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PŘÍLOHY 

Příloha 1: Východiska volby učitelské profese 

VÝCHODISKA VOLBY UČITELSKÉ PROFESE 
Kód účastníka Vize, poslání a 

životní hodnoty 

Cesta k profesi pedagoga  Vliv 

rodinného 

prostředí – 

vzor v rodině 

Jiná varianta  

volby profese 

Ř1 - Alena Šťastná rodina, být 

dobrým člověkem i 

učitelem, mít 

úspěchy v práci. 

„Já jsem od malinka nic 

jiného nechtěla dělat a než 

být učitelkou.“ 

S rodiči bydlela ve škole, 

kde byl otec učitelem, pak 

ředitelem. Od 3 let 

„ťapala“ po schodech do 

tříd. Nic jiného nechtěla 

dělat než být učitelkou. 
Vystudovala obor 

matematiku – zeměpis. 

Otec  Nebyla 

Ř2 - Marek Škola, kde se každé 

dítě naučí 

maximum a bude se 

co nejméně nudit. 

„Škola mě vždycky docela 

bavila, ale zároveň jsem 

byl strašně kritickej vůči 

většině učitelů. Pak jsem 

na gymnáziu potkal 

některé výborné učitele, 

který mě hodně ovlivnili. 

Šel jsem na peďák, protože 

jsem chtěl učit.“ 

Zabýval se myšlenkou, že 

by se stal učitelem a 

nakonec šel studovat 

kybernetiku, z které odešel 

po určitých životních 

peripetiích, jež nesouvisely 

se studiem a zjistil, že 

nejvíce ze všeho by ho 

bavilo učit. Vystudoval I. 

st. NŠ – HV, později ještě 

II. st. obor M – Základy 

techniky. Získal titul 

PaedDr. 

Prapradědeček 

– řídící učitel  

Rocková hvězda  

nebo zpravodaj, 

co jezdí po světě 

a dělá reportáže. 

Ř3 - Václav Úspěšná škola pro 

všechny, cítit se ve 

škole dobře. Stmelit 

kolektiv. 

„No tak upřímně řečeno, 

co hned na začátku mohu 

říci je, že jsem začal učit 

proto, protože mně někteří 

učitelé na základní škole 

neublížili, ale zklamali, 

tzn. že jsem si říkal, to 

přece není možný, aby děti 

poznaly, že to takhle 

funguje, takhle to prostě 

nemusí fungovat.“ 

Otec – VŠ 

pedagog - 

výzkumník 

Právník, ale když 

by vzal trestní 

právo, tak by byl 

pravděpodobně 

obhájcem, než 

žalobcem. 
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Začal s denním studiem 

Paed. fakulty – ČJ – 

Dějepis, po 2 letech zjistil, 

že může bez problémů 

studovat i dálkově. A hned 

začal učit na škole, kam 

chodil kdysi jako žák, což 

se mu líbilo. A strašně ho 

to bavilo už od začátku. 

Ř4 - Jana Práce jako poslání, 

mít neustále vizi, 

kam školu vést, tyto 

vize se během let 

mění. 

„Já si přála být učitelkou 

od své střední školy, když 

jsem byla na gymnáziu, tak 

jsem pracovala s dětma na 

pionýru a jezdila na 

tábory.“ 

Dětem se věnovala už na 

střední škole a chtěla být 

učitelkou, takže šla cíleně 

studovat pedagogickou 

fakultu, obor M – 

Výtvarná výchova. Získala 

titul PaedDr. 

Matka a tety. Doktorka 

Ř5 - Erika Spokojený život, 

pomáhající profese, 

rodina, práce, která 

naplňuje a baví.  

„Já jsem celý život věděla, 

že budu učitelkou.“ 

Velice jí bavila 

matematika a fyzika, 

vystudovala napůl Paed. 

fakultu s matfyzem. 

Nemá. Nebyla 

Ř6 - Dita Životní rovnováha 

– odpočinek a 

práce, osobní 

rozvoj. 

„Já to měla jednoduché, 

protože všichni mí příbuzní 

byli ředitelé škol, učitelé –

moje babička byla hodně 

úspěšná učitelka, dědeček 

byl ředitel, maminky bratr 

byl ředitel školy.“ 

Přiznává, že když byla 

žačkou, hodně zlobila, a 

proto nikdo nečekal, že by 

mohla stát na stupínku 

před žáky. Zároveň byly 

pro ni autority učitelů 

vždycky inspirující. 

Vystudovala obor M – 

Výtvarná výchova.  

Prarodiče a 

strýc. 

Herečka  
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Příloha 2: Charakteristika učitelských začátků 

CHARAKTERISTIKA UČITELSKÝCH ZAČÁTKŮ 

Kód účastníka Učitelské začátky Pocity z prvního setkání s žáky a atmosféry 

školy 

Ř1 - Alena Do Prahy přišla s nadšením z fakulty 

s vystudovaným II. stupněm. Po příjezdu 

do Prahy byla odmítnuta ze strany úřadu 

– magistrátu, neboť bylo řečeno, že je 

učitelů přebytek. Nastoupila do družiny 

k 36 prvňáčkům. První týden proplakala. 

Po studiích sehnala volné místo v družině. 

„A teď si představte, že ty děti mě, teď jste 

připravena z fakulty učit druhostupňové, 

nabitá vědomostmi a elánem pro učení  na 

II. st. a teď té v družině, jsem ty děti 

převzala a teď to bylo: mě převezme 

dědeček, já půjdu tamhle…“ Místo učení 

musela s dětmi v družině chodit na různé 

aktivity. Říkala, že „to byl takový šok, jste 

vlastně připravená učit.“ Až po MD začala 

učit na ZŠ. 

Ř2 - Marek Stále pracoval s dětmi v rámci zájmové 

činnosti – jezdil jako vedoucí na dětské 

tábory. Jako učitel I. st. ZŠ  nastoupil 

před vojnou, ale cítil, že není tak 

úspěšný, že jsou potřeba jiné vlastnosti, 

které nemá. Vzhledem ke své 

netrpělivosti odešel a po vojně nastoupil 

na II. st. učit matematiku, kterou učí rád. 

„Jako učitel 2. třídy jsem cítil, že nejsem 

tak úspěšnej, že prostě tam jde, tam jsou 

potřeba jiný vlastnosti, který já třeba 

nemám. Kdežto já s tím jakej jsem typově, 

lidsky, odborně a zase spoustu věcí, kterých 

mám, tam neuplatním.“ 

Vzhledem k profesnímu vývoji, říká, že 

dobře rozumí matematice, a to nejen po 

stránce technické, ale dejme tomu  i 

filozofické. 

Ř3 - Václav Učil na ZŠ v Praze a za velkou devízu 

považuje, že začal učit I. st.,pak II. st., 

poté dělal zástupce ředitele školy a pak 

teprve ředitele. Takže školu prošel od 

spodu nahoru. 

Na začátky si pamatuje poměrně dobře: 

….“ najednou jsem přišel do třídy a 

postavil jsem se proti těm dětem a byl jsem 

za tou katedrou a pamatuji si těch 45 

minut, to jsem vůbec nevěděl co mám 

dělat“.Ale doplňuje, že se poměrně brzo 

otrkal.  
Ř4 - Jana Vysvětluje, že v 80. létech byl 

nedostatek  učitelů, že dokonce přišli 

úředníci školské správy přímo s psacími 

stroji na fakultu, kde již podepsala 

pracovní smlouvu s přidělením do ZŠ na 

Praze 2. 

Nastoupila jako učitelka 1. st. a říká, že 

„děti byly fajn, ale já byla zmatečná, než 

jsem se v tom začala orientovat, tak ten 

první rok byl takový tápavý a zmatečný. 

„Člověk nevěděl přesně, jak to uchopit.“ 

Ř5 - Erika Školská správa určovala rozmístění do 

škol a musela nastoupit na školu, kterou 

řídil despotický ředitel. 

Prvních půl roku proplakala. Přínosem 

byl stmelený kolektiv a kolegiální 

podpora.  

Na první začátky nevzpomíná ráda: 

„Ředitel mě běžně poslal do Prahy na 

představení s dětmi, 30 dětí do dneška si to 

pamatuji. Nebo mi spojil dvě třídy na 

suplování.“Bylo to pro ni náročné období. 

Ř6 - Dita Velké zklamání z umístění na školu, kde 

měla učit úplně jiné předměty než 

vystudovala. Po odmítnutí hledala školu, 

kde by se uplatnila. Po 3 letech odešla 

pro nespokojenost s řízením školy 

příslušnou ředitelkou. Po přestěhování do 

Prahy, opět musela hledat jinou školu 

než jí přidělil úřad. Našla si místo v ZŠ 

v centru Prahy. 

Vzpomíná na první svoji praxi, kdy si psala 

svoje věty a přibližné odpovědi dětí. „Ty 

děti, se musím přiznat, jsem vůbec 

nevnímala jejich odpovědi, šlo mi abych 

neřekla nějaký nesmysl, to bylo strašný.“ 

Pak ale přišla dr. z fakulty a řekla: „Vy 

máte nějak v krvi to učitelování.“ 
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Příloha 3: Motivy a retardéry výkonu ředitelské profese 

MOTIVY A RETARDÉRY VÝKONU ŘEDITELSKÉ PROFESE 
Kód účastníka Motivy volby profese 

ředitele 

Prvotní obtíže v začátcích – 

představy, obavy, pocity, 

zkušenosti 

Opora v obtížných 

situacích 

Ř1 - Alena Po stěhování na sídliště se 

dostavovala místní škola a 

manžel vyslovil úvahu, že 

tady mohla ředitelovat. 

