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1 Úvod 

Tato bakalářská práce si klade za cíl zpracovat tři příběhy ředitelů škol 

od nastoupení do funkce až doposud, popsat inovaci dané školy a posoudit vliv 

osobnosti, postojů a názorů ředitele školy na pedagogické směřování školy a inovace 

ve vzdělávání. Náplní práce je kvalitativní autorský výzkum, konkrétně se jedná 

o deskriptivní případové studie, které proběhly metodou rozhovoru s řediteli škol 

a analýzou vybraných částí dokumentů školy. Základní školy zapojené do výzkumu se 

nachází v Jihlavě a ředitelé těchto škol byli předem vybráni podle zvoleného kritéria, 

a to podle délky působení ve funkci ředitele školy. Práce se dělí na část 

teoretickou a část praktickou. 

Teoretická část se zabývá definováním termínů týkajících se osobnosti 

vedoucího pracovníka, funkce a kariéry ředitele školy. Další termíny se týkají 

pedagogického směřování školy, konkrétně vize školy, strategického plánování, řízení 

školy, vedení lidí, delegování, motivace a vzdělávání pedagogických pracovníků. Dále 

jsou uvedeny termíny spojené se zaváděním inovací. Nakonec je zahrnut výčet 

dokumentů školy, jejichž vybrané části jsou v praktické části analyzovány. Po kapitole 

Teoretická část následuje kapitola věnující se metodice. 

Praktickou část tvoří konkrétní příběhy ředitelů škol, jejich výpovědi, 

názory a postoje, výsledky osobnostních analýz ředitelů škol zapojených do výzkumu 

a analýza vybraných částí dokumentů školy. Na konci následuje diskuze, která zvažuje 

vliv osobnosti ředitele daných škol na pedagogické směřování školy a zavádění inovací, 

a to za pomocí korelace zjištěných dat a teorie.  

Závěry bakalářské práce mohou být přínosné pro obor školský management, a to 

zanalyzováním působení osobnosti ředitele na pedagogické směřování školy a zavádění 

inovací. Výstupy jsou primárně určeny pro ředitele škol a vedoucí pracovníky 

ve školství, nicméně že poznatky plynoucí z této práce mohou samozřejmě posloužit 

i komukoli dalšímu z jiného oboru. 
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2 Teoretická část 

2.1 Dosavadní řešení problematiky 

O vlivu osobnosti vedoucího pracovníka, konktrétně ředitele školy, 

na pedagogické směřování školy a inovace ve vzdělávání doposud nebyla v českém 

prostředí sepsána žádná specializovaná kniha ani akademická práce. Lze však nalézt 

akademické práce a publikace, které s tématem úzce souvisí, neboť se zabývají 

osobností a úlohou ředitele školy. Autorce posloužila tato díla jako inspirace 

pro napsání této bakalářské práce: Škola v proměnách (Pol 2007), Ředitel a střední 

management školy (Trojanová 2014), Jak řídit a vést lidi (Bělohlávek 2000), Úloha 

ředitele školy při vzniku a šíření pedagogických inovací či alternativ (Špelda 2014), 

Pojetí úspěšnosti ředitele a charakteristika úspěšných ředitelů základních škol na území 

hlavního města Prahy (Štrobachová 2014). 

2.2 Osobnost vedoucího pracovníka 

Průcha, Walterová a Mareš (2009, s. 184) popisují osobnost v hovorovém pojetí 

jako významného a uznávaného člověka lišícího se svými vlastnostmi od druhých 

a v psychologickém pojetí jako člověka s unikátní skladbou svých psychických 

vlastností a dispozic. Podle Smékala (2009, s. 28) je člověk osobností, pokud má vlastní 

tvář, je tvůrcem svých činů, nenapodobuje druhé, jedná rozvážně a zodpovědně 

a uvažuje o dopadech svých činů. Osobnost určuje i to, jak je člověk schopný 

ohleduplně, zodpovědně a záměrně řešit úkoly svého života. Cejthamr a Dědina (2010, 

s. 50) tvrdí, že se soubor vlastností charakteristických pro danou osobu promítá do jeho 

pracovního výkonu a že osobnost vedoucího pracovníka často vysvětluje chování celé 

organizace.  

