Univerzita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta

Komparace komunikace ředitelky mateřské
školy s pedagogickými a nepedagogickými
zaměstnanci
Dana Svobodová

Centrum školského managementu
Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Irena Lhotková, Ph.D.
Studijní program: Specializace v pedagogice – Školský management

2012

Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Komparace komunikace ředitelky mateřské
školy s pedagogickými a nepedagogickými zaměstnanci vypracovala pod vedením vedoucí
bakalářské práce samostatně za pouţití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále
prohlašuji, ţe tato bakalářská práce nebyla vyuţita k získání jiného nebo stejného titulu.

Datum

..........................................................
podpis

Poděkování:
Na tomto místě bych ráda poděkovala paní Mgr. Ireně Lhotkové, Ph.D. za vedení, poskytnuté
rady při zpracování mé bakalářské práce a za čas, který této práci věnovala.

..........................................................
podpis

NÁZEV:
Komparace komunikace ředitelky mateřské školy s pedagogickými a nepedagogickými
zaměstnanci

AUTOR:
Dana Svobodová
KATEDRA (ÚSTAV):
Centrum školského managementu
VEDOUCÍ PRÁCE:
Mgr. Irena Lhotková, Ph.D.

ABSTRAKT:
Tato bakalářská práce nazvaná „Komparace komunikace ředitelky mateřské školy
s pedagogickými a nepedagogickými zaměstnanci“ pojednává o reálných rozdílech
v komunikaci ředitelky se zaměstnanci.
V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti komunikace, které souvisí
s komunikací ředitelky mateřské školy se zaměstnanci. To se propojuje s doporučeními a
návrhy k efektivní komunikaci.
Metodou dotazníku a interview byly zjišťovány moţné rozdíly v komunikaci ředitelky
mateřské školy se zaměstnanci. Výsledky dotazníků byly zveřejněny, dále porovnávány
s výsledky interview. Konkrétní interview bylo porovnáno s výsledky dotazníku dané školy.
Výsledek této práce přináší komparaci komunikace ředitelky mateřské školy
s pedagogickými a nepedagogickými zaměstnanci a také zpětnou vazbu ředitelkám
mateřských škol v komunikaci se zaměstnanci.
KLÍČOVÁ SLOVA:
komunikace, pedagogický zaměstnanec, nepedagogický zaměstnanec, ředitelka mateřské
školy, rozdíly v komunikaci

TITLE:
Comparison of the communication of the director of kindergarten with both pedagogical and
non-pedagogical employees

AUTHOR:
Dana Svobodová

DEPARTMENT:
The Center of School Management

SUPERVISOR:
Mgr. Irena Lhotková, Ph.D.

ABSTRACT:
This bachelor´s thesis named “Comparison of the communication of the director of
kindergarten with both pedagogical and non-pedagogical employees” deals with real
differences of communication of director with both above mentioned groups of employees.
In theoretical part, the fundamental terms of area of communication are explained.
Especially those terms, which are connected with communication of director of kindergarten
with employees. This explanation is also linked with recommendations and proposals leading
to the effective communication.
Through the method of questionnaire and interviews, possible differences in
communication of director with both groups of employees, were explored. Outcomes of all
the questionnaires were presented to the involved directors and confronted with outcomes of
the interviews. Moreover, outcomes of interview with respective director were also
confronted with outcomes of questionnaire of respective kindergarten.
Findings of this bachelor´s thesis bring comparison of the communication of the
director of kindergarten with both pedagogical and non-pedagogical employees and offer a
feedback to all involved directors in their communication with employees.

KEYWORDS:
communication, pedagogical employee, non-pedagogical employee, director of kindergarten,
differences in communication

OBSAH
0 Úvod ............................................................................................................................................ 10
TEORETICKÁ ČÁST.................................................................................................................... 11
1 Komunikace ................................................................................................................................ 11
1.1 Pojem komunikace .......................................................................................................... 11
1.2 Proces a model komunikace ............................................................................................ 12
1.3 Formy komunikace .......................................................................................................... 13
1.4 Funkce komunikace......................................................................................................... 14
1.5 Komunikační bariéry ....................................................................................................... 15
2 Verbální komunikace .................................................................................................................. 16
2.1 Rozhovor ......................................................................................................................... 17
2.2 Dialog .............................................................................................................................. 18
2.3 Porada .............................................................................................................................. 18
2.4 Vyjednávání .................................................................................................................... 19
2.5 Telefonická komunikace ................................................................................................. 20
3 Písemná komunikace ................................................................................................................... 21
3.1 Dopis ............................................................................................................................... 22
3.2 Oznámení ........................................................................................................................ 22
3.3 Příkaz ředitelky ............................................................................................................... 22
3.4 Směrnice .......................................................................................................................... 23
3.5 Email ............................................................................................................................... 23
3.6 Oběţník ........................................................................................................................... 23
3.7 Pokyny............................................................................................................................. 24
3.8 Zápis ................................................................................................................................ 24
3.9 Dotazník .......................................................................................................................... 24
3.10 Nástěnka ........................................................................................................................ 25
4 Neverbální komunikace............................................................................................................... 25
4.1 Mimika ............................................................................................................................ 26
4.2 Haptika ............................................................................................................................ 26
4.3 Proxemika........................................................................................................................ 27
4.4 Gestika ............................................................................................................................. 28
4.5 Posturika .......................................................................................................................... 28
5 Asertivní komunikace ................................................................................................................. 29
7

5.1 Asertivní techniky ........................................................................................................... 30
6 Komunikace s pedagogickými a nepedagogickými pracovníky v mateřské škole ..................... 31
6.1 Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci .......................................................................... 31
6.2 Specifika ovlivňující komunikaci ředitelky mateřské školy ........................................... 32
6.3 Obsah komunikace ředitelky mateřské směrem k zaměstnancům .................................. 33
7 Interní komunikace ...................................................................................................................... 34
7.1 Praktické rady pro komunikaci ....................................................................................... 36
VÝZKUMNÁ ČÁST ..................................................................................................................... 37
8 Úvod a cíl výzkumu .................................................................................................................... 37
9 Metodika výzkumu ...................................................................................................................... 38
9.1 Výzkumný vzorek ........................................................................................................... 38
9.2 Výzkumná metoda........................................................................................................... 38
9.3 Vyhodnocení dotazníků................................................................................................... 39
9.4 Vyhodnocení interview ................................................................................................... 39
10 Výsledky výzkumu .................................................................................................................... 40
10.1 Výsledky dotazníků ....................................................................................................... 40
10.1.1 Otázka č. 1 – Jaké formy komunikace směrem k Vám vyuţívá ředitelka
školy? ............................................................................................................................... 41
10.1.2 Otázka č. 2 – Jak často s Vámi ředitelka školy komunikuje? ............................... 46
10.1.3 Otázka č. 3 – Jaký je nejčastější obsah komunikace? ........................................... 48
10.1.4 Otázka č. 4 – Jste spokojen(a) s formami komunikace, frekvencí komunikace,
obsahem komunikace? ..................................................................................................... 55
10.1.5 Otázka č. 5 – Komunikace ředitelky školy je nejčastěji jednosměrná nebo
obousměrná? .................................................................................................................... 58
10.1.6 Otázka č. 6 – Komunikaci mezi Vámi a ředitelkou charakterizujete spíše jako
nařízení či dialog? ............................................................................................................ 58
10.1.7 Otázka č. 7 – Pozorujete či se domníváte, ţe ředitelka uţívá rozdílné
komunikace směrem k pedagogickým a nepedagogickým zaměstnancům? ................... 59
10.1.8 Otázka č. 8 – Co byste navrhoval(a) ke zlepšení vzájemné komunikace?............ 61
10.2 Shrnutí výsledků dotazníků ........................................................................................... 62
10.3 Výsledky interview ....................................................................................................... 63
10.3.1 Otázka č. 1 - Jakou formu komunikace nejčastěji vyuţíváte? Proč? .................... 64
10.3.2 Otázka č. 2 - Jak často s nimi komunikujete? ....................................................... 65
10.3.3 Otázka č. 3 - Jaký je nejčastější obsah komunikace? ........................................... 66
8

10.3.4 Otázka č. 4 - Jak reagujete či řešíte stíţnosti zaměstnanců? ................................ 66
10.3.5 Otázka č. 5 - Jak často realizujete motivační pohovory? ...................................... 67
10.3.6 Otázka č. 6 - Komunikaci se zaměstnanci charakterizujete jako nařízení nebo
dialog? .............................................................................................................................. 68
10.3.7 Otázka č. 7 - Vidíte nějaké rozdíly v komunikaci s pedagogickými a
nepedagogickými zaměstnanci? Jaké? ............................................................................. 69
10.3.8 Otázka č. 8 - Řešíte v současné době nějaké problémy či nedostatky
v komunikaci se zaměstnanci? ......................................................................................... 69
10.4 Shrnutí výsledků interview............................................................................................ 70
10.5 Srovnání výsledků dotazníků a interview ..................................................................... 70
10.6 Srovnání výsledků jednotlivých škol z dotazníků a interview ...................................... 71
10.7 Interpretace výsledků .................................................................................................... 79
11 Závěr.......................................................................................................................................... 80
Seznam pouţité a citované literatury ............................................................................................. 83
Přílohy ............................................................................................................................................ 86
Příloha č. 1 – Dotazník pro zaměstnance .............................................................................. 86
Příloha č. 2 – Předem formulované otázky interview ........................................................... 88

9

0 Úvod
Kdyţ mne ředitelka mateřské školy, ve které pracuji, jmenovala do funkce zástupkyně
ředitelky, začala jsem více komunikovat se všemi zaměstnanci školy. Tehdy jako výrazně
nejmladší zaměstnanec jsem si musela získat respekt u zaměstnanců. V některých případech
to trvalo déle, v jiných tomu nastalo téměř okamţitě.
Postupem času došlo k tomu, ţe jsem získala velkou důvěru u nepedagogických
zaměstnanců. Začala jsem si uvědomovat, ţe se mnou komunikují nepedagogové raději a
sdělují mi důvěrnější informace neţ ředitelce školy. V tu chvíli jsem začala přemýšlet nad
komunikací se zaměstnanci, jestli já sama komunikuji s pedagogickými a nepedagogickými
zaměstnanci jinak.
V roce 2009 jsem začala studovat Školský management. V rámci studia i
manaţerských praxí jsem navázala nejen formálně studijní vztahy, ale i přátelské vztahy,
které trvají i po ukončení studia. I proto jsem měla moţnost s kolegyněmi diskutovat nad
otázkou, jestli ředitelky mateřských škol komunikují s pedagogickými zaměstnanci jinak neţ
s nepedagogickými zaměstnanci, jestli se tato komunikace nějak liší. Mile mě překvapilo, ţe
se touto problematikou nezabývám sama, ţe nad ní přemýšlí i jiné kolegyně, ať uţ to byly
ředitelky mateřských škol či samy zaměstnankyně mateřských škol.
Tyto všechny události byly motivací k vypracování této práce, jejíţ hlavním cílem
bude

zjištění,

jestli

komunikace

ředitelky

mateřské

školy

s pedagogickými

a

nepedagogickými zaměstnanci je či není rozdílná. A jak komunikaci vnímají zaměstnanci i
ředitelky v mateřských školách.
V teoretické části bude vysvětleno, co vše je komunikací ředitelky mateřské školy se
zaměstnanci, jaké formy komunikace existují, jakou komunikaci ředitelka mateřské školy při
své práci vyuţívá.
Praktická část obsahuje údaje o výzkumu z pohledu zaměstnanců mateřských škol,
z pohledu ředitelek a srovnání těchto jednotlivých výsledků. A také srovnání výsledků
z jednotlivých škol s údaji od ředitelky dané školy.
Vyústěním práce by mělo být doporučení pro ředitelky, jak efektivně komunikovat se
zaměstnanci a také zpětná vazba pro ředitelky mateřských škol, jak zaměstnanci vidí jejich
komunikaci. V neposlední řadě by měl být získán závěr, jestli komunikace s pedagogickými a
nepedagogickými zaměstnanci je či není rozdílná.
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TEORETICKÁ ČÁST
1 Komunikace
Na komunikaci můţeme nahlíţet v historických souvislostech. Darwin datuje
biologický počátek lidstva na 200 mil. let př.n.l. a jiţ v této době spolu lidé komunikovali. Od
té doby do současnosti došlo k významnému a neporovnatelnému vývoji. Avšak určité
způsoby komunikace existují dodnes. Jen ty současné jsou rozvinutější, zdokonalené a
efektivnější a neustále se vyvíjí.
Komunikace se vyskytuje kolem nás kaţdý den a v různých formách. Komunikaci
potřebujeme ke svému ţivotu, kaţdý z nás ji vyuţívá. Komunikujeme v zaměstnání, na
veřejných místech, také v soukromí, komunikujeme s dospělými a dětmi. Komunikace je
ovlivňována také prostředím, ve kterém komunikujme. Můţe nám být příjemné či nepříjemné,
cizí či blízké, můţe nás také stresovat. Kaţdý z nás je obdařen určitými komunikačními
dovednostmi. A ty je moţné dále rozvíjet. Zaleţí na kaţdém z nás, jaké další komunikační
schopnosti získá, rozvine.
Komunikaci chápeme v mnoha souvislostech. Můţeme si ji představit jako spojení
mezi jednotlivými místy, jako dopravní komunikaci a předávání informací.

1.1 Pojem komunikace
Slovo komunikace pochází z latiny. V pedagogickém slovníku je komunikace uvedena
jako „sdělování, dorozumívání“ (Průcha; Walterová; Mareš, 2001). Celkově můţeme označit
komunikaci jako určitý způsob dorozumívání, předávání informací. Komunikace není pouze
slovní, je také písemná, komunikujeme svým tělem, chováním, za komunikaci můţeme
označit naslouchání a vnímání ostatních. Mikuláštík (2003) uvádí shrnutí nejdůleţitějších
charakteristik do těchto základních bodů:


komunikace je nezbytná k efektivnímu sebevyjadřování



komunikace je přenosem a výměnou informací v mluvené, psané, obrazové nebo
činnostní formě, která se realizuje mezi lidmi, coţ se projevuje nějakým účinkem



komunikace je výměnou významů mezi lidmi pouţitím běţného systému symbolů
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1.2 Proces a model komunikace
Mezi nejčastěji uváděné autory, kteří popisují strukturu komunikace, patří Harold
Dwidth Lasswell. Z jeho struktury komunikace vychází spousta autorů i v současnosti. Sám
autor tedy dělí strukturu do několika bodů:
1. kdo (komunikátor)
2. říká co (komuniké)
3. komu (komunikant, recipient)
4. čím (druh komunikace, např. slova)
5. prostřednictvím jakého média (např. mluvené řeči)
6. s jakým úmyslem (intence, motivace)
7. s jakým účinkem
Těmito body je výstiţně a srozumitelně definována struktura komunikace. Pokud
budeme dále zkoumat jiné autory, zjistíme, ţe jejich definice jsou velmi podobné a všechny
by nám měly slouţit k zajištění efektivní komunikace.
Do procesu komunikace vstupujeme v určitých rolích a to jako osoba, která chce něco
sdělit – komunikátor, nebo jako osoba, která přijímá obsah komunikace – komunikant. Obě
role se při komunikaci mohou měnit. Jako komunikátor i jako komunikant vysíláme a
přijímáme určité podněty, které nás ovlivňují během samotné komunikace. Tento jev je pak
nazýván transakční proces (De Vito, 2001). Klasický model komunikace lze pro jednodušší
pochopení znázornit graficky.
kódování

zpětná vazba

zprávy

komunikátor

dekódování
zprávy

šum

zpětná vazba
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komunikant

Při komunikaci je důleţitá zpětná vazba, ta je její nedílnou součástí, a to z důvodu
zamezení vzniku špatného, neúplného dekódování zprávy. Komunikátor by měl zjišťovat, jak
komunikant dekóduje jeho zprávy. Zároveň komunikant by se neměl bát uţití zpětné vazby ke
komunikátorovi. Můţe tak předejít pozdějším nesrovnalostem, které by vznikly při realizaci.
Během komunikace dochází k určitému šumu. Šum narušuje komunikaci. Jedná se o
různé druhy šumu, které můţeme dělit podle vnitřních (nesoustředěnost, únava aj.) a vnějších
(prostředí, hluk, světlo aj.) faktorů, které nás během komunikace ovlivňují.

1.3 Formy komunikace
Formy komunikace je moţné dle různých autorů dělit několika způsoby. Například
Nakonečný (1999) dělí komunikaci do třech forem - na verbální (mluvená i psaná řeč), na
paralingvistické znaky (intonace hlasu) a na nonverbální (řeč těla). Naopak Stříţková (2006)
uvádí dělení na formálnost, prostředí, způsob předání informací, uspořádání a účastníky. De
Vito (2001) člení formy komunikace jako intrapersonální (komunikujeme se sebou samým),
interpersonální (komunikace s druhou či dalšími osobami, kdy dochází ke vzájemnému
poznávání), komunikaci malých skupin (oboustranné působení ve skupině) a veřejnou
komunikaci (veřejné předávání informací, slouţí také k přesvědčování velké skupiny lidí).
Formy komunikace se také dají rozdělit z pohledu komunikujících. A to na jednostrannou,
dvoustrannou, kdy se v obou případech účastní komunikace dva lidé, a mnohostrannou, které
se účastní více neţ dva lidé a komunikace probíhá mezi všemi účastníky.
Na základě získaných poznatků z literatury bylo pro účel této práce rozvrţeno členění
forem komunikace vyuţívaných ředitelkou mateřské školy takto:
- verbální komunikace – rozhovor (pohovor), dialog, porada, vyjednávání, telefonická
komunikace
- písemná komunikace – dopis, oznámení, příkaz ředitele, směrnice, e – mail, oběţník,
pokyny, zápis, dotazník, nástěnka
- neverbální komunikace – mimika, haptika, proxemika, gestika, posturika.
Popisem jednotlivých forem se budeme zabývat v další části práce.
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1.4 Funkce komunikace
Komunikace má různé funkce. Záleţí na obsahu komunikace, co potřebujeme a
chceme sdělit. Je důleţité si uvědomit, k čemu nám v danou chvíli komunikace slouţí.
Jednotlivé funkce komunikace se nedají jednoznačně oddělit, vzájemně se prolínají. Podle
Mikuláštíka (2003) můţeme jednotlivé funkce rozdělit takto:
a) funkce informativní – dochází k přenosu informací
b) funkce instruktivní – vychází z funkce informativní, navíc obsahuje informaci nebo
popis s nějakým návodem, který vede ke konkrétnímu cíli
c) funkce přesvědčovací – vyuţívána ve snaze změnit názory či postoje jiné osoby
d) funkce posilující a motivující – slouţí k posilování sebevědomí, motivuje k činnosti,
myšlence
e) funkce zábavná – nám příjemná komunikace, přináší pocit radosti a spokojenosti
f) funkce vzdělávací a výchovná – vyuţívá funkce informativní a instruktivní,
nejčastěji uţívána při vzdělávání
g) funkce socializační a společensky integrující – získávání nových kontaktů, přátel,
zajišťuje potřebu místa a ţivota ve společnosti
h) funkce osobní identity – důleţitá pro vlastní osobnost
i) poznávací funkce – důleţitá pro sdělování proţitků, zkušeností, je spojena s funkcí
informativní
j) funkce svěřovací – slouţí k získání opory, sdělování negativních či nepříjemných
informací
k) funkce úniková – člověku pomáhá od napětí, je to určitá relaxace, odpoutání se od
starostí a problémů
Sama ředitelka vyuţívá nebo je stavěna do pozice, kdy je účastníkem komunikace
během jednotlivých funkcí. Uţívání jednotlivých funkcí vychází z tématu komunikace. Je
potřebná citlivá volba jednotlivých funkcí. Zároveň jsou ale některé funkce předem určené, to
vše vychází z jiţ zmiňovaného tématu.
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1.5 Komunikační bariéry
Komunikační bariéru v komunikaci můţeme označit jako nějakou překáţku, která nám
neumoţní správné pochopení i vnímání informací. „Komunikační bariéry jsou fyzické nebo
psychologické faktory, které brání působivé komunikaci.“ (DeVito, 2001). Překáţky mohou
vznikat během jednotlivých fází, které vycházejí z modelu komunikace. Jiţ při vzniku
informace, kterou chce komunikátor předat, sdělit, můţe vzniknout bariéra a to například tím
způsobem, ţe je myšlenka nelogická, pro komunikanta nepřijatelná. Při kódování informace
pak často dochází ke špatnému uţití jazyka, vynechání podstatných částí informace, pouţívání
málo konkrétních či nejasných znaků. Informace je vysílána potichu a je špatně čitelná.
Samotný přenos bývá narušován šumy z prostředí, ve kterém komunikujeme, nebo také byl
nevhodně zvolen způsob komunikace. Během příjmu informací nastávají další překáţky,
například komunikant neslyší část zprávy, celkově nemusí být schopen v danou chvíli
přijímat vysílanou informaci. Při dekódování informace mohou vzniknout chyby, komunikant
si domýšlí části zprávy, kterou on sám v informaci postrádá, a tak se význam přijímané
informace odlišuje od vysílané. V poslední fází tj. pochopení informace dochází k bariéře,
kdyţ příjemce zprávu nepřijímá, nechce se s ní ztotoţnit, má odlišný názor, postoj.
Z celkového popisu je tedy zřejmé, ţe bariéry vznikají na straně komunikátora, komunikanta a
během celého procesu komunikace.
Avšak sám komunikátor nejčastěji vytváří vznik bariér. Jedná se například o přílišné
mnoţství nepodstatných informací, o způsob podávání informací, nereaguje na vznikající
překáţky, šumy v komunikaci, nevyuţívá zpětnou vazbu. Je proto důleţité, aby se sám
komunikátor snaţil o odstraňování bariér, aby bylo moţno dojít k vzájemnému pochopení a
porozumění.
Dalších bariér, které nám narušují proces komunikace, je mnoho. Z nejčastějších a ty,
které si dobře uvědomujeme, jsou uvedeny následující:
-

fyzické - hluk, sluchové postiţení, teplota prostředí, ruchy, pocit nebezpečí v prostředí