Zástupkyni dělala  

v nedaleké ZŠ. Nebylo to 

zcela jednoduché 

rozhodnutí, jestli jít do 

funkce ředitelky. Od 1992 

byla jmenována ředitelkou 

a souběžně dělala 

zástupkyni v druhé ZŠ. 

Dostavba školy –účast na 

kolaudačních jednání, 

zařizování interiéru školy a 

organizaci vyučování na 

směny z důvodu 

nedostatečné kapacity ZŠ. 

Dělení dětí do dvou škol. 

Zpracování rozvrhu pro 43 

tříd, 16 odd. družin, sbor měl 

kolem 70 lidí. Období 

hodnotí, jako takovou školu 

– školu života. 

Největším pomocníkem a 

úžasnou oporou jí byla 

zástupkyně. A řada jiných 

kolegů.Také rodina, 

i když jí dětmi bylo 

mnohokrát  vytknuto, že 

se příliš obětuje škole. 

Ř2 - Marek Už jako učitel se snažil 

navrhovat určité změny od 

spodu. Říká, že pan ředitel, 

který byl v mnoha věcech 

„osvícenej“, ale  

nerozuměl PC.  Blokoval 

to a jeho to hrozně 

„vytáčelo“. Měl jasnou 

ideu, kam by škola měla 

směřovat. 

Nabídku na funkci ředitele, 

ačkoliv  ji aktivně 

nevyhledával, bral jako šanci 

si školu udělat podle svého. 

Měl konkrétní představy, jak 

by měla škola vypadat po 

všech stránkách. Jaký by 

tam měli být učitelé, jak by 

měla být vybavena, jakou 

filozofii by měla zastávat, 

jak by se měla chovat 

k rodičům, dětem a 

veřejnosti. 

Při studiu F1 se dověděl 

spoustu důležitých věcí, 

potom dělal i F2. Jak říká, 

měl štěstí, protože ten rok 

před nástupem do funkce, 

strávil ve škole, kterou 

postavili na Praze 5 a 

zajišťovali její otevření. 

Také velmi pomohl 

kamarád ředitel, se 

kterým mnoho věcí 

konzultoval. 

Ř3 - Václav Jak byl původně zklamaný 

z některých učitelů, kteří 

ho na ZŠ učili, začal učit a 

věděl, že ty děti opravdu k 

němu ten vztah mají, takže 

začal ovlivňovat i ostatní 

učitele. Do funkce 

zástupce nastupoval v roce 

1987 a říká, že to tenkrát 

byla jediná šance, z pozice 

jakoby vedoucího 

pracovníka, jak učitele 

ovlivňovat. Z toho 

zástupce to byl pak 

samozřejmě už jenom 

krůček k ředitelování. 

Zažil bouřlivá léta - dobu 

revoluce v listopadu, kdy  se 

nevědělo  jak to bude 

všechno fungovat, nejen 

v prosinci.  Do funkce 

nicméně nastupoval v září 

tzn. ve skutečnosti ještě za 

starého režimu. Vypráví, že 

tehdy se vyhazovalo strašně 

jednoduše a to, že to 

neudělali nebo to, že se 

učitelé za něho postavili i to, 

že tenkrát za ním i za 

tehdejším premiérem šli, si 

velmi cení. I rodiče žádali 

aby žádné konkurzy už 

nebyly. Měl o škole jasnou 

představu. O svém sboru 

často tvrdí, že funguje jako 

jedna loď, někdo dělá 

v podpalubí, někdo dělá u 

stožáru, ale bez jednoho 

nebo bez druhého se nehne 

dopředu, tzn. že každá role 

je důležitá. Alfa a omega je 

Nikoho neuvádí 
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komunikace. 

Ř4 - Jana Po revoluci v 1991 za ní 

přišla kolegyně, s kterou 

dříve učila a říkala, že jim 

na malé škole s I. st., jde 

ředitelka do důchodu a 

jestli by tam nechtěla dělat 

ředitelku. V té době měla 

manžela ekonoma, který  

mohl poradit. A protože 

věděla, že je estét – učila 

VV, tak jí kolegyně 

zavedla do překrásné školy 

v Karmelitské. Přihlásila 

se do konkurzu a byla tam 

skoro 5 let, pak odešla do 

současné školy. 

Hovoří o sobě jako o 

člověku, který když se pro 

něco rozhodne, tak moc 

obavami netrpí. To trpí 

předtím, ale když se 

rozhodne, tak řeší a obavy 

nemá. S tím problémem se 

„prokousává“.  

V začátcích měla  

mentora v osobě  dřívější 

ředitelky, která na 

Karmelitské zůstala učit. 

Vyjadřuje se o ní jako o 

ohromném pedagogovi, 

ohromném řediteli. Celý 

rok za ní se vším chodila, 

radila jí a učila se.  

Ř5 - Erika V současné době dělá 

ředitelku na škole, kam 

chodila jako dítě. Její 

rodiče tam bydlí, stará se o 

ně,chtěla jim být co 

nejblíže. Předtím dělala 

zástupkyni na škole, kde ½ 

roku trpěla. Vrátila se tam 

po 9 letech, aby dělala 

zástupkyni. Měla 

výbornou ředitelku, ale ta 

se nechtěla pouštět do 

nových věcí, protože měla 

před důchodem.  S tím se 

nedokázala smířit, byla 

velký pracant. 

Ředitel školy, na které teď 

působí, šel tenkrát do 

důchodu, jednalo se shodou 

okolností o bývalého 

třídního učitele. 

Tehdy konkurzy teprve 

začínaly. Propojila péči o 

rodiče se svým 

zaměstnáním. Nejtěžší bylo 

naučit se diplomacii se 

zřizovatelem, protože jak 

zdůraznila - šla do všeho od 

začátku strašně hlavou a 

bylo to k vlastní škodě. 

Nikoho neuvádí. 

„Co si osaháte sám, to je 

k nezaplacení“,konstatuje.  

V začátcích, aby ještě 

ušetřila, neměla zástupce, 

vzala si jenom ekonoma a 

spolu dělali i hospodářku, 

asistentku, vrátnou, úplně 

všechno.  

Ř6 - Dita Po revoluci byla hodně 

kolektivem přemlouvaná 

jít do konkurzu, ale jí se 

nechtělo. Neměla dostatek 

sebedůvěry, že má tolik 

zkušeností. Hlavně 

neuznávala skočit rovnou 

do role ředitele bez 

zástupcování. Nakonec se 

stala zástupkyní a to jí 

bavilo strašně moc, 

protože měla možnost 

přistoupit ke všemu co 

chtěla. Po odchodu ředitele 

a dalších, se rozhodla 

funkci ředitele vzít. 

Po odchodu do důchodu 

ředitelky školy v centru 

Prahy, přišli noví zájemci o 

ředitelování a už nechtěla 

dělat jen tu zástupkyni, která 

jim, jak říká: „všechny ty 

zlatý misky nosí a oni je nosí 

a přenesou někam dál.“ A 

v momentě, kdy zájemkyní o 

funkci byla  ředitelka 

z Mělníka, přišel zlom jejího 

rozhodnutí.  Zaměřila své 

know-now na péči o nadané 

žáky, to byl program, který 

měl přilákat žáky do školy.  

Oporou jí byl manžel, 

který byl zástupcem 

ředitele (na jiné škole). 

Myslí si, že žena 

potřebuje „mužský 

brýle“, protože racionální 

a emocionální oblasti je 

potřeba vyrovnávat. 

Společně řešili 

ekonomickou 

problematiku. 
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Příloha 4: Oblast osobního managementu 

OBLAST OSOBNÍHO MANAGEMENTU 

Kód účastníka Vlastní vyjádření ředitele 

Ř1 - Alena Čas věnovaný výuce žáků: 

Mám 7 hodin týdně a hrozně se těším. Učím matematiku a německý jazyk. 

 

Priority zaměření managementu (na cíle, výsledky, vzdělávací proces, tým, jiné): 

Určitě ne stejnou měrou, to v žádném případě. Roli hraje osobnost ředitele a musí vidět 

i ty ostatní, že nesedíte 8 h a neděláte nic. 

 

Co pozitivního přináší práce ředitele (spokojenost s prací): 

Pozitivní je třeba radost z toho, co ta škola dělá, tím vším jsme se už probojovali – 

škola Unesca – prestižní titul. Mnoho dalších akcí, které děláme, které přináší 

ohromnou radost. Projektové dny – úspěch v pěveckých soutěžích. 

 

Přínos kontaktu s žáky ve třídě: 

To je taková oddychová práce. 

 

Stresové faktory: 

Neuvádí. 

 

Definování osobnostních vlastností úspěšného ředitele: 

Rozhodně dar organizační, pak korektní jednání, vystupování, jednat vždy otevřeně – 

být k lidem rovný a upřímný. A mělo být nastaveno, že mnohdy při jednání s rodiči si 

myslím o výuce učitele své, ale před rodiči vždycky budu stát za ním.Ale až si to s ním 

budu vyříkávat, tak mu mohu upřímně vynadat. 