Mezi charakteristiky vedoucího pracovníka podle Egera (2006, s. 212) patří: 

 „analytické myšlení, strategické myšlení,  

 sebedůvěra, zásadovost, osobní přesvědčení, prosazování vlivu,  

 rozvoj možností, vyhledávání informací, iniciativa,  

 řízení rozvoje, využívání a držení lidských zdrojů, inovační vedení,  

 respektování druhých, týmová práce,  

 pochopení prostředí a pochopení ostatních“. 
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Bělohlávkova (2000, s. 14–15) Teorie rysů tvrdí, že se vedoucí pracovník 

vyznačuje jistými rysy osobnosti. Tyto rysy se pro vedoucího pracovníka dají rozdělit 

do čtyř skupin, ve kterých jsou uvedeny konkrétní rysy, které by vedoucímu 

pracovníkovi neměly chybět. 

 „Schopnosti (hlavně rozumové schopnosti): 

› koncepční (strategické) myšlení, 

› operativní myšlení, 

› pružnost myšlení. 

 Znalosti a dovednosti: 

› odborné znalosti, 

› znalost managementu, 

› organizace práce a řízení času, 

› vedení lidí, motivování a delegování, 

› komunikační dovednosti a vyjednávání. 

 Vlastnosti osobnosti: 

› asertivita (zdravé sebeprosazování), 

› citová stabilita (vyrovnanost, klid), 

› komunikativnost a schopnost ovlivňovat ostatní, 

› vcítění do jiných lidí, 

› odpovědnost, vytrvalost a důslednost, 

› pružnost. 

 Postoje: 

› orientace na výkon, na výsledek práce, 

› orientace na zákazníka, 

› orientace na tým, 

› oddanost vůči firmě, 

› čestnost, oddanost vůči morálním hodnotám.“ 

 

Průcha, Walterová a Mareš (2009) uvádí, že schopnost je potenciál člověka 

pro výkon nějaké činnosti (s. 311), znalost je teoretická informace osvojená učením 

(s. 385), dovednost je praktický návyk určité činnosti získaný učením (s. 59) a postoj je 

hodnotící vztah člověka k jiným lidem, sobě samému a okolnímu světu (s. 232). 
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Drucker (2012, s. 227) pohlíží na osobnost úplně z jiného úhlu. Tvrdí například, 

že neexistuje nic takového, jako jsou „vůdčí osobnostní rysy“. Uvádí významné 

historické osoby, které, aniž by měly kouzlo osobnosti, byly výtečnými vůdci a leccos 

dokázaly. Plyne z toho, že osobnost vedoucího pracovníka sama o sobě nemusí vždy 

garantovat efektivnost člověka jako vůdčí osobnosti.  

2.2.1 Role ředitele školy 

Podle § 164 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je 

ředitel školy statutárním orgánem školské právnické osoby. Je jmenován a odvoláván 

zřizovatelem, z jehož pohledu je zaměstnancem, ale z pohledu zaměstnanců školy 

je ředitel školy zaměstnavatelem. Jeho působení je široké, a to ve vztahu ke škole, 

veřejnosti, obci aj. Zejména řídí školu, zodpovídá za celkový provoz školy, odpovídá 

za tvorbu Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) a jeho realizaci, za odbornou 

a pedagogickou úroveň vzdělávání, efektivní využívání finančních 

prostředků a personální záležitosti školy. Ředitelem školy může být fyzická osoba, která 

naplňuje požadavky stanovené § 3 a § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Ředitel školy zastává roli lídra, manažera a vykonavatele (učitele). Podle § 2 

zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, vedoucí pedagogický pracovník vykonává přímou 

pedagogickou činnost. Primárně však ředitel školy působí v roli lídra a manažera. V roli 

lídra ředitel školy usiluje o směřování školy v souladu s vizí školy, klade důraz 

na rozvoj a stanovené strategie, hledí  do budoucnosti a vede školu směrem k lepší 

kvalitě. V roli manažera se ředitel školy soustřeďuje na přítomnost, zajišťuje podmínky 

(řád, systém, organizace aj.) pro uskutečnění cílů a řídí školu požadovaným směrem. 

