

3,5 

 

3,5 

 

3,0 

 

2,9 

 

3,4 

16. Před zavedením změny jsme vedením školy 

seznámeni s průběhem změny. 

 

1,6 

 

1,0 

 

1,9 

 

1,6 

 

1,5 

 

1,5 

17. Vedení školy je ochotné na dotazy ohledně změny 

všem zaměstnancům odpovědět. 

 

 

1,6 

 

 

1,4 

 

 

2,1 

 

 

1,3 

 

 

1,6 

 

 

1,6 

18. Ve škole máme jasně rozděleny kompetence a 

zodpovědnost za svěřené úseky. 

 

 

2,6 

 

 

1,7 

 

 

1,7 

 

 

1,2 

 

 

1,2 

 

 

1,7 

19. Ve škole je na dobré úrovni vzájemné předávání 

zkušeností. 

 

2,4 

 

1,6 

 

2,1 

 

1,8 

 

1,7 

 

1,9 

20. Vedení školy podporuje ve škole zavádění inovací, 

nových metod a postupů. 

 

 

1,4 

 

 

1,5 

 

 

1,9 

 

 

1,3 

 

 

1,4 

 

 

1,5 

21. Vedení školy je vstřícné pro přijímání změn.  

1,2 

 

1,6 

 

2,0 

 

1,4 

 

1,2 

 

1,5 

Tabulka č. 4: přehled odpovědí na jednotlivé otázky s přihlédnutím na délku pedagogické 

praxe učitelů -  odstupňované po 10 letech 

  

0 
– 

10
 le

t 
pr

ax
e 

10
 –

 2
0 

le
t 

pr
ax

e 

20
 –

 3
0 

le
t 

pr
ax

e 

30
 –

 4
0 

le
t 

pr
ax

e 

C
el

ke
m

 

1. Změny v práci vítám 2,1 2,2 2,9 2,9 2,5 

2. Změny v práci nevítám, ale snažím se je akceptovat.  

1,8 

 

2,4 

 

2,4 

 

2,7 

 

2,3 

3. Přijatelné jsou pro mě změny pouze v oblasti, která 

nevykazuje dobré výsledky. 

 

 

2,1 

 

 

3,3 

 

 

2,5 

 

 

2,8 

 

 

2,7 

4. Při přijímání změn se podřídím kolektivu.  

2,9 

2,6 2,9 2,6 2,8 

5. Jsem pro všechny změny, které jsou prospěšné pro školu. 1,6 3,6 2,0 1,4 2,1 

6. Změny v oblasti přímé práce s dětmi (formy a metody práce) 

přijímám s nadšením. 

2,8 2,5 2,6 2,3 2,6 
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7. Změny v administrativě, spojené s přímou prací u dětí 

přijímám s nadšením. 

3,6 3,4 4,0 3,1 3,5 

 

8. Vítám účast v DVPP. 1,4 1,9 2,5 2,3 2,0 

9. Evaluační a hodnotící činnost je pro mne pomocí pro další 

práci, pro další plánování. 

 

3,6 

 

2,9 

 

3,2 

 

2,4 

 

3,0 

10. Jsem iniciátorem změn. 2,9 2,7 3,7 3,6 3,2 

11. Jsem zastáncem tradičních metod vzdělávání. 4,4 3,5 2,6 3,0 3,4 

12. Změny v pedagogickém procesu mají vliv na děti v MŠ.  

3,7 

 

3,1 

 

4,0 

 

2,9 

 

3,4 

13. Před zavedením změny vyžaduji podrobné seznámení se 

změnou. 

 

2,0 

 

1,5 

 

1,8 

 

1,5 

 

1,7 

14. Na zavedení změny potřebuji delší časové období. 3,1 2,8 2,1 2,6 2,7 

15. Po zavedení změny mi nedělá potíže pracovat v novém 

režimu. 

 

4,3 

 

3,0 

 

3,4 

 

3,0 

 

3,4 

16. Před zavedením změny jsme vedením školy seznámeni 

s průběhem změny. 