Doporučení pro nově nastupující ředitele: 

Jedna velká rada: vycházet opravdu lidem vstříc a snažit se s každým dobře vycházet. 

Lidský přístup, na který se zapomíná. S rodiči se snažit vycházet, neustupovat, ale 

vycházet s nimi v dobrém – rodič je pořád pro mě partnerem.A mít rád děti, na to 

nezapomínat. 

Souvislost osobnostních kvalit s úspěšným managementem: 

Možná v pohledu každého trochu jinak, ale takovým základem všeho, by ředitel měl být 

v pozici vzorem – tahouna pro ty ostatní. 

Vliv celoživotního vzdělávání na úspěch: 

100% stále a pořád. Vědomosti, které musíme získávat je ohromné množství a rozsahu 

těch všech povinností a kompetencí toho ředitele. Získávat je na seminářích je pro mě 

velmi podstatné. 

Funkční studium (F1,2) a Bc. studium – cesta k úspěšnému managementu:  

Nevím, neznám nikoho, kdo by teď studoval. Já studovala to, které vedlo agentura.Já si 

opravdu myslím, není špatné, když projde zástupcováním a jde dělat ředitele. 

Co považuje za vrchol své kariéry a jestli by pozici ředitelky znovu vzala: 

Že jsem na místě ředitele, netoužila jsem nikdy po vysoké nějaké další funkci a asi bych 

to vzala opět. 

 

Ř2 - Marek Čas věnovaný výuce žáků: 

Mám mít 6 h, učím o něco víc. Učím matematiku a dramatickou výchovu – to je jeden 

z volitelných předmětů. Spousta ředitelů volá po tom, aby se snížil úvazek nebo aby 

ředitelé vůbec neučili, to bych s tím praštil, protože mě to strašně baví a nabíjí to učení 

těch dětí. 

 

Priority zaměření MG (na cíle, výsledky, vzdělávací proces, tým, jiné): 

Na všechno. A kdo nemá z učitelů přirozenou autoritu, nemá v téhle škole co dělat. 
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Pozitivní přínos práce ředitele (spokojenost s prací): 

Měli jsme fantasticky zavedený systém, na to jsme byli pyšní, volitelných předmětů.V 

rámci toho si mohly děti vybrat 2 ze 3 jazyků a prostě ty děti, který na to nemají, ty si 

mohly vybrat sportovky. 

 

Přínos kontaktu s žáky ve třídě: 

Protože mě to strašně baví a nabíjí mě to učení těch dětí. Já teda učím strašně rád a 

chodím si k těm dětem prostě odpočinout od úředničiny. 

 

Stresové faktory: 

Co mě stresuje nejvíc, tak to jsou neustálé změny legislativy. 

Definování osobnostních vlastností úspěšného ředitele: 

Měl by být dotahovač – souvisí s rozdělením týmových rolí tzn., že když něco začne, 

dotáhne to. Další důležitá věc je flexibilita, empatie – schopnost vnímat, co se 

děje,schopnost získat zpětnou vazbu. Mít přehled. Prostě otevřená transparentní 

komunikace s lidmi, schopnost komunikovat. Schopnost i vyslechnout a reagovat. 

Doporučení pro nově nastupující ředitele: 

Aby se co nejrychleji naučili delegovat pravomoci. Ale delegace není o tom, co 

všechno pustí, je to o té kontrole. Musí mít kontrolu nad vším, co se děje. 

 

Souvislost osobnostních kvalit s úspěšným managementem: 

Další moje zaklínadlo je přirozená autorita. Autorita vyplývající z funkce pro mě 

neexistuje. Špatnej ředitel nemůže úspěšně řídit školu. Pokud na to nemá osobnostní 

předpoklady, nemůže to dělat. 

 

Vliv celoživotního vzdělávání na úspěch: 

Jednoznačně podporuji. 

Funkční studium (F1,2) a Bc. studium – cesta k úspěšnému managementu:  

Z mého pohledu je Bc. studium na stejné úrovni jako F1, F2. Já bych se přimlouval, 

aby to bylo až po jmenování ředitele, protože to omezí možnost chuť dělat ředitele.  

Co považuje za vrchol své kariéry a jestli by pozici ředitelky znovu vzal: 

Když jsem se stal ředitelem, tak jsem to považoval za začátek kariéry…. Po 21 letech 

stále v této stejné ředitelně, mám už pocit, že už mě moc jinech věcí nečeká. Leda, že by 

mě práce přestala bavit. Protože mě to strašně baví. 

 

Ř3 - Václav Čas věnovaný výuce žáků: 

vzhledem k počtu dětí které tady mám, tak mám 5 hodin. Poslední léta učím občanskou 

výchovu tzn. kde mám šanci se dostat do 5. tříd a beru si od 9.třídy dolů, abych si mohl 

vzít otázku šikany, nebo také kyberšikany, otázky sexuální, prostě problémy náctiletých, 

abych je mohl eliminovat. 

 

Priority zaměření MG (na cíle, výsledky, vzdělávací proces, tým, jiné): 

Zaměřen jsem na cíl a tým hlavně. Kam se chceme dostat jo a ten tým. Na cíl 

nedosáhnete bez týmu. Tým je nejdůležitější. 

 

Pozitivní přínos práce ředitele (spokojenost s prací): 

Jsem tu téměř každou sobotu a neděli, pořád něco vymýšlím. Teď je ta olympiáda 

(myšleno v Soči), tak mě napadlo udělat soutěž o tablet, děti nějak zapojit. Vy se 

vlastně učíte, když jenom jdete do školy. Koukáte kolem sebe, tak to je život, to 

potřebujete do života. 

 

Přínos kontaktu s žáky ve třídě: 

To jsou nešťastnější hodiny ve dne. To učení je ve vás,protože jsem učitel, takže se do 

té role dostávám. Zpětně si ověřuju tu vazbu, tzn. něco naučím a oni se to naučí. Chci 

se stávat vzorem dětem, tzn. vystupováním, oblékáním, mluvením, čímkoli. 
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Stresové faktory: 

Stresuje mě, když se mi něco nedaří. Mě stresuje neúspěch druhých, protože mi to vadí, 

kazí to ten celek. Jsem za ten celek zodpovědný. Ale taky chybí čas, ten čas. 

Definování osobnostních vlastností úspěšného ředitele: 

Bylo by jich moc. Zaprvé důslednost, rozvážnost, nestřílet od boku. Říct co si myslím. 

Začínat slovem uvažuju o tom…pak je dobrá zpětná vazba atd. Být důsledný v tom, že 

musím dodržet slovo. I kdyby to bylo chybné rozhodnutí,  musím si za tím stát, protože 

při každé změně názoru již o něco klesám. 

Doporučení pro nově nastupující ředitele: 

Zaprvé, naučit se naslouchat, než nastoupím do funkce, tak si s každým pracovníkem 

pohovořit. Musíte zjistit informace. Musíte umět vnímat, bejt empatickej. Nerozhodovat 

na toho, že jsem ředitel, to ten respekt za rok ztratíte jako. Další věcí je, jít příkladem.V 

jednu chvíli si říkáte, jestli to časově zvládnete, učit jako ředitel, jestli je to dobře, ale 

když jdu do tý třídy, tak děkuju za to, že aspoň mám těch pár hodin na učení. Snažit se 

díky empatii vcítit do těch dětí. 

Souvislost osobnostních kvalit s úspěšným managementem 

Určitě ano. Veřejnost vás vnímá určitým způsobem. Děti si vás neváží na základě jak se 

chováte a jak jste byla jmenovaná, ale na základě jak vystupujete. 

Vliv celoživotního vzdělávání na úspěch: 

Pro profesní úspěch je to důležitý. Každý by to měl cítit sám. Generace dětí se 

samozřejmě mění, jdou dopředu a musíte táhnout s nimi, s tou dobou, s tou generací. 

Funkční studium (F1,2) a Bc. studium –  cesta k úspěšnému managementu:  

Ten management určitě. Ty základy práva určitě atd. Je důležité to samostudium. Já 

studoval ze začátku jako samouk, jelikož jsem byl tím průkopníkem právní subjektivity, 

samozřejmě ty lokální managementy. Pak jsem začal přednášet. Jedu v tom dál, pořád 

se tím zabývám. 

Co považuje za vrchol své kariéry a jestli by pozici ředitelky znovu vzal: 

Asi bych jí vzal.Naplňuje mě. 

 

Ř4 - Jana Čas věnovaný výuce žáků: 

Mám asi 7hod. Učím výtvarnou výchovu. Myslím si, že ředitel by měl opravdu daleko 

míň učit. Protože je dnes skutečně manažer, ekonom, má správu budovy. 

Priority zaměření MG (na cíle, výsledky, vzdělávací proces, tým, jiné): 

Musím být zaměřena od každého trošku, ale velmi mě zajímá tým, protože se 

domnívám, pokud je dobrý, tak dobře učí a dobře působí na děti. Samozřejmě výsledky 

vzdělávání, to musí být určitě. 

 

Pozitivní přínos práce ředitele (spokojenost s prací): 

Práce ředitele mě ohromně naplňuje, protože mám takový pocit – je to tvůrčí práce. Já 

mám pocit, že tvořím, že si tu školu tvořím a že ty lidi, jaký jim dám prostor nebo 

nedám, jak je směřuju, jak usměrňuju, vybírám si je nějakým způsobem…že vlastně 

tvořím i ty lidi nebo ten tým. 