Podle Egera (2006, s. 199) je lídr „srdcem organizace, zatímco hlavou a mozkem je 

manažer“ a lídr je „zaměřen na vizi, lidi a společný úspěch“, manažer lpí „na přesných 

cílech, organizaci, procesech a měření neboli kontrole“. 

Moos, Møller a Johansson (2004, s. 208) tvrdí, že povolání ředitele školy klade 

vysoké nároky na jeho realizátora, neboť čelí velkému očekávání a tlaku. Ředitel školy 

musí být všestranný člověk, protože na jeho bedrech leží spousta úkolů a povinností 
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různorodého zaměření a jeho pracovní okolí je na něm závislé. Úkolů vedoucího 

pracovníka je nespočet. Autoři se snažili určit ty důležité, např. by ředitel měl aktivně 

přispívat ke kvalitě výuky, měl by vytvářet prostor pro vzdělávání učitelů, dále vytvářet 

prostor pro profesionální diskurz, zdokonalovat vztahy s vnějším prostředím školy 

a pracovat na vlastním rozvoji prostřednictvím čtení, myšlení, reflexe, učení a hraní.  

Podle Egera (2006, s. 26) by navíc ředitel školy měl být obecně uznávanou 

autoritou, fyzickou osobou v čele týmu, měl by stimulovat a motivovat pracovníky, 

snažit se o vzájemnou spolupráci a být tím pevným základem, který odolává a čelí 

náporu vnějšího prostředí. Všechny tyto úkoly zasahují i do osobního života a mění 

nejen životní styl, ale i samotnou osobnost. „Obklopený mnoha lidmi, a přesto sám. 

Zodpovědný za množství procesů, a přesto často váhající, rozvažující důsledky svého 

konání. Radící a pomáhající mnoha lidem, a přesto toužící po radě, pomoci, zastavení.“ 

Takto popisují řídícího pracovníka Lhotková, Trojan a Kitzberger (2012, s. 11) a dále 

uvádí, že ačkoli je ředitel školy tím, kdo drží celou školu pohromadě a pracuje na jejím 

udržení a rozvoji, tak je bohužel stále nedoceněnou a nepochopenou postavou. 

2.2.2 Kariéra ředitele školy 

Pol (2007, s. 153) přináší poznatky o možném stanovení a rozlišování 

charakteristických fází kariérové dráhy ředitele školy. Fáze se od sebe liší, na ředitele 

kladou různě náročné požadavky a ředitel v daných fázích vyžaduje různé potřeby. 

Rozeznání příznačné fáze může být pro ředitele pozitivem, neboť může posloužit 

pro sebereflexi a další plánování. Ředitel během své kariéry reaguje na změny prostředí, 

kvůli tomu se může měnit i jeho osobnost, postoje, názory a styl práce. Takto popisuje 

Pol (2007, s. 155) celkovou kariéru ředitele školy: 

1.  „zahřívací fáze (před vstupem), 

2. vstup (0 – 6 měsíců), 

3. vytváření základů (6 měsíců – 1 rok), 

4. snaha o konkrétní změny (9 měsíců – 2 roky), 

5. odpoutání se od operativy (18 měsíců – 3 roky), 

6. kritická, rozhodující fáze (2 – 5 let), 

7. dosažení vrcholu ve funkci (4 – 10 let), 

8. čas na změnu (5 – 10 a více let)“.  
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2.3 Pedagogické směřování školy 