-

deficit – slovní zásoba, špatná artikulace a výslovnost, monotónnost projevu, tréma.
Při komunikaci se dopouštíme mnoha chyb a tím zapříčiňujeme vznik bariéry. Někdy

úmyslně, někdy si to neuvědomujeme. Je ale moţné se na příčiny vzniku bariér zaměřit a
celkově zlepšovat své komunikační schopnosti a dovednosti. Jako nejčastější příčiny, na které
se můţeme zaměřit a snaţit se o jejich odstranění, jsou uvedeny následující – nenaslouchání,
skákání do řeči, emoce, útočné jednání, pasivní komunikace, zkreslování informací.
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2 Verbální komunikace
Verbální komunikaci uţíváme kaţdý den a je pro nás přirozená. Verbální komunikace
se dá rozdělit na mluvenou či psanou podobu. Mluvená forma komunikace je specifická pro
lidi, je to vyjadřování pomocí slov, prostřednictvím jazyka. Ve verbální komunikaci se
můţeme neustále zdokonalovat. Můţeme uţívat určitých komunikačních technik, stylů, práce
s hlasem. Je ale samozřejmé, ţe verbální komunikace se nedá oddělit od jednotlivých sloţek
neverbální komunikace. Kdyţ mluvíme o verbální komunikaci, je důleţité neopomenout
paralingvistické jevy, které přímo ovlivňují verbální komunikaci.
„Paralingvistika je dotváření denotačního významu jazyka konotativními prvky,
svrchními tóny řeči“ (Mikuláštík, 2003), podtrhuje význam, podstatu verbální komunikace.
Jedná se o svrchní tóny řeči, patří sem hlasitost a tempo řeči, barva a výška hlasu, objem řeči,
plynulost, frázování, emoce, ale i chyby v řeči. Jsou to jevy, které doprovázejí mluvený projev
a určitým způsobem ho dokreslují, ovlivňují jeho význam. Jednotlivé jevy uţíváme vědomě i
nevědomě. Celkově paralingvistika pomáhá k lepšímu příjmu a pochopení informací. Kaţdý
z nás absolvoval například přednášku, školení, po jehoţ skončení si sám pro sebe ohodnotil
projev řečníka. Snad všichni jsme zaţili projev, po kterém jsme si řekli, ţe řečník byl jako tzv.
„uspávač hadů“. Nebo opakem by mohla být ředitelka mateřské školy, která je velmi
rozčílená a v emočním ovlivnění na nás křičí, zvyšuje hlas, třeba kvůli špatně splněnému
úkolu. Ţivě si tedy dovedeme představit, jak paralingvistické jevy ovlivňují verbální
komunikaci.
Ředitelka mateřské školy uţívá verbální komunikaci kaţdý den a to s rodiči, ţáky,
zaměstnanci, zřizovatelem, obchodními partnery a dalšími osobami, se kterými při své práci
přichází do styku. Tato práce je zaměřena na pouţití komunikace směrem k zaměstnancům.
Verbální komunikace je nejefektivnější způsob komunikace. Umoţňuje oběma
stranám okamţité reakce a okamţité zpětné vazby. Ředitelka během chvíle rozpozná, jestli
zaměstnanci rozumí poţadovanému a naopak mají zaměstnanci moţnost se dále ptát, pokud
něčemu nerozumí. Navíc je verbální komunikace podporována neverbální, a tak je jednodušší
pochopit význam mluveného projevu.
V tuto chvíli rozdělíme verbální komunikaci z pohledu ředitelky mateřské školy na tu,
kterou při své práci vyuţívá.
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2.1 Rozhovor
Definice rozhovoru je uvedena podle DeVita (2001). Je to „zvláštní forma
interpersonální komunikace, při které většinou dvě osoby komunikují formou otázek a
odpovědí za účelem dosaţení specifických cílů“. Dochází tak ke vzájemné výměně informací.
Během rozhovoru se snaţíme o spolupráci, dozvědět se něco nového, získat nový pohled.
Rozhovor bývá často uţíván jako pohovor při získávání nových zaměstnanců.
Rozhovor se dá členit dle jeho struktury. Jedná se o neformální rozhovor, který je
podobný konverzaci, je to neformální získávání informací, otázky většinou vyplývají
z hovoru. Řízený rozhovor má dopředu stanovené téma, avšak v průběhu reaguje na
konkrétní situaci. Standardní otevřený rozhovor vychází z nejednoznačných otázek, které
mají konkrétní pořadí, vyuţívá se při pohovorech. A kvantitativní rozhovor je zaloţen na
otázkách, které vycházejí z předem stanovených kritérií, je dána moţnost výběru odpovědí,
hodnotící škála.
Rozhovory se dále dají rozdělit podle cíle. Mezi takové rozhovory, dá se uţívat také
slovo pohovory, patří rozhovor:
-

přesvědčovací

–

slouţí

k výměně

postojů,

kladení

otázek,

které

vedou

k poţadovanému cíli, přesvědčovací rozhovor je v určité podobě součástí dalších
druhů rozhovorů
-

hodnotící – cílem je sdělit, co děláme dobře, co je potřeba zlepšit, dát doporučení ke
zlepšení, pomáhá k uspění v organizaci

-

propouštěcí – slouţí k získání informací ohledně odchodu zaměstnance, ale také
během něj podáváme informace, proč zaměstnance propouštíme

-

poradenský – pomáhá, poskytuje pomoc a radu

-

informativní – dotazující se pokouší zjistit co nejvíce informaci o dotazovaném,
pomáhá k posouzení, zda-li se dotazovaný svými postoji, hodnotami, ţivotním stylem
hodí například pro danou práci

-

přijímací – předávání velkého objemu informací, zjišťují se informace o dané osobě,
jejich schopnostech, vzdělání, zájmech, zároveň daná osoba dostává informace o
organizaci, o pozici v organizaci a její popis
Ředitelka mateřské školy vyuţívá všechny zmíněné druhy rozhovorů. Je důleţité, se

na rozhovor připravit, mít připravené otázky, naslouchat, dávat zpětnou vazbu. Můţe se také
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stát, ţe během rozhovoru nezískáme odpověď na otázku, nebudeme se drţet tématu a
rozhovor se bude ubírat jiným směrem. Je pak na schopnostech dotazujícího, jak v rozhovoru
bude pokračovat.

2.2 Dialog
Dialog „je typ komunikace, při němţ jsou oba účastníci střídavě mluvčími
(vysílajícími) i posluchači (příjemci). Je to komunikace charakterizovaná aktivní účastí,
zájmem a respektováním druhého. Jejím opakem je monolog.“ (DeVito 2001). Dialog můţe
vyplynout z rozhovoru a to pouze tehdy, kdyţ obě strany jsou schopné uznávat jeden druhého,
otevřeně komunikovat, respektovat stejná práva a mají stejný cíl. Cílem dialogu je najít
pochopení a dohodu. Dialog má pak velký přínos pro obě strany.

2.3 Porada
Na poradě se setkává konkrétní skupina lidí, zaměstnanců, kteří jednají o předem
určeném tématu. Slouţí k předávání informací, zadání úkolů, projednání situace, hodnocení,
důleţité je dospět k určitému závěru, který vychází z cíle porady. Ředitelka musí rozhodnout
o nutnosti porady. Pokud jsou porady svolávány často a kvůli méně podstatným věcem, které
je moţné vyřešit jinou formou, ztrácí porada svou efektivnost. Nyní uvedeme pár příkladů,
kdy je vhodné svolat poradu:
 je třeba jednotného rozhodnutí zaměstnanců
 ředitelka chce vzniklou situaci konzultovat se zaměstnanci
 zadání nového úkolu, se kterým je potřeba zaměstnanci důkladně seznámit
 rozsáhlé organizační záleţitosti
 řešení problému, který je sloţitý a je třeba jeho důkladné řešení
 k pozitivní motivaci zaměstnanců.
Porady mají určitou pravidelnost nebo naopak nepravidelnost. Proto je moţné je
rozdělit jako porady pravidelné a nepravidelné a operativní. Za pravidelnou poradu
označujeme tu, která je předem naplánovaná, koná se pravidelně. Slouţí k řešení problémů,
kontrole úkolů a zadávání nových úkolů. Kaţdá ředitelka si četnost pravidelné porady
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stanovuje sama dle potřeby. V mateřské škole je pravidelnost různá. V některé organizaci je
pořádaná kaţdý měsíc, v jiné čtvrtletně. Je to ovlivněno mnoha okolnostmi. Nepravidelné
porady se uskutečňují při nějaké neplánované změně, při nastolení nových skutečností.
Projednává se například záměr organizace, dlouhodobé plány. Operativní porady jsou
vyuţívány k rychlému předání informací, k zadání rychlého úkolu. Jsou krátké a časté.
Při pravidelné poradě je potřeba, aby ji ředitelka měla předem připravenou. Je důleţité
dodrţet určité postupy při její přípravě a to zejména z důvodu, aby byla porada co
nejefektivnější. Jako první krok je potřeba stanovit čas a místo porady, dále pak cíl a
probíraná témata, která jsou obsaţena v plánu porady. Nesmíme zapomenout uvést, koho se
porada týká, kdo bude jejím účastníkem. Do přípravy je dobré si uvést, jaké podklady je
potřeba připravit. Nakonec předat informace ohledně porady jejím účastníkům, aby se na
poradu také připravili. Pokud se obě strany připraví na poradu, je to vhodný začátek efektivní
a aktivní porady.
Aby byla porada efektivní, je třeba dodrţovat určité zásady. Během samotné porady se
rekapitulují úkoly z předchozí porady. Účastníci se do porady zapojují. Kaţdá porada by měla
mít nějakého moderátora, který poradu směřuje ke stanovenému cíli, v našem případě se jedná
o ředitelku. Dbá na to, aby se neodbočovalo od tématu. Měla by se také ujistit, ţe byli všichni
účastníci seznámeni s plánem porady a připravili se. Na poradě by měl být určený zapisovatel,
který zaznamenává průběh porady. Po kaţdé poradě je vyhotoven celý soupis porady. Je
vhodné ho pak znovu předat účastníkům, kde mají sepsány domluvené úkoly a jiná zadání
vyplývající z uskutečněné porady. Pro efektivitu porady je nejdůleţitější připravenost a
aktivní podílení se účastníků. Během porady a na konci porady je nutné učinit shrnutí.
Efektivitu porady mohou negativně ovlivňovat i jiné aspekty, které nesouvisí s plánem
porady, jako je například přetopená místnost, naslouchání ostatních, uspořádání účastníků na
poradě. Ředitelka by měla dbát na eliminaci moţných rušivých aspektů.

2.4 Vyjednávání
Vyjednávání je určitá forma rozhovoru. Dvě strany si mění informace, snaţí se
navzájem přesvědčit na svou stranu. Role účastníků se během vyjednávání neustále mění.
Snaţí se nalézt určitý kompromis. „V praxi se dají rozeznat dva základní styly vyjednávání:
tvůrčí, konkurenční.“ (Mikuláštík, 2003). Tvůrčí, který se dá přirovnat k dialogu, obě strany
se snaţí o co nejlepší řešení, a konkurenční, kdy se obě strany snaţí získat pro sebe to
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nejlepší. Na vyjednávání je třeba se připravit a určit si vlastní cíl, kterého chceme dosáhnout.
Dobré je si promyslet průběh vlastního vyjednávání. Ředitelka v mateřské škole vyuţívá
vyjednávání častěji s obchodními zástupci neţ se zaměstnanci.

2.5 Telefonická komunikace
Telefonickou komunikací myslíme komunikaci po telefonu, ať je to pevné či mobilní
zařízení. Telefonování nám umoţňuje rychlé, aţ téměř okamţité, předávání informací.
Ředitelka mateřské školy uţívá telefon kaţdý den. Tento způsob komunikace je častý, dá se
říci i efektivní, avšak má určité nevýhody. Ve srovnání s komunikací z očí do očí ztrácíme při
telefonické komunikaci moţnost neverbální komunikace. Nemůţeme například vnímat řeč
těla, ani mimiku obličeje. Vše jsou to projevy, které nám pomáhají k přesnějšímu pochopení
přijímaných zpráv. O neverbální komunikaci se budu dále zmiňovat. Během telefonního
hovoru vnímáme paralingvistické jevy, o kterých jsem se jiţ zmiňovala, které nám také
usnadňují dekódování zprávy. Další nevýhodou je, ţe nikdy nemůţeme přesně vědět, kde
dotyčného zastihneme. Pokud potřebujeme sdělit důleţitou, dlouhou, komplikovanou zprávu,
je třeba zjistit, jestli ten komu voláme, je v situaci, kdy je schopen zachytit celou zprávu a
především její podstatu. Pokud ne, je dobré se domluvit na vhodnějším termínu a zavolat
později. Budeme tak mít jistotu, ţe dojde k přesnějšímu předání informací.
Efektivitu telefonního hovoru je moţné zvýšit určitým postupem. Je dobré mít poblíţ
telefonu vţdy připravené psací potřeby a papír na poznámky. Nikdy nevíte, kdy si budete
potřebovat zapisovat nějaké informace. Pokud je hovor dopředu plánovaný, připravte se na
něj dopředu. Rozvrhněte si plán a body hovoru. Dbejte na to, s kým hovoříte. Je třeba
přizpůsobit tempo řeči, být zdvořilý, za nevhodné se povaţují zvuky v pozadí hovoru. Ne
všichni zaměstnanci jsou neustále přítomní v blízkosti svého mobilního telefonu, a pokud mu
voláte večer, o víkendech, asi také nebude nadšený. Nezapomínejte na zdvořilost a omluvu za
vyrušení.
Moţnost mobilních hovorů s vyuţitím kdykoliv, kdekoliv a komukoliv má svou
výhodu, ale všichni máme ve svém volném čase právo na soukromí. Zaměstnancům bychom
mohli častým voláním vnutit pocit neustálé kontroly i mimo zaměstnání. Coţ jistě nepovede
k pozitivním vztahům na pracovišti. Pokud nastane situace, kdy je nutná rychlá komunikace,
například během víkendu onemocní kolega a je nutný zástup, je dobré mít domluvený stabilní
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čas, kdy je moţné zaměstnance na mobilním telefonu zastihnout. Nezapomeňme tedy na to,
ţe telefon mnohdy těsně propojuje osobní ţivot s pracovním ţivotem.

3 Písemná komunikace
Písemná komunikace je forma verbální komunikace. Pouţívá slova, a ta jsou
zaznamenávána v písemné podobě elektronicky nebo ručně. V dnešní době dochází k úpadku
klasické komunikace v písemné podobě. Avšak písemná komunikace zaměstnává ředitelku
mateřské školy kaţdodenně. Ta jí slouţí ke styku s veřejností, rodiči, zřizovatelem a
zaměstnanci. Neţ se přímo zaměříme na komunikaci se zaměstnanci, uvedeme si ještě pár
základních poznatků, na které je třeba hledět při písemné komunikaci.
Dokumenty v písemné podobě o něčem informují. Dobře si uvědomme, pro koho je
dokument určený a jakou bude mít podobu. Z převáţné většiny nebudeme psát uklízečce email s pokynem. V písemné komunikaci se uţívá spisovný jazyk. A celkově písemná
komunikace zabírá více času. Autor musí vhodně volit slova, uţívat jednoduché a výstiţné
věty, aby příjem zprávy byl pro čtenáře srozumitelný. Nezapomínejme na to, ţe čtenář přijímá
určité symboly, nemůţe si domyslet neverbální komunikaci a tóny hlasu. Pište tedy konkrétně
a jasně. Co můţe být jasné pro autora, nemusí být jasné pro čtenáře. Dokument si tedy po
sobě vţdy překontrolujte, jestli neobsahuje gramatické a stylistické chyby, jestli obsahuje
fakta. Nyní se tedy dostáváme ke konkrétnímu pouţití písemné komunikace v praxi.
Ředitelka mateřské školy se svými zaměstnanci uţívá písemnou komunikaci ve třech
podobách – individuální – dopisy, pozvánky, formuláře – doplňování údajů a hromadná –
formou psanou nebo elektronickou. Abychom věděli, jaký druh písemné komunikace k čemu
slouţí, určíme si, co vše ředitelka potřebuje zaměstnancům sdělovat. Ve většině případů se
jedná o organizační záleţitosti, pokyny, směrnice a úkoly. Při písemné komunikaci se
zaměstnanci uţívá těchto podob - dopis, oznámení, příkaz ředitelky, směrnice, e – mail,
oběţník, pokyny, pozvánky, zápis, formulář, dotazník, nástěnka.
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3.1 Dopis
Dopis, který ředitelka píše zaměstnancům, můţe slouţit k různým účelům. Jedná se o
služební dopis. Sluţební dopis je oficiálním dokumentem, opravdu dbejte spisovné češtiny.
Je nutné zde přesně, konkrétně a jasně popsat informace. Sluţebním dopisem můţe být určitá
ţádost, řešení věcného problému nebo cokoliv, co potřebujete mít písemně doloţené, sluţební
dopis můţe také být napomenutí zaměstnance. Osobní dopis je dokument, ve kterém je
oficiální informace, oznámení spojeno s osobním zájmem. Jednalo by se tedy například o
gratulace, poděkování, pozvání aj.
Ve sluţebním i osobním dopise dodrţujte formu, která bude mít:
-

oslovení

-

hlavní část dopisu – rozdělena do odstavců, je uveden konkrétní obsah, náznak další
korespondence

-

závěr dopisu – poděkování a podpis

3.2 Oznámení
Oznámení je způsob sdělení. Text oznámení by měl být stručný, věcný a přesný.
Z oznámení vyplývají různá opatření, oznamuje konání akce či zveřejňuje nabídku. Můţe být
také reakcí na vzniklou situaci. Nezaměňovat s nařízením a vyjádřením.