 

1,9 

 

1,8 

 

2,1 

 

1,9 

 

1,9 

17. Vedení školy je ochotné na dotazy ohledně změny všem 

zaměstnancům odpovědět. 

 

2,0 

 

2,0 

 

2,1 

 

1,7 

 

2,0 

18. Ve škole máme jasně rozděleny kompetence a zodpovědnost 

za svěřené úseky. 

 

2,4 

 

2,0 

 

1,7 

 

1,3 

 

1,9 

19. Ve škole je na dobré úrovni vzájemné předávání zkušeností.  

1,7 

 

1,9 

 

1,8 

 

2,1 

 

1,9 

20. Vedení školy podporuje ve škole zavádění inovací, nových 

metod a postupů. 

 

2,0 

 

1,5 

 

1,7 

 

1,6 

 

1,7 

21. Vedení školy je vstřícné pro přijímání změn. 2,0 1,6 1,5 1,6 1,7 
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2.4.2 Vyhodnocení výsledků šetření 

Dotazník pro pedagogické pracovníky byl rozdělen na dvě části.  

První část obsahovala 15 otázek a týkala se přijímání změn pedagogickými 

pracovníky. 

Odpovědi jsem rozdělila podle věku zaměstnanců a podle délky pedagogické praxe 

v mateřské škole.  

Z důvodu zaměření ZBP o řízení změny, které je převážně věcí vedoucích pracovníků 

škol jsem se rozhodla vyhodnocení dotazníku pro pedagogy uvést pouze okrajově. 

Pro přehlednost budu nadále označovat: 

� modrou barvou - výsledky podle věku respondentů; 

� červenou barvou - výsledky podle délky pedagogické praxe respondentů. 

1. Změny v práci vítám. 

� Výsledky šetření potvrdily, že čím vyšší věk respondentů, tím hůře přijímají 

změny. 

� Podle délky praxe je výsledek šetření stejný, čím delší pedagogická praxe 

respondentů, tím nižší ochota v přijímání změn. 

2. Změny v práci se snažím akceptovat. 

� Průměrná hodnota 2,2 = naznačuje dobré přijímání změn. 

� Hodnota 2,3 má téměř totožný výsledek jako předchozí hodnocení. 

3. Přijatelné jsou pro mě změny pouze v oblasti, která nevykazuje dobré výsledky. 

Tyto změny jsou pro respondenty (bez rozdílu věku a délky praxe) téměř vždy přijatelné. 

4. Při přijímání změn se podřídím kolektivu. 

Velká většina dotazovaných se často podřizuje kolektivu, avšak učitelé vyššího věku (od 55 

let) se podřizují ochotněji než učitelé ve věku do 25 let. 

5. Jsem pro všechny změny, které jsou prospěšné pro školu. 

Většina pedagogů má ke škole patriotický vztah. Z tohoto důvodu podporuje změny ve 

prospěch školy. 
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6. Změny v oblasti přímé práce s dětmi (formy a metody práce) přijímám s nadšením. 

� Respondenti od nejmladších po nejstarší odpovídali vzestupně – mladší rádi přijímají 

změny v přímé práci s dětmi, kdežto zkušenější pedagogové tato změny přijímají 

neradi, s výhradami. 

� Podle délky praxe je opačný výsledek, pedagogové s kratší praxí změny v přímé práci 

s dětmi nevítají, což je opodstatněno tím, že ještě nemají dostatek zkušeností. 

7. Změny v administrativě, spojené s přímou prací u dětí přijímám s nadšením. 

Změny v administrativě, spojené s přímou prací u dětí jsou daleko hůře přijímány než změny 

forem a metod práce s dětmi.  

� Nejhůře jsou přijímány u mladých pedagogů. 

� Podle délky praxe u pedagogů s 20 – 30 letou  praxí. 

8. Vítám účast v dalším vzdělávání pracovníků. 

Většina pedagogů účast v DVPP vítá. Plní tím povinnost, která vyplývá z § 24, odst.1, zákona 

č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů: „Pedagogičtí 

pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání, 

kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci.“ 

9. Evaluační a hodnotící činnost je pro mě pomocí pro další práci, pro další plánování. 

Pedagogové podle délky praxe považují evaluační činnost za důležitější = 4. 