Pod označením pedagogické směřování školy by si ne každý mohl představit to 

samé, např. stejné termíny, procesy a situace, proto byly autorkou vytyčeny jakési 

hranice v podobě témat, s nimiž operuje autorský výzkum, potažmo celá práce. Těmi 

tématy jsou:  

 vize školy, 

 strategické plánování, 

 klima školy, 

 pedagogický sbor jako tým, 

 komunikace, 

 řízení školy, 

 vedení lidí, 

 delegování,  

 motivace podřízených, 

 hodnocení pedagogických pracovníků, 

 vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 

Z důvodu absence definice pojmu pedagogické směřování školy se autorka 

uchýlila k jejímu vytvoření. Definice byla vytvořena na základě poznatků získaných 

z těchto publikací: Management a organizační chování (Cejthamr a Dědina 2010), 

Delegování jako způsob manažerského myšlení (Cipro 2009), Řízení školy při zavádění 

školního vzdělávacího programu (Eger 2006), Strategie rozvoje školy (Eger 2002). 

Definice zní:  

Pedagogické směřování školy označuje uskutečňování vize, chod školy a sled aktivit, 

jež jsou vykonávány pedagogickými pracovníky v součinnosti s ředitelem školy, který 

vede, řídí, motivuje, hodnotí, podněcuje ke vzdělávání, deleguje a zajišťuje všem 

podmínky pro výkon povolání. 

2.3.1 Škola a její směr 

Budoucnost a směr školy by se daly vyjádřit jedním pojmem, a tím pojmem je 

vize. „Vize je mentální obraz budoucnosti.“ (Bender 2002, s. 89) Vize dávají jednání 
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člověka smysl a určují směr cesty. Vize pomáhají vytvářet představu a formulovat 

konkrétní cíle, které jsou možné a ke kterým chce člověk nebo organizace dospět, neboť 

dosud nebyly zrealizovány. (Niermeyer 2005, s. 35) 

Vize je jasné, konkrétní, pozitivní a realistické pojmenování toho, čeho chce 

škola dosáhnout. Musí být v souladu s potřebami žáků. Vize se vytváří na základě 

společných a uznávaných hodnot organizace, společných cílů a plánů. Pro potřeby 

školy je nutné, aby vize byla pochopitelná, sdílená všemi pracovníky a nejlépe byla 

všem na očích. Pokud je vize správně zformovaná, inspiruje pracovníky, funguje 

jako východisko při rozhodování a slouží jako charakteristika dané školy. (Eger 2002, 

s. 15–16) 

O budoucnosti školy by se dalo hovořit také jako o strategii školy, která v sobě 

zahrnuje sestavu dlouhodobých cílů. Vypracovává se na základě již zmiňované vize, 

dále auditu a SWOT analýzy (posouzení slabých a silných stránek organizace, 

příležitostí a ohrožení). Při strategickém plánování se hledá příznivě vypadající stav 

budoucí školy a ideální postupy k jeho dosažení. Výstupem strategického plánování, jež 

se nejčastěji tvoří pro časový rámec 3 – 5 let, je tzv. strategický plán rozpracovaný 

na roční plány. Tento dokument představuje jeden z nejdůležitějších dokumentů školy. 

Měl by sloužit jako významný nástroj při řízení školy a pomáhat při rozvoji 

školy. Plánování by se nemělo opomíjet, neboť díky němu dochází ke snížení 

či odstranění nežádoucích a nevhodných postupů, které by rozvoj školy pouze brzdily. 

(Eger 2002, s. 9–13) 

2.3.2 Klima školy 

Podle Cejthamra a Dědiny (2010, s. 262) je klima školy pojem, jenž se těžko 

definuje, ale jasně vnímá. Jedná se o jakousi proměnnou, jež se vyznačuje kvalitou 

mezilidských vztahů. Klima organizace zahrnuje atmosféru, morálku, pocit 

sounáležitosti a uznávání společných hodnot. Oproti kultuře organizace, jež zahrnuje 

spíše vlastnosti organizace, je klima to, jak o organizaci smýšlí pracovníci. Dále autoři 

uvádí, že je vedoucí pracovník zodpovědný i za vytváření prostředí, v němž se 

pracovníci cítí spokojeně a jsou motivováni a ochotni výkonně pracovat. Klima školy 

je poměrně trvalým fenoménem a má výrazný vliv na chování pracovníků a směřování 

celé organizace.  
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2.3.3 Profil pedagogického sboru jako týmu 