3.3 Příkaz ředitelky
Příkaz ředitelka vydává ke konkrétní situaci. Souvisí s nějakým úkonem. Je určený
konkrétnímu člověku či skupině. V příkazu uvádějte přesné časové termíny. Vhodné je
číslování jednotlivých příkazů. Pozor na časté uţívání příkazů, zaměstnanci neradi pracují
pouze pod příkazy. Příkaz je i ústní, ale ten je jen těţko doloţitelný.
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3.4 Směrnice
Směrnice je písemnou formou stanovený konkrétní postup, který je jednotný pro
všechny.
Směrnice není příkaz. Na rozdíl od příkazu je rozsahově delší. Směrnice mají rozsáhlé okruhy
témat. V dnešní době jsou tvořeny směrnice na spoustu věcí, aby ředitelky měly vše
podloţené a byly chráněné např. z důvodu bezpečnosti. Ke směrnici by měli zaměstnanci dát
své připomínky a poté po schválení ředitelkou uvést v platnost. Směrnice budou určitě
rozdílné pro pedagogy a nepedagogy. Vyplývá to z popisu jejich práce. Směrnice má
dlouhodobou platnost, nezapomínejte na jejich pravidelnou aktualizaci.

3.5 Email
Email je elektronická písemná komunikace. Měla by proto obsahovat všechny
náleţitosti písemné komunikace. Posílání emailů má výhodu rychlého doručení, moţnost
připojení přílohy i velkého mnoţství dat, doručení více lidem zároveň. U emailů je dobré si
nastavit potvrzení o doručení zprávy. Potvrdí se tak, ţe si příjemce zprávu opravu přečetl. Při
psaní emailů je vhodné zadávat předmět, zaměstnanec pak ví, o jakou informace se bude
jednat. Emailem je moţné zasílat oznámení, příkazy, pozvánky, pokyny a jiné písemné
dokumenty.
Samozřejmě korespondence formou emailů přináší určitá rizika, která je potřeba mít
na paměti. Pokud chceme se všemi zaměstnanci vyuţívat tuto formu komunikace, musíme jim
umoţnit přístup k počítači a emailové schránce. Pravděpodobně nebudou mít všechny paní
uklízečky internet doma. A ne všichni zaměstnanci umí pracovat s počítačem. Elektronickou
komunikaci také ohroţují moţné viry, odlišné grafické znázornění.

3.6 Oběžník
Oběţník je dokument, který seznamuje zaměstnance s aktualitami, změnami,
plánovanými akcemi. Je určen pro všechny zaměstnance nebo odděleně pro pedagogy a
nepedagogy. Můţe být předán jednotlivě všem zaměstnancům, vyvěšen, či poslán
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elektronicky. Je vhodné nechat oběţník podepsat na ztvrzení, ţe s ním byli zaměstnanci
seznámeni.

3.7 Pokyny
Mezi pokyny se řadí pokyny pracovní a metodické. Je to určitý návod na postup. Je
důleţité správné a úplné pochopení pokynu, aby byl ve stejném významu předáván dál a
uţíván.

3.8 Zápis
V našem případě se jedná o zápis z porady. Tento druh zápisu byl zmíněn jiţ
v předchozí části, ale jako samostatný dokument patří do písemné komunikace. Zápis tedy
obsahuje nejdůleţitější události z porady. Pro usnadnění psaní zápisu je dobré mít vytvořenou
šablonu, která jiţ jednotlivé části bude obsahovat – název zápisu, datum, účastníci, kontrola
úkolů z minulé porady, samotný průběh, nové úkoly s termíny.

3.9 Dotazník
Dotazník se dá označit jako forma písemného rozhovoru. Gavora (2000) „je to způsob
písemného kladení otázek a získávání písemných odpovědí.“ na který se dávají písemné
odpovědi.“ Otázky v dotazníku jsou otevřené s otevřeným zakončením odpovědi, uzavřené
s dvěma či více moţnostmi odpovědí a škálové, kdy je určená škála moţnosti hodnocení.
Dotazník slouţí k zjištění názorů, spokojenosti, k hodnocení daného tématu. Vytvoření
dotazníku tak, aby byl vyhovující, zabere mnoho času a aţ jeho uţitím v praxi posoudíme,
jestli je pro danou potřebu správně vytvořený. Zaměstnancům nejčastěji dáváme hodnotící
dotazník či dotazník motivační.
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3.10 Nástěnka
Nástěnka je zařazena úmyslně. Sice se nejedná o konkrétní formu komunikace, jedná
se o způsob prezentace písemné komunikace. Ale pomocí nástěnky tedy vlastně dochází
k předávání informací a tím ke komunikaci. Nástěnku je nutné vhodně umístit. Mělo by to být
místo dobře přístupné všem zaměstnancům. A je potřeba mít předem určené, jaké informace
budou umisťovány na nástěnku.
Písemná komunikace má tedy mnoho podob, kaţdá má svou specifickou formu. Pokud
se budeme řídit určitými doporučeními, která byla zmiňována na začátku kapitoly, pomůţeme
tím větší efektivitě písemné komunikace. Stručně a výstiţně je někdy mnohem více.

4 Neverbální komunikace
„Neverbální komunikace je komunikace beze slov.“ (DeVito, 2001). Neverbální
komunikace je součástí verbální komunikace. Při komunikaci klademe největší význam na
samotnou řeč. Avšak neverbální komunikace je mnohdy důvěryhodnější, protoţe slovně
umíme sdělit, s čím nesouhlasíme, co nám není přirozené, ale jako řeč těla to ovlivnit plně
neumíme. Neverbální komunikace nám slouţí k lepšímu pochopení verbální komunikace,
podtrhuje její význam. Nezapomínejme tedy na vnímání neverbální komunikace během
hovoru. Neverbální komunikaci uţíváme vědomě, kdyţ chceme někoho ovlivnit, poznat jeho
postoje a názory, ale mnohdy ji uţíváme nevědomě.
Neverbální komunikace je ovlivněna osobností člověka, jejím zaměřením. Někteří
uţívají nadměrně neverbální komunikaci a jiní zase minimálně. Tito lidé jsou pro nás hůře
čitelní. Na pozici ředitelky mateřské školy bychom měli poznávat, znát své zaměstnance. Čím
lépe je budeme znát, tím jednodušeji budeme vnímat jejich neverbální komunikaci. Můţe se
stát, ţe zaměstnanci nebudou sdělovat své názory a pocity, ale z jejich projevů neverbální
komunikace poznáme jejich prvotní názor, stanovisko a tím se dá jiţ pokračovat v efektivní
komunikaci.
Při neverbální komunikaci vnímáme nejen řeč těla, ale jedná se také o další aspekty,
které při komunikaci vnímáme. Je to oblečení dotyčného, jeho vůně, celkový tělesný vzhled.
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Od těchto aspektů bychom se měli umět odpoutat, někdy to bývá obtíţné, ale zkusme to,
nenechme ovlivnit význam komunikace.
Nyní si tedy rozdělíme jednotlivé druhy neverbální komunikace.

4.1 Mimika
Mimika jsou pohyby obličejových svalů. Mimika je nejdůleţitější z neverbální
komunikace a slouţí ke zvýraznění a doplnění komunikace verbální. Pomocí mimických
svalů vyjadřujeme emoce. Mimické svaly také podtrhují význam slov. Pomocí mimiky
můţeme vyjádřit radost, strach, zlost, smutek, ale i překvapení a mnoho dalších emocí.
Mimikou můţeme emoce zdůraznit, ale i je potlačit. Kaţdý z nás má jinou intenzitu
vyjadřování pomocí mimických svalů. K jejich ovládání nám pomáhají určité modely
chování, které vychází ze společenských pravidel. Obličej můţeme dle uţívání mimických
svalů rozdělit na dvě části a to – čelo, oči a nos a dále je to celá spodní polovina obličeje a rty.
Spodní část obličeje se skládá z více svalů a tím je i pohyblivější neţ horní část obličeje. Není
tím ale dáno, ţe ze spodní části obličeje vţdy lépe vyčteme pocit komunikátora. Obě části
obličeje totiţ lépe zdůrazňují určité emoce, proto je důleţité vnímat obličej jako celek. Někteří
potřebují ovládat mimiku, aby při verbální komunikaci neprojevovali své emoce, v tuto chvíli
se jedná o tzv. výraz „kamenné tváře“.

4.2 Haptika
Haptika je komunikace pomocí doteků. Doteky pak mohou mít různé významy.
V pracovním prostředí se nejčastěji setkáme s formálním, neformálním a přátelským
významem. Častým typickým dotykem je podání ruky. V pracovním kolektivu, ve kterém se
jiţ všichni známe, se s podáním ruky setkáváme jiţ méně. Ředitelka pak podává ruku ve
specifických situacích jako poděkování, gratulace apod. I v těchto situacích je nutné umět
správně podat ruku. To znamená nezapomenout se dívat do očí, znát sílu i délku stisku. Pokud
jsou tyto aspekty projevovány nadmíru, dotyčný chce vyjádřit určitou nadřazenost, nesouhlas
s druhou osobou. Projevy mohou být naopak minimální, to souvisí s nízkým sebevědomím.
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Hlavní význam haptiky se dle DeVita dá rozdělit do několika bodů. Haptiku tedy
vyuţíváme při vyjadřování:
-

pozitivních emocí – podpora, přízeň

-

hravosti – kdy je smyslem agresivita, ale i náklonnost

-

ovládání – v situacích, kdy chceme upozornit, ověřit si, zda nás dotyčný vnímá, je to i
usměrňování chování, pocitů

-

rituálů – pozdravy, odejmutí

-

funkčnosti dotyků – jsou účelné, slouţí při nějaké činnosti (podání ruky jako
pomoci).
Pro ředitelku je důleţité pozorovat komunikaci pomocí paţí. Během ní se vyjadřují

emoce, které nemusí být zřejmé z mimiky. Zkříţené ruce vyjadřují nesouhlas, pochyby,
strach. Ruce v kapsách vyjadřují nezájem a opovrţení. Kaţdý z nás má navíc odlišnou
intenzitu pouţití paţí. Mnohdy si ani neuvědomujeme, ţe pomocí paţí vyjadřujeme své
emoce. Ředitelka však z těchto projevů můţe dříve rozpoznat názory zaměstnanců.

4.3 Proxemika
Proxemika označuje vzdálenost komunikujících během komunikace. Vzdálenost
rozdělme dle Mikuláštíka na čtyři různé vzdálenosti.
1. Intimní vzdálenost – je vzdálenost od úplného dotyku do 50cm, typická pro intimní
vztahy, pro pracovní pohovory nepříjemná a nepřijatelná
2. Osobní vzdálenost – od 50cm do 2m, při běţné komunikaci, je to naše zóna,
rozhodujeme si, koho pustíme či nepustíme blíţe, v této vzdálenosti je moţný dotyk,
zároveň je vzdálenost ovlivňována prostředím (hluk)
3. Skupinová vzdálenost – od 1m do 10m, kdy jedinec komunikuje se skupinou
4. Veřejná vzdálenost – od 2m do 100m, jedná se o projev, či o bezpečnou vzdálenost,
kdy dobře vidíme, co se děje, jsme ještě schopni na dálku komunikovat
Proxemiku ovlivňuje postavení komunikantů. Ředitelka komunikuje se zaměstnanci
z nejvyšší pozice v organizaci. Vzdálenost při komunikaci se liší dle obsahu komunikace. Při
dialogu jsou oba na stejné úrovni. Pokud si pozve ředitelka zaměstnance na pohovor, během
kterého chce zaměstnanci něco důrazně vytknout, nechá si větší odstup.
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Proxemiku lze také chápat jako rozmístění v místnosti. K tomu v mateřské škole
dochází při komunikaci s více zaměstnanci, např. při poradách. Kaţdá škola má jiné moţnosti,
a tak rozmístění v místnosti můţe mít určitý tvar, jedná se o tvar obdélníkový, kulatého stolu,
T, U. Jako ředitelka budete mít nejblíţe svého zástupce jako oporu. Dejte také pozor na
umístění protivníka, který s Vámi nesouhlasí, má negativní přístup, ten by měl sedět naproti
Vám, abyste ho měla v přímém zorném poli.

4.4 Gestika
Gestika

jsou účelné pohyby částmi těla, nejčastěji rukou, ale i hlavou, nohou.

Dokresluje tak verbální komunikaci. Zároveň určitá gesta jsou funkční bez slovního projevu,
např. zvednutí palce nahoru, pokývání hlavou, mávání aj. Uţívání gest je u kaţdého jiné,
někteří uţívají gesta nadměrně a jiní zase minimálně. Vychází to také z osobnosti člověka.
Uţitím gest zdůrazňujeme důleţitost, podstatu sdělení, přibliţujeme ostatním náš
popis – velikost, podobu, ukazujeme. Ředitelka při verbální komunikaci uţívá potřebných
gest, která vycházejí z předešlého popisu. Některá gesta jsou stejná a typická pro většinu lidí,
jedná se tedy například o potlesk, zvrásněné čelo či výstraţné zvednutí ukazováčku.

4.5 Posturika
Posturika vyjadřuje komunikaci postojem těla. Patří sem drţení těla, chůze, posed,
poloha rukou, nohou, hlavy, natočení těla. To vše vyjadřuje naše emoce a pocity při
komunikaci. Posturiku ovlivňuje také to, co je obsahem komunikace. Pří sdělování obtíţí,
nebude tělo vzpřímené a hlava bude skloněná. Postoj těla vyjadřuje postoj člověka k určité
situaci, informaci, věci. Správným přečtením řeči těla se dozvíme postoj člověka před uţitím
verbální komunikace.
Mnohdy nejde jednotlivé projevy neverbální komunikace oddělit. A je přínosné se tyto
projevy naučit vnímat. Jak jiţ bylo řečeno, pomohou nám k přesnějšímu pochopení verbální
komunikace a celkově k efektivnější komunikaci.
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5 Asertivní komunikace
Slovo asertivita pochází z latinského slova assere - tvrdit, ujišťovat, zdůrazňovat,
uplatňovat poţadavky. V pedagogickém slovníku je asertivita definována jako „způsob
jednání, kterým člověk vyjadřuje a prosazuje upřímně, otevřeně a přiměřeně situaci své
myšlenky, názory, postoje, city, jak pozitivního, tak negativního charakteru. Postupuje tak,
aby neporušoval asertivní práva svá, ani ostatních lidí“. (Průcha; Walterová; Mareš, 2001).
Asertivita není taktika, jak ovlivňovat ostatní lidi, je to přímé a zdravé jednání vedoucí ke
spolupráci v kaţdodenních situacích a lidských vztazích. Často se můţeme setkat s definicí
asertivity jako 3P – poznat, projevit, prosadit.
Při asertivním jednání jedinec kontroluje své emoce, snaţí se o kompromis, respektuje
druhé, nevyhledává konfrontační situace a zejména se upřímně vyjadřuje a vysvětluje,
nemanipuluje s ostatními. Snaţí se poznat názory ostatních a váţí si jejich názorů, naslouchá,
nesnaţí se o to, aby vţdy byl dominantní, přizná chybu.
Abychom uměli poznat, jestli s námi chce někdo manipulovat, je dobré znát práva
asertivity. Právy asertivity se mají moţnost řídit všichni lidé, zároveň nám tato práva
pomáhají ujistit se ve vlastních názorech a poznat názory jiných.
1. Právo posuzovat své vlastní chování, myšlenky a emoce a být za ně odpovědný.
2. Právo nenabízet ţádné omluvy a výmluvy ospravedlňující naše chování.
3. Právo posoudit nakolik a jak je jedinec odpovědný za řešení problémů druhých lidí.
4. Právo změnit svůj názor.
5. Právo říci „já nevím“.
6. Právo být nezávislý na dobré vůli ostatních.
7. Právo dělat chyby a být za ně odpovědný.
8. Právo dělat nelogická rozhodnutí.
9. Právo říci „já ti nerozumím.“
10. Právo říci „je mi to jedno“.
11. Právo sami rozhodnout o tom, kdy se budeme či nebudeme chovat asertivně.
Asertivní jednání nám vţdy nezaručí úspěch. Není to věc, na které je zaloţena
efektivní komunikace. Pomůţe však k efektivnějšímu řešení konfliktních situací.
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5.1 Asertivní techniky
1. Obehraná gramofonová deska
Umoţňuje v poklidu prosadit vlastní poţadavek. Spočívá v neustálém opakování
vlastního názoru, během prosazování souhlasíme s protistranou, avšak stále opakujeme svůj
poţadavek. Vše se z naší strany odehrává bez pocitu zlosti či agrese. Touto technikou se
vyhneme moţné manipulaci oponenta.
2. Otevřené dveře
Technika otevřené dveře pomáhá přijmout kritiku. Protivník nás chce vyprovokovat a
neustále přidává argumenty, dosti často nepravdivé. Na ty nepravdivé nereagujeme, prostě je
ignorujeme. A na pravdivé reagujeme přijetím, dáme protivníkovi najevo, ţe měl v něčem
pravdu, tím ho odzbrojíme a on ztrácí moţnost v dalším rozvíjení svých tvrzení. Důleţité je,
zůstat po celou dobu klidným.
3. Sebeotevření
Sdělování kladných i záporných stránek osobnosti bez jakýchkoliv pocitů úzkosti,
nejistoty, viny. Celý průběh sdělování je ve vlastní kompetenci, konec rozhovoru a jeho obsah
si určujeme sami. Důleţité je si zachovat vnitřní pohodu.
4. Negativní dotazování
Spočívá ve zjišťování dalších negativ na vlastní osobu. Kritik sděluje negativa a
dotazováním se snaţíme o zjištění, co vše mu na nás vadí. Oprávněnou kritiku přijímáme,
neoprávněnou, lţivou nereagujeme, vyuţíváme empatie. Celou situaci je potřeba zakončit
společným řešením, hledat kompromis, domluvu. Slouţí k získání pravé příčiny kritiky.
5. Přijatelný kompromis
Vhodný při řešení mezilidských vztahů. Snaţíme se něco vlastního prosadit, ale ne za
kaţdou cenu. Pokud chci něčeho dosáhnout, musím umět také v něčem ustoupit. Zde je
důleţitá vzájemná úcta a respektování. Výsledkem a podstatou je uspokojení obou stran.
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6. Negativní aserce
Uvědomujeme si a přijímáme vlastní chyby, nedostatky, pochybení. Můţeme posoudit
své jednání dle názoru jiných. Nebojíme se přijmout kritiku, která je pravdivá. Získáváme tím
také ponaučení. A mírníme agresi protivníka.
7. Selektivní ignorování
Opět slouţí k přijímání kritiky a to tak, ţe se k manipulativní kritice nevyjadřujeme,
pouze dáme najevo, ţe jsme to slyšeli, a dále se snaţíme o neutrální konverzaci.