Přínos kontaktu s žáky ve třídě: 

S dětmi si ráda povídám a ráda je vidím třeba nejen při tom učení, ale třeba právě, 

když máme nějaké akce – akademii, jak dokážou něco vymyslet, jak se změní, jak na ně 

nahlížíme úplně jinak a oni jsou to najednou „poloviční“ lidi, to mě nesmírně zajímá. 

Stresové faktory: 

Neuvádí. 

Definování osobnostních vlastností úspěšného ředitele: 

Myslím rozhodnost, váhavý ředitel je špatný ředitel. Rozhodnost, schopnost a rychlost 

se správně rozhodnout. Určitá spravedlnost musí být, mnohostrannost, já bych tam 

dala i určitý nadhled nebo velkorysost. Umět si vyčlenit, co je důležité řešit, rozlišovat, 

kde mi to už narůstá, u dětí i u dospělých, i u rodičů nakonec. Ředitel by měl mít svoje 

větší zpětné zrcadlo. 
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Doporučení pro nově nastupující ředitele: 

Určitě ne autoritativní styl řízení, určitě takovej ten demokratickej, ale musí být pevně 

stanovena pravidla, nesmí se z toho stát anarchie.Tak mně prostě můžete říct cokoliv i 

názor úplně jiný než mám já, všechno se to zváží, všechno se to probere, všechno se to 

ňák udělá, ale když už se to udělá, nějakej závěr je, vydám nějakej pokyn, tak tam chci, 

abyste ho beze zbytku splnili. Protoje tady vedoucím. Trvat a dodržovat mantinely. 

Souvislost osobnostních kvalit s úspěšným managementem: 

Naprosto je podmínkou. Umím poradit, když neumím, tak řeknu, že zjistím. Jsem 

spravedlivá, snažím se měřit jedním metrem, čili ředitel musí mít takové vlastnosti, 

který jakoby jsou vlastnosti trošku kolektivem brané a musí být tvořivý, musí mít 

nějakou vizi, musí si vybudovat sám osobností ten respekt. Autorita nespadne s tím, že 

je ředitel. 

Vliv celoživotního vzdělávání na úspěch: 

Určitě a ne jen pro ředitelskou, ale i pro učitelskou (dráhu). Protože je to naprostý 

základ, vědět kam se to teď ubírá, co je důležité a co není, co je nového v oboru,jaké 

jsou nové metody práce, to všecko je prostě základ. 

 

Funkční studium (F1,2) a Bc. studium – cesta k úspěšnému managementu:  

Já myslím, že ano. Pokud má ty osobní vlastnosti, tak ano. Pokud je nemá, tak mu 

nepomůže nic. 

 

Co považuje za vrchol své kariéry a jestli by pozici ředitelky znovu vzala: 

Ředitelování považuju za vrchol kariéry, já bych nechtěla jít na úřad. To bych 

neuměla, já potřebuju  k tomu děti živí, vidět ten cíl. Vzala (ředitelování), protože je to 

tvořivé, je to tvůrčí. 

 

Ř5 - Erika Čas věnovaný výuce žáků: 

Mám učit 7 hodin, ale učím 8hod. To je můj život, tam já chodím odpočívat!To je 

radost!. Čím větší huberťák, tím lepší. Mám většinou deváťáky, teď na fyziku. Beru si 

šesťáky zase na fyziku, abych je naučila lásku k tomu předmětu, proto pořád 

„pokusujeme“. A matematika, to je úplně paráda! 

Priority zaměření MG (na cíle, výsledky, vzdělávací proces, tým, jiné): 

Když to dám vše dohromady, tak z toho musí čišet pohoda a jak tu pohodu nemám já, 

tak ji nemají učitelé, tak jí nemají ani děti. To je úplně jasné, to je pro mě strašně 

závazné. 

Pozitivní přínos práce ředitele (spokojenost s prací): 

Je to naplněním mého života. Je to práce, která je mi smyslem života. Ve mně je 

schovaná ta pomáhající profese.Vím, že když mám okolo sebe tým lidí, s kterými si 

rozumím, s kterými je mi dobře, tak mě naplňuje to dobrý. Vidím sama před sebou kus 

práce, taky jsem dala do toho kus života, takže tu mám hmatatelný výsledky před 

sebou. 

 

Přínos kontaktu s žáky ve třídě: 

To je můj život, tam já chodím odpočívat! To je radost! 

Stresové faktory: 

Stresuje mě nedostatek finančních prostředků. A když si zajedete ekonomický systém, 

máte to zaběhlý, tak najednou se změní legislativa a musíme jít do toho znovu. 

Definování osobnostních vlastností úspěšného ředitele: 

Rozhodnost, být i sebekritická, než se do něčeho pustím, abych si byla jistá sama 

sebou. Nést na bedrech tu možnost, že rozhodnu špatně. Nebát se jít do určitého rizika. 

Určitě flexibilita, protože se jednoho dne změní podmínky v práci, ať už personálně 

nebo materiálně a musíte se s tím vyrovnat. Organizační schopnosti, určitě, ty jsou 

strašně důležité. 

Doporučení pro nově nastupující ředitele: 

Aby řídili lidi tak, jak by chtěli být řízeni ono sami od někoho nad nimi. Aby se právě 
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nebáli jít do toho rizika, protože bez toho podle mě nemůže být dobrej ředitel. 

Zkušenosti jsou nepřenositelné. 

Souvislost osobnostních kvalit s úspěšným managementem:  

Já myslím, že ano. Protože jsem pracovitá, je to na mě vidět a pokládám se do toho a 

kopu za tu svou školu, tak očekávám, že lidi co řídím  a vidí svůj vzor ve mně, že budou 

za tu školu taky kopat. 

Vliv celoživotního vzdělávání na úspěch: 

Jakékoliv vzdělávání mě žene dopředu, to je můj motor. Takže já beru x odborných 

časopisů, mně vyhovuje v ruce papír než na počítači.  

Funkční studium (F1,2) a Bc. studium – cesta k úspěšnému managementu:  

Úspěšnost bych neřekla, ale ten člověk získá určitý vhled do toho. A neříkám úspěšnost, 

úspěšnost ne. Já jsem studovala školský management na Paed fakultě. 

Co považuje za vrchol své kariéry a jestli by pozici ředitelky znovu vzala: 

Určitě bych ji vzala, i když bych chtěla jinou podporu od státu, ale to je jen sci-fi. Ale 

co je vrchol to nedokážu říct. 

Už několik let jsme vyhledávanou školou, máme převis 1. ročníku. A i dobré výsledky 

na přijímačkách na střední školy.  

 

Ř6 - Dita Čas věnovaný výuce žáků: 

V září jsem šla do důchodu. První rok, co neučím. Měla jsem 6 h úvazku, a protože 

jsem chtěla učit jenom matiku, tak jsem si vzala 2 h přesčas. Měla jsem 2 třídy na 

matematiku. 

Priority zaměření MG (na cíle, výsledky, vzdělávací proces, tým, jiné): 

Na vzdělávací proces, protože mi přišel jako to maso, z kterého se pak odloupnou 

všechny další věci. Vzdělávací proces, aby byl kvalitní, aby byl bohatý, aby vnímal 

specifika těch dětí, aby uměl motivovat do přízně rodiče, aby uměl zlomit ty hroty. 

Pozitivní přínos práce ředitele (spokojenost s prací): 

Pozitivního – ptali se mě, proč to dělám? Je to něco jako, když se naučíte na hudební 

nástroj, učit jsem snad uměla. A pak najednou přivoníte k orchestru a zjistíte, že řídit 

ten orchestr, je ještě barevnější, zajímavější. 

Přínos kontaktu s žáky ve třídě: 

Viz výše 

Stresové faktory: 

Neuvádí 

Definování osobnostních vlastností úspěšného ředitele: 

Musí to být takový time manager, protože těch úkolů je strašně moc. Kdybych měla 

malé děti, tak bych tuhle funkci nevzala. Pracovitost, houževnatost. Morální vlastnosti 

beru jako samozřejmost. 

Doporučení pro nově nastupující ředitele: 

Aby si stanovili pevně krátkodobý cíle a dlouhodobý cíl, ke kterému by potom díky 

němu k těm malejm cílům spěli. Na ZŠ 10,9 let, nesouhlasím se šestiletým obdobím. Je 

to nejdelší úsek v životě. 

Souvislost osobnostních kvalit s úspěšným managementem: 

Vzhledem k tomu, že jsem za dobu praxe měla možnost poznat sama jako učitelka dva 

ředitele, jako spolupracovník zástupkyně také dva ředitele, tak musím říct, že je to 

zcela individuální. Snažila jsem se, aby ten ředitel byl tou hlavou školy a dával nějaké 

impulzy, také jsem se starala o svůj image. 

Vliv celoživotního vzdělávání na úspěch: 

Já se myslím, že je důležitý, nesejít z té cestičky, ne bez toho vzdělávání. Myslím si, že 

právě díky tomu, že jsem chodila hodně, taj jsem poznala kolegy mimopražský, jezdila 

jsem do Znojma, takže mě to po těch schůdkách vedlo rychleji nebo možná i skokem. 