Dobré či dokonce výborné interpersonální vztahy, jež stojí na základech, jako 

jsou důvěra, podpora, spolupráce a vzájemný respekt, jsou východiskem pro vznik 

a vývoj týmu. Společné, někdy i individuální, úspěchy vnáší do kolektivu pozitivní 

atmosféru, což zvyšuje motivaci k další práci a zesiluje pocit sounáležitosti. (Eger 2006, 

s. 80) 

Škola je organizace, která je přímo stvořena pro práci v týmu. Oproti jiným 

organizacím se ale vyznačuje svébytností, a to složením pedagogického sboru 

z kvalifikovaných pracovníků s vysokoškolským vzděláním a hlavním posláním, což je 

vzdělávání žáků. (Eger 2006, s. 76) 

Franková (2011, s. 118) uvádí, že tým je určitý typ pracovní skupiny, která čítá 

od tří do třiceti jedinců, mezi nimiž se vyskytuje společenský vztah. Základními prvky 

týmu, konkrétně pedagogického sboru jsou: 

 „společné cíle,  

 společná činnost, 

 vnitřní struktura pracovních pozic a rolí, 

 časté vzájemné osobní kontakty mezi spolupracovníky, 

 relativně trvalé sociální vztahy, 

 společné pracoviště, 

 vědomí příslušnosti ke skupině“. 

 

Z hlediska komunikace je žádoucí, aby měli všichni pracovníci rovný přístup 

k relevantním informacím. Do týmové spolupráce rozhodně nepatří zamlčování nebo 

zkreslování informací. (Eger 2006, s. 79) 

Podle Bělohlávka (2012, s. 17–18) je výborně pracující tým charakteristický 

vzájemným respektem a uznáním navzdory jednání ve svůj vlastní prospěch 

a prosazování zájmů jednotlivce. Vedoucí pracovník má však při komunikaci možnost 

využití hned několika taktik, které jaksi vedou k dosažení změny v chování a jednání 

pracovníků: 
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 harmonie v komunikaci – snaha o dosažení souznění pocitů 

s komunikačním partnerem a nabádání k připodobnění ke komunikačnímu 

stylu druhého; 

 převzetí způsobu argumentace – přijetí podoby uvažování komunikačního 

partnera a uvedení do vztahu s jeho stylem myšlení;  

 protiargument – oponování názorům komunikačního partnera; 

 nátlak – agresivní taktika použitá ve chvíli, když jsou již ostatní prostředky 

vyčerpány; 

 obchodování – vzájemná výměna, např. vedoucí pracovník potřebuje přimět 

pracovníka k výkonu jisté činnosti, a tak mu na oplátku poskytne nějaký 

předem dohodnutý nadstandard. 

2.3.4 Řízení školy 

Podle Nakonečného (2005, s. 174–175) je řízení proces vzájemného působení 

řídícího pracovníka na řízeného pracovníka či skupinu řízených pracovníků, konkrétně 

se jedná o účinné ovlivňování postojů a chování pracovníků s cílem budování podmínek 

pro vzájemné fungování, spokojenost a zdokonalení pracovních výkonů. Pol (2007, 

s. 30–31) tvrdí, že se řízení orientuje na krátkodobější plány školy a momentální 

okolnosti. Díky existenci řízení škola směřuje k tvorbě řádu v organizaci. Mezi 

aktivity řízení spadá mimo jiné formování a naplňování určených organizačních struktur 

a systémů, díky nimž jsou vytvářeny podmínky pro vzdělávání. Právě tyto 

struktury a systémy jsou určujícím faktorem pro hodnocení kvality řízení. Pokud 

fungují dobře, pak se dá i řízení považovat za dobré. Řízení zajišťuje momentální chod 

školy, avšak podílí si i na jejím rozvoji, a to díky utužování vztahů mezi pracovníky 

školy při výkonu činností, a je také východiskem pro aktivity, jež se vztahují k vedení 

školy.  