6 Komunikace s pedagogickými a nepedagogickými pracovníky v mateřské
škole

6.1 Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci
Zákon č. 563/2004Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
(2004) uvádí podle § 2, ţe „pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací,
přímou

výchovnou,

přímou

speciálně

pedagogickou

nebo

přímou

pedagogicko-

psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a
vzdělávání na základě zvláštního právního předpis,1), (dále jen "přímá pedagogická činnost");
je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu,
nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v
pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je téţ
zaměstnanec, který vykonává přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociálních sluţeb.“
Pro jednodušší pochopení nyní rozdělíme zaměstnance na skupinu pedagogů, kterou jsou
učitelky a učitelé v mateřské škole, a skupinu nepedagogů, kterou jsou provozní zaměstnanci
tj. uklízečky, kuchařky, hospodářky, školník/školnice. Se všemi zaměstnanci komunikuje
ředitelka v mateřské škole téměř denně. Jaká je forma, obsah, frekvence komunikace se budu
zabývat v praktické části této práce.
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6.2 Specifika ovlivňující komunikaci ředitelky mateřské školy
Je jasné, ţe způsob a forma komunikace ředitelky směrem k zaměstnancům ovlivňuje
kulturu školy. A zároveň je komunikace také ovlivňována osobností ředitelky, komunikace
nejsou pouhá slova, ale je to i jednání a chování. Vše, co by mělo být součástí komunikace,
můţeme nazvat jako komunikační kompetenci. Ta spočívá nejen ve znalostech, ale také
v dovednostech tyto znalosti vyuţívat. Jak je uvedeno v knize Vybírala (2000) podle pana
Tondla: „Kompetencí… rozumíme schopnost účastníka komunikace v dostatečné míře
zvládnout příslušné soustavy pravidel a tyto soustavy vyuţít…“. Je velmi obtíţné zjistit, na
jaké úrovni je kompetenční komunikace jednotlivých ředitelek. V praxi tedy nemusí docházet
k neefektivní komunikaci mezi ředitelkou a zaměstnanci z důvodů neochoty, negace,
neporozumění zaměstnanců. Je potřeba, abychom si v pozici ředitelky mateřské školy
uvědomili, jaká je naše komunikační kompetence, a zda umíme tuto soustavu vhodně
pouţívat.
Dále je nutné připomenout, ţe komunikaci nelze oddělit od sociální psychologie. Naše
komunikace se odráţí z toho, jak vnímáme sami sebe. Naše sebevědomí nás někdy brzdí či
naopak některé ţene kupředu. Tím je občas, jak se říká, jazyk rychlejší neţ mozek. Pokud se
připravujeme na náročnější komunikaci s podřízeným, můţeme vyuţít modelové situace.
Představit si pravděpodobné reakce komunikanta a dopředu se na ně připravit. Pomůţe nám to
pak v rychlejší reakci na odpověď, kterou bychom mohli být zaskočeni. Není vhodné odkládat
odpověď na pozdější dobu. Zaměstnanci by si mohli myslet, ţe ředitelka nemá zájem o
společnou komunikaci.
Při komunikaci je potřeba dbát na to, abychom neuţívali stejných frází, které
zaměstnanci jiţ dobře znají. Buďme v komunikaci tvořiví a neupadejme do stereotypu. I v
dospělosti se naše slovní zásoba stále rozšiřuje. A dnešní doba nás neustále zahlcuje cizími
slovy. Proč je nepouţít? Jen je důleţité, jestli sami řádně rozumíme cizímu slovu, které
chceme pouţít. Dopředu je potřeba se ujistit, ţe známe přesný význam pouţitého slova.
Pokud se zmiňujeme o slovním projevu a chceme zaměstnancům dát najevo zájem,
měli bychom se jim koukat do očí, věnovat se pouze komunikaci, nenechat se rozptylovat
jinými podněty.
Ředitelka v mateřské škole je zahlcována mnoţstvím informací. Ve své pozici plní
funkci manaţera, lídra a také vykonavatele. Často se pak vlivem okolností dostává do stresu.
A stres také ovlivňuje komunikaci a to například emočně, kdy jsme smutní, zesláblí, unavení
nebo naopak nás stres dostane do stavu vzteku, agrese. Při komunikaci ve stresu často dochází
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k unáhleným závěrům, k většímu projevu emocí. Je nutné se zklidnit, odbourávat stres,
abychom neřekli něco, co by nás později mohlo mrzet.
Často se dostáváme do situace, kdy musíme, potřebujeme sdělit podřízenému
nepříjemnost, kritiku. Nepříjemné zprávy se sdělují hůř. Je potřeba se naučit pomocí kritiky
motivovat zaměstnance k lepšímu výkonu. I při kritice je moţné si najít něco, za co můţeme
zaměstnance pochválit. Nezapomínejme na prostor pro jeho vyjádření. Pokud jsme při
komunikaci, i kdyţ něco vytýkáme, pozitivní, bude komunikace efektivnější.
V závěru si uvedeme několik zajímavých rysů, které vycházejí z osobnosti a také
z komunikační kompetence. Jak uvádí Vybíral (2000) jsou to rysy, kterými se bude
vyznačovat „dobrý řečník, zdatný manaţer, dobrý učitel či terapeut, úspěšný vyjednavač a
prostředník“. Níţe jsou uvedeny rysy dle Vybírala (2000):
„- pozitivně vidí sám sebe, věří si;
- dokáţe být, vţdy podle dané situace, jak empatický, tak neústupný;
- umí být vstřícný i odměřený;
- není rivalizující typ, coţ nevylučuje náročnost kladenou na sebe;
- umí pracovat na tvorbě kompromisu;
- ustoupí-li, neobviňuje;
- hodnotí teprve tehdy, aţ si vyslechne celou informaci (umí pozorně naslouchat);
- je otevřený změnám a rozmanitosti názorů;
- nediskvalifikuje ani ve vztahové, ani ve věcné rovině;
- umí komunikaci řídit, regulovat její směr a strukturovat ji;
- umí neutralizovat konflikty, kolize a napětí nebo jich tvořivě vyuţít;
- nezamlouvá, neodbíhá, nemlţí;
- sám se umí uměřeně "odhalit".“
Uţ jen samotné přečtení a zamyšlení se nad těmito rysy můţe pomoci k efektivnější
komunikaci. Pro některé z nás se můţe zdát být obtíţné tyto rysy propojit s praxí. Avšak
postupným učením a aplikací se tomu můţeme naučit.

6.3 Obsah komunikace ředitelky mateřské směrem k zaměstnancům
Ředitelka v mateřské škole komunikuje se svými zaměstnanci denně. Zaměstnancům
potřebuje předávat informace a zároveň zaměstnanci potřebují komunikovat s ředitelkou, sami

33

pak vyhledávají moţnost ke komunikaci. Co je obsahem komunikace mezi ředitelkou a
zaměstnanci? Vzájemnou komunikaci je potřeba rozdělit a to na formální a neformální.
Během formální komunikace, která vychází z organizační struktury, se snaţíme o
vtaţení jedince do chodu školy, předáváme důleţité informace potřebné pro efektivní a
správné fungování školy. Předáváme vize a cíle školy a chceme docílit toho, aby u
zaměstnanců došlo k přijetí a ztotoţnění. Obsah formální komunikace bude zaměřen na náplň
práce, organizační změny (např. nutné změny sluţeb, strategické změny z pozice
managementu, inovace), zaměstnance bude seznamovat s novými právními předpisy, které se
týkají jeho práce, dále jsou to také motivační pohovory, celkově záleţitosti týkající se chodu a
provozu školy (např. materiální zabezpečení, organizační struktura, řády a směrnice školy).
Také přijde sám zaměstnanec se zájmem o konzultaci k výuce, k řešení vzniklé situace
(týkající se dětí, kolegů a kolegyň, rodičů). Jedná se o stíţnosti či poţadavky.
Neformální komunikace vyplývá z mezilidských vztahů na pracovišti a je nedílnou
součástí komunikace. Je nutné mít na mysli, ţe i během neformální komunikace dochází
k předávání informací z formální komunikace. Zaměstnanci si navzájem sdělují své názory a
konzultují. Na jednu stranu je neformální komunikace určitě vnímána pozitivně, dochází
k jistému odlehčení, vznikají přátelské vztahy uvnitř celé organizace. Na druhou stranu
formální komunikace není jen pozitivní. Při neformální komunikaci dochází k různým
šeptandám, pomluvám. To pak ovlivňuje klima na pracovišti. Neformální komunikace tedy
můţe posílit, ale zároveň i oslabit formální komunikaci. Obecně řečeno je symbolem vztahu.

7 Interní komunikace
Ve všech organizacích, firmách, společnostech existuje v nějaké podobě interní
komunikace. Ani v mateřské škole tomu není jinak. Interní komunikace v mateřské škole má
svá specifika, která je třeba mít na paměti, pokud chceme, aby komunikace byla efektivní.
Mezi tyto specifika patří – ředitelka MŠ je ţena, aţ na výjimky ţenský kolektiv, znatelné
rozdíly dosaţeného vzdělání u pedagogických a nepedagogických pracovníků. Fungující či
naopak nefungující interní komunikace ovlivňuje cíle organizace. Je třeba zaměstnancům
vysvětlovat, dávat jim najevo, ţe jsou součástí organizace, dát jim prostor pro sebevyjádření.
To, jakým způsobem a v jaké míře ředitelka zmíněné jevy činí, se odvíjí od strategie
komunikace ředitelky směrem k zaměstnancům. Ředitelka mateřské školy by měla vědět a
umět poznat, jestli její komunikace se zaměstnanci je efektivní, jestli zaměstnanci mají úplné
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informace, celkově jestli jsou dostatečně informování. Je dobré si např. formou dotazníku
zjistit, jsou-li zaměstnanci s přísunem informací spokojeni či co je potřeba změnit. Jak uvádí
Holá (2006) „nefunkční komunikace vede k demotivaci, nerozhodnosti, pasivitě či frustraci.“
Zmíněné prvky pak samozřejmě mají vliv na jednotlivé pracovní procesy, cíle organizace.
Interní komunikace je navíc ovlivňována neformální komunikací na pracovišti mezi
jednotlivými zaměstnanci i mezi zaměstnanci a vedením, která vychází ze vzájemných
sympatií či antipatií. Z pozice ředitelky musíme podávat zaměstnancům přesné a konkrétní
informace, je třeba se vyhnout situacím, kdy zaměstnanci neznají komplexní informace a sami
mezi sebou pak vytváří moţné scénáře a dochází tak k fámám a nejistotě na pracovišti.
Důleţité je, abychom si uvědomili, ţe jako ředitelka předáváme zaměstnancům ty informace,
které si myslíme, ţe jsou důleţité. Neměli bychom zapomenout se ptát také zaměstnanců,
které informace jsou důleţité pro ně.
To, jak ředitelka předává informace zaměstnancům, vytváří v organizaci jistý systém
komunikace. A tento systém by měl fungovat obousměrně – shora dolů a zezdola nahoru.
Které formy komunikace pouţít pro předávání informací vţdy záleţí na zaměstnancích a na
komunikační kompetenci ředitelky. Co můţe fungovat v jedné organizaci, ve druhé fungovat
nemusí. Proto je důleţité uţívání zpětné vazby a empatie.
Co je vlastně cílem interní komunikace?
1. Zajistit potřebnou informovanost pro všechny zaměstnance a tím pak zefektivnit
pracovní
procesy.
2. Znalost cílů školy všemi zaměstnanci, kteří navzájem spolupracují.
3. Zabezpečit soudrţnost a loajalitu se školou.
4. Zajistit zpětnou vazbu.
Neměli bychom zapomenout, ţe interní komunikace není pouze to, jak předáváme
informace. Během interní komunikace dochází k utváření a vyjasňování postojů, názorů,
chování vedení školy i jednotlivých zaměstnanců. Právě v této oblasti dochází k odlišnostem a
vznikají tak konflikty na pracovišti, které je potřeba řešit a odstranit. Ředitelka mateřské školy
musí jít svým zaměstnancům příkladem. Pokud vycházíme z vlastního přesvědčení, je
jednodušší zaměstnance přesvědčit, převést na svou stranu.
Jak vyplývá z knihy Holé (2006) z kapitoly 4.7.2. Komunikační schopnosti a
dovednosti manaţerů, ve které uvádí: „Manaţer se musí přizpůsobit úrovni chápání příjemce
jeho sdělení, manaţerova interpretace musí odpovídat schopnostem a dovednostem příjemce.“
Manaţer je v našem případě ředitelka mateřské školy a ona si musí být vědoma toho, komu
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danou myšlenku sděluje a plně vyuţívat svou komunikační kompetenci k tomu, aby při
komunikaci došlo k co nejpřesnějšímu předání informací. Během předávání informací je třeba
si pomáhat ověřováním vzájemného porozumění a pochopení. Je přirozené, ţe kaţdý jedinec
má rozdílnou úroveň komunikační kompetence. Občas nás přivádí aţ k zoufalství to, jak je
moţné, ţe jednu a tu samou věc řekneme jedné osobě a ta vše pochopí, avšak druhá osoba
potřebuje mnohem více času a kontrolních otázek, aby došlo k porozumění. Při komunikaci se
nechceme pouze vyjadřovat, ale jde nám o to, abychom si porozuměli.

7.1 Praktické rady pro komunikaci
Ve své knize uvádí Vybíral (2000) dle pana Vymětala rady pro komunikaci. Pan
Vymětal J. shrnul praktické rady pro komunikaci dle amerického psychologa Rogerse C. R. V
závěru této kapitoly jsou uvedeny zmiňované praktické rady pro komunikaci:
 „mluvíme přirozeným jazykem, dbáme na to, aby nám druhý rozuměl;
 pouţíváme spíše kratší věty, protoţe dlouhé věty odvádějí posluchače od obsahu
sdělovaného k formě;
 vyhýbáme se cizím slovům a odborným výrazům;
 mluvíme konkrétně a jednoznačně;
 ponecháváme dostatek prostoru druhé straně.“
Všechny tyto rady člověk zná, ale nestačí jen znát, je potřeba je aktivně pouţívat,
nezapomínat na ně při komunikaci.
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VÝZKUMNÁ ČÁST
8 Úvod a cíl výzkumu
Pro výzkum byla zvolena jiţ nějakou dobu diskutovaná otázka o komunikaci
s pedagogickými a nepedagogickými zaměstnanci. Často se zamýšlí nad tím, jestli s oběma
skupinami komunikují ředitelky mateřských škol stejně či naopak rozdílně a čím je to
způsobeno. Poukazuje se na vzdělání, na prvotní cíl školy – na výchovu a vzdělávání. Moţná
ano, ale nezapomínejme na to, ţe bez nepedagogických zaměstnanců není škola celek a
nemůţe bez nich fungovat. Jak pedagogové i nepedagogové jsou nedílnou součástí školy.
Ředitelka mateřské školy komunikuje s oběma skupinami zaměstnanců. Pokud se
prvotně zamyslíme nad rozdíly komunikace, pozastavíme se nad obsahem komunikace, ten se
bude v různých oblastech lišit. Kaţdá skupina zaměstnanců má rozdílnou pracovní náplň. Je-li
to ale jediný rozdíl nevíme, proto se zaměříme na moţné rozdíly komunikace ředitelky
mateřské školy s pedagogickými a nepedagogickými zaměstnanci.
Výzkumný cíl:
Dotazníkem pro pedagogy a nepedagogy zjistit, jestli z pohledu zaměstnanců jsou
rozdíly v komunikaci ředitelky mateřské školy s pedagogickými a nepedagogickými
zaměstnanci. Dále pomocí interview s ředitelkami mateřských škol zjistit, jestli ředitelka
mateřské školy uţívá stejné či odlišné komunikace se zaměstnanci. Tyto výsledky budou
vzájemně porovnány.
Výzkumné otázky:
Jakou komunikaci ředitelka mateřské školy nejčastěji uţívá s pedagogickými a
nepedagogickými zaměstnanci?
Jaký je nejčastější obsah komunikace ředitelky mateřské školy s pedagogickými a
nepedagogickými zaměstnanci?
Jak často komunikuje ředitelka s pedagogickými a nepedagogickými zaměstnanci?
Vyhovuje zaměstnancům forma komunikace ředitelky mateřské školy?
Proč ředitelky mateřských škol uţívají jimi zvolenou formu komunikace?
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Jaké rozdíly vidí ředitelky mateřské školy v komunikaci s pedagogickými a
nepedagogickými zaměstnanci?

9 Metodika výzkumu

9.1 Výzkumný vzorek
Byl zvolen kvantitativní výzkum, ve kterém bylo náhodným výběrem osloveno 31
mateřských škol na území hlavního města Prahy. Z čehoţ byly vráceny dotazníky z 24
mateřských škol. V kaţdé mateřské škole byli osloveni k vyplnění dotazníku všichni
zaměstnanci – pedagogové i nepedagogové, výjimku tvořily ředitelky mateřských škol. Těm
bylo nabídnuto interview, při kterém byly seznámeny s celkovými výsledky dotazníků a s
výsledky své školy, interview probíhalo dle předem definovaných otázek. Jednalo se tedy o
kvantitativní výzkum.
Ve 24 mateřských školách bylo osobně předáno celkem 284 dotazníků. Celková
návratnost byla 75,4%. Z celkového mnoţství dotazníků bylo 163 dotazníků pro pedagogy a
121 pro nepedagogy. Z pedagogů odevzdalo 132 respondentů, 6 bylo vyřazeno, zkoumaný
vzorek je 126 pedagogů, coţ představuje 77,3% dotázaných pedagogických zaměstnanců.
Nepedagogů odevzdalo 82 dotázaných, 11 bylo vyřazeno, zkoumaný vzorek je 71
nepedagogů, coţ představuje 58,7% dotázaných nepedagogických zaměstnanců.
24 ředitelek mateřských škol bylo osloveno s předáním výsledků dotazníků a
k uskutečnění interview nad danými výsledky a jejich názory. Z celkového počtu mělo zájem
o výsledky 15 ředitelek mateřských škol, z čehoţ 8 ředitelek mělo zájem pouze
o elektronickou podobu vyhodnocení dotazníků a 7 ředitelek souhlasilo s interview. Zbylých
9 ředitelek mateřských škol nemělo zájem o výsledky výzkumu.

9.2 Výzkumná metoda
Nejprve byl zvolen kvantitativní výzkum. Výzkumnou metodou byl dotazník, který
byl anonymní. V úvodu dotazníku byly uvedeny otázky zjišťující - věk respondentů, nejvyšší
dosaţené vzdělání, počet pedagogických/nepedagogických zaměstnanců na daném pracovišti
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a pracovní zařazení. Dotazník byl rozdělen na 8 otázek. Otázky č. 1 a č. 3 byly otázky
škálové, poţadovaly seřazení dle zadání. Otázka č. 2 byla otevřená, kdy měli respondenti
uvést frekvenci a druh komunikace. Otázka č. 4. byla polouzavřená. Otázka č. 5 uzavřená.
Otázky č. 7 a 8 byly otevřené a umoţnily respondentům vyjádřit svůj názor a důvody
k rozdílné komunikaci ředitelky mateřské školy s pedagogickými a nepedagogickými
zaměstnanci. V druhé části byl vyuţit také kvantitativní výzkum a to metodou
polostrukturovaného interview. Ředitelky byly seznámeny se záměrem interview, které poté
bylo realizováno.

9.3 Vyhodnocení dotazníků
Dotazníky byly vyhodnoceny formou tabulek – v první tabulce byly uvedeny
odpovědi pedagogů a v druhé tabulce odpovědi nepedagogů. Do tabulek byly zaznamenávány
jednotlivé odpovědi respondentů, u kaţdé moţné odpovědi byl uveden celkový počet výskytu
jednotlivých odpovědí. U Otázky č. 7 a 8 byly navíc uvedeny názory a doporučení
respondentů.
Tabulky s výsledky pedagogických zaměstnanců a nepedagogických zaměstnanců
byly vzájemně procentuálně porovnávány a zobrazeny v grafech.

9.4 Vyhodnocení interview
S ředitelkami bylo realizováno interview dle zadaných otázek, které byly převáţně
shodné s otázkami pro zaměstnance. Jednotlivé odpovědi a názory ředitelek byly zapisovány,
vyhodnoceny a porovnávány s odpověďmi zaměstnanců. Ředitelky byly během interview
seznámeny s výsledky dotazníků ze své školy a s celkovým zjištěním.
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10 Výsledky výzkumu

10.1 Výsledky dotazníků
Z dotazníků bylo zjištěno, ţe průměrný věk pedagogických zaměstnanců je 42 let a
nepedagogických zaměstnanců 40 let, coţ jsou velmi podobné hodnoty.
V následné tabulce jsou uvedeny počty nejvyššího dosaţeného vzdělání obou
porovnávaných skupin.
středoškolské
VZDĚLÁNÍ

základní

s výučním
listem

středoškolské
s maturitou

vyšší odborné vysokoškolské

pedagogové

0

0

101

4

21

nepedagogové

11

31

29

0

0

Z výše uvedené tabulky je jednoznačně znatelný rozdíl v nejvyšším dosaţeném
vzdělání. U nepedagogů dosáhlo 11 respondentů pouze základního vzdělání. Dalším
znatelným rozdílem v počtu 31 nepedagogů a 0 pedagogů je středoškolské vzdělání s výučním
listem. Toto dosaţené vzdělání je ovlivňováno vykonávanou prací a poţadavkem na vzdělání
pro dané pracovní pozice. I ve středoškolském vzdělání s maturitou je velký rozdíl, nemluvě o
vysokoškolském vzdělání, které má 21 pedagogických zaměstnanců a 0 nepedagogických
zaměstnanců. Níţe je v grafu znázorněno v hodnotách procent, jaké jsou rozdíly v dosaţeném
vzdělání.
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Graf. č. 1

Z tohoto znázornění je znatelný jednoznačný rozdíl.

