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Příloha č. 1 Dotazník k bakalářské práci 

Dotazník k bakalářské práci – přepis  

Dotazník byl ve webové formě, proto uvádím znění otázek přepisem. 

Základní statistické údaje 

1. Zřizovatel 

 Obec 

 Církev 

2. Počet mateřských škol v obci 

 1 

 2 - 10 

 11 - 20 

 21 a více 

3. Počet Vámi řízených tříd 

 3 

 4 

 5 - 6 

 7 a více 

4. Délka Vaší praxe na řídící pozici 

 Do 5 let 

 6 - 10 let 

 11 – 20 let 

 21 a více let 

5. Vaše věková kategorie 

 20 – 30 let 

 31 – 40 let 

 41 – 50 let 

 51 a více let 

6. Jste muž/žena? 

 muž 

 žena 

7. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání 

 Střední odborné 



 

 Vysokoškolské 

 Vysokoškolské – st. obor školský management a management 

 Vysokoškolské – st. obor školský management - absolvent Centra školského 

managementu PedF UK v Praze 

8. Počet zaměstnanců dosahující obdobnou úroveň vzdělání 

 0 

 1 – 2 

 3 – 4 

 5 a více 

9. Počet Vámi absolvovaných konkurzních řízení 

 0 

 1 – 2 

 3 – 4 

 5 a více 

10. Existence středního managementu na Vámi řízené/řízených škole/školách (např. 

zástupce ředitele) 

 0 osob 

 1 – 2 osoby 

 3 – 4 osob 

 5 a více osob 

Hlavní otázky výzkumu 

11. Školský management je podle mě  

 Je řídící proces, zajišťující dosažení stanovených cílů 

 Školský management je módní záležitost, manažerské vzdělání k výkonu své 

funkce nepotřebuji 

 Nevím 

12. Uveďte, prosím, Váš názor na školský management 

 Pro výkon své funkce nepotřebuji znát teorii školského managementu, praxe 

je o něčem jiném, buď na to člověk má, nebo nemá. 

 Pro výkon své funkce potřebuji znát dobře jen problematiku ekonomickou a 

právní, především správní právo. 

 Pro výkon své funkce potřebuji znát teorii školského managementu. 



 

 Nemám vyhraněný názor. 

13. Tým, nebo skupina individualit? 

Vyberte, prosím, objektivně hodnotu, která reálně vystihuje Vaší organizaci. 

 Tým 1  2  3  4  5 Volná skupina individualit 

14. Tým 

Který z výroků považujete za správný? 

 V týmu jsou činnosti vzájemně provázané a každý z členů má svou roli. 

Odpovědnost za výsledky nese celý tým. 

 V týmu jsou činnosti vzájemně provázané a každý z členů má svou roli. 

Odpovědnost za výsledky nesou jednotlivci. 

 Nevím 

15. Osobnost ředitele/ředitelky 

Pokuste se, prosím, o objektivní pohled a označte odpověď, s kterou se nejvíce 

ztotožňujete. 

 Jsem výrazná, všemi uznávaná a respektovaná osobnost. 

 Jsem výrazná, většinou zaměstnanců uznávaná a respektovaná osobnost. 

Názory kolegů/kolegyň jsou pro mě inspirací. 

 Cítím se být spíše jedním z pedagogů, spoléhám na pomoc kolegů/kolegyň. 

Svou funkci neberu tak vážně. 

 Jiný názor: 

16. Ředitel/ka školy 

Jako ředitel/ka se ztotožňuji s tvrzením: 

 Jsem rád/a, že zvládám to, co mi ukládá zákon, na manažerskou práci 

v pravém slova smyslu mi nezbývá čas. 

 Jsem vykonavatelem/vykonavatelkou, „zabezpečovatelem“ 

 Ztotožňuji se více s označením řídící pracovnice. 

 Cítím se být manažerem/manažerkou školy. 