Kubátová (2012, s. 90–91) uvádí, že krátkodobé cíle, které jsou 

výsledkem řízení, často nemají smysl bez vytyčení dlouhodobých cílů, které vyvstávají 

z vedení. Pol (2007, s. 30–32) říká, že řízení a vedení jsou odlišné, ale nelze je od sebe 

oddělovat. Obzvlášť ve školní praxi se tyto činnosti prolínají a jsou na sobě závislé. 

Od ředitele školy se předpokládá, že bude kvalitním manažerem stejně jako kvalitním 

vedoucím, tedy lídrem (viz kap. 2.2.1). 
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2.3.5 Vedení lidí 

Interpretovat pojem vedení lidí se dá mnoha způsoby. Jednoduše by se dal 

definovat jako „přimět ostatní, aby následovali“ či „přimět lidi dělat věci ochotně“. 

Konkrétněji by mohl být vyjádřen jako „užití autority při rozhodování“. Není 

jednoduché vytyčit jednoznačnou definici, ale dalo by se konstatovat, že vedení lidí 

představuje vztah, při němž „jedna osoba ovlivňuje chování a jednání druhých lidí“. 

Jedná se však o dynamický proces, kdy vztah vedoucího pracovníka s podřízeným 

či skupinou podřízených je vzájemný. Efektivní vedení ovlivňuje výkony jednotlivců, 

a tím i výkon celé organizace. (Cejthamr a Dědina 2010, s. 93) 

Trojanová (2014, s. 37–40) uvádí, že vedoucí pracovník při vedení lidí uplatňuje 

více stylů vedení, neboť ne vždy v každé situaci se dá užít stejného stylu. Nejčastěji se 

styly rozdělují podle účasti pracovníků na vedení. Mezi styly vedení se řadí: 

 Autoritativní styl – využívá ředitel, který stojí za veškerým rozhodováním 

a leckdy vykonává činnosti sám. Tento styl stojí na příkazech 

ředitele a omezené účasti pracovníků na vedení. 

 Autoritářský styl – může vzejít ze stylu autoritativního, kdy už chování 

vedoucího pracovníka hraničí se šikanou podřízených. 

 Konzultativní styl – využívá ředitel, který rozhodnutí projednává se svými 

podřízenými, však jejich názory se vždy neřídí. Při tomto stylu se tedy 

pracovníci již na vedení podílejí. 

 Participativní styl – požaduje od ředitele ochotu uznat jiný názor a přijmout 

řešení nehledě, kým bylo navrženo.  

 Demokratický styl – může podle některých autorů pojmout styl 

konzultativní a participativní. Demokratický styl podle nejnovějších 

výzkumů ve školách převažuje. Ředitel s podřízenými projednává 

rozhodnutí, vybízí je k iniciativě, akceptuje návrhy ostatních a motivuje je. 

 Delegativní styl – v sobě ukrývá největší mírů důvěry mezi ředitelem 

a pedagogickými pracovníky a reprezentuje tak značnou účast pracovníků 

na vedení (viz kap. 2.3.6). 

 Liberální styl – není ve škole příliš zastoupen, neboť je ředitel školy za vše 

zodpovědný, a to tento styl nepodněcuje. 
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Podle Cejthamra a Dědiny (2008, s. 128) přirozeně neexistuje nejvhodnější styl 

vedení, který by zachoval morálku na pracovišti a vedl k precizním pracovním 

výkonům. Při výběru stylu vedení se musí brát zřetel na vedoucího pracovníka, skupinu 

pedagogických pracovníků a pracovní prostředí. Autoři uvádí několik proměnných, 

které tvoří základ každé organizace. Řadí mezi ně: 