10.1.1 Otázka č. 1 – Jaké formy komunikace směrem k Vám využívá ředitelka školy?
U této otázky měli respondenti škálově zhodnotit, jakou formu komunikace směrem
k nim vyuţívá ředitelka mateřské školy nejčastěji. Škálové rozmezí bylo 1 -5, kdy 1
představovalo nejčastěji a 5 nejméně často. Respondenti určovali pořadí u těchto odpovědí –
individuální rozhovory, porady, oběţníky, email, jiné (uveďte). Níţe je uvedena tabulka, ve
které je zaznamenaná četnost jednotlivých odpovědí.
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Tabulka č. 1a - pedagogové
pořadí

individuální
rozhovory

porady

oběžníky

email

1

98

26

7

1

5

2

18

75

16

2

7

3

7

19

55

10

13

4

2

4

30

34

7

5

1

2

18

79

3

Jiné
(tel., výjezdní porady,
oslavy, nástěnka)

Tabulka č. 1b - nepedagogové
pořadí

individuální
rozhovory

porady

oběžníky

email

1

57

14

9

1

2

2

9

26

9

1

1

3

5

14

22

2

2

4

0

6

12

21

8

5

0

11

19

46

0

Jiné
(tel., výjezdní porady,
oslavy, nástěnka)

V obou skupinách vyšlo, ţe nejčastější forma komunikace, kterou ředitelka vyuţívá
k zaměstnancům,

jsou

individuální

rozhovory.

Osobní

komunikace

s jednotlivými

zaměstnanci je nejefektivnější forma komunikace, jak bylo uvedeno v teoretické části této
práce. Dochází při ní k jasnému předávání informací, obě strany mají moţnost okamţité
reakce. A současně při uţívání individuálních rozhovorů získávají zaměstnanci pocit
sounáleţitosti se školou. Naopak forma komunikace, kterou ředitelky se zaměstnanci
pouţívají minimálně nebo vůbec, je email.
Nyní je uvedeno srovnání jednotlivých poloţek z této otázky v procentech, vţdy jsou
srovnávány skupiny pedagogů a skupiny nepedagogů.
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Individuální rozhovory
Graf č. 2a - pedagogové

Graf. č. 2b - nepedagogové

Při porovnání hodnot zobrazených grafů jsou rozdíly pouze minimální. Z pohledu
pedagogických a nepedagogických zaměstnanců tedy není znatelný rozdíl v pouţívání
individuálních rozhovorů.

Porady
U vyuţívání komunikace formou porad se hodnoty jiţ lehce liší. Ačkoliv obě skupiny
uvedli komunikaci formou porad na druhé místo, u pedagogů je tato forma rozdílem 22%
častější. Pedagogické porady se v praxi konají častěji, řeší se více pedagogické záleţitosti neţ
čistě provozní záleţitost. Výrazný rozdíl se objevuje v pořadí 5, kdy toto pořadí uvedla 2%
pedagogů, zatímco u nepedagogů to bylo 15%.
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Graf č. 3a - pedagogové

Graf. č. 3b - nepedagogové

Oběžníky
Výsledky u vyuţívání oběţníků se mezi jednotlivými skupinami liší. Obě skupiny sice
mají nejvyšší procentuální zastoupení u hodnoty 3, ale rozdíl u pedagogů převyšuje
nepedagogy o 13%. U hodnoty 1 je rozdíl 7,5% ve prospěch nepedagogů. Zajímavý je i rozdíl
u hodnoty 5, kdy u skupiny nepedagogů vyšla hodnota 27%, coţ je o 13% více neţ u
pedagogů. Z dotazníků je zřejmé, ţe na některých školách ředitelky oběţníky nevyuţívají.
Pokud sečteme procenta u pořadí 1-3 obou skupin, dostaneme čísla 62% u pedagogů a 56% u
nepedagogů, je tedy zřejmé, ţe písemnou komunikaci prostřednictvím oběţníku vyuţívá
ředitelka častěji s pedagogickými zaměstnanci.
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Graf č. 4a - pedagogové

Graf. č. 4b – nepedagogové

Email
Graf č. 5a - pedagogové

Graf. č. 5b – nepedagogové

Email je nejméně častá forma komunikace v mateřské škole. I v tomto případě jsou
výsledky téměř shodné. Za zmínku stojí pouze výsledek u hodnoty 3, kdy je rozdíl 5% ve
prospěch pedagogů. Není to sice výrazný rozdíl, ale dokazuje, ţe s pedagogy komunikuje
ředitelka emailem častěji neţ s nepedagogy.
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Jiné
U této otázky měli zaměstnanci moţnost uvést jakoukoliv další formu komunikace,
kterou ředitelka vyuţívá při vzájemné komunikaci. Této moţnosti vyuţilo 28%
pedagogických zaměstnanců a 18% nepedagogických zaměstnanců.
Graf č. 6a - pedagogové

Graf. č. 6b – nepedagogové

Mezi dalšími formami byla nejčastěji uváděna komunikace telefonická. Tu uvedlo 20
pedagogů a 8 nepedagogů. Dále se pak vyskytovala komunikace formou nástěnek, výjezdních
porad, krátkých setkání během dne a také oslav. Byly to odpovědi minimálně se vyskytující.

10.1.2 Otázka č. 2 – Jak často s Vámi ředitelka školy komunikuje?
Ve druhé otázce měli respondenti uvést frekvenci komunikace a formu komunikace
s ředitelkou mateřské školy. Často však uvedli pouze frekvenci. 48% pedagogických
pracovníků uvedlo jak frekvenci, tak i formu komunikace, 52% pedagogů uvedlo pouze
frekvenci. U nepedagogických pracovníků uvedlo pouze 31% dotázaných frekvenci i formu,
zbylých 69% uvedlo pouze frekvenci. Konkrétní odpovědi jsou zobrazeny v tabulkách.
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Tabulka č. 2a – pedagogové
bez
individuální
skupinové
uveřejnění
email tel osobní ústně pohovor
celkem
rozhovory
rozhovory
druhu
denně

46

26

0

0

12

11

0

1

96

dle
potřeby

5

0

0

0

2

4

0

0

11

3x týdně

5

0

0

0

1

0

0

0

6

2x týdně

1

0

0

0

1

0

0

0

2

1x týdně

5

0

0

0

1

0

0

0

6

několikrát
týdně

2

0

0

0

0

0

0

0

2

obden

1

0

0

1

1

0

0

0

3

1x
měsíčně

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabulka č. 2b – nepedagogové
bez
individuální
skupinové
uveřejnění
email tel osobní ústně pohovor
celkem
rozhovory
rozhovory
druhu
denně

41

4

0

0

5

2

0

0

52

dle
potřeby

7

0

0

0

2

0

0

0

9

3x týdně

0

0

0

0

1

0

0

0

1

2x týdně

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1x týdně

0

4

0

0

0

0

1

0

5

několikrá
t týdně

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

obden
1x
měsíčně

Nejčastější odpověď obou skupin byla, ţe s nimi komunikuje ředitelka denně. A to
v zastoupení 76% pedagogických zaměstnanců a 73% nepedagogických zaměstnanců.
Druhou nejčastější odpovědí byla odpověď dle potřeby, kterou uvedlo 9% pedagogických
zaměstnanců a 13% nepedagogických zaměstnanců. Rozdíl mezi první a druhou nejčastější
komunikací je veliký, u pedagogů je to neuvěřitelných 67% a u nepedagogů 60%, coţ je opět
vysoké procento. Kdyţ budeme hodnotit nejčastěji uvedenou odpověď, kde byla uvedena
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frekvence i forma, zjistíme, ţe u pedagogů uvedlo 21% dotázaných, ţe komunikace probíhá
denně a formou individuálních rozhovorů. To samé vyšlo u nepedagogů, kde ale procento
bylo nízké a to 7%. Z výsledků je vidět, ţe ředitelky komunikují se svými zaměstnanci
opravdu často. Jak frekvenci komunikace se zaměstnanci vidí ředitelky, bude porovnáno dle
získaných interview v další části práce.

10.1.3 Otázka č. 3 – Jaký je nejčastější obsah komunikace?

V této otázce respondenti určovali pořadí u šesti předem stanovených obsahů
komunikace. Škála hodnocení byla 1 = nejčastější – 6 = nejméně častá. Jako šestou odpověď
mohli respondenti uvést jiný obsah komunikace, neţ který byl uveden. Opět srovnáváme dvě
tabulky.

právní předpisy

jiné (omluvy dětí,
osobní, přátelské
rozhovory,
krouţky, akce MŠ,
pomluvy)

10

motivační
pohovory

40

organizační změny

28

jiné (organizace,
sluţby, akce MŠ,
technické závady)

11
28
26
18
19
24

stíţnosti
spolupracovníků

stížnosti

78
29
14
2
3
0

stíţnosti na děti

informace týkající
se Vaší práce

1
2
3
4
5
6

stíţnosti rodičů

pořadí

Tabulka č. 3a – pedagogové

12

41
44
23
10
8
0

3
14
30
44
30
5

3
5
25
33
45
15

4
2
2
0
2
2
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motivační
pohovory

právní předpisy

jiné (obecný,
přátelské
rozhovory,
soukromí)

4

organizační změny

6

jiné (ţádné,
organizace,
spokojenost,
ekonomické
záleţitosti)

1
7
18
13
5
27

stíţnosti
spolupracovníků

stížnosti

54
7
6
1
0
3

stíţnosti na děti

informace týkající
se Vaší práce

1
2
3
4
5
6

stíţnosti rodičů

pořadí

Tabulka č. 3b – nepedagogové

8

10
20
22
7
5
7

2
6
10
21
21
11

1
6
7
18
24
15

0
2
3
0
1
0

7

Informace týkající se Vaší práce
Z výsledné tabulky je jasně znatelné, ţe nejčastějším obsahem komunikace jsou
informace týkající se práce zaměstnanců. Dokonce u nepedagogů bylo pořadí 1 uvedeno
v 76% zatím co u pedagogů byla hodnota o 14% niţší, jak můţeme pozorovat ve výše
znázorněném grafu. Vyšší rozdíl se také vyskytl u pořadí dvě, kdy naopak bylo dosaţeno 26%
u pedagogů a pouze 10% u nepedagogů. Jak bude dále vyhodnoceno, důvodem rozdílu je i to,
ţe s pohledu zaměstnanců řeší ředitelka s pedagogickými zaměstnanci více organizační
záleţitosti.
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Graf č. 7a - pedagogové

Graf. č. 7b - nepedagogové

Stížnosti
Pod pojmem stíţnosti si můţeme představit situace, kdy někdo není s něčím
spokojený, nastal nějaký negativní problém, konflikt, který je potřeba řešit. Stěţovat si mohou
zaměstnancům rodiče, děti, kolegové a tyto stíţnosti pak zaměstnanec dále řeší s ředitelkou.
Nebo naopak ředitelka vyzve zaměstnance k řešení problémů. V obou případech se celkově
jedná o stíţnosti. Respondenti mohli navíc uvádět, jaký je nejčastější druh stíţností. V dalším
grafu je uvedeno, jak častým obsahem komunikace ředitelky a zaměstnanců jsou stíţnosti.
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Graf č. 8a – pedagogové

Graf č. 8b – nepedagogové

Při srovnání obou grafů jsou znatelné rozdíly. Z pohledu zaměstnanců to vypadá, ţe na
stíţnosti nepedagogických zaměstnanců nebere ředitelka tolik zřetel. Co je důvodem se
můţeme dozvědět z toho, o jaký druh stíţností se jedná. Blíţe typ stíţností specifikovalo 71%
pedagogů a pouze 35% nepedagogů. Stíţnosti rodičů řeší 22% pedagogů a pouze 8%
nepedagogů. To vyplývá z toho, ţe pedagogové jsou v mateřské škole s rodiči v kontaktu
kaţdodenně. Stíţnosti na děti řeší s ředitelkou 32% pedagogů a nepedagogů jen 6%. S dětmi
jsou v kontaktu především pedagogičtí pracovníci. Nepatrný rozdíl je ve stíţnostech
spolupracovníků. Kdy tento druh stíţností uvádí 8% pedagogů a 10% nepedagogů. Celkově je
to nízké procento zastoupení tohoto druhu stíţností. 9% pedagogů a 11% nepedagogů navíc
uvedlo jiný druh stíţností. Mezi jiné stíţnosti zařadili pedagogové organizaci, sluţby, akce
MŠ, technické závady a nepedagogové ţádné, organizace, spokojenost, ekonomické
záleţitosti. Zajímavé bude porovnání s tím, jak na stíţnosti reagují ředitelky mateřských škol.
Organizační změny
Organizační změny se často týkají více pedagogů. Například změny sluţeb, organizace
dětí, akce školy zajišťují pedagogové. U nepedagogů je práce více neměnná. Proto hodnoty na
prvním pořadí se výrazně liší. U pedagogů je to 33%, u nepedagogů 14%. Zajímavá je
hodnota u pátého pořadí, kdy ani jeden pedagog toto pořadí neuvedl. Přitom u nepedagogů to
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je 10%. Coţ je poměrně vysoké číslo. Můţe být způsobeno tím, ţe organizační záleţitosti řeší
ve škole někdo jiný, např. zástupkyně ředitelky. Tuto zjištěnou hodnotu můţeme povaţovat za
překvapující.
Graf č. 9a – pedagogové

Graf č. 9b – nepedagogové

Motivační pohovory
Motivační pohovory slouţí ke zpětné vazbě zaměstnanců. Během nich se dozvídají, co
od nich ředitelka očekává a zároveň se dozvědí, jak je hodnocena jejich práce. Během
motivačních pohovorů je i dostatek prostoru pro vyjádření zaměstnance. Jak časté jsou
motivační pohovory v mateřské škole z pohledu zaměstnanců, zjistíme z grafů.
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Graf č. 10a – pedagogové

Graf č. 10b – nepedagogové

U získaných hodnot můţeme sledovat, ţe dle zaměstnanců realizuje ředitelka
motivační pohovory častěji s pedagogickými zaměstnanci. To je znatelné především u pořadí
3, kde je rozdíl 10% ve prospěch pedagogů. Zároveň rozdíl u pořadí 5 je 11%, coţ potvrzuje
méně časté motivační pohovory s nepedagogy. Motivační pohovory by měly být ředitelkou
realizovány ve stejné míře u obou skupin. Pokud tomu tak není, můţe docházet k pocitu
méněcennosti nepedagogických zaměstnanců. Na frekvenci a rozdílné hodnoty se opět
zeptáme ředitelek.
Právní předpisy
Znalost právních předpisů je důleţitou součástí práce. Sami zaměstnanci by se o
novinky z oblasti práva měli zajímat. Avšak pro správný chod školy v oblasti práva by měla
informovat zaměstnance s novými právními předpisy ředitelka. Právní předpisy se nemění tak
často, je tedy pravděpodobné, ţe tento obsah komunikace nebude mezi prvními v pořadí.
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Graf č. 11a – pedagogové

Graf č. 11b – nepedagogové

Hodnoty pořadí se výrazněji liší pouze u pořadí 3, kdy o 10% vyšší hodnota se
vyskytuje u pedagogů. Tím pádem tomu odpovídá opačná hodnota u pořadí 5, kdy toto pořadí
uvedlo 21% nepedagogů, zatímco pedagogů toto pořadí uvedlo 12. Ostatní hodnoty jsou
vyrovnané.
Jiné
Jako jiný obsah komunikace s ředitelkou mateřské školy uvedlo pouze 8%
nepedagogů obsah obecný, přátelské rozhovory, soukromí. Tyto údaje vypovídají o
neformální komunikaci na pracovišti. Pedagogové v zastoupení 11% uvedli navíc komunikaci
s obsahem omluvy dětí, osobní, přátelské rozhovory, krouţky, akce MŠ, pomluvy. Z důvodu
nízkého výskytu odpovědí graf není uveden. Pořadí je moţné lépe vyčíst z Tabulky č. 3a a
Tabulky č. 3b. Dále z nízkého procenta vyuţití odpovědi - jiné vyplývá, ţe předchozí
moţnosti této otázky byly vystihující.

54

10.1.4 Otázka č. 4 – Jste spokojen(a) s formami komunikace, frekvencí komunikace,
obsahem komunikace?

U této otázky si respondenti vybírali z odpovědí ano a ne. Pokud uvedli ne, měli uvést
formu, frekvenci, obsah komunikace, který by jim vyhovoval. Níţe je uvedena četnost
odpovědí obou skupin opět v procentech.

Spokojenost s formami komunikace
Graf č. 12a – pedagogové

Graf č. 12b – nepedagogové

Odpovědi obou skupin se shodují, rozdíl je pouze 1%. Pro ředitelky mateřských škol
je pozitivní zpětná vazba, ţe jsou zaměstnanci spokojeni s formami komunikace, které
realizují. Jako doporučení jsou uvedeny návrhy zaměstnanců, které by vedli ještě k lepší
spokojenosti.
Ze skupiny pedagogů bylo uvedeno:
-

„více osobní komunikace

-

informace pro celý kolektiv – je náročné se sejít

-

méně rozhovorů ze soukromí, ţádné pomluvy

-

více motivující a povzbudivé komunikace
55

-

informace stačí říct jednou, ne dvacetkrát.“

Ze skupiny nepedagogů nebyl uveden jediný důvod, který by pomohl k lepší spokojenosti
s formami komunikace.
Některé odpovědi by bylo moţné zařadit do jiné kategorie doporučení. Jsou zde
uvedeny z důvodu, protoţe se jedná o přesnou interpretaci z vyplněných dotazníků.
Spokojenost s frekvencí komunikace
Graf č. 13a – pedagogové

Graf č. 13b – nepedagogové

Spokojenost s frekvencí komunikace hodnotí obě strany opět téměř stejně. Dokonce
100% nepedagogických zaměstnanců je s frekvencí komunikace spokojeno. Proto byla
doporučení od zaměstnanců uvedena pouze od pedagogů, jsou to:
-

„potřebné věci ředitelka neprobírá, jiné opakuje nesčitelněkrát

-

méně porad.“
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Spokojenost s obsahem komunikace
Graf č. 14a – pedagogové

Graf č. 14b – nepedagogové

Ve srovnání s ostatními poloţkami této otázky je u spokojenosti s obsahem
komunikace nízký, ale přesto nejvyšší rozdíl a to 3%. O 3% více nepedagogů není spokojeno
s obsahem komunikace ředitelky. 3% nespokojenost pedagogů a 6% nespokojenost
nepedagogů není pro ředitelky nijak extrémně znepokojující. I přesto je uvedeno doporučení
obsahu, který uvedli pedagogové:
-

„více hodnocení, aktuality z MŠMT, novinky k předškolnímu vzdělávání

-

nepomlouvání, řešení problémů s dotyčnou osobou, ne s ostatními

-

řešit pouze pracovní záleţitosti

-

jasné, stručné informace, dostatek informací ke splnění úkolu.“

Nepedagogové uvádí tato doporučení:
-

„více se o nás zajímat

-

více řešit organizaci ŠJ

-

hlavně pracovní

-

pouze pracovní.“
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10.1.5 Otázka č. 5 – Komunikace ředitelky školy je nejčastěji jednosměrná nebo
obousměrná?
Další otázka byla zaměřena na zjištění, jestli komunikace ředitelky se zaměstnanci je
zaměřená jednosměrně či obousměrně. Je tím myšleno, jestli ředitelka dává zaměstnancům
prostor pro vyjádření, návrhy, názory, reakce. Nebo jestli zaměstnancům tento prostor nedává,
pouze jim předává informace a zaměstnanci nemají moţnost sebevyjádření. Jak to vidí
zaměstnanci, je uvedeno v dalším grafu.
Graf č. 15a – pedagogové

Graf č. 15b – nepedagogové

Jak zobrazuje graf, v obou případech je názor zaměstnanců téměř shodný s rozdílem
jen 2%. Ředitelky tedy dávají zaměstnancům prostor pro sebevyjádření, chtějí znát jejich
názor. To je z pohledu komunikace správné.

10.1.6 Otázka č. 6 – Komunikaci mezi Vámi a ředitelkou charakterizujete spíše jako
nařízení či dialog?
Tato otázka je obdobná otázce č. 5. Pokud je komunikace ze strany ředitelky
jednosměrná, často uţívá formu nařízení. Sama ředitelka si toto nemusí uvědomovat a nemusí
tak činit vědomě, samozřejmě jsou situace, kdy nařízení uţívá cíleně. Jak komunikaci
charakterizují zaměstnanci, je zobrazeno v grafu.
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Graf č. 16a – pedagogové

Rozdíl

je znatelný na

Graf č. 16b – nepedagogové

první

pohled.