10. Jsem iniciátorem změn.  

Dle výsledku je patrné, že v předškolním vzdělávání je mezi pedagogy malý počet iniciátorů 

změn. Paradoxně se v průměru označilo za iniciátory změn nejvíce respondentů ve věku nad 

55 let. 

11. Jsem zastáncem tradičních metod vzdělávání. 

Průměrná hodnota výsledku = 3,0. 

12. Změny v pedagogickém procesu mají vliv na děti. 

Z odpovědí vyšlo, že změny v pedagogickém procesu mají často vliv na děti.  

13. Před zavedením změny vyžaduji podrobné seznámení se změnou. 

14. Na zavedení změny potřebuji delší časové období. 
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Většina respondentů s otázkou č. 13 plně souhlasila. U otázky č. 14 byl souhlas pouze 

částečný. 

15. Po zavedení změny mi nedělá potíže pracovat v novém režimu. 

Většina respondentů vykazuje potíže s prací v novém režimu. 

V posledních 6 otázkách, které se týkaly předávání informací, přípravě na změny, ochotou 

vedoucích pracovníků komunikovat se zaměstnanci, vysvětlovat a podporovat změny se 

většina respondentů shodla, že změny jsou jim vysvětlovány, vedoucí pracovníci, že s nimi 

změny ochotně konzultují. Do realizace změn bývají zapojeni. Ve školách funguje na dobré 

úrovni vzájemné předávání zkušeností. 

Druhá část obsahovala 6 otázek, které obsahují výčet příčin změn, které pedagogické 

pracovníky nejvíce zasáhly. 

Příčina změny do 25 let 26 – 35 let 36 – 45 let 46 – 55let nad 56 let Celkem 
Konkurence 
MŠ 

1 2 7 1 2 13 

Změna ŠVP 
PV 

1 11 25 29 3 69 

Změna 
vedoucího 
pracovníka 

0 7 15 15 4 41 

Změna vašeho 
pracovního 
zařazení 

0 2 5 4 1 12 

Požadavek 
zřizovatele 

0 6 6 3 2 17 

Sloučení škol 0 6 12 8 2 28 
Celkem 2 34 70 60 14 180 
78 respondentů bylo účastníky 180 podstatných změn v mateřských školách. Na jednoho 
pedagoga z celkového počtu respondentů připadá 2,3 změny.  

2.5 Dotazník pro vedoucí pracovníky mateřských škol  

2.5.1 Výsledky šetření  

Do dotazníkového šetření se zapojilo 41 z 62 dotázaných, což je 66%. 
Počet respondentů Praxe ve vedoucí funkci 

0 – 10 let Ředitel Zástupce ředitele – 
vedoucí učitel 
součásti školy 

0 – 10 let 5 16 
11 – 20 let 6 10 
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21 – 30 let 4 0 

31 a více 0 0 

Podle výsledků šetření je patrné,  že většina vedoucích  pracovníků mateřských škol je 

ve funkci méně než 20 let. V tomto přehledu se odráží slučování škol, kdy vedoucí funkci 

zastávají zástupkyně ředitelek nebo vedoucí učitelky součástí MŠ. 
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2.4.2 Vyhodnocení výsledků šetření 

Dotazník jsem rozdělila do dvou částí. V první části byly položeny otázky vztahující 

se k přijímání a řízení změn v pedagogickém procesu. Ve druhé části byly položeny otázky, 

týkající se změn, které vedoucím pracovníkům po dobu jejich praxe činily největší potíže při 

jejich řízení. 

První dvě otázky se týkaly přijetí a zvládání změny. 

1. Vítáte změny v práci? 

2. Zvládáte řízení změny bez obtíží? 

Počet odpovědí na obě otázky byl shodný. 23 respondentů odpovědělo ANO, 13 

respondentů NĚKDY a 5 respondentů NE. Odpovědi vypovídají, že vedoucí pracovníci jsou 

schopni reagovat na potřeby doby a změny většina z nich přijímá bez větších obtíží. Pouze 5 

respondentů změny nerado přijímá, ale v zájmu školy jsou povinni je řešit. 

