
Přílohy
Příloha č. 1 – Průvodní dopis a dotazník

A ) průvodní dopis

RODINNÉ KONSTELACE ŘEDITELŮ ŠKOL- VÝZKUM

            Vážená paní ředitelko, pane řediteli, jmenuji se Iva Bartošková, jsem speciálním pedagogem 

ve Vězeňské službě České republiky, 30 let jsem pracovala v mateřské škole jako učitelka a 10 let 

jako ředitelka. Nyní studuji navazující magisterské studium na Pedagogické fakultě Univerzity 

Karlovy v Praze, obor Management vzdělávání. Ráda bych, s Vaší pomocí,  v následujícím 

dotazníku zjistila, jaké jsou rodinné konstelace ředitelů mateřských, základních a středních 

škol, zda existují rozdíly nebo podobnosti v rodinných konstelacích mezi řediteli různých typů 

škol. /Rodinné konstelace umožňují názorně ukázat souvislosti a vztahy mezi členy rodiny, jde o 

uspořádání vztahu  členů rodiny vůči sobě navzájem./ 

           Výsledky tohoto výzkumu mohou být dokumentem vypovídajícím o  prvotním rodinném 

prostředí ředitelů škol a porovnávajícím rodinné konstelace ředitelů různých typů škol. Bylo by 

možné je využít jako součást dokumentu, který  mapuje databázi vhodných kandidátů na místo 

ředitele školy. 

         Vyplnění dotazníku by Vám nemělo trvat déle než 10 minut. veškerá data budou zpracována 

anonymně. V  případě vašeho zájmu Vám zašlu závěrečnou zprávu o výzkumu. V závěru dotazníku 

stačí označit, zda chcete výsledky poslat. 

         Vzhledem k technickým problémům jsem musela přistoupit k rozesílání dotazníků přes 

přílohy z e-mailové adresy. Prosím, abyste si nejprve dotazník uložili a po vyplnění ho poslali zpět 

na moji e-mailovou adresu- ivadomu@seznam.cz. 

                       Prosím o zaslání vyplněného dotazníku do 10. 3. 2013.  

Velmi děkuji za vaši spolupráci a věřím, že výsledky přispějí k bližšímu poznání

ředitelské profese. 

Bc. Iva Bartošková 
Požárnická 1638
39301 Pelhřimov

E-mail: ivadomu@seznam.cz

mailto:ivadomu@seznam.cz
mailto:ivadomu@seznam.cz


B )  dotazník

RODINNÉ KONSTELACE ŘEDITELŮ ŠKOL- DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE MŠ, ZŠ A SŠ.

Prosím, zaškrtávejte X, nebo piště odpovědi.                                                 Děkuji

1. V jaké škole  působíte? Mateřská škola
Základní škola
Střední škola

2. Jste muž nebo žena? Muž
Žena

3. Vyrůstal/a/  jste v úplné rodině? S oběma rodiči
S matkou
S otcem
S někým jiným

4. Kolik jste měl/a/ sourozenců? Žádného
Jednoho
Dva
Tři
Více než tři

5. Kolikáté narozené dítě v rodině jste? Prvorozené
Druhorozené
Třetí v pořadí
Čtvrté v pořadí

6. Jaký sourozenec se narodil  hned před Vámi? Bratr
Sestra
Žádný

7.Jaký sourozenec se narodil hned po Vás? Bratr
Sestra
Žádný

8. Jak staří byli rodiče při Vašem narození? Otec
Prosím, napište číslicí věk rodičů při narození. Matka

9. Jaké vzdělání měli vaši rodiče?                                              Otec: Základní
SOU-výuční list
SŠ- maturita
Vysokoškolské

Matka: Základní
SOU-výuční list
SŠ- maturita
Vysokoškolské



Otec:
Matka:

Prosím, vyberte ze škály 1-5, kdy 1 je málo uznávaná hodnota a 5 je hodně uznávaná hodnota.