  „charakteristiky manažera, osobnost, postoje, schopnosti, hodnotový 

systém a také osobní důvěryhodnost manažera, 

 typ síly, jaký manažer uplatňuje a základ jeho vztahu k vedení, 

 charakteristiky podřízených, jejich potřeby a očekávání, postoje, znalosti, 

důvěra a zkušenosti a také jejich motivace a angažovanost, 

 vztah manažera a skupiny a vztahy mezi členy skupiny, 

 typ a povaha organizace a různá stádia vývoje organizace, 

 povaha úkolu, který má být splněn, rozsah, v jakém je strukturovaný 

a rutinní, technologie a metody organizace práce, 

 struktura organizace a systém managementu, 

 typ problému a povaha manažerových rozhodnutí, 

 povaha a vliv vnějšího prostředí, 

 sociální kultura a kultura v organizaci, 

 vliv národní kultury.“  

2.3.6 Delegování 

Bez procesu delegování se dobré vedení neobejde (Cejthamr a Dědina 2010, 

s. 93). Delegování je možno definovat jako zmocnění podřízeného pracovníka 

k odpovědnosti za danou pracovní činnost (Cipro 2009, s. 13). Vedoucí pracovník může 

zčásti delegovat odpovědnost a pravomoc, ale zodpovědnost za definitivní výsledek 

nese jenom a pouze vedoucí pracovník (Payne 1998, s. 150–151). Předpokladem 

pro úspěšné delegování je zejména sama osobnost vedoucího pracovníka, která se 

zrcadlí v jeho stylu vedení a uplatňování autority (Cipro 2009, s. 13). 

Proces delegování se řadí mezi nejsložitější manažerské dovednosti, neboť 

vedoucí pracovník má stálou potřebu kontroly, která se může s delegovanou činností 

vytrácet, a leckdy by práci raději udělal sám, aby (podle jeho mínění) nedocházelo 

k chybám. Takové jednání však vede k přetížení, proto vedoucí pracovník delegovat 
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musí. (Payne 1998, s. 150) Často dochází k záměně delegování s pouhým zadáváním 

úkolů podřízeným. Chybné je také delegovat činnosti na pracovníky, jež nebyli 

vybaveni potřebnými pravomocemi, a ještě horší situace nastane, je-li delegováno 

na pracovníky bez přihlédnutí k jejich schopnostem, dovednostem, zodpovědnosti nebo 

potenciálu. (Cipro 2009, s. 12) 

Delegování je významné hned z několika důvodů, např. díky delegování vedoucí 

pracovník získá více času, který může využít k řešení podstatnějších záležitostí; dále 

tento proces může sloužit k rozvoji lidí, kteří stojí o postup ; navíc svěření pravomoci 

k výkonu dané činnosti může pracovníka i motivovat (Payne 1998, s. 151). 

2.3.7 Motivace podřízených 

Při motivaci podřízených často dochází k mýlce, že se jedná pouze o finanční 

ohodnocení. Finanční odměna jako motivační prvek hraje významnou roli, ale motivace 

není jen o finančním odměňování. Vztah a přístup pracovníků k jejich práci je 

pochopitelně různý a individuální díky odlišným osobnostním vlastnostem 

a zkušenostem. Vedoucí pracovník je zodpovědný za motivaci podřízených a má 

značný vliv na motivaci zaměstnanců. Měl by být schopný otevřeně a jasně jednat 

se zaměstnanci, být nestranný a spravedlivý v hodnocení a odměňování, přispívat 

k utváření přívětivého pracovního prostředí, utvrzovat zaměstnance v důležitosti jejich 

práce, podporovat příjemnou pracovní atmosféru apod. (Urban 2008, s. 48–49) 

2.3.8 Vzdělávání pedagogických pracovníků 

Škola jako vzdělávací organizace zprostředkovává učení a výuku, avšak sami 

pedagogičtí pracovníci se bez dalšího rozvoje také neobejdou. Vzdělávání je nekončící 

proces dějící se na všech možných úrovních. Další vzdělávání pedagogických 

pracovníků (dále jen DVPP) je deklarováno i v základní legislativě v § 24 zákona 

č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků je v souladu s cíli, 

plány a vizí organizace. Může se dělit na vzdělávání vnitřní a vnější. Do vnitřního 

vzdělávání spadá např. skupinové sdílení zkušeností, samostudium na pracovišti, 

realizace vlastního projektu školy, zaučení nově příchozího pracovníka atd. Vnější 
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vzdělávání je zastoupeno např. školeními mimo organizaci, exkurzemi, konferencemi, 

praxemi v příbuzných organizacích apod. (Eger 2006, s. 66–68) 