3. Respektujete při řízení změny zájmy pracovníků? 

Výsledek této otázky poukazuje na „leadrovský“ přístup vedoucích pracovníků 

k řešení změny. Pouze 3 dotazovaní odpověděli NE. Ostatní ANO nebo NĚKDY. Každá 

manager by měl využít potenciálu zaměstnanců pro zdárný chod školy. 
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Graf č. 4  
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4. Upřednostňujete při řízení změny potřeby školy před potřebami zaměstnanců? 

Odpověď na tuto otázku potvrdila předchozí domněnku a tom, že vedoucí pracovníci 

mateřských škol svoji funkci vykonávají s ohledem na své zaměstnance. Projevuje se zde 

ženský styl řízení, který vyplývá z feminizace MŠ. 

5. Myslíte si, že přijímání změn zaměstnanci je ovlivňováno délkou praxe v MŠ? 

6. Myslíte si, že přijímání změn zaměstnanci je ovlivňováno jejich věkem? 

Graf č. 5           Graf č. 6  
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Z výsledku odpovědí na otázky 5 a 6 je patrné, že vedoucí pracovníci škol nevnímají 

vliv délky praxe na přijímání změn, ale vliv věku na přijímání změn. Podle odpovědí je 26 

respondentů přesvědčeno, že věkem se snižuje ochota k přijímání změn.  

Na základě průměrného věku pedagogů, který ve výzkumném šetření dosáhl hodnoty 

42,3 a bude tendence pedagogů přijímat změny nadále klesat, proto mnoho vedoucích 

pracovníků uvádí jako nutnost omlazování kolektivu školy. 
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7. Konzultujete změny se zaměstnanci? 

30 odpovědí ANO, 10 odpovědí NĚKDY. Všichni vedoucí pracovníci zapojují do 

změn své zaměstnance. Vytváří týmy zaměstnanců pro řešení změn, které spolupracují a 

vedou školu kupředu. 

 

8. Zapojujete do změn všechny zaměstnance, delegujete úkoly? 

I odpovědi na tuto otázku dokazují, že v mateřských školách se pracuje v kolektivech, 

že vedoucí pracovníci úkoly delegují a motivují tak své zaměstnance k ochotě zapojit se do 

jednotlivých fází změny. Zde se potvrzuje, že demokratický styl vedení je účinnější a vede 

k vytyčenému cíli. 

 

9. Stanovíte si vždy před plánovanými změnami jasné cíle? 

Graf č. 7  
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Dnes již téměř každý management mateřské školy pracuje se základními funkcemi 

managementu, které uplatňuje při  řízení změny. 22 respondentů plánuje změnu VŽDY, 16 

někdy – což z celkového počtu 41 respondentů znamená, že plánováním změny se zabývá 

93% respondentů. 

 

10. Jste iniciátorem změn? 

 

11. Máte v kolektivu iniciátory změn? 
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21 odpovědí ANO, 8 odpovědí NĚKDY a 12 odpovědí NE na desátou otázku.  

12 odpovědí ANO, 9 odpovědí NĚKDY a 20 odpovědí NE na jedenáctou otázku. 

Z tohoto výsledku můžeme usoudit, že ne každý vedoucí pracovník mateřské školy je 

iniciátorem změn. Ve škole ale nepracuje pouze vedoucí pracovník. I mezi učiteli se nachází 

mnoho inovátorů, kteří zastávají svoji roli pod vedením svého nadřízeného a společně vedou 

změny ve škole. Záleží na rozdělení pravomocí a kompetencí mezi ředitelem a 

zaměstnancem. 

 

12. Přijímají pedagogové ve vaší škole zavádění změn v pedagogickém procesu 

s nadšením? 
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Graf č. 9         Graf č. 10  
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Výsledky otázek 13 a 14 potvrzují výsledek otázky č. 12, kdy změny v pedagogickém 

procesu – všeobecně - byly přijímány negativně. V případě, že se změna rozdělila do menších 

částí, je každá její část přijímána s daleko lepším výsledkem.  