Peníze
Majetek
Tolerance
Spolupráce
Vzájemná podpora
Vzdělávání
Empatie
Pravdomluvnost
Trpělivost
Čestnost
Odpovědnost
Slušnost
Pracovitost
Úcta
Sláva
Zdraví

Styl opírající se o příkazy, tresty, nechápající potřeby a přání dětí. Autoritativní
Styl -slabé vedení, neklade žádné požadavky, nevyžaduje kontrolu.
Styl podněcující k činnosti, podporující iniciativu, komunikaci. Demokratický

Matka
Otec
Babička
Děda
Teta
Strýc
Sestra
Bratr
Někdo jiný

Nikdy Zřídka Občas Často Velmi často

10. Jakou profesi Vaši rodiče vykonávali nejdelší období ?   

11. V jaké míře byly ve Vaší prvotní rodině uznávány následující hodnoty?

1. 2. 3. 4. 5.

12.Jaký styl výchovy preferovali Vaši rodiče?

Liberární

13.Kdo z rodinných příslušníků nebo známých měl na Vás největší vliv v dětství?
Prosím, vyjádřete  v % a rozdělte 100% mezi jmenované:př. Matka 60%...

14. Plánovaly se ve Vaší prvotní rodině činnosti, aktivity?



Nikdy Zřídka Občas Často Velmi často

Ano- kdo?
ne

Ano
ne

Ano
      Napište, prosím, jaké.

ne

Ano
      Napište, prosím, jakou nejčastěji.

ne

Ano
ne

      Pokud ano napište, prosím, jaké. Ano

ne

15. Byl ve Vaší rodině předem daný  časový průběh všedního dne?

16. Byl ve Vaší původní rodině někdo, kdo by se dal označit jako organizátor, vůdce rodiny?

17. Měl každý člen vaší původní rodiny přesně dané povinnosti, které vykonával?

18.  Měl/a  jste Vy, jako dítě, nějaké vymezené povinnosti v rodině?

19. Dostával/a  jste za plnění svých povinností odměnu?

20. Kontrolovali Vaši rodiče, další členové prvotní rodiny plnění těchto povinností?

21. Byly ve Vaší rodině uplatňovány nějaké sankce za neplnění povinností?



      Prosím, vyberte ze škály 1-5, kdy 1 byl pro Vás nedůležitý motiv a 5  hodně podněcující motiv.

Důležitost motivu, pohnutky1-5
Dostatek jídla
Dostatek spánku
Pocit bezpečí
Citový vztah k někomu 
Zařazení se do skupiny
Úcta od ostatních
Dosažení postavení ve skupině
Ocenění výsledků práce
Moc
Úspěch
Společenské uplatněné
Osobní rozvoj
Sláva

Nikdy Zřídka Občas Často Velmi často
Přátelská
Vstřícná
Naslouchací
Chápající
Se zvyšováním hlasu
S ironií, sarkasmem
S káráním
Bojovná

      Prosím, vypište.

Ano
ne
Občas

Matka
Otec
Babička
Děda
Teta
Strýc
Sestra
Bratr
S kým  jiným?
S kým  jiným?

22. Jaké motivy, pohnutky a jejich uspokojení byly pro Vás v dětství důležité a v jaké míře? 

23. Jaká byla nejčastěji komunikace ve Vaší prvotní rodině?

24. S kým jste nejčastěji z rodiny komunikoval?

25. Vznikaly ve vaší prvotní rodině konflikty?

26. S kým nejčastěji jste se Vy sám dostával do konfliktu?



Jedna strana v konfliktu sleduje jen své zájmy, nebere ohledy na jiné. Konfrontace
Spolupráce, tak aby byly spokojeny všechny strany v konfliktu. Kooperace
Obcházení problémů. Vyhýbání
Nerespektování svých potřeb,snaha po uspokojení potřeb druhé strany. Ústup
Vzdání se části svých zájmů oběma stranami v konfliktu ve prospěch dohody. Kompromis

Jedna strana v konfliktu sleduje jen své zájmy, nebere ohledy na jiné. Konfrontace
Spolupráce, tak aby byly spokojeny všechny strany v konfliktu. Kooperace
Obcházení problémů. Vyhýbání
Nerespektování svých potřeb,snaha po uspokojení potřeb druhé strany. Ústup
Vzdání se části svých zájmů oběma stranami v konfliktu ve prospěch dohody. Kompromis

Přejete si zaslat výsledky výzkumu? Ano
ne

27. Jakým způsobem jste v dětství řešil konflikty? 
      Prosím, rozdělte 100% mezi uvedené způsoby možnosti přístupu ke konfliktům.

28. Jakým způsobem řešili konflikty Vaši rodiče? 
      Prosím, rozdělte 100% mezi uvedené způsoby možnosti přístupu ke konfliktům.