17. Manažerské funkce 

Na jaké úrovni je, podle Vašeho upřímného mínění, kvalita Vámi využívaných 

manažerských nástrojů ve Vaší organizaci (1 – vysoká, 5 – žádná) 

 Plánování        1  2  3  4  5 

 Organizování   1  2  3  4  5 

 Personalistika   1  2  3  4  5 



 

 Vedení lidí        1  2  3  4  5 

 Kontrola            1  2  3  4  5 

18. Komplexní systém řízení 

Manažerské nástroje, které využívám (množství a míra), ovlivňují řízení školy. 

 Velmi  1  2  3  4  5  Vůbec 

19. Delegování 

Který z výroků považujete za správný? 

 Delegování znamená zadání úkolu podřízenému zaměstnanci a určení, jak 

má postupovat a dosáhnout výsledku. 

 Delegování znamená zadání úkolu zaměstnanci s odpovídajícími 

pravomocemi a odpovědností a určení, jakého výsledku má dosáhnout, 

přičemž postup realizace není zadán. 

 Nevím 

20. Faktory ovlivňující řízení školy 

Uveďte, prosím, co Vám nejvíce ztěžuje Vaši práci. 

  vůbec minimálně občas často velmi 

Nedostatek času 

Nedostatek odborných znalostí 

Četnost a častost změn zákonů a 
vyhlášek 

Nedostatek zaměstnanců, na 
které bych mohl/a delegovat 
úkoly 

Neochota zaměstnanců, na které 
bych mohl/a delegovat úkoly 

 

21. Kultura školy 

Který z výroků považujete za správný? 

 Kultura školy vyjadřuje hodnoty, ideje a přesvědčení, které zaměstnanci 

společně vyznávají. Její proměny významně ovlivňují efektivitu školy. 

 Kultura školy vyjadřuje hodnoty, ideje a přesvědčení, které zaměstnanci 

společně vyznávají. Její proměny neovlivňují efektivitu školy. 

 Nevím. 

22. Manažerské vzdělání 

S kterým názorem, na doplnění manažerského vzdělání se nejvíce ztotožňujete? 

Můžete případně doplnit vlastní názor. 



 

 Nemám potřebu doplnění manažerského vzdělání 

 Mám potřebu doplnění manažerského vzdělání z důvodu rostoucí 

konkurence mateřských škol. 

 Mám potřebu doplnění manažerského vzdělání z důvodu osobní 

konkurenceschopnosti. 

 Potřeba vlastního profesního růstu (dřívější zkušenosti už nestačí). 

 Jiný názor: 

23. Studium školského managementu 

Ztotožňuji se s názorem (Označte prosím možnost) 

  
ano ne 

Jsem přesvědčena o potřebnosti studia školského 
managementu pro ředitele/ředitelku mateřské školy. 

Znalostí teorie dostává i manažer "začátečník" šanci redukovat 
na minimum své pokusy a omyly a postupovat efektivněji. 

Studium školského managementu by mělo být zákonným 
předpokladem pro výkon funkce ředitele/ředitelky školy. 

Jiný názor. 

 

24. Studium školského managementu na katedře Centra školského managementu 

(CŠM – samostatná katedra Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze) 

 Dosud jsem o této vzdělávací instituci neslyšel/a. 

 Vím o existenci CŠM, o studiu neuvažuji. 

 Vím o existenci CŠM, o studiu uvažuji. 

 Jsem studentem/studentkou, absolventem/absolventkou, jak jsem uvedl/a 

v úvodu 

 Poznámka: 



 

Příloha č. 2 – Seznam použitých zkratek 

aj a jiné 

apod. a podobně 

ČR Česká republika 

ČŠI Česká školní inspekce 

ISCED International Classification of Education – Mezinárodní standardní 

klasifikace vzdělávání 

mj. mimo jiné 

MŠ mateřská škola 

MŠMT  Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

např. například 

OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development = Organizace 

pro ekonomickou spolupráci a rozvoj  

RVP Rámcový vzdělávací program 

RVP PV  Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

ŘŠ ředitel školy 

PISA Programme for International Student Assessment 

ŠVP Školní vzdělávací program 

tzv. takzvaný 

tj. to je 