 

15. Vítají pedagogové ve vaší škole nabídku DVPP? 
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Využívání nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků přijímají kladně. Je 

záležitostí vedoucího pracovníka, zda upřednostňuje potřeby školy, zájmy učitele nebo zda 

dokáže tyto dvě hlediska skloubit. Jednou z pozitivních variant je využití schopností a 

dovedností zaměstnance ve prospěch školy, rozvoj prioritní rozmanité inteligence. Tím máme 

zaručen zájem zaměstnance, ale i dosahování dobrých výsledků v oblasti, která je mu blízká. 

16. Preferují vaši zaměstnanci týmové zvládání změn? 

ANO – 27, NĚKDY – 14, NE – 0. Výsledky jsou odrazem skutečnosti, že člověk je 

tvor společenský. Práce v dobrém týmu s dobře delegovanými úkoly a zodpovědností posiluje 

každého jedince. 

17. Myslíte si, že zvládání změn má vliv na klima školy? 
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Podle vedoucích pracovníků mateřských škol má zvládání změn vliv na klima školy. 

Jestliže jsou změny nepřipravované, neprodiskutované, zaměstnanci nemají dostatek 

informací a nastává okamžik, kdy je ve škole napjatá atmosféra, nejistota a ta se musí odrazit 

na klimatu školy. 

18. Myslíte si, že pozitivní klima je důležité pro zvládání změn? 

Pro každého člověka je příjemná, pozitivní atmosféra na pracovišti motivačním 

prostředkem. Stejně tak při zvládání změn bude pedagog raději pracovat v klidu a pohodě než 

v napětí a nejistotě. Bude se do práce těšit a snažit se o rozvoj školy.  

19. Vypracujete před každou změnou podrobný plán uskutečnění změny a 

myšlenkovou mapu pro zvládání možných situací? 

Respondenti na tuto otázku odpověděli 10 – ANO, 21 – NĚKDY a 10 – NE. Z tohoto 

vzorku vyplývá, že ne všichni vedoucí pracovníci věnují dostatek času přípravě. Na druhou 

stranu je ale možné, že ne všechny změny jsou tak rozsáhlé, aby bylo nutné vypracovat 

myšlenkovou mapu. 
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20. Býváte při realizaci změny úspěšný/á? 

Graf č. 12 
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100% úspěšnost vykazuje 16 respondentů, částečnou úspěšnost udává 25 respondentů. 

21. Kladete největší důraz na motivaci zaměstnanců? 

23 odpovědí ANO, 16 – NĚKDY, 2 – NE. Pozitivně motivovaný pracovník kolem 

sebe vytváří atmosféru, která se může stát motivačním prostředkem pro další zaměstnance. 

Úkolem vedoucího pracovníka je vysledovat, který druh motivace uplatní na konkrétního 

učitele, aby byl ochotný k realizaci změn. 

22. Využíváte při průběhu změny zpětné vazby zaměstnanců? 

Graf č. 13 
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23. Realizujete změnu ihned, jakmile zjistíte její nutnost? 

21 respondentů realizuje změnu ihned, 16 někdy a 4 respondenti ji odloží. 
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24. Provádíte hodnocení dokončené změny společně se zaměstnanci? 

23 vedoucích pracovníků mateřských škol provádí hodnocení změny společně se 

svými zaměstnanci a podporuje týmovou práci,. 14 respondentů odpovědělo, že hodnocení, 

společně se zaměstnanci provádí někdy a 4 udali, že hodnocení se zaměstnanci neprovádí. 

Nevím, zda je provádí sami nebo zda je neprovádí vůbec. 

Příčina změny Změny, které nejobtížněji 
přijímali a realizovali 
ředitelé MŠ 

Změny, které nejobtížněji 
přijímali a řešily vedoucí 
učitelky nebo zástupkyně 
ředitelů MŠ 

Konkurence MŠ 1 1 

Změna ŠVP PV 1 2 

Změna vedoucího 
pracovníka 

2 1 

Změna pracovního zařazení, 
funkce 

3 8 

Požadavek zřizovatele 6 1 

Sloučení škol 2 5 

8 vedoucích pracovníků uvedlo, že ani jedna z výše uvedených změn pro ně nebyla 

obtížně přijatelná a realizovatelná. 