Funkční studium (F1,2) a Bc. studium – cesta k úspěšnému managementu:  

Musím říct, že ta F1, F2, mi dali víc než ten management, při vší úctě, na fakultě a 

rozhodně bych řekla, že je lepší mít v kapse manažerské studium a pak jít do toho. Já 

bych to dala nejdřív do vínku a pak, aby šel na to ředitelování. 
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Co považuje za vrchol své kariéry a jestli by pozici ředitelky znovu vzala: 

Já jsem byla hodně spokojená v té roli ředitelky, říkám znovu, připomínám to k tomu 

orchestru, že mi to dělalo hodně dobře, když jsem viděla, že jak mě ten sbor bere, jak ty 

rodiče mě berou, že mě dokonce vyzývají k tomu, abych jim nějakým způsobem 

poradila v osobním životě. 

Příloha 5: Vnímání úspěchu a neúspěchu směrem k profesi 

VNÍMÁNÍ ÚSPĚCHU A NEÚSPĚCHU SMĚREM K PROFESI ŘEDITELE 

Kód účastníka Vnímání úspěchu Zásadní neúspěch 

Ř1 - Alena Velká vnitřní radost, ať je to úspěch 

druhých nebo vlastní. Je to vnitřní 

obohacení. 

 Krátce po otevření školy se objevila 

řada připomínek ze strany kantorů, i když se 

to vysvětlilo, ovlivnilo to klima školy a 

nutilo k neustálé obezřetnosti. 

 Rodiče žáků  měli představu o 

pronajímání prostor tělocvičen, aby 

vydělávaly. V 90 . letech byl boom firem a 

podnikatelů a domnívali se, že ředitel z toho 

zbohatne. Dalo dost práce situaci vysvětlit. 

Sebralo to čas, který se mohl věnovat 

něčemu jinému. 

Ř2 - Marek Úspěch svým způsobem je pro něj 

skoro rovný smyslu života. Aby se 

člověk cítil spokojený. Konstatuje, 

že úspěch znamená „být dobrej“. 

 V prvních letech byl jak sopka, která 

chrlila nápady a z těch nápadů se 

zrealizovala 1/3. Na jednom manažerském 

školení pochopil, že nemůže být sólista, 

který si prosazuje svoji, ale že musí lidi 

trpělivě přesvědčovat, diskutovat o tom, 

nechat je v tom, ať si k tomu dojdou sami, 

dát jim podklady. 

Ř3 - Václav Za úspěch považuje, že jde do práce 

v klidu, tzn. že není ve stresu, ví co 

ho zhruba čeká. Ví, že ve škole 

proti němu nikdo neútočí, že nikdo 

na něj nečeká někde za zády, nikdo 

nečeká na jeho chybu.  

 Jednou na poradě byl paní učitelkou 

křivě obviněn, že někomu nadržoval, ale 

nezakládalo se to na pravdě. Šest lidí 

sepsalo petici. Hodně se ho to dotklo. 

Vyšetřování trvalo celý rok a negativně to 

ovlivnilo jeho osobnost. 

Ř4 - Jana Úspěch formuluje trochu jinak, 

říká, že svou práci dělá ráda a dělá 

ji, protože má nějakou vizi, nějakou 

představu a k té školu přibližuje a 

jestli to přinese úspěch nebo 

nepřinese, je druhořadé. Dále 

sděluje, že se snaží být v práci 

velice lidská, velice ty děti chápat, 

čili ne jenom je vzdělávat, ale také 

pěstovat jejich osobnost a harmonii. 

 V začátcích na škole urputně 

prosazovala některé svoje názory, ale měla 

být větším diplomatem. Chyběla diskuze a 

možnost vyjádření ostatních učitelů. 

Ř5 - Erika Úspěch pro ni znamená, aby se 

cítila v práci dobře a aby si ten 

úspěch uměla přenášet na ty lidi, 

které má okolo sebe. 

 Rozhodnutí dát spravedlivě ředitelskou 

důtku vnučce obecního představitele. 

Přineslo to s sebou zdravotní problémy. 

Dnes by řešila jinou formou. 

Ř6 - Dita Úspěch je pro ni adrenalin, úspěch 

je pro ni důležitá součást života, 

úspěch je pro ni obstání 

v konkurenci nebo sama sobě 

dokázání něčeho, rozhodně ne 

souboj a výhra. Je to pro ni spíš 

taková obrovská radost, že člověk 

 Při odchodu své zástupkyně na 

mateřskou dovolenou přijala zástupkyni, 

která nebyla ze sboru a nedokázala se sžít 

s atmosférou školy. Měla jiné pojetí o 

vedení kolektivu, ze kterého v důsledku 

toho, odešla skupina čtyř dobrých učitelů. 

Velmi špatně to nesla. 
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něco dokázal a ostatní si toho 

všimli, protože ten úspěch jí 

připadá, že to přináší ten vnější 

efekt. 

 

Příloha 6: Osobní a osobnostní charakteristiky ředitelů  

OSOBNÍ A OSOBNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY ŘEDITELŮ 

Kód 

účastník

a 

Osobní vzezření a 

výraz projevu 

Typologie osobnosti Sebehodnocení 

osobnosti – silné a 

slabé stránky 

Záliby, relaxace, 

rozvoj osobnosti, 

důvod k osobní 

radosti 

 

Ř1 - 

Alena 

Příjemný, 

rozvážný a 

stabilní projev, 

pomalá chůze a 

pohyby, postavy 

štíhlé, působivé 

držení těla, smysl 

pro humor, 

vyrovnaná nálada. 

Oblékání – 

upravený, dobrý 

vkus, čistý, 

střídmé doplňky, 

příjemný hlas, 

plynulá řeč, umí 

naslouchat, emoce 

– vstřícná, 

laskavá. 

ESFJ –extrovertní typ 

člověka, který 

intenzivně vnímá 

okolí, umí vhodně a 

úspěšně jednat 

s lidmi,upřednostňuje 

fakta, často je 

empatický, preferuje 

úsudek před 

vnímáním. 

(diagnostika ověřena 

dotazníkem on-line) 

Vytrvalost, empatie – 

vcítění se do problémů 

lidí. Společenská, umí 

druhé nadchnout, jít 

příkladem. Jde za svým 

cílem, záleží jí na 

dobrém jménu školy, 

spokojenosti dětí i 

rodičů. Snaží se o 

harmonii 

v mezilidských 

vztazích, mnohdy je 

velmi mírná a příliš 

tolerantní. 

Sebemotivace – 

pocitem úspěchu 

z povedené akce. 

Talent pro matematiku. 

Trénink pomocí 

relaxace (masáže, 

plavání, kultura). 

Má ráda hudbu – 

operní, baletní. 

Věnuje se 

vnoučatům, chodí 

s nimi plavat, bruslit. 

Často s nimi 

navštěvuje divadlo. 

Další vzdělávání –

znalosti z oblasti 

práva. Jazyky - NJ. 

Důvod k radosti její 

vnoučata – 

dvojčátka, ale i 

ostatní. Ve škole to 

byly překrásné 

vánoční akce – 

reakce kolegyň, dětí 

a rodičů byla 

výborná. 

 

Ř2 - 

Marek 

Aktivní projev, 

vyšší frekvence 

vstupů, odklánění 

se, vzrušivý, 

smysl pro humor, 

energický způsob 

chůze, postavy 

štíhlé, vhodná 

úprava zevnějšku,  

oblékání - 

sportovně ležérní, 

komunikativnost, 

zakrývá si ústa 

rukou, emoce – 

vstřícný, 

vznětlivý. 

(I-E) N (T-F) (J-P) – 

těžko rozhodnout, 

zda je více extrovert, 

nebo introvert. 

ENTJ – má smysl pro 

organizaci, stojí za 

svým názorem, 

nezvyklý talent 

k vůdcovství.  

INTJ – zaměřený  na 

kontakt s lidmi a 

realitu, hodnotí lidi 

v celkovém kontextu 

(intuice), 

upřednostňuje 

myšlenky a pocity. 

(diagnostika ověřena 

dotazníkem on-line) 

 

Sebevědomost, 

aktivita, otevřenost, 

nezbytnost – 

adrenalinové zážitky. 

Přirozená autorita, 

oblíbený ve 

společnosti. Převažuje 

cholerický 

temperament.  

Sebemotivace – hledat  

inspiraci a dělat co 

nejlépe svou práci. 

Talent pro matematiku. 

Schopnosti hudební a 

herecké. 

Věnuje se hudbě – 

hraje na basovou 

kytaru v rock-end-

rollové kapele již od 

30 let. Věnuje se 

divadlu jako 

ochotník, rád 

sportuje – fotbal, 

sjezdové lyžování. 

Jazyky – zkouška 

Cambridge English 

FCE, několik cyklů 

manažerských studií 

např. PORYV, TOŠ. 

Sděluje, že každý 

den mu způsobí něco 

radost. Z té profesní 

stránky se podařilo 

vlastně během 2 let 
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kompletně přejít na 

elektronický provoz 

– el. třídnice a letos 

žákovské. 

 

Ř3 - 

Václav 

Rozvážný projev, 

ochota mluvit, 

pomalá chůze a 

pohyby, postavy 

středně štíhlé, 

bezvýrazný, 

vyrovnaná nálada, 

oblékání - 

upravený, dobrý 

vkus, čistý, emoce 

– vstřícný, 

laskavý.   