15%

nepedagogických

zaměstnanců

charakterizovalo komunikaci ředitelky jako nařízení. Zatímco u pedagogických zaměstnanců
stejnou charakteristiku uvedli jen 2%. Z rozdílných hodnot vyplývá, ţe se nejedná o zaměření
ředitelek, které vyuţívají nařízení při své komunikaci, to by byly získané hodnoty v obou
skupinách téměř stejné, moţná i stejné. Pozorujeme tedy reálný rozdíl při komunikaci
ředitelky s pedagogy a nepedagogy. Zeptáme se ředitelek, jestli opravdu častěji pouţívají
nařízení směrem k nepedagogickým pracovníkům a pokud ano, co je důvodem.

10.1.7 Otázka č. 7 – Pozorujete či se domníváte, že ředitelka užívá rozdílné komunikace
směrem k pedagogickým a nepedagogickým zaměstnancům?
Otázka č. 7 je zaměřená na vlastní názor zaměstnanců. Respondenti mohli uvést
jakoukoliv odpověď dle svého názoru. Navíc měli uvádět důvod.
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Graf č. 17a – pedagogové

Graf č. 17b – nepedagogové

Odpovědi obou skupin se liší pouze 1%, coţ je nízká a zajímavá hodnota. Vypovídá o
tom, ţe zaměstnanci nevidí rozdíly v komunikaci ředitelky se zmiňovanými skupinami
zaměstnanců. Při komunikaci se všemi zaměstnanci stejným způsobem, je znatelná
rovnocennost zaměstnanců v oblasti komunikace. 11% pedagogů a 10% nepedagogů uvedlo
jinou odpověď neţ „ne“. Proč se se domnívají, ţe ředitelka uţívá rozdílné komunikace, je
uvedeno níţe.
Pedagogové uvedli:
-

„nepedagogům více vysvětluje proč

-

s pedagogy je více osobní

-

nemůţu posoudit

-

nepedagogů se neptá na názor

-

dle náplně práce

-

nevím

-

s nepedagogy komunikuje méně často

-

rozdílné vzdělání

-

s nepedagogy kratší porady

-

ano.“
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Nepedagogové uvedli:
-

„nevím

-

dělí vysokoškoláky a nevysokoškoláky

-

ano

-

pouze obsahem

-

nemohu posoudit.“
Zmíněné odpovědi mohou být pro ředitelky inspirativní v tom, co zaměstnanci

vnímají, na co si dát pozor. Ředitelky v rozhovoru budou uvádět, jestli ve své praxi uţívají
rozdílné komunikace s pedagogy a nepedagogy. Je-li názor zaměstnanců a ředitelek shodný či
rozdílný se dozvíme z interview.

10.1.8 Otázka č. 8 – Co byste navrhoval(a) ke zlepšení vzájemné komunikace?
Zde byl opět prostor pro volné vyjádření zaměstnanců. Otázka byla hodnocena podle
nejčastějších odpovědí na „nic“ a „jiné“. Kolik procent zaměstnanců uvedlo návrh, je uvedeno
v dalším grafu. Konkrétní návrhy jsou uvedeny dále pod grafy.
Graf č. 18a – pedagogové

Graf č. 18b – nepedagogové
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Rozdíl návrhů v procentuálním zobrazení je znatelný. Nepedagogové jsou zřejmě
s komunikací spokojeni, protoţe pouze 1% respondentů uvedlo návrh. Zatímco 14%
pedagogů uvedlo konkrétní návrh. Sečteme-li celkovou spokojenost z otázky č. 4, u obou
skupin vyjde 97%. Je tedy zajímavé, ţe 14% pedagogů a pouze 1% nepedagogů uvedlo svůj
návrh. Z těchto výsledků vyplývá, ţe pedagogové chtějí zefektivňovat komunikace
s ředitelkou a pokud mají moţnost, názor vyjádří.
Pedagogové tedy uvedli tyto návrhy:
-

„více osobního zaujetí

-

více času

-

více času na komunikaci se zaměstnanci

-

nevím

-

méně administrativy a písemné komunikace

-

s komunikací s ředitelkou není problém, ostatní nehodnotím

-

častější firemní večírky

-

lepší organizaci, méně porad, fakta

-

snaha o vzájemnou toleranci, spolupráci, pochválit, kontrolovat

-

neodkládat řešení problémů

-

častější porady

-

řešit některé věci jen ve dvojici, neřeší problém s danou osobou, pomlouvá

-

více komunikace mimo pracoviště

-

více naslouchat připomínkám, větší vnímavost k přáním

-

navštívit kurz Respektovat a být respektován – ředitelkou i zaměstnanci.“

Nepedagogové uvedli pouze jeden návrh:
-

„rozumně se domluvit a respektovat se.“
Výše uvedené návrhy jsou zobecněny ze všech zkoumaných pracovišť. Mohou

managementu školy slouţit jako inspirace či k zamyšlení. Návrhy zaměstnanců budou
předány a konzultovány s ředitelkami těch škol, kterých se týkají.

10.2 Shrnutí výsledků dotazníků
Z pohledu zaměstnanců nyní celkově a stručně zhodnotíme výsledky dotazníků.
Největší rozdíly byly zaznamenány ve vzdělání, je to zajímavý faktor, ale nebudeme se na něj
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dále více zaměřovat, neukázalo se, ţe by vzdělání zaměstnanci vnímali jako důvod k rozdílné
komunikaci. Rozdíly, které byly zjištěny, se projevily u komunikace formou porad, které se
častěji konají s pedagogickými zaměstnanci. Také oběţníky jsou častější formou komunikace
s pedagogy.
Rozdílný byl i obsah komunikace, kdy informace týkající se práce zaměstnanců jsou
s hodnotou 76% na prvním pořadí častější u nepedagogů, u pedagogů je to 62%. I stíţnosti,
organizační záleţitosti, motivační pohovory řeší ředitelka více s pedagogy. O 3% více
nepedagogických zaměstnanců je nespokojených s obsahem komunikace.
Podobné hodnoty byly zjištěny u komunikace prostřednictvím emailu, která je téměř
na stejné hodnotě u obou skupin. V zanedbatelné míře vyšší hodnoty se vyskytly u pedagogů.
Potřeba elektronické komunikace s nepedagogy je minimální. Pouhým rozdílem 3% byla také
zastoupena jako nejčastější komunikace denní. Je to malý rozdíl, odpovědi jsou opět téměř
shodné. Vyrovnaný obsah komunikace je také v oblasti právních předpisů. Stejnou výpovědní
hodnotu mají výsledky o jednosměrné a obousměrné komunikaci. Zanedbatelný a minimální
rozdíl je ve spokojenosti s komunikací. Spokojeni s druhy a frekvencí komunikace jsou obě
skupiny respondentů. Také podobná hodnota se vyskytuje v odpovědích, jestli zaměstnanci
pozorují nějaký rozdíl v komunikaci ředitelky s pedagogickými a nepedagogickými
zaměstnanci. Hodnota, kdy zaměstnanci vnímají nějaký rozdíl, se v obou skupinách pohybuje
okolo 10%. Není to vysoká hodnota, takţe je moţné říci, ţe zaměstnanci nepozorují ţádné
výrazné rozdíly.
Nejvýraznější rozdíly se vyskytly u otázky č. 6 a č. 8. 15% nepedagogických
zaměstnanců vnímá komunikaci ředitelky jako nařízení, zatímco pouze 2% pedagogických
zaměstnanců vnímá komunikaci ředitelky jako nařízení. Tvrzení zaměstnanců je porovnáno
s tvrzeními ředitelek mateřských škol. V součtu hodnot otázky č. 4 dosáhla spokojenost obou
skupin stejného výsledku a to 97%. Avšak i přesto uvedlo 14% pedagogů nějaké doporučení,
nepedagogů uvedlo doporučení jediné procento. Tento výsledek je zajímavý.

10.3 Výsledky interview
Se sedmi ředitelkami mateřských škol bylo realizováno interview, během kterého bylo
poloţeno a zodpovězeno 8 otázek. Všechny otázky byly otevřené, pouze byly rozděleny na
odpovědi týkající se pedagogických a nepedagogických zaměstnanců. V této části jsou
uvedeny otázky a pod nimi odpovědi ředitelek, které jsou očíslovány podle čísla školy, ve
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které byl proveden výzkum metodou dotazníků. Školy jsou očíslovány z toho důvodu, aby
zůstaly v anonymitě. Tučně označené odpovědi v otázkách č. 1 – 6, znamenají, ţe odpověď
ředitelky byla v případě pedagogických a nepedagogických zaměstnanců stejná nebo se jen
lišila tak, ţe byl rozdíl zanedbatelný, význam zůstal stále stejný. V otázce č. 7 jsou
zvýrazněné odpovědi, kdy ředitelky nevidí ţádný rozdíl v komunikaci s pedagogy a
nepedagogy. Otázka č. 8 má tučně označené odpovědi, ve kterých ředitelky uvedly, ţe řeší
nějakou problematiku v komunikaci se zaměstnanci. V některých případech uvedly ředitelky
jako odpověď, ţe je to stejné, pro větší přehlednost byla odpověď vypsána znovu.

10.3.1 Otázka č. 1 - Jakou formu komunikace nejčastěji využíváte? Proč?
a) s pedagogickými zaměstnanci:
Škola č. 23: „Individuální formou rozhovorů. Je jednoduchá, přímo se domlouváme.“
Škola č. 2: „Osobní kontakt, porada. Na poradě ty záležitosti, kdy chci znát názor všech.“
Škola č. 7: „Osobní kontakt, rozhovor. Je to efektivní, vím, že jsem jim řekla danou
informaci.“
Škola č. 5: „Individuální rozhovory. Je to přímý kontakt, vzájemně se ptáme a domlouváme.“
Škola č. 22: „Přímá,

osobní.

Internet

a

písemnou

nepoužívám.

Chci,

aby

se

komunikovalo oboustranně a neprodleně, když je to potřeba.“
Škola č. 21: „Osobní komunikace, brainstorming. Chci, aby zaměstnanci měli pocit, že
spolurozhodují.“
Škola č. 10:

„Verbální, porady, neformální komunikace. Během verbální komunikace

dochází ke zpětné vazbě mé i zaměstnanců.“
b) s nepedagogickými zaměstnanci:
Škola č. 23: „Individuální formou rozhovorů. Je jednoduchá, přímo se domlouváme.“
Škola č. 2: „Přímý kontakt, osobní. Probrat potřebné věci osobně je nejefektivnější.“
Škola č. 7: „Osobní kontakt, rozhovor. Je to efektivní, vím, že jsem jim řekla danou
informaci.“
Škola č. 5: „Porady. Chci komunikovat se všemi najednou.“
Škola č. 22: „Přímá, osobní. Internet a písemnou nepoužívám. Chci, aby se komunikovalo
oboustranně a neprodleně, když je to potřeba.“
Škola č. 21: „Osobní komunikace, brainstorming. Chci, aby zaměstnanci měli pocit, že
spolurozhodují.“
Škola č. 10: „Společná setkání k organizačním záležitostem, méně formální. Domlouváme se
společně.“
64

Pět ředitelek uvedlo stejnou odpověď pro obě skupiny, u ostatních se odpovědi lišily.
Kdyţ shrneme všechny odpovědi, nejčastěji uţívanou formou komunikace s oběma
skupinami jsou individuální rozhovory. Podle ředitelek je to komunikace nejvíce efektivní,
jednoduchá, s okamţitou zpětnou vazbou. Zbylé dvě ředitelky volí ke komunikaci
s nepedagogickými zaměstnanci poradu a společná setkání z toho důvodu, ţe chtějí
komunikovat se všemi nepedagogy současně.

10.3.2 Otázka č. 2 - Jak často s nimi komunikujete?
a) s pedagogickými zaměstnanci:
Škola č. 23: „Dle potřeby.“
Škola č. 2: „Týdně na krátké poradě, jinak dle potřeby.“
Škola č. 7: „Minimálně dvakrát týdně, zakládám si na tom.“
Škola č. 5: „Denně.“
Škola č. 22: „Každý den.“
Škola č. 21: „Denně.“
Škola č. 10: „Denně.“
b) s nepedagogickými zaměstnanci:
Škola č. 23: „Dle potřeby.“
Škola č. 2: „2x týdně ústně, řešíme více problémů než s pedagogy. Pedagogové jednají víc
samostatně.“
Škola č. 7: „Denně. Z důvodu potřeby neustálé konzultace.“
Škola č. 5: „Dle potřeby.“
Škola č. 22: „Každý den.“
Škola č. 21: „Denně.“
Škola č. 10:„Méně často než s pedagogy, vím o tom, snažím se, aby to bylo vyrovnané.
Momentálně několikrát v týdnu.“
U této otázky uvedly tři ředitelky shodnou odpověď u obou skupin. Denně komunikují
ředitelky s pedagogy ve 4 případech, s nepedagogy ve 3. Dále se vyskytly odpovědi dle
potřeby, 1x, 2x, a několikrát týdně. Po zhodnocení všech odpovědí dochází k mírným
rozdílům ve frekvenci komunikace mezi pedagogy a nepedagogy z pohledu ředitelek.
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10.3.3 Otázka č. 3 - Jaký je nejčastější obsah komunikace?
a) s pedagogickými zaměstnanci:
Škola č. 23: „Organizace, problémy, i s rodiči, s dětmi, ne osobní věci.“
Škola č. 2: „Pracovní záležitosti – děti, služby, chod třídy.“
Škola č. 7: „Provozně pracovní, i osobní.“
Škola č. 5: „Organizační záležitosti týkající se chodu školy.“
Škola č. 22: „Hodnocení, kázeň dětí, plány akcí.“
Škola č. 21: „Organizační věci. Poté řešíme konkrétní prací s dětmi, především metodiku.“
Škola č. 10: „Provozní záležitosti, problematiku dětí a rodičů.“
b) s nepedagogickými zaměstnanci:
Škola č. 23: „Organizační záležitosti.“
Škola č. 2: „Chod kuchyně, stavy skladů.“
Škola č. 7: „Jsme jako rodina. Řešíme, jestli něco neschází, nepotřebují něco, celkově
takové organizační záležitosti.“
Škola č. 5: „Záležitosti týkající se provozu. Úklid, změny ve stravování.“
Škola č. 22: „Provoz školy, povinnosti pracovníků.“
Škola č. 21: „Organizační věci.“
Škola č. 10: „Provozní informace. S kuchařkami pak složení jídel, alergie dětí.“
Nejčastějším obsahem jsou organizační záleţitosti a to u obou skupin. Navíc 5
ředitelek uvedlo totoţnou odpověď v obou případech. 2 ředitelky vidí rozdíl v obsahu, který
se týká dětí, ten řeší s pedagogy. Souhrnem v obsahu komunikace s pedagogy a nepedagogy
nevidí ředitelky velký rozdíl.

10.3.4 Otázka č. 4 - Jak reagujete či řešíte stížnosti zaměstnanců?
a) s pedagogickými zaměstnanci:
Škola č. 23: „Dávám doporučení, vyslechnu.“
Škola č. 2: „Hledáme společné řešení. Vytvářím pocit sounáležitosti se školou.“
Škola č. 7: „Dokud to jde, řeší je samostatně.“
Škola č. 5: „Chci znát jejich návrh řešení.“
Škola č. 22: „Chci po nich hned všechno řešit, vlastní návrhy.“
Škola č. 21: „Zajímám se o názor druhé strany, poté řeším vzniklou situaci.“
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Škola č. 10: „Vyslyším je, ale nesmí chodit 5x týdně, pouze vážné informace, to pak vždy
vyslechnu a poradím.“
b) s nepedagogickými zaměstnanci:
Škola č. 23: „Většinou neřeším, pokud nejsou zásadní. Stěžují si na něco neustále.“
Škola č. 2: „Navrhnu řešení.“
Škola č. 7: „Diskutujeme, domlouváme se. Potřebují přesnější vedení.“
Škola č. 5: „Vyslechnu si argumenty, poté dám návrh k řešení.“
Škola č. 22: „Chci po nich hned všechno řešit, vlastní návrhy.“
Škola č. 21: „Zajímám se o názor druhé strany, poté řeším vzniklou situaci. Provozní
zaměstnanci jsou stejně důležití, jako pedagogové, ale málokdo si to
uvědomuje.“
Škola č. 10:„Vyslyším je, ale nesmí chodit 5x týdně, pouze vážné informace, to pak vždy
vyslechnu a poradím.“
V tomto případě 3 ředitelky uvedly stejnou odpověď, tyto ředitelky řeší stíţnosti
zaměstnanců stejným způsobem. Ovšem zbylé čtyři ředitelky řeší stíţnosti rozdílně,
pedagogům dávají více volného prostoru, chtějí znát jejich návrhy řešení, nepedagogům
dávají doporučení, návrhy. Některé ředitelky řeší stíţnosti samy.

10.3.5 Otázka č. 5 - Jak často realizujete motivační pohovory?
a) s pedagogickými zaměstnanci
Škola č. 23: „1x ročně.“
Škola č. 2: „2x ročně.“
Škola č. 7: „Čtvrtletně.“
Škola č. 5: „1x ročně.“
Škola č. 22: „Při jakékoliv změně, při problému, chci je namotivovat.“
Škola č. 21: „1x měsíčně, krátké zhodnocení.“
Škola č. 10: „1x měsíčně na poradě, individuálně 1y za půl roku.“
b) s nepedagogickými zaměstnanci
Škola č. 23: „1x ročně.“
Škola č. 2: „1x ročně.“
Škola č. 7: „Každý měsíc.“
Škola č. 5: „1x ročně.“
Škola č. 22: „Při jakékoliv změně, při problému, chci je namotivovat.“
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Škola č. 21: „1x za čtvrtletí.“
Škola č. 10: „Motivační pohovor dle potřeby, a to v okamžiku zjištěných nesrovnalostí. Když
fungují, chválím, větší podpora když nastávají zádrhely.“
Motivační pohovory realizují ředitelky stejně často s pedagogy a nepedagogy pouze ve
3 případech. Jinak se hodnoty liší. Ve výsledku všech odpovědí realizují ředitelky motivační
pohovory častěji s pedagogy.

10.3.6 Otázka č. 6 - Komunikaci se zaměstnanci charakterizujete jako nařízení nebo
dialog?
a) s pedagogickými zaměstnanci
Škola č. 23: „Dialog.“
Škola č. 2: „Dialog.“
Škola č. 7: „Dialog, když to k ničemu nevede, tak nařízení. Nechávám dostatek prostoru
pro dohady zaměstnanců mezi sebou.“
Škola č. 5: „Dialog.“
Škola č. 22: „Dialog.“
Škola č. 21: „Dialog, druhá fáze nařízení, snažíme se domluvit.“
Škola č. 10: „Dialog, pokud nejde, tak nařízení.“
b) s nepedagogickými zaměstnanci
Škola č. 23: „Dialog.“
Škola č. 2: „Dialog.“
Škola č. 7: „Dialog, když to k ničemu nevede, tak nařízení. Nechávám dostatek prostoru
pro dohady zaměstnanců mezi sebou.“
Škola č. 5: „Dialog.“
Škola č. 22: „Dialog.“
Škola č. 21: „Dialog, druhá fáze nařízení, snažíme se domluvit.“
Škola č. 10: „Dialog, pokud nejde, tak nařízení.“
U této otázky byly všechny odpovědi shodné. Všechny ředitelky charakterizují
komunikaci jako dialog. Nařízení vyuţijí 3 ředitelky aţ poté, kdy nebyl efektivní dialog.
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10.3.7 Otázka č. 7 - Vidíte nějaké rozdíly v komunikaci s pedagogickými a
nepedagogickými zaměstnanci? Jaké?
Škola č. 23: „Žádné rozdíly.“
Škola č. 2: „S pedagogy je přátelštější, s nepedagogy je ráznější.“
Škola č. 7: „Nevidím, máme skvělý vztah, respektuji práci každého.“
Škola č. 5: „Nepedagogové často vše negují, jakékoliv inovace, občas jim musím něco
nařídit.“
Škola č. 22: „Ano, na provozní zaměstnance musím mluvit nekomplikovaně, nesložitě, dávat
jim jasné informace, takové „lidové“.“
Škola č. 21:

„Ne, musí pracovat a fungovat všichni tak, jak mají. Je jedno, jestli je to

pedagog nebo nepedagog. Nejde říct, že jsi jen uklízečka, nehodnotím podle
funkce.“
Škola č. 10: „Ano, obsah problémů, s pedagogy mluvím více. Komunikace je s nimi více
různorodá, vnitřně pro mě významnější.“

3 ředitelky mateřské školy neshledávají ţádné rozdíly v komunikaci s pedagogy a
nepedagogy. Ze zbylých odpovědí vyplývá, ţe komunikace s nepedagogy musí být konkrétní,
s přesnými informacemi, neochotně přijímají inovace. Dokonce jedna ředitelka uvádí, ţe
komunikace s pedagogy je pro ni významnější.