2.5 Vyhodnocení výsledků šetření 

2.6 Vyjádření k hypotézám 

 Hypotéza č. 1 

Mezi nejobtížněji přijímané změny v oblasti pedagogického procesu patří 

neustále se měnící administrativní stránka této oblasti. 

Hypotéza se potvrdila, výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že nejobtížněji 

přijímané změny v pedagogickém procesu jsou z oblasti administrativy. 61% vedoucích 

pracovníků potvrdilo tuto hypotézu, pedagogové se na škále od 1 do 5, kdy 1 je nejlepší 

vyjádřily hodnotou 3,5. 
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 Hypotéza č. 2 

Management mateřské školy není řádně připraven na řízení změny, nevyužívá 

potenciálu svých zaměstnanců při řízení změny. 

Tato hypotéza se nepotvrdila, Pedagogové uvádí, že vedoucí pracovníci mateřských 

škol bývají na změny dostatečně připraveni, konzultují s nimi změny, zapojují do řízení 

změny zaměstnance, vytvářejí a pracují v týmech. 

 Hypotéza č. 3 

Při řízení změn v mateřské škole je nutná příprava, komunikace se zaměstnanci a 

dostatek času na zavedení změny. 

Tato hypotéza se potvrdila z výzkumného šetření pro pedagogy i vedoucí pracovníky. 

 Hypotéza č. 4 

Změny v oblasti pedagogického procesu se neodráží na práci s dětmi, jsou 

pozitivním faktorem při výchově a vzdělávání dětí.  

Podle výzkumného šetření se změny pedagogického procesu odrážejí na práci s dětmi. 

Jestliže je to ve smyslu pozitivním, kdy se nové pojetí výchovně vzdělávací práce dostává do 

souladu s RVP PV, tak je to v pořádku. Jestliže je to ve smyslu negativním, kdy pedagogové 

přenáší nesouhlas se změnami na děti, měli by zasáhnout vedoucí pracovníci a situaci ihned 

řešit. 

2.6 Využitelnost práce 

Podle mého názoru by závěrečná bakalářská práce by měla být k dispozici začínajícím 

vedoucím pracovníkům v mateřských školách, kteří nastupují do funkce plni nových 

předsevzetí a plánů. Tato práce jim představí nezbytnost vytvoření týmu, zapojení kolektivu 

školy do přípravy a realizace změny. Pomůže jim pochopit, že při změnách nejen 

v pedagogickém procesu je ústřední osobou manager, který však bez svých zaměstnanců 

nedokáže nic. Že každá změna pedagogického procesu se bude odrážet na výchovně 

vzdělávací práci s dětmi, proto je důležité, aby se odrážela pozitivně. 
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3 ZÁVĚR 

Dnes už víme, že žádná organizace ani škola se neobejde beze změn. Proto bychom si 

měli uvědomit, že změny jsou pro každého z nás nevyhnutelné a neměli bychom se jim bránit 

a odmítat je. Vývoj ve všech oblastech kráčí kupředu a pedagogové v mateřských školách 

mají tu čest, že stojí u prvního institucionálního utváření osobnosti dítěte v naší společnosti. 

Co do dětí vložíme to se nám později vrátí a to by měl mít na mysli každý pedagog, který se 

změnám brání. Nemyslí pouze na sebe? Je to profesionální učitel na svém místě? 

Realizace změny pedagogického procesu by měla být v rukou celého kolektivu školy. 

Všichni pedagogové v mateřské škole jsou profesionálové v předškolním vzdělávání, tudíž 

využití jejich vědomostí, zkušeností by se mělo zúročit v realizaci změny. Jestliže bude 

změna všech věcí lépe přijímána, pak bude napomáhat k vytváření pozitivního klimatu školy, 

ve kterém se všem zaměstnancům lépe pracuje. Spokojení zaměstnanci působí lépe na děti a 

spokojené děti mají spokojené rodiče.  