ENFJ –  

extrovertní typ 

člověka, dává 

přednost dohodám, 

často je empatický a 

rád dělá lidem radost, 

má schopnost 

přesvědčit, rozumějí 

potřebám a očekávání 

druhých. 

(diagnostika ověřena 

dotazníkem on-line) 

Otevřenost/sdílnost, 

empatie, respekt, 

podpora a ocenění 

druhých, vynalézavost, 

nenechá se zaskočit, 

řízení participativní/ 

demokratické, přizývá 

ostatní ke spolupráci. 

Hodně se ptá, 

rozhodnutí si potvrzuje 

skupinou. Velmi těžce 

nese křivdu. Někdy 

velmi těžko nabírá sílu 

– daří se díky sportu.  

Schopnosti literární. 

2x - 3x týdně chodí 

do fit centra cvičit a 

hrát tenis. 

Věnuje se 

publikování v oblasti 

problematiky 

školství. 

Cestování –Kréta, 

jižní Morava. 

Jazyky, psychologie. 

Důvod k radosti, 

říká, má každý den. 

Z 90% to jsou děti. 

Na této profesi ho 

vždycky lákalo to, že 

každý den je jiný a 

pokaždé přinese něco 

jiného. Má rád 

humor, tak často 

používá humor ve 

třídě, bez ironie. 

Ř4 - 

Jana 

Rozvážný projev, 

ležérnost, ochota 

komunikovat, 

pohyby přesné a 

ovládané, postavy 

štíhlé. Olékání – 

upravený, dobrý 

vkus, čistý. Projev 

jasný, zřetelný, 

udržuje přirozený 

oční kontakt, 

používá úsměv, 

drží se cíle. 

Emoce – vstřícná, 

rozvážná. 

Není možné vypsat 

konkrétní 

charakteristiku, neboť 

jedna z kategorií není 

jednoznačná. 

ENFJ –  

extrovertní typ 

člověka, dává 

přednost dohodám, 

často je empatický a 

rád dělá lidem radost. 

ENTJ – stojí za svým 

názorem, nezvyklý 

talent k vůdcovství. 

(diagnostiku nebylo 

možné ověřit 

dotazníkem on-line) 

Cílevědomost, 

schopnost řešit náročné 

problémy, kreativnost. 

Zaměřenost na správné 

a rychlé rozhodnutí, 

důslednost. Dokáže 

reagovat na nové 

podněty. Její slabou 

stránkou je pocit časté 

únavy. Mírný stres je 

pro ní hybnou silou, 

velký stres se negativně 

odráží na zdravotním 

stavu. Schopnosti 

výtvarné. 

Chodí do divadla, do 

kina, ráda sjezduje 

v Alpách a chodí na 

procházky. Věnuje se 

četbě beletrie a 

pravidelně cvičí 

pillates. Jazyková 

způsobilost – Fr, It. 

V současně době jí 

působí radost její děti 

a bratr. A ve škole jí 

způsobila radost 

jedna kolegyně. 

Ř5 - 

Erika 

Dynamický 

aktivní projev, 

rychlost/energičn

ost, rychlá chůze 

a pohyby. Postava 

štíhlá, drobné 

konstituce.  Smysl 

pro humor, pilná, 

originalita,rozhod

ná 

komunikativnost, 

tvrdohlavá. Dobře 

vypadající 

ESFJ –  

extrovertní typ 

člověka, 

intenzivně vnímá 

okolí, ráda mluví, 

preferuje úsudek před 

vnímáním. 

(diagnostika ověřena 

dotazníkem on-line) 

Výrazně společenská, 

velmi dobré 

organizační schopnosti, 

dovede zvládnout 

vypjaté situace, 

nebojácná, pracovitá. 

Odolnost vůči stresu 

s postupujícím věkem 

se snižuje. Slabou 

stránkou je 

netrpělivost, paličatost. 

Velkou oporu má 

v rodině. Talent pro 

Ze zdravotních 

důvodů chodí  

plavat, cvičit. Hlavně 

jezdí na kole a 

v zimě lyžuje. 

Energii načerpá 

v přírodě nebo prací 

na zahradě. 

Důvod k radosti jí 

způsobili „deváťáci“. 

Dělali závěrečné 

absolventské práce a 

tři kluci si jí vybrali 
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zevnějšek, 

vybíravá 

v oblékání – 

elegance, střídmé 

doplňky,  emoce – 

nespoutané, 

bujné. 

aranžování květin – 2. 

místo v ČR. Schopnosti 

záchranářské zkoušky. 

 

jako konzultanta, i 

přesto, že ví, že je 

hodně náročná.  

Ř6 - 

Dita 

Dynamický 

aktivní 

projev,ochota 

komunikovat, 

působivé držení 

těla, otevřená, 

smysl pro humor, 

projev jasný, 

zřetelný, používá 

úsměv, často si 

rukou upravuje 

účes. 

Naslouchání, 

sympatičnost/oblí

benost a 

akceptace 

druhých. Postava 

štíhlá.Oblékání – 

úhledný, dobrý 

vkus. 

Vynalézavost, 

kreativnost. 

Emoce – 

tvrdohlavá, 

vstřícná. 

 

Není možné vypsat 

konkrétní 

charakteristiku,neboť 

jedna z kategorií není 

jednoznačná. 

ESFJ – společenská, 

jemná a pečující 

povaha, jsou dobří 

v plánování a 

logickém rozebírání 

reálné situace. 

ESTJ – praktičnost, 

realita, zaměření na 

fakta. 

(diagnostika ověřena 

dotazníkem on-line) 

Otevřenost/sdílnost, 

emoční vřelost, 

kreativnost, originalita. 

Převažuje logické 

uvažování. Výrazná 

aktivita a nasazení při 

realizaci úkolů.Získání 

Ceny ministra školství 

II. kategorie.Snížená 

odolnost vůči stresu. 

Velkou oporou je 

rodina. Schopnosti 

výtvarné. 

Svůj čas hodně 

věnuje výtvarné 

činnosti, která ji 

nesmírně naplňuje. 

Ze sportu má ráda 

atletiku, kterou dělá 

již od dětství, získala 

dokonce nějaká první 

místa v běhu. 

Radost jí dělají děti. 

Má dvě dcery a 

strašně jí překvapilo, 

jak si dobře vedou 

v životě, jak se staví, 

jak si řeší životní 

situace. 
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Příloha 7: Záznamový arch pro kvalitativní pozorování během rozhovoru  

zdroj: inspirace podle P.E.Vernona (cit. Šnýdrová, 2008, 101) a www.edufactory.cz 

Popis kompetence Negativní projevy Pozitivní projevy 

AKTIVITA 

(zapojování se, dynamičnost a 

energičnost projevu, 

temperament) 

pasivita dynamický aktivní projev 

nezájem o dění zájem o vše co se děje kolem 

odklánění se ochota komunikovat 

ležérnost /lenivost/ rychlost /energičnost/ 

mlčenlivost vyšší frekvence vstupů 

introvertní temperament extrovertní temperament 

neklidný rozvážný 

impulzivní stabilní 

POHYBY 

 hranaté a nemotorné plynulé a elegantní 

neohrabané přesné a ovládané 

pomalá chůze a pohyby rychlá chůze a pohyby 

Tělesné vzezření, držení těla, 

 motorické postoje: 

(tiky, pohrávání s věcmi, pohyby 

rukou, pohyby nohou) 

nepůsobivé držení těla působivé držení těla 

nezdravé, slabé tělesné 

vzezření 

zdravé, dobře vyvinuté 

vzezření 

skleslý způsob chůze energický způsob chůze 

hubený, astenický dobře a symetricky 

proponovaný 

Osobní vzezření a výraz: 

  nehezky vypadající 

(vyvolává negativní 

reakce) 

přitažlivý a dobře vypadající 

(vyvolává pozitivní reakce) 

nezajímavý, indiferentní příjemný 

silná agresivita tváře a gest  bezvýrazný 

Bez smyslu pro humor Smysl pro humor 

uzavřený otevřený 

depresivní, melancholický veselý, optimistický 

vzrušivý, vznětlivý vyrovnaná nálada 

Oblečení: nenápadný, nedbalý 

v oblékání a nečistý, 

špinavý a neupravený 

rušivé doplňky 

nevhodné oblečení, účes 

vybíravý v oblékání, 

přepečlivě upravený, dobrý 

vkus, čistý, úhledný 

střídmé doplňky 

vhodná úprava zevnějšku 

Zvláštní projevy:  

 

 

Zvláštní fyziognomie:  

 

 

KOMUNIKACE 

verbální (slovní projev) 

neverbalita (mimika, dotyky, 

oční kontakt, poloha těla, 

těžký, drsný, nepříjemný 

hlas 

zvučný, příjemný, dobře 

modulovaný hlas 

projev nejasný, nezřetelný  projev jasný, zřetelný 
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vzdálenost, mimoslovní projevy 