10.3.8 Otázka č. 8 - Řešíte v současné době nějaké problémy či nedostatky v komunikaci
se zaměstnanci?
Škola č. 23: „Ne, vyhovuje mi.“
Škola č. 2: „Ne.“
Škola č. 7: „Ano, nepohodli se pedagogové mezi sebou, já jako ředitelka musím
rozhodnout, nezavděčím se všem.“
Škola č. 5: „Ne.“
Škola č. 22: „Naprosto mi vyhovuje, jsme školka bez dveří!“
Škola č. 21: „Nemám problém.“
Škola č. 10: „Chci více zapracovat na tom, aby pedagogové a nepedagogové spolu mluvili
více, propojit obě skupiny.“
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V 5-i případech ředitelky neřeší ţádné problémy či nedostatky v komunikaci se
zaměstnanci, navíc uvádí, ţe jim komunikace vyhovuje. Jedna ředitelka řeší problém
v komunikaci mezi jednotlivými pedagogy a jedna ředitelka má dlouhodobý cíl, aby propojila
komunikaci mezi pedagogy a nepedagogy, aby více komunikovali mezi sebou.

10.4 Shrnutí výsledků interview
Z uskutečněných interview bylo zjištěno, ţe z pohledu ředitelek mateřských škol
dochází k rozdílům v komunikaci s pedagogickými a nepedagogickými zaměstnanci. A to
zejména v oblasti řešení problémů, kdy ředitelky dávají pedagogům více prostoru pro vlastní
řešení a návrhy. Dále je rozdíl v tom, jak často realizují ředitelky motivační pohovory.
Z výsledků vyplynulo, ţe motivační pohovory realizují častěji s pedagogy. Jak jiţ bylo
zmíněno, motivační pohovory měly být realizovány ve stejné míře pro všechny zaměstnance.
Je důleţité, aby zaměstnanci měli pocit rovnosti, aby nevznikal pocit, ţe ředitelka nějakou
skupinu zaměstnanců preferuje. Zajímavý je výsledek, kdy všechny ředitelky uvedly, ţe svou
komunikaci charakterizují jako dialog.

10.5 Srovnání výsledků dotazníků a interview
V této části práce jsou srovnány zjištěné výsledky z dotazníků od zaměstnanců
s výsledky interview, které proběhly s ředitelkami.
Jak obě skupiny zaměstnanců, tak ředitelky uvedly jako nejčastější formu komunikace
individuální rozhovory. Jak jiţ bylo několikrát zmíněno, tato forma je efektivní, přímá,
poskytuje okamţitou zpětnou vazbu. Denně, to byla nejčastější odpověď pedagogů i
nepedagogů na to, jak často s nimi ředitelka komunikuje. Tento výsledek byl potvrzen i
ředitelkami, avšak ředitelky přiznávají, ţe s nepedagogickými zaměstnanci komunikují o něco
méně neţ s pedagogickými zaměstnanci. Jednotně se ředitelky shodly, ţe se všemi
zaměstnanci, s oběma skupinami nejčastěji probírají organizační záleţitosti. Obsah
organizačních záleţitostí se jiţ liší, vychází z náplně práce jednotlivých zaměstnanců.
Nepedagogové i pedagogové uvedli, ţe s nimi ředitelka řeší více informace týkající se přímo
jejich práce.
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Co se týče stíţností, z dotazníků vyšlo, ţe stíţnosti ředitelky řeší více s pedagogy.
Ředitelky se snaţí o řešení stíţností s jednotlivými skupinami zaměstnanců stejně, avšak
způsob řešení se liší. Výsledky u motivačních pohovorů byly opět shodné z pohledu
zaměstnanců i ředitelek. Rozdíl nastal v tom, jak komunikaci charakterizují ředitelky a
zaměstnanci, jestli jako dialog či nařízení. Zatímco ředitelky vţdy vyuţívají dialog, zejména
nepedagogové to tak nevnímali. Důvodem můţe být to, ţe ředitelky uvedly, ţe pokud forma
dialogu nevedla k úspěchu, zvolily formu nařízení. Z pohledu zaměstnanců je pak konečné
řešení v podobě nařízení. Kolem deseti procent u kaţdé skupiny zaměstnanců bylo uvedeno,
ţe se domnívají, ţe komunikace ředitelky je s pedagogy a nepedagogy rozdílná. Jiţ bylo
řečeno, ţe to není znepokojující číslo. Je ale zajímavé, ţe samy ředitelky uvádějí, ţe rozdíl
v komunikaci vnímají. A to především ve formulaci sdělované informace.

10.6 Srovnání výsledků jednotlivých škol z dotazníků a interview
V této části jsou srovnány výsledky vţdy z jedné konkrétní školy. A to opět s výsledky
z interview a dotazníky zaměstnanců. Z těchto výsledků se dozvíme, jestli ředitelky i
zaměstnanci vnímají komunikaci mezi sebou stejně nebo dochází k nějakým rozdílům. Školy
jsou seřazeny podle pořadí, v jakém jsem realizovala interview.
Škola č. 23
Všichni zaměstnanci i ředitelka uvedli, ţe nejčastější formou komunikace jsou
individuální rozhovory.
Obsah komunikace je u obou skupin zaměstnanců na prvním místě zaměřen na
informace týkající se přímo práce zaměstnanců. Ředitelka uvádí, ţe se zaměstnanci nejčastěji
řeší organizační záleţitosti, to jak nejlépe zajistit provoz školy, potřebné změny, změny
sluţeb, kvalitu úklidu apod. Je velmi zajímavé, ţe zaměstnanci poloţku organizační změny
uvedli aţ na poslední místo. Ředitelka se na mé upozornění nad tímto pozastavila a uvedla, ţe
s tímto vyjádřením zaměstnanců nesouhlasí. Napadl ji důvod a to ten, ţe organizační
záleţitosti řeší sama a zaměstnancům je pouze oznamuje, avšak organizační změny se dějí
několikrát v týdnu, ţe si nedovede představit, jak mohli zaměstnanci organizaci dát na
poslední pořadí.

71

Jak často komunikuje ředitelka se svými zaměstnanci, uvedli všichni zaměstnanci
denně. Ředitelka uvádí dle potřeby. Po seznámení s tímto výsledkem ředitelka školy uvedla,
ţe ano, ţe je to dle potřeby, ale vlastně i denně, v některých situacích i několikrát denně.
Navíc říká, ţe komunikace s některými zaměstnanci probíhá i jako neformální.
Frekvenci motivačních pohovorů zařadili zaměstnanci na pořadí 4, coţ odpovídá
odpovědím ředitelky, ţe motivační pohovory realizuje 1x ročně. Je tedy nepochopitelné
zjištění, ţe na pořadí 5 jsou organizační změny. To by je ředitelka z pohledů zaměstnanců
s nimi neřešila vůbec ţádné organizační změny.
Všichni respondenti vyjádřili 100% spokojenost s komunikací, také ředitelka uvedla,
ţe jí komunikace se zaměstnanci vyhovuje.
Zároveň opět všichni včetně ředitelky charakterizovali komunikaci jako dialog a navíc
ani jeden respondent nepozoruje rozdíly v komunikaci s pedagogickými a nepedagogickými
zaměstnanci.
Celkově můţeme říci, ţe v této škole se názory zaměstnanců shodují s tím, jak
ředitelka svou komunikaci se zaměstnanci popisuje a realizuje. Malou výjimku tvoří pouze
obsah komunikace. V této škole není rozdíl v komunikaci s pedagogy a nepedagogy S tímto
výsledkem souhlasí i ředitelka školy.
Škola č. 2
Ve výzkumu u druhé školy bylo zjištěno, ţe jako nejčastější formu komunikace uvedli
pedagogové jednoznačně individuální rozhovory. Tento výsledek souhlasí s odpovědí
ředitelky. Na druhém pořadí uvedli pedagogové porady, i tuto odpověď uvedla ředitelka.
Porady ředitelka pouţívá, kdyţ chce znát názor všech zaměstnanců. Nepedagogové neuvedli
individuální rozhovory na prvním pořadí, i kdyţ se tato odpověď vyskytovala nejčastěji, dále
byly uvedeny hodnoty 2 a 3. Tito respondenti pak uvedli jako častější komunikaci formou
porad. Ředitelka uvedla, ţe s nepedagogy uţívá přímý kontakt a to jednotlivě se zaměstnanci.
V tomto případě tedy dochází k lehce odlišnému názoru z pohledu nepedagogických
zaměstnanců.
Ředitelka uvedla, ţe s pedagogy komunikuje 1x týdně se všemi na krátké poradě, jinak
dle potřeby. Pedagogové uvedli, ţe s nimi komunikuje ředitelka nejvíce denně, také byly
odpovědi dle potřeby, 3x týdně. Jen v jednom případě uvedl pedagog 1x týdně na poradě.
V odpovědi týkající se frekvence porad se odpovědi neshodují. Jinak jsou skoro shodné.
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Nepedagogové uvedli, ţe s nimi ředitelka komunikuje denně a dle potřeby, ředitelka uvedla,
ţe s nepedagogy komunikuje 2x týdně, ţe s nimi řeší více problémů neţ s pedagogy.
Problémy se týkají kvality úklidu a chodu kuchyně. Frekvenci komunikace hodnotíme u
nepedagogů jako shodnou s názorem ředitelky.
U obsahu dochází ke shodě všech zaměstnanců s ředitelkou. U pedagogů jsou to
informace týkající se práce a u nepedagogů organizační změny. Tyto odpovědi uvedla i
ředitelka.
Stíţnosti z pohledu nepedagogických zaměstnanců jsou na 3-4 pořadí. Ředitelka
uvedla, ţe se zabývá více stíţnostmi nepedagogů, dává jim návrhy k řešení. Zatímco
pedagogy nechává řešit situace samostatně, jsou běţně se opakující, pedagogové mají
zkušenost, jsou flexibilnější neţ nepedagogové. Z tohoto vyplývá, proč pedagogové uvedli
stíţnosti aţ na pořadí 6. Pokud ředitelka řeší stíţnosti s pedagogy, činí tak hledáním
společných řešení.
Motivační pohovory ohodnotily obě skupiny součtem na pořadí 4. Ředitelka ale
uvedla, ţe s pedagogy probíhají motivační pohovory 2x ročně a s nepedagogy jen 1x ročně.
V tuto chvíli by se mělo pořadí lišit.
U obou skupin charakterizovala ředitelka komunikaci jako dialog. S tím souhlasí i
pedagogové, avšak dva z pěti nepedagogů charakterizovali komunikaci ředitelky jako
nařízení. Ředitelka řekla, ţe všem dává prostor se vyjádřit, ţe s touto odpovědí nepedagogů
nesouhlasí, ale ţe se nad ní zamyslí.
Ani jeden zaměstnanec nepozoruje rozdíly v komunikaci ředitelky s pedagogy a
nepedagogy. Pouze ředitelka si uvědomuje, ţe s pedagogy má přátelštější vztah a
s nepedagogy komunikuje rázněji. Shodly jsme se, ţe z tohoto důvodu vnímají nepedagogové
komunikaci ředitelky jako nařízení.
Zaměstnanci nenavrhly ţádné zlepšení v komunikaci, spokojenost s komunikací byla
100%. Ani ředitelka nejprve neuvedla ţádný nedostatek či problém, ale po seznámení
s výsledky, jak vnímají zaměstnanci školy její komunikaci směrem k nim, uvedla, ţe se bude
snaţit o to, aby zaměstnanci nevnímali rozdíl.
Výsledky výzkumu v této škole byly pro ředitelku přínosné. Aţ na malé výchylky
vnímají komunikaci zaměstnanci i ředitelka stejně. Rozdíl je ve vnímání dialogu a nařízení.
Komunikace se liší v obsahu. Ředitelka v závěru přiznává, ţe v komunikaci mezi
zmiňovanými skupinami zaměstnanců je trochu rozdíl, komunikaci s pedagogy uvádí jako
„pozitivnější“.
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Škola č. 7
Ředitelka této školy preferuje při komunikaci se zaměstnanci osobní kontakt a to
formou rozhovoru. Nedělá v tomto rozdíly. Tento výsledek vyšel i z pohledu zaměstnanců.
Obě skupiny uvedly, ţe s nimi ředitelka komunikuje denně. Avšak ředitelka uvádí, ţe
s nepedagogy opravdu komunikuje denně, ale s pedagogy minimálně dvakrát týdně. Ví, ţe
s pedagogy komunikuje méně. Ale pedagogové to takto nevnímají.
Co se týče obsahu komunikace, uvádí ředitelka obsah komunikace s pedagogy jako
provozně pracovní, i osobní. Toto přesně souhlasí s výsledky dotazníků pedagogů. U
nepedagogů jsou to organizační záleţitosti, co chybí, co potřebují. Navíc ředitelka řekla, ţe
s nepedagogy jsou jako rodina, ţe se znají i 20 let. Nepedagogové uvedli jednoznačně na
první pořadí informace týkající se pracovní náplně.
Ředitelka uvádí, ţe dokud to jde, nechává pedagogy řešit stíţnosti samostatně.
S nepedagogy diskutuje a domlouvá se. Coţ je i důvodem častější komunikace s nepedagogy.
Z dotazníků vyplynulo, ţe s pedagogy řeší stíţnosti ředitelka o něco častěji, avšak ředitelka to
vidí jinak. Dochází tedy k rozdílnému pohledu.
Motivační pohovory realizuje ředitelka jednoznačně častěji s nepedagogy a to kaţdý
měsíc, s pedagogy je to pouze čtvrtletně. V tomto případě z dotazníků vyšlo, ţe motivační
pohovory jsou častější s pedagogy a to výrazně. Nepedagogové uvedli motivační pohovory
nejčastěji aţ na poslední pořadí. Ředitelku toto zjištění udivilo a byla z něj zklamaná, protoţe
se na nepedagogické zaměstnance hodně zaměřuje.
Dialog uvedla ředitelka i všichni zaměstnanci. Ředitelka uţívá nařízení aţ poté, co
dialog nevedl k výsledku.
Zaměstnanci a také ředitelka uvedli, ţe nevidí rozdíly v komunikaci. Ředitelka uvedla,
ţe respektuje práci kaţdého. A pedagogové navíc uvedli, ţe jsou s komunikací ředitelky
spokojeni, ţe komunikace je profesionální.
Pedagogové by chtěli, aby si ředitelka udělala na komunikaci s nimi více času.
Nepedagogové neuvedli nic. Navíc ředitelka řeší situaci, kdy se pedagogové nepohodnou
mezi sebou a ona musí rozhodnout a v tu chvíli se nemůţe zavděčit všem.
Je zajímavé, ţe v této škole se ředitelka více zaměřuje na komunikaci s nepedagogy.
Komunikuje s nimi častěji, více s nimi řeší vzniklé situace. Sama říká, ţe je to z důvodu, ţe
jsou jako rodina, ţe je komunikace s nepedagogy hodně osobní. O to zajímavější je, ţe
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zaměstnanci mají rozdílný názor. Z dotazníků nevyplynulo, ţe by zaměstnanci vnímali
komunikaci jako rozdílnou.
Škola č. 5
Nejčastější formou komunikace jsou dle ředitelky individuální rozhovory s pedagogy a
porady s nepedagogy. Tato odpověď souhlasí s dotazníky.
Ředitelka komunikuje s pedagogy denně a nepedagogy dle potřeby. Toto opět vyplývá
i z dotazníků.
Nejčastější obsah komunikace z pohledu ředitelky jsou s pedagogy organizační
záleţitosti týkající se chodu školy a s nepedagogy záleţitosti týkající se provozu a práce
jednotlivých zaměstnanců. Toto opět souhlasí, názory jsou stejné.
Stíţnosti řeší ředitelka rozdílně, chce znát od pedagogů návrhy řešení, nepedagogům
ale dává návrhy své vlastní. Uvádí, ţe nepedagogové raději problémy neřeší, nechtějí nad
nimi přemýšlet, proto dává své vlastní návrhy. Pedagogové řešení stíţností s ředitelkou
udávají aţ na pořadí 5, u nepedagogů je to pořadí 4. S nepedagogy řeší stíţnosti častěji. Opět
získáváme totoţnou odpověď.
Jednou za rok uskutečňuje ředitelka motivační pohovory s oběma skupinami. Je to
tedy stejně v obou případech a tuto výpovědní hodnotu mají i dotazníky.
Opět se zaměstnanci i ředitelka shodují, ţe komunikace probíhá jako dialog.
Ředitelka vidí rozdíl v komunikaci ten, ţe pokud vyţaduje nějakou změnu v práci
nepedagogů, často naráţí na negativismus, neochotu a musí sáhnout k nařízení. Pedagogové
nepozorují rozdíly, nepedagogové také ne, ale v jednom případě bylo uvedeno, ţe má
ředitelka rozdílné pohledy na věc směrem k pedagogům a nepedagogům.
Změny v komunikaci nenavrhují ani zaměstnanci ani ředitelka.
Výsledky interview a dotazníků se shodují. Ředitelka však přiznává rozdíly
v komunikaci s pedagogickými a nepedagogickými zaměstnanci.
Škola č. 22
Ředitelka vyuţívá komunikaci přímou, osobní, rozhovory, vůbec nevyuţívá email.
Uvedenou komunikaci vyuţívá proto, ţe chce komunikovat neprodleně, okamţitě, kdyţ je
něco potřeba, a to s pedagogy i nepedagogy. Ředitelka vysloveně uvádí, ţe je komunikace
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stejná. Obě skupiny zaměstnanců uvádějí, ţe ředitelka s nimi nejčastěji komunikuje formou
individuálních rozhovorů. Odpovědi jsou totoţné.
Dle potřeby je odpověď ředitelky školy na to, jak často komunikuje se svými
zaměstnanci. Totoţnou odpověď uvedli nepedagogové, pedagogové uvedli polovinu odpovědí
dle okolností a polovinu odpovědí denně. Odpovědi jsou vyhodnoceny jako stejné.
Obsahem komunikace ředitelky s pedagogy jsou hodnocení, kázeň dětí, plány akcí.
S nepedagogy jsou to provozní záleţitosti a povinnosti. Souhrnem se dá říci, ţe tyto odpovědi
můţeme klasifikovat jako záleţitosti vyplývající z pracovní náplně, na tom jsme se
s ředitelkou shodly. Proto je moţné opět uvést, ţe v této otázce jsou shodné odpovědi.
V obou případech odpovídá ředitelka na otázku ohledně stíţností opět stejně. Chce po
zaměstnancích, aby hned všechno řešili a dávali vlastní návrhy. Obě skupiny daly stíţnostem
pořadí tři. Odpovědi jsou i v tomto případě stejné.
Během motivačních pohovorů sděluje ředitelka taktně, co se jí nelíbí. Motivační
pohovory vyuţívá s pedagogy i nepedagogy v případech, kdy dochází k nějaké změně či řeší
nějaký problém. Takţe záleţí na tom, kolik problematických situací ředitelka řeší. Po
zamyšlení sděluje, ţe o něco častěji je to s pedagogy. Toto tvrzení vyšlo i z dotazníků.
I v této škole se všichni 100% shodli, ţe komunikace probíhá jako dialog.
Zaměstnanci nevidí ţádné rozdíly v komunikaci ředitelky s pedagogickými a
nepedagogickými zaměstnanci. Ředitelka s tímto názorem nesouhlasí. Uvádí a ví, ţe
s nepedagogy komunikuje jinak a to v tom smyslu, ţe s provozními zaměstnanci komunikuje
nekomplikovaně, nesloţitě, podává jim jasné informace, takové „lidové“.
Změny v komunikaci nevyţaduje a nenavrhuje ţádná strana. Ředitelka navíc uvádí:
„Jsme škola bez dveří!“
V této škole vyšly totoţné odpovědi. Zaměstnanci uváděli odpovědi shodně, ale
ředitelka vnímá rozdíl v komunikaci.
Škola č. 21
V další škole uvedla ředitelka jako nejčastější formu komunikace s oběma skupinami
zaměstnanců totoţnou odpověď a to osobní komunikaci a brainstorming. Zaměstnanci se
shodli v individuálních rozhovorech, čemuţ brainstorming neodpovídá.
Frekvence komunikace dle názorů všech respondentů je denně.
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Nejčastějším obsahem komunikace jsou organizační věci v obou skupinách. Dále
navíc s pedagogy řeší často metodiku. Pedagogové také uvedli, ţe nejčastěji s nimi ředitelka
řeší organizační změny. Nepedagogové uvedli jako nejčastější obsah komunikace informace o
jejich vlastní práci. V tomto případě dochází ke shodě pouze s ředitelkou a pedagogy. Mezi
pedagogy a nepedagogy je odlišný obsah a navíc není shoda mezi ředitelkou a nepedagogy.
Stíţnosti ředitelka řeší opět stejně, zjišťuje si názor druhé strany a poté dochází
k řešení. Jako odpověď u nepedagogů navíc uvedla, ţe nepedagogičtí zaměstnanci jsou stejně
důleţití a málokdo si to uvědomuje. Zaměstnanci uvedli řešení stíţnosti aţ na poslední pořadí.
Vyplývá z toho, ţe s ředitelkou stíţnosti téměř neřeší, či řeší pouze minimálně. Ale v obou
případech je častost a postup řešení stejný.
S pedagogy uskutečňuje motivační pohovory ředitelka výrazně častěji a to 1x měsíčně,
s nepedagogy je to 1x za čtvrtletí. Skupiny zaměstnanců se neshodují, výsledky dotazníků
ukazují, ţe frekvenci motivačních pohovorů vnímají jinak, neţ uvádí ředitelka. Pedagogové
uvedli pořadí 3 a nepedagogové 1. Coţ znamená, ţe motivační pohovory jsou stejně časté u
nepedagogů jako motivační pohovory. A zároveň častější s nepedagogy neţ s pedagogy. V
tomto srovnání nenacházíme ţádnou shodu.
Charakteristika komunikace z pohledu ředitelky je dialog, druhou fází pak nařízení.
Snaţí se ale o společnou domluvu. Všichni zaměstnanci také vnímají vzájemnou komunikaci
s ředitelkou jako dialog. Odpovědi se tedy shodují v plné míře.
Ředitelka uvádí, ţe v komunikaci s pedagogickými a nepedagogickými zaměstnanci
nevidí rozdíl. Doslova řekla: „Všichni musí pracovat a fungovat, jak mají, je jedno jestli je to
pedagog nebo nepedagog. Nejde říct, ţe někdo je jen uklízečka, nehodnotím podle funkce.“
Jeden pedagog uvedl, ţe vidí rozdíl v komunikaci, ale důvod jiţ neuvedl. Ostatní zaměstnanci
nevidí ţádné rozdíly a jsou s komunikací spokojeni. Ředitelka byla rozpačitá z toho, ţe si
jeden zaměstnanec myslí, ţe dělá v komunikaci rozdíly. Její rozpačitost je pochopitelná,
protoţe z rozhovoru bylo jasně cítit, ţe si ředitelka moc dobře uvědomuje kvalit práce všech
zaměstnanců a jedná s nimi stejně.
V komunikaci nikdo nic měnit nechce. Zaměstnanci jsou spokojeni nebo uvádějí, ţe je
vše OK. Ředitelka také uvádí, ţe nemá problém.
V této škole můţeme pozorovat jednoznačný postoj ředitelky ke komunikaci se všemi
zaměstnanci. Jde cestou stejných hodnot a postojů k oběma skupinám.
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Škola č. 10
Jako nejčastější formu komunikace uvádí ředitelka s pedagogy verbální komunikaci,
porady, ale i se zmiňuje o neformální komunikaci. S nepedagogy rovnou říká, ţe je
komunikace méně formální a komunikuje s nimi nejvíce formou organizačních setkání.
Nepedagogové se jednotně shodli na pořadí 1 a umístili na něj individuální rozhovory. Stejně
tak tomu bylo i u pedagogů. Na druhé pořadí nepedagogové uvedli porady, zatímco
pedagogové umístili porady na pořadí 3. To by odpovídalo odpovědi ředitelky.
Denně byla odpověď pedagogů i nepedagogů. Avšak ředitelka sama uvedla, ţe ví, ţe
s nepedagogickými zaměstnanci komunikuje méně často a snaţí se o to, aby to bylo stejné.
Odpověď nepedagogů se tedy neshoduje s ředitelky odpovědí.
Jako nejčastější obsah uvádí ředitelka v obou případech provozní záleţitosti. S
pedagogy navíc řeší problematiku rodičů a dětí, s nepedagogy pak nákupy svačin a alergie
dětí týkající se sloţení potravin. U pedagogů jsou shodně ohodnoceny informace týkající se
práce a organizační změny, u nepedagogů jsou to jednoznačně informace vyplývající
z pracovní náplně. Je moţné říci, ţe obsah komunikace je shodný s pedagogy i nepedagogy a
shoduje se s názorem ředitelky.
Na stíţnosti reaguje ředitelka u obou skupin stejně. Zaměstnance vyslyší, ale nesmí
chodit 5x týdně, váţné informace vyslechne vţdy. Z dotazníků vyplývá, ţe ředitelka řeší
stíţnosti zaměstnanců stejně často.
Motivační pohovory jednoznačně realizuje ředitelka častěji s pedagogy. Toto zjištění
se dozvídáme i z dotazníků.
Ředitelka komunikuje se zaměstnanci pomocí dialogu, pokud není úspěšná, pouţije
nařízení. Tento postup je stejný u pedagogů i nepedagogů. Všichni pedagogové uvedli dialog
a shodují se tak s ředitelkou. U nepedagogů byla komunikace jednou charakterizována jako
nařízení. Ale ve zbylých případech uvedli nepedagogové dialog.
Ředitelka uvádí rozdíl v komunikaci v obsahu problémů, které řeší s pedagogy a které
řeší s nepedagogy. S pedagogy jsou více různorodé. Vnitřně je pro ředitelku komunikace
s pedagogy významnější. Zaměstnanci ţádný rozdíl v komunikaci nevidí.
Pedagogové nenavrhují změnu, výjimku tvoří jeden pedagog, který doporučuje méně
administrativy. Nepedagogové jsou spokojení, návrhy nedávají. Ředitelka by chtěla více
zapracovat na vzájemné komunikaci mezi pedagogy a nepedagogy, aby tyto dvě skupiny
komunikovaly více mezi sebou. Ředitelce bylo řečeno, ţe je to dobrý nápad, ţe tento návrhem
v ţádném dotazníku nebyl dosud uveden. Ale ţe je důleţité, pokud toto chce učinit, aby
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začala sama u sebe, šla příkladem ostatním, protoţe jak sama uvedla a uvědomuje si to,
s nepedagogy komunikuje méně. Výhodu má v tom, ţe to zaměstnanci nepozorují.
Z tohoto interview bylo znatelné, ţe ředitelka přemýšlí nad komunikací se
zaměstnanci