Řízení změny je v první řadě úkolem vedoucího pracovníka školy managera leadera. 

Ředitel školy by měl v prvotní fázi seznámit se změnou zaměstnance, poskytnou jim dostatek 

času a informací. Zapojit zaměstnance do společného plánování, rozdělení kompetencí i 

vyhodnocení možných rizik - kolektiv tak stmelit a posílit.  

V loňském roce jsem měla možnost vyzkoušet si vedení změny po dislokaci z malé 

MŠ do MŠ se sedmi třídami, kde bylo bezvládí, tradiční formy vzdělávání byly na denním 

pořádku, nebyly rozděleny kompetence ani zodpovědnost, dokumentace školy byla 

v naprostém chaosu. Kolektiv školy ani já jsme neměli na přijetí změny téměř žádný časový 

interval, tudíž jsme nebyli připraveni. Množství změn, které jsme museli realizovat v krátkém 

časovém horizontu nás pohltilo a museli jsme se jím postupně „prokousávat“. Nejdříve jsme 

situaci zanalyzovali a potom si stanovili posloupnost změn. Delegovala jsem úkoly, ale i 

zodpovědnost, vyhodnocovali jsme společné úspěchy i neúspěchy, plánovali. Dnes je škola 

zcela jiná.  

V pedagogickém procesu jsme se sebevzdělávali, vyhledávali informace, předávali si 

vzájemně zkušenosti a dnes už je výsledek patrný. Osvědčil se nám styl: „Učící se 

organizace.“ Děti jsou vedeny k rámcovým cílům z RVP PV – jsou samostatné, empatické, 
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dokáží si poradit v každé situaci. I když se na nich v počáteční fázi změny jistě odrazily. 

Přecházely od tradičního vzdělávání k modernímu, byly v podobné situaci jako jejich učitelé. 

Mnoho informací a změn najednou.  

Okolí školy a rodiče na výsledek změn pozitivně reagují a to je pro nás pro všechny 

výsledek, který stojí za to do změny jít, i když nás stála mnoho úsilí. Z mé zkušenosti 

vyplývá, že velmi důležitou etapou změny je příprava a dostatečný předstih oznámení změny 

před samotnou realizací. Nenechávat situaci dojít až do kritického stavu, ale změnu řešit 

okamžitě, jak příčina nastane a nenechat ji řetězit a narůstat.  
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PŘÍLOHY 
Dotazník pro pedagogické pracovníky mateřských škol. 

 
Otázky v dotazníku jsou formulovány pro využití škály od 1 do 5, přičemž čísla 

znamenají: 

1 – vždy 

2 – velmi často 

3 – často 

4 – zřídka 

5 – nikdy 

Věk respondenta: ...............................       Délka praxe v MŠ: .................................................... 
 
1.  Změny v práci vítám.    1   2   3   4   5 
2.  Změny v práci se snažím akceptovat.    1   2   3   4   5 
3.  Přijatelné jsou pro mne změny pouze v oblasti, která nevykazuje 
dobré výsledky. 

   1   2   3   4   5 

4.  Při přijímání změn se podřídím kolektivu.    1   2   3   4   5 
5.  Jsem pro všechny změny, které jsou prospěšné pro školu.    1   2   3   4   5 
6.  Změny v oblasti přímé práce s dětmi (formy a metody práce) přijímám 
s nadšením. 

   1   2   3   4   5 

7.  Změny v administrativě, spojené s přímou prací u dětí přijímám 
s nadšením. 

   1   2   3   4   5 

8.  Vítám účast v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků..    1   2   3   4   5 
9.  Evaluační a hodnotící činnost je pro mne pomocí pro další práci, pro 
další plánování. 

