
1 Seznam příloh 

Příloha 1  

Dotazník 

Vážení školští manažeři, 

prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce na téma: Etika 

školského managementu. 

 

Vyplněné dotazníky posílejte na adresu: vintrlikovam@seznam.cz  

Předem děkuji za vyplnění. 

                                                                                       PhDr. Martina Vintrlíková 

 

D O T A Z N Í K 

 

Muž……                           Žena……                             Věk…… 

Ředitel...................      Zástupce…………..       Jiný vedoucí pracovník…………….. 

1.    Jak dlouho pracujete ve školství?......................................................................... 

2. Jak dlouho pracujete ve vedoucí funkci?............................................................. 

3. Jakou úroveň má Vaše manažerské vzdělání? Bc. ….  Mgr. ….  FS1…. FS2…   

4. Co si představujete pod pojmem etický kodex? /zaškrtněte všechny možnosti, o 

kterých si myslíte, že se týkají etického kodexu/. 

a) Dokument, který upravuje obecná i konkrétní pravidla práce v jednotlivých 

organizacích a profesích……. 

b) Vymezuje vztahy mezi členy určité komunity……………… 

c) Slouží ke kultivaci pracovního prostředí……… 

d) Pracovní povinnosti, které jsou dány zákoníkem práce……. 

e) Nepsaná pravidla, která si zaměstnanci vytvářejí sami, dle svého morálního 

vědomí……. 

f) Nevím…. 

g) Jiný názor………………………………………………….................................... 

 

5. Existuje u Vás ve škole etický kodex pro učitele?         Ano….         Ne…. 

 

6. Pokud ano, kdo se na jeho sepsání podílel? …………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

7. Myslíte si, že by měl být tento kodex závazný? /závazný - zaměstnanec ho dostane 

k pracovní smlouvě k podepsání a na základě jeho porušení mu hrozí disciplinární 

řízení, které může vést až k výpovědi/. 

                                    Ano...                       Ne…. 



 

8. Pokud neexistuje, v jaké míře je nutné sestavit etický kodex pro učitele? 

(Využijte škálovou stupnici: 1 – velmi nutné, 2 – nutné, 3 – bez nutnosti) 
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9. Existuje u Vás ve škole etický kodex školského managementu?  

                          Ano….                       Ne…. 

10. Pokud ano, kdo se na jeho sepsání podílel? ……………………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

11. Pokud neexistuje, v jaké míře je nutné sestavit etický kodex školského 

managementu?   

           (Využijte škálovou stupnici: 1 – velmi nutné, 2 – nutné, 3 – bez nutnosti) 

1                                                2                                              3 

12. Jaké klady a zápory byste viděli ve vytvoření etického kodexu školského 

managementu? 

Klady....................................................................................................................... 

Zápory…………………………………………………………………………….. 

13. Myslíte si, že etické kodexy ve školství chybí?           Ano….            Ne…. 

14. Usnadnila by Vám práci existence těchto etických kodexů? Ano….     Ne…. 

15. Myslíte si, že dodržováním etického kodexu školského managementu by se zvýšila 

prestiž školských manažerů?       Ano….               Ne…. 

16. Kdo by měl sestavovat etický kodex školského managementu? /zaškrtněte jednu 

možnost/. 

a) Zákonodárci ….. 

b) MŠMT….. 

c) Česká školní inspekce…. 

d) Školští manažeři v celé republice by se měli dohodnout na jednom etickém 

kodexu…….       

e) Jiný názor – jaký?......................................................................................                                  

17. Měly by být etické kodexy zákonem vynutitelné? Ano….    Ne…. 

18. Měl by být etický kodex školského manažera součástí pracovní smlouvy? 

                             Ano….                               Ne….. 

19. Jak by se mělo porušení etického kodexu školského managementu trestat? 

/zaškrtněte jednu možnost/. 

a) Ústním napomenutím ze strany zřizovatele…. 

b) Písemnou výtkou…. 

c) Finančním postihem….. 

d) Výpovědí….. 

e) Jiný názor – jaký?....................................................................................... 

 

 



20. Jak by měl být etický kodex školského managementu koncipován? 

 

a) V bodech…. 

b) V bodech se stručným vysvětlením…. 

c) Podrobněji….. 

d) Jiný názor – jaký?...................................................................................... 

 

21. Jakých oblastí managementu by se měl etický kodex školského manažera týkat? 

/zaškrtněte všechny možnosti, o kterých si myslíte, že by v kodexu měly být/. 

a)    Plánování…… 

b) Organizování… 

c) Řízení… 

d) Personalistika…. 

e) Vedení lidí….. 

f) Kontrola….. 

g) Komunikace….. 

h) Loajalita…… 

i) Styly vedení….. 

j) Delegování…… 

k) Kritika….. 

l) Řešení konfliktů…… 

m) Vztah k podřízeným…. 

n) Vztah k rodičům….. 

o) Vztah ke zřizovateli…. 

p)  Vztah k žákům….. 

q) Vztah ke stakeholders…. 

r) Odměňování…… 

s)  Celoživotní vzdělávání manažera….. 

t) Společenské chování….. 

u) Vnější vzhled….. 

v) Chování mimo školu….. 

w) Optimismus….. 

x) Dalších – jakých?....................................................................................... 

 

22. Považujete oblast etiky, etického chování a etické výchovy za důležitou součást 

Vaší řídící práce?                Ano….                    Ne…. 

 

23. Vyjmenujte zdroje, ze kterých získáváte informace z výše uvedené 

oblasti:…………………………………………………………………………….. 

Děkuji za vyplnění. 

 

 

 