a

umí

přesně

jmenovat

své

nedostatky.

Přiznává,

ţe komunikace

s pedagogickými a nepedagogickými zaměstnanci je rozdílná.

10.7 Interpretace výsledků
Nyní odpovíme na otázky, které byly určeny jako výzkumné otázky této práce. Jak
všichni zaměstnanci, tak všechny ředitelky se shodli na tom, ţe nejčastější komunikace je
slovní formou individuálních rozhovorů. Nejčastějším obsahem uvádějí ředitelky organizační
záleţitosti, které se týkají chodu školy. Avšak zaměstnanci se shodli, ţe obsah komunikace
ředitelky je zaměřený více na informace týkající se práce jednotlivých zaměstnanců. Tyto
odpovědi mohou vyznít podobně. Ředitelky ale řeší organizační záleţitosti celé organizace,
aby byl v kaţdé situaci zachován kvalitní provoz. Zaměstnanci se ale domnívají, ţe ředitelka
se zaměřuje pouze na práci jednotlivců. Frekvence komunikace vyšla jako denní. Všichni se
opět shodují. Ředitelky výrazněji neţ zaměstnanci uvádějí a přiznávají, ţe komunikace
s nepedagogickými zaměstnanci není tak častá. Zaměstnanci jsou spokojeni s formou
komunikace, kterou ředitelka směr k nim uţívá. Také ředitelky by ve své komunikaci nechtěly
a nepotřebují nic měnit.
Ředitelky nejčastěji uţívají, jak jiţ bylo několikrát uvedeno, slovní formu komunikace
a to prostřednictvím individuálních rozhovorů. Povaţují tuto formu za nejefektivnější,
zaměstnancům přesně vysvětlí, co potřebují, zaměstnanci se mohou ptát, vyjasňovat si
nejasnosti. Je to také nejrychlejší a nejspolehlivější forma komunikace. Z výzkumu
vyplynulo, ţe tato forma vyhovuje všem stranám. Rozdíly, které uvádějí ředitelky
v komunikaci se zaměstnanci, jsou především v tom, jakým způsobem předávají
zaměstnancům informace. V tuto chvíli se nejedná ani o formu, ani o obsah, ale o to, jakou
skladbu slov, formulaci vět ředitelky pouţívají. Tento rozdíl však zaměstnanci nepozorují.
Mile nás můţe překvapit zjištění, ţe aţ na výjimku jediného zaměstnance, neuvedli ani
zaměstnanci ani ředitelky, ţe důvodem k rozdílné komunikaci s pedagogickými a
nepedagogickými zaměstnanci je nejvyšší dosaţené vzdělání.
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11 Závěr
Touto bakalářskou prací má být zjištěno, jestli zaměstnanci a ředitelky mateřských
škol vidí či nevidí rozdíly v komunikaci ředitelky mateřské školy směrem k pedagogickým a
nepedagogickým zaměstnancům a také to, jestli ředitelky uţívají stejné či rozdílné
komunikace se zaměstnanci.
V teoretické části bylo popsáno co je komunikace, jaké moţnosti komunikace vyuţívá
ředitelka mateřské školy, také bylo uvedeno několik zásad a doporučení k efektivní
komunikaci.
Cílem výzkumu bylo zjistit, jestli z pohledu zaměstnanců jsou rozdíly v komunikaci
ředitelky mateřské školy s pedagogickými a nepedagogickými zaměstnanci. Tento výzkum
byl realizován metodou dotazníku, který byl vyhodnocen, a dále byly uveřejněny výsledky
těchto dotazníků. Následně bylo realizováno interview s ředitelkami mateřských škol, na
základě podrobného vyhodnocení interview docházelo ke zjištění, jestli ředitelka mateřské
školy uţívá stejné či odlišné komunikace se zaměstnanci. Výsledky dotazníků byly
porovnávány s výsledky interview. Navíc byly zvlášť dotazníky z jedné mateřské školy
porovnány s interview s ředitelkou dané školy. Srovnání výsledků probíhalo mnoha různými
směry.
Bylo zjištěno, ţe samy ředitelky mnohem častěji vnímají rozdíly v komunikaci
s pedagogickými a nepedagogickými zaměstnanci neţ sami zaměstnanci. Všechny ředitelky
charakterizují komunikaci se všemi zaměstnanci jako dialog. Pouze ve 2% případů byla
pedagogy uvedena charakteristika nařízení. Avšak 15% nepedagogů charakterizuje
komunikaci ředitelky směrem k nim jako nařízení. Toto zjištění je moţné odůvodnit tím, ţe
ředitelky opravdu nařízení pouţívají, ale aţ jako další fázi, zaměstnanci tak vnímají konečné
řešení a to je z jejich pohledu nařízení. Další výsledky výzkumu budou interpretovány pomocí
výzkumných otázek a odpovědí na tyto otázky.
Jakou komunikaci ředitelka mateřské školy nejčastěji užívá s pedagogickými a
nepedagogickými zaměstnanci? Ředitelka mateřské školy nejčastěji uţívá verbální
komunikaci formou individuálních rozhovorů, a to jak s pedagogickými, tak s
nepedagogickými zaměstnanci.
Jaký je nejčastější obsah komunikace ředitelky mateřské školy s pedagogickými a
nepedagogickými zaměstnanci? Z pohledu ředitelek mateřských škol jsou nejčastějším
obsahem komunikace organizační záleţitosti. Z pohledu zaměstnanců jsou to informace
týkající se přímo jejich práce (náplně práce).
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zaměstnanci? Ředitelky i všichni zaměstnanci i se shodli a nejčastěji uvedli odpověď, ţe
spolu komunikují denně.
Vyhovuje zaměstnancům forma komunikace ředitelky mateřské školy? Ano,
zaměstnanci jsou spokojeni s formou komunikace ředitelky.
Proč ředitelky mateřských škol užívají jimi zvolenou formu komunikace?
Ředitelky nejčastěji volí komunikaci formou individuálních rozhovorů a to z důvodu
efektivity a okamţité zpětné vazby. Ředitelky zaměstnancům tak mohou přesně vysvětlit, co
potřebují, zaměstnanci si okamţitě mohou vyjasňovat nejasnosti. Dle ředitelek mateřských
škol se jedná o nejrychlejší a nejspolehlivější formu komunikace.
Jaké rozdíly vidí ředitelky mateřské školy v komunikaci s pedagogickými a
nepedagogickými zaměstnanci? Ředitelky vidí rozdíly v tom, ţe pedagogům dávají více
prostoru v řešení stíţností a problémů, nepedagogům dávají konkrétní návrhy řešení. Další
rozdíl vyplynul ve frekvenci konání motivačních pohovorů, které ředitelky realizují častěji
s pedagogickými zaměstnanci. Ředitelkami uváděný rozdíl v komunikaci se zaměstnanci je ve
formulaci informací. Ve smyslu, ţe s nepedagogy je nutná jednoduchá a konkrétní formulace
při předávání informací.
Pět ze sedmi ředitelek uvedlo, ţe komunikace s pedagogickými a nepedagogickými
zaměstnanci je rozdílná. Pouze 11% pedagogů a 10% nepedagogů uvedlo, ţe vidí rozdíl
v komunikaci ředitelky ke zmiňovaným skupinám zaměstnanců.
Výsledek výzkumu ukazuje, ţe komunikace ředitelek mateřské školy je odlišná
směrem k pedagogickým a nepedagogickým zaměstnancům. Zjištěné rozdíly, které jsou
výsledkem interview s ředitelkami, zaměstnanci nepozorují či nevnímají. Nemusíme se bát
říct, ţe ředitelky si rozdíly uvědomují a vyplývá tak, ţe ředitelky komunikaci pouţívají
takovým způsobem, aby zaměstnanci rozdíly nevnímali.
Cíl této práce, v které byly zjištěny rozdíly v komunikaci ředitelky mateřské školy
směrem k pedagogům a nepedagogům, byl splněn. Přínos této práce spočívá ve zpětné vazbě
pro ředitelky mateřských škol. Ředitelky mateřské školy byly rády a uvedly, ţe nad návrhy
zaměstnanců ke komunikaci se zamyslí. Práce poslouţila a dále bude slouţit ředitelkám
mateřských jako obecná i konkrétní zpětná vazba v komunikaci se zaměstnanci.
Výstupem pro školský management v teoretické části této práce je v oblasti vedení lidí
uvedení zásad, rad, návodů a postupů pro efektivní komunikaci ředitelky mateřské školy
směrem k zaměstnancům. Ve výzkumné části je výstupem důleţitost zpětné vazby
v komunikaci mezi ředitelkou a zaměstnanci. Tato zpětná vazba je přínosem pro management
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mateřských škol. Konkrétní uvedení rozdílů v komunikaci směrem k pedagogickým a
nepedagogickým zaměstnancům je také přínosné. Výsledky tohoto výzkumu mohou vyuţít
ředitelky i v dalších mateřských školách.
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Přílohy
Příloha č. 1 – Dotazník pro zaměstnance

Dobrý den,
jmenuji se Dana Svobodová a chtěla bych Vás poţádat o vyplnění krátkého dotazníku, který
je součástí mé bakalářské práce, kterou momentálně píši, na téma „Komparace komunikace
ředitelky mateřské školy s pedagogickými a nepedagogickými zaměstnanci“.
Dotazník je krátký, anonymní a jeho vyplněním mi velmi pomůţete v mém výzkumu.
Předem moc děkuji za vyplnění,
s pozdravem
Dana Svobodová

DOTAZNÍK PRO PEDAGOGY A NEPEDAGOGY
Uveďte prosím Váš
Věk:
Vzdělání:
Počet pedagogických/nepedagogických zaměstnanců na Vašem pracovišti:
Pracovní zařazení:
1. Jaké formy komunikace směrem k Vám využívá ředitelka školy?
(očíslujte: 1 = nejčastěji – 5 = nejméně často)

a)

individuální rozhovory
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b)

porady

c)

oběţníky (písemné sdělení informací)

d)

e-mail

e)

jiné (uveďte) …………………………………………………………

2. Jak často s Vámi ředitelka školy komunikuje? (např. denně, jednou za měsíc…)
Uveďte frekvenci a druh komunikace.

3. Jaký je nejčastější obsah komunikace? (očíslujte: 1 = nejčastější – 6 = nejméně
častá)
a)

informace týkající se přímo Vaší práce (pracovní náplně)

b)

stíţnosti (podtrhněte nejčastější)

-

rodičů

-

na děti

-

spolupracovníků

-

jiné (uveďte) …………………………………………………………

c)

organizační změny

d)

motivační pohovory

e)

právní předpisy

f)

jiné (uveďte) …………………………………………………………

4. Jste spokojen(a) s:
a) druhy komunikace

ano

ne

Pokud ne, uveďte druh komunikace, který by Vám vyhovoval:
b) frekvencí komunikace

ano

ne

Pokud ne, uveďte frekvenci komunikace, která by Vám vyhovovala:

c) obsahem komunikace

ano

Pokud ne, uveďte, o jaký obsah komunikace máte zájem:
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ne

5.

Komunikace ředitelky školy je nejčastěji:
a) jednosměrná
b) obousměrná

6. Komunikaci mezi Vámi a ředitelkou spíše charakterizujete jako:
Uveďte častější charakter.
-

nařízení

-

dialog (vzájemné naslouchání a řešení problému)

7. Pozorujete či se domníváte, že ředitelka užívá rozdílné komunikace směrem
k pedagogickým a nepedagogickým zaměstnancům? Uveďte důvod.

8. Co byste navrhoval(a) ke zlepšení vzájemné komunikace?

Příloha č. 2 – Předem formulované otázky interview

Rozhovor s ředitelkou školy č.
Jaké formy komunikace nejčastěji vyuţíváte?
a) s pedagogickými zaměstnanci
b) s nepedagogickými zaměstnanci
Jak často s nimi komunikujete?
a) s pedagogickými zaměstnanci
b) s nepedagogickými zaměstnanci
3. Jaký je nejčastější obsah komunikace?
a) s pedagogickými zaměstnanci
b) s nepedagogickými zaměstnanci
4. Jak reagujete, řešíte stíţnosti zaměstnanců?
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a) pedagogických zaměstnanců
b) nepedagogických zaměstnanců
5. Jak často realizujete motivační pohovory?
a) s pedagogickými zaměstnanci
b) s nepedagogickými zaměstnanci
6. Komunikaci se zaměstnanci charakterizujete jako nařízení x dialog?
a) s pedagogickými zaměstnanci
b) s nepedagogickými zaměstnanci
7. Vidíte nějaké rozdíly v komunikaci s pedagogickými a nepedagogickými zaměstnanci?
Jaké?
8. Řešíte v současné době nějaké problémy či nedostatky v komunikaci se zaměstnanci?
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