   1   2   3   4   5 

10.  Jsem iniciátorem změn.    1   2   3   4   5 
11.  Jsem zastáncem tradičních metod vzdělávání.    1   2   3   4   5 
12.  Změny v pedagogickém procesu mají vliv na děti v mateřské škole.    1   2   3   4   5 
13.  Před zavedením změny vyžaduji podrobné seznámení se změnou.    1   2   3   4   5 
14.  Na zavedení změny potřebuji delší časové období.    1   2   3   4   5 
15.  Po zavedení změny mi dělá potíže pracovat v novém režimu.    1   2   3   4   5 
 
 
16.  Před zavedením změny jsme vedením školy seznámeni s průběhem 
změny. 

   1   2   3   4   5 

17.  Vedení školy je ochotné na dotazy ohledně změny všem 
zaměstnancům odpovědět. 

   1   2   3   4   5 

18.  Ve škole máme jasně rozděleny kompetence a zodpovědnost za 
svěřené úseky. 

   1   2   3   4   5 

19.  Ve škole je na dobré úrovni vzájemné předávání a zkušeností.    1   2   3   4   5 
20.  Vedení školy podporuje ve škole zavádění inovací, nových metod a 
postupů. 

   1   2   3   4   5 

21.  Vedení školy je vstřícné pro přijímání změn.    1   2   3   4   5 
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Každý se ve své praxi setkal se změnami v pedagogickém procesu. Uveďte, prosím, vlivem 
které z uvedených situací k těmto změnám došlo. 

Konkurence MŠ  

Změna ŠVP PV  

Změna vedoucího pracovníka  

Změna vašeho pracovního zařazení, funkce  

Požadavek zřizovatele  

Sloučení škol  
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Dotazník pro vedoucí pracovníky mateřských škol. 
Funkce:........................................    Délka praxe ve vedoucí funkci:...............................    

Počet zaměstnanců školy:...........     Průměrný věk zaměstnanců školy........................... 

 
 ano někdy ne 

1.  Vítáte změny v práci?    

2.  Zvládáte řízení změny bez obtíží?    

3.  Respektujete při řízení změny názory zaměstnanců?    

4.  Upřednostňujete při řízení změny potřeby školy před potřebami zaměstnanců?    

5.  Myslíte si, že přijímání změn zaměstnanci je ovlivňováno délkou praxe v MŠ?    

6.  Myslíte si, že přijímání změn zaměstnanci je ovlivňováno jejich věkem?    

7.  Konzultujete změny se zaměstnanci?    

8.  Zapojujete do změn všechny zaměstnance, delegujete úkoly?    

9.  Stanovíte si vždy před plánovanými změnami jasné cíle?    

10.  Jste iniciátorem změn?    

11.  Máte v kolektivu iniciátory změn?    

12.  Přijímají pedagogové ve vaší škole zavádění změn v pedagogickém procesu 
s nadšením? 

   

13.  Změny v přímé práci s dětmi – formy a metody práce – jsou pedagogy přijímány 
vstřícně? 

   

14.  Změny v administrativních činnostech, spojených s přímou prací u dětí jsou 
pedagogy přijímány vstřícně? 

   

15.  Vítají pedagogové ve vaší škole nabídku DVPP?    

16.  Preferují vaši zaměstnanci týmové zvládání změn?    

17.  Myslíte si, že zvládání změn má vliv na klima školy?    

18.  Myslíte si, že pozitivní klima je důležité pro zvládání změn?    

19.  Vypracujete před každou změnou podrobný plán uskutečnění změny a 
myšlenkovou mapu pro zvládání možných situací? 

   

20.  Býváte při realizaci změny úspěšný/á?    

21.  Kladete největší důraz na motivaci zaměstnanců?    

22.  Využíváte při průběhu změny zpětné vazby zaměstnanců?    

23.  Realizujete změnu ihned, jakmile zjistíte její nutnost?    

24.  Provádíte hodnocení dokončené změny společně se zaměstnanci?    

 
 

Každý se ve své praxi setkal se změnami v pedagogickém procesu. Uveďte, prosím, vlivem které z uvedených 
situací k těmto změnám došlo, která pro Vás nejobtížněji realizovatelná? 

 Absolvovaná změna Nejobtížnější změna 

Konkurence MŠ   

Změna ŠVP PV   

Změna vedoucího pracovníka   

Změna vašeho pracovního zařazení, funkce   

Požadavek zřizovatele   

Sloučení škol   

 