řeči 

neschopný se vyjádřit, 

agramatizmy 

vyjadřuje význam přímo, 

gramaticky správně 

mlčenlivost/přílišná 

upovídanost 

komunikativnost 

monotónní řeč melodičnost 

pauzy plynulá řeč 

koktavost, patlavost parafrázuje 

 nedokončení myšlenky plynulý projev 

mračí se, dělá grimasy používá úsměv 

nedívá se druhým do 

očí/agresivní pohledy 

udržuje přirozený oční kontakt 

odklání se od partnera zaujímá otevřené držení těla 

žvýkání nežvýká 

zakrývá si ústa rukou nebo 

jinými předměty (pero) 

přirozený, uvolněný projev 

neumí naslouchat umí naslouchat 

SPOLUPRÁCE 

 pasivita pilný 

 uzavřenost a izolovanost naslouchání 

 rezervovanost a formálnost otevřenost/sdílnost 

 destruktivní nebo agresivní 

chování (shazování 

druhých, bránění 

v dosažení cíle) 

vyzývání ke spolupráci, zájem 

o druhé a jejich názor 

 přílišný skepticismus respekt, podpora a ocenění 

druhých 

 neschopnost naslouchat a 

akceptovat názor druhých 

sympatičnost/oblíbenost a 

akceptace druhých 

POHOTOVOST A SOUSTŘEDĚNÍ 

 duchem nepřítomný soustředěný 

 nepozorný pozorný 

 pasivita aktivní/dynamický projev 

 agresivita (příliš tlačí na 

pilu) 

sebevědomost 

 submisivnost/podřízenost snaha prosadit se 

neagresivním způsobem 

 neschopnost argumentace argumentace 

 příliš obranná nebo útoční 

neverbalita 

přirozená a uvolněná 

neverbalita, přesvědčivá 

gestikulace 

 dělá hodně kompromisů neodbytnost 

 brzy vzdává svůj cíl drží se cíle 

 nerozhodný rozhodný 

NÁPADITOST 

 málo nápadů vynalézavost 

 fixace na jeden nápad originalita 

 příliš se opakuje kreativnost 

 nereálnost nápadů nenechá se zaskočit 

EMOCE 
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 nespoutané, bujné emoce vážný, hloubavý 

 zamračený veselý 

 urážlivý vstřícný 

 arogantní pokorný 

 tvrdohlavý ústupný 

 vznětlivý rozvážný 

 nesnášenlivý laskavý 

VŮDCOVSTVÍ  

(probírání slova, dominance, 

rozhodování, 

vedení/organizování druhých, 

přidělování úkolů) 

submisivnost/podřízenost akceptovaná 

dominance/přirozená autorita 

pasivita participativní/demokratické 

řízení, přizývá ostatní ke 

spolupráci 

agresivní prosazování schopnost naslouchat 

direktivní řízení rozděluje role, deleguje úkoly 

příliš samostatné 

rozhodování 

bez participace ostatních 

organizuje skupinové dění, 

vyvolává diskuze 

poučování a umlčování 

druhých 

hodně se ptá, rozhodnutí si 

potvrzuje skupinou 

nerespektování a nezájem 

o názor druhých 

respektuje názory i ostatních 
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Příloha 8: Dotazník  

Dotazník  

Pojetí úspěšnosti ředitele základní školy 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,  

dovoluji si Vás oslovit s žádostí o vyplnění dotazníku potřebného k vypracování mé 

diplomové práce v oboru Management vzdělávání.  

Šetření je zaměřeno na zjištění aspektů, které ovlivňují a rozvíjejí úspěšnost ředitelů 

základních škol. Dotazník je zcela anonymní a získané údaje budou použity výhradně 

pro výzkumné účely. Prosím o co nejobjektivnější zhodnocení níže uvedených otázek. 

Jsem si vědoma mého náročného požadavku, ovšem vyplněním dotazníku pomůžete 

nejen kvalitněji vypracovat mou práci, ale může být přínosem pro Vaši práci 

poskytnutím zpětné vazby. 

        Děkuji Vám za ochotu a spolupráci. 

                                                                                     Bc. Eva Štrobachová             

Vyplňte prosím následující údaje:  

    Ve funkci ředitele školy   

Žena                 do     6 let            

Muž                                        do   10 let  

do   20 let 

nad 20 let 

 

ZŠ s jedním stupněm      

ZŠ s I. a II. stupněm 

ZŠ sloučené s MŠ 

ZŠ sloučené s jiným subjektem 
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(odpovídající možnost označte x) 

 

úplně 

souhlasím 

 

souhlasím 

 

nemám 

vyhraněný 

názor 

 

nesouhlasím 

 

vůbec 

nesouhlasím 

1. Ředitel školy je úspěšný když: 

škola nabízí příjemné prostředí pro 

žáky a učitele 

     

existuje klima důvěry a respektu mezi 

učiteli a žáky 

     

je orientován na svůj profesionální 

rozvoj 

     

je ochoten riskovat      

naplňuje cíle vzdělávacího programu      

klade silný důraz na vyučovací proces      

má škola vysoký počet přijatých žáků 

na další studium 

     

ve škole je zanedbatelná delikvence      

funguje partnerství škola – rodiče      

existuje systém práce a pořádek      

jsou zajištěny materiální zdroje      

kurikulum školy respektuje vzdělávací 

potřeby všech žáků 

     

jsou ve výuce používány nové metody a 

technologie 

     

je škola pozitivně vnímána veřejností      

efektivně hospodaří s rozpočtem školy      

jsou výsledky externí kontrolní činnosti 

(zřizovatele, ČŠI, krajského úřadu) 

v souladu s právními předpisy 

     

Uveďte jiné oblasti,které preferujete:      

2. Ředitel školy by měl být      
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pedagogickým pracovníkem. 

3. Morální kvalita ředitele souvisí 

s úspěšným řízením školy. 

     

4. Osobnost ředitele utváří image 

školy. 

     

5. Ředitel by měl disponovat 

vlastnostmi úspěšných a výkonných 

učitelů v kontextu s jeho řídící rolí: 

personálního přínosu 

     

důslednosti a vytrvalosti      

důvěryhodnosti      

Entusiasmu (nadšení)      

intelektuální dovednosti      

spolehlivosti       

konsensu      

6. Pro základ úspěšného výkonu, 

znamená především rozvíjet pět 

kompetencí: 

sebeuvědomění 

     

sebeovládání      

motivaci      

empatii      

společenskou obratnost      

7. Úspěšnost manažerské práce 

ředitele ovlivňuje osobní život a 

naopak. 

     

8. Úspěšnost ředitele se projevuje 

v jeho schopnosti určit jasnou vizi či 

stanovit cíle rozvoje školy. 

     

9. Definování standardů ředitele  by 

posílilo profesní růst (kariérní dráhu) 

ředitele. [jakého ředitele si přeje stát] 
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10. Zavedením funkčního kariérního 

systému učitelů dojde k pozitivnímu 

ovlivnění profesní kompetence 

ředitele. 

     

11. Fungování spolupráce ředitele se 

zřizovatelem se pozitivně odráží 

v úspěšné manažerské práci ředitele. 

     

12. Profesní portfolio ředitele by bylo 

dobrou vizitkou pro hodnocení 

výkonu zřizovatelem. 

     

13. Ředitel by měl být úspěšným 

absolventem kvalifikačního studia pro 

ředitele škol [F1, F2]nebo bc. studia 

školského managementu již při 

nástupu do funkce. 

     

14. Zřizovatel školy by měl mít 

povinně a veřejně zpřístupněna 

kritéria hodnocení výkonu ředitele. 

     

15. Funkce ředitele by měla mít 

charakter služebního definitiva 

s časově neomezenou dobou. 

[v případech porušení zákona, ať 

rozhodne soud] 

     

16. Jaké charakteristiky (znalosti, dovednosti, kompetence, chování) jsou podle Vás potřebné k tomu, 

abyste svou práci vykonával/a kvalitně?  

 

17. Co byste doporučil/a nově jmenovaným ředitelům, aby byli ve svém výkonu funkce úspěšní? 

Velice děkuji za Váš čas, který jste věnovali vyplňování dotazníku a zašlete prosím na adresu: 

evastro@seznam.cz 

  

mailto:evastro@seznam.cz
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Příloha 9: Interview – otázky pro ředitele/ku ZŠ  

   

Úvodní otázka: Jak jste přivítal nový rok 2014 - s nějakým přáním či předsevzetím? 

1. Co pro Vás znamená úspěch? 

2. Role ředitele školy vyžaduje náročné manažerské kompetence, předchází tomu 

ale léta učitelské praxe. Jak jste se dostal k povolání pedagoga? 

3. Vaše rozhodování ovlivnilo prostředí vaší rodiny? 

4. Vzpomínáte si na první učitelské začátky?  

5. Kdy a proč jste si vybral profesi ředitele? Vzpomenete si, co bylo pro Vás 

nejtěžší? Kdo Vám byl nejvíce nápomocen v těch obtížných situacích? 

6. Vzpomínáte na svůj neúspěch, který ovlivnil další Vaše rozhodování a případně 

i názor? 

7. Co Vám práce ředitele přináší pozitivního a co naopak Vás stresuje?  

8.  Máte nějaké profesní zkušenosti ze zahraničí nebo v rámci partnerské  

spolupráce měst? 

9.  Co nebo kdo Vám v současné době způsobil radost? 

10.  Jaké zájmy a koníčky Vám pomáhají relaxovat? Máte na ně čas? 

11.  Mohl byste mi popsat, jak vypadá Váš běžný pracovní den? 

12. Jak osobnostní kvalita ředitele jako manažera školy souvisí s úspěšným řízením 

školy? 

13.  Co se Vám zdá nejdůležitější pro zvládnutí manažerské role? Které osobnostní 

vlastnosti jsou typické pro úspěšného ředitele školy?  

14.  Co zatím považujete za vrchol své kariéry? Kdybyste se měl znovu rozhodovat 

pro pozici ředitele, vzal/a byste ji? 

15.  Do jaké míry je úspěšnost manažerské práce ovlivněna osobním životem? 

16. Jak ovlivňuje koncept celoživotního vzdělávání profesní úspěch? 

17. Stále více ředitelů kromě kvalifikačního studia studuje školský management. 

Pokud máte informace, domníváte se, že toto studium zvyšuje úspěšnost 

v manažerské práci? 
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18.  MŠMT zpracovává kariérní systém, nedávno jsem se zúčastnila setkání 

s odborníky, kteří na něm pracují a první verze je již zpracovaná. Domníváte se, že 

k profesnímu růstu a dalšímu rozvoji je potřeba funkční kariérní řád? 

19.  Znáte způsob hodnocení svého výkonu zřizovatelem?  

20. Kterou teorii řízení nebo radu pro manažery považujete za mimořádně účinnou a 

co byste doporučil nově jmenovaným ředitelům, aby byli úspěšní? 

Mockrát Vám děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů. 
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Příloha 10:  Test osobnosti zdarma a online (zarohem.cz) 

U každé položky bez dlouhého přemýšlení zvolte buď a, nebo b. Pokud máte dojem, že 

přo vás platí obě varianty, rozhodněte se pro tu, která vám více sedí, vyhovuje, i kdyby 

rozdíly byl pouze velmi nepatrný. Musíte vyplnit všech 48 otázek! 

1. Raději: 

a) řešíte nový a komplikovaný problém 

b) pracujete na něčem, co jste již dělali dříve 

2. Rádi: 

a) pracujete sami v tichém prostředí 

b) ještě tam, kde se „něco děje“ 

3. Při posuzování jiných se řídíte spíše:  

a) zákonitostmi než okamžitými okolnostmi 

b) okolnostmi než trvalými zákonitostmi 

4. Máte sklon vybírat si: 

a) spíše pečlivě 

b) poněkud impulzivně 

5. Ve společnosti, na večírku apod. se zpravidla bavíte: 

a) s několika málo lidmi, které dobře znáte 

b) s více lidmi, včetně těch, které znáte málo nebo vůbec ne 

6. Jako ředitel/ka firmy byste od svých podřízených přivítal/a spíše: 

a) zprávu o tom, jak jejich oddělení přispělo firmě jako celku 

b) zprávu o tom, jak si jejich oddělení vedlo samo o sobě 

7. Předpokládejte, že jste manažer/ka a potřebujete přijmout nového asistenta. Co byste 

pro přijetí považoval/a za důležitější? 

a) jaký to bude člověk, jak se naše osobnosti shodnou a budou doplňovat 

b) zda bude soulad mezi popisem práce a uchazečovými schopnostmi 

8. Když na něčem pracujete: 

a) raději věci dokončíte a dostanete se k určitému závěru 

b) často ponecháváte konec otevřený pro případné změny 

9. Na večírcích, ve společnosti: 

a) se většinou raději zdržíte déle, protože tak se zpravidla lépe pobavíte 
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b) odcházíte co nejdřív, zdržíte se jenom, abyste neurazil, protože vás to vyčerpává 

10. Zajímá vás více: 

a) to, co bylo a co je nyní 

b) co může být 

11. Když posloucháte, jak někdo hovoří o nějaké záležitosti, obvykle se pokoušíte: 

a) vztáhnout to na vlastní zkušenost a porovnávat, zda to odpovídá 

b) hodnotit a analyzovat danou situaci 

12. Když na něčem pracujete, jste raději: 

a) když máte přehled a udržujete věci pod kontrolou 

b) můžete zkoušet různé možnosti 

13. Když vám zvoní v kanceláři nebo doma telefon, obvykle: 

a) to považujete za rušení 

b) nevadí vám ho zvednout 

14. Je horší:  

a) „mít hlavu v oblacích“ 

b) „držet se při zemi“ 

15. Ve vztahu k ostatním jste spíše: 

a) objektivní 

b) osobní 

16. Vadí vám více, když: 

a) je více věcí rozpracovaných 

b) už je všechno hotovo 

17. Když někam telefonujete nebo něco vyřizujete: 

a) nebojíte se, že na něco zapomenete 

b) připravíte si, co budete říkat 

18. Když diskutujete o problému se svými kolegy, je pro vás snadné: 

a) vidět věci v „širším rámci“ 

b) postřehnout zvláštnosti a specifické rysy dané situace 

19. Která slova vás popisují lépe? Jste spíše: 

a) analytický typ 

b) empatický typ (umí se vcítit do situace druhých) 

20. Často: 
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a) když něco začínáte, vše si předem sepíšete a naplánujete, protože většinou nesnášíte, 

když později musíte něco podstatně měnit 

b) neplánujete a necháváte věci vyvíjet tak, jak se k nim postupně dostáváte 

21. Ve společnosti jiných lidí spíše: 

a) začínáte hovor sami 

b) přenecháváte iniciativu druhým 

22. Když pracujete na přidělené práci, máte tendenci k: 

a) plynulé a nepřetržité práci 

b) nárazové práci s velkými výdeji energie a následnými „pauzami“ 

23. V jaké situaci se cítíte lépe: 

a) přehledné, strukturované, s pevným rozvrhem 

b) proměnlivé, ne zcela strukturované, s překvapeními 

24. Je horší: 

a) být nespravedlivý 

b) nemít slitování 

25. Řekli byste o sobě, že vaší silnou stránkou je spíše: 

a) smysl pro realitu, fakta 

b) představivost, ideje 

26. Když zazvoní telefon: 

a) spěcháte, abyste jej zvedli první 

b) doufáte, že jej zvedne někdo jiný 

27. Moje jednání vede a řídí více: 

a) hlas rozumu 

b) hlas srdce 

28. Více obdivu si zaslouží schopnost: 

a) umět si věci předem dobře zorganizovat a být metodický/á 

b) rychlé adaptace a vyjít s tím, co právě je 

29. Když vás napadne nová myšlenka, obvykle: 

a) se pro ni nadchnete 

b) raději o ni hloubáte trochu déle 

30. Řekli byste, že jste spíše: 

a) důvtipní 
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b) praktičtí 

31. Raději slyšíte: 

a) konečný a neměnný výrok 

b) zkusmý a předběžný výrok 

32. Je větší chyba být: 

a) tolerantní a smířlivý 

b) nekompromisní a kritický 

33. Jste spíše: 

a) ranní ptáče 

b) noční sova 

34. Na jednáních vás pohoršují spíše lidé, kteří: 

a) přicházejí s mnoha nejasně načrtnutými, nepromyšlenými nápady 

b) prodlužují jednání mnoha praktickými podrobnostmi 

35. Při práci dáváte většinou přednost tomu, zabývat se: 

a) idejemi, principy, myšlenkami 

b) lidmi, osobami, aktéry 

36. O víkendech máte tendenci: 

a) plánovat, co budete dělat 

b) necháte, aby se věci vyvinuly, a rozhodujete se v průběhu událostí 

37. Při jednáních máte sklon: 

a) rozvíjet své myšlenky v průběhu toho, jak mluvíte 

b) hovořit pouze po pozorném rozvážení toho, co chcete sdělit 

38. Když něco čtete, obvykle: 

a) se soustřeďujete ve svých úvahách na to, co je v daném textu napsáno 

b) čtete mezi řádky a vztahujete slova i k jiným námětům a tématům 

39. Když se máte rozhodnout ve spěchu, často: 

a) se cítíte nepříjemně a přejete si získat více informací 

b) jste schopni se rozhodnout i s údaji, které máte v danou chvíli k dispozici 

40. Raději byste pracovali pro organizaci, kde: 

a) byste měli práci s intelektuální motivací 

b) byste byli zaujatí jejími cíli a posláním 

41. Co vám imponuje více: 
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a) logicky bezrozporné, konzistentní myšlení a uvažování 

b) dobré, harmonické mezilidské vztahy 

42. V písemném projevu dáváte přednost: 

a) věcnému stylu 

b) obraznému, metaforickému stylu 

43. U dveří náhle zazvoní zvonek. Jste spíše: 

a) podrážděni, koho k vám zase „čerti nesou“ 

b) potěšeni, že se na vás přišel někdo podívat 

44. Dáváte přednost tomu: 

a) nechat věci, aby se samy nějak dostavily 

b) zajistit, aby všechno bylo předem připraveno 

45. Charakterizují vás spíše: 

a) četné, spíše letmé a povrchní kontakty a vztahy s více lidmi 

b) trvalé, pevné a dlouhodobé vztahy a kontakty s několika málo lidmi 

46. Cítíte se zpravidla lépe: 

a) po konečném rozhodnutí 

b) když jsou věci ještě otevřeny 

47. Spolehnete se spíše na svou: 

a) zkušenost 

b) intuici a tušení 

48. Jste si jistější: 

a) při logických úsudcích typu: správné – nesprávné 

b) při hodnotových soudech typu: dobré – špatné 

Zkontrolujte si ještě jednou, zda jste odpověděli na všechny otázky. Pokud ano, 

pokračujte odesláním dat.  

Odešli odpovědi a zobraz výsledky! 

 

 