2.3.9 Hodnocení pedagogických pracovníků 

Pojem hodnocení se užívá pro postupy a nástroje, díky nimž vedoucí pracovník 

posuzuje pracovní výsledky pedagogického pracovníka. Efektivní hodnocení přináší 

zlepšení pracovního výkonu zaměstnance, možnou motivaci díky zpětné vazbě, jasné 

vytyčení přípravy pracovníka pro výkon činností, ujasnění požadavků k dalšímu 

pracovnímu postupu a osobnímu rozvoji apod. (Payne 1998, s. 239–240) 

2.4 Inovace  

Podle Průchy (2001, s. 24) je inovace „věc, metoda, jednání chápané jako 

novota a zároveň i proces implementace novoty. Pojem inovace je chápán široce 

od navozování systémové změny až po dílčí zlepšování činností, podmínek, mechanismů, 

výsledků i práce ve smyslu vyrovnávání rozdílu mezi dosavadní praxí a jinde známými 

dokonalejšími vzory“. Průcha, Walterová a Mareš (2009, s. 105) popisují inovace 

ve vzdělávání jako souhrnný pojem pro nové pedagogické chápání a jeho praktické 

uplatňování, např. v organizaci vzdělávání a výchovy žáků, klimatu školy 

a implementaci nových technologií. 

S novými myšlenkami a nápady často přichází samotné školy, jejich učitelé nebo 

vedení, a mezi další, kdo usiluje a zasluhuje se o inovační procesy, patří samotní vědci, 

odborná pracoviště či školské instituce. Do jisté míry jsou inovace spojené 

i se společenským děním. Takové změny mohou mít vliv na strukturu školy, její obsah, 

metody, hodnoty, postoje a jiné základy, na které se výchovně vzdělávací systém 

zaměřuje. (Mazáčová 2008, s. 19)  

„Cílem změny je udržení životaschopné, efektivní a konkurenceschopné firmy 

nebo jiné organizace. Dosažení tohoto cíle znamená neustálé monitorování a reagování 

na změny klíčových externích a interních faktorů.“ (Kubíčková a Rais 2012, s. 15) 
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Dalo by se říci, že každá škola je tzv. inovativní organizací, neboť kdyby nebyla, 

nepřežila by. Inovativní organizace vidí ve změně šanci, vnímá problémy uceleně a umí 

využívat při jejich postupném řešení dosavadních znalostí, však současně umí kriticky 

nahlížet na situaci a tvořivě zpochybňovat, dále umí kontinuálně reagovat na jakékoli 

vnější změny, tedy proměňuje se v interakci se svým vnějším prostředím a odpovídá 

na potřeby a vkus zákazníků. (Franková 2011, s. 179–180)  

2.4.1 Proces inovace 

Prvním krokem procesu je diagnostikovat potřebu změny. Postupná analýza 

situace a faktorů způsobující situaci vedou ke stanovení etapovitých kroků, kterými se 

bude proces ubírat. (Armstrong 2007, s. 290) 

 Tři hlavní fáze inovačního procesu zachycuje tabulka č. 1, jež byla podle 

Frankové (2011, s. 174) autorkou upravena tak, aby harmonovala se školským 

prostředím.  

Fáze inovačního procesu Účinné postupy 

Produkování myšlenek Zapojení (pedagogických) pracovníků do procesu 

produkování myšlenek, které mají přinést nové 

nápady a nápady pro zlepšení stávající situace. 

Sběr myšlenek Zapojení pracovníků do sběru, prověřování 

a hodnocení myšlenek. 

Rozvíjení a implementování 

finálních myšlenek 

Zapojení pracovníků do vylepšování a rozvíjení 

myšlenky, dokud škola nezíská první odezvy 

od vnějšího okolí. 

 

Tabulka č. 1: Hlavní fáze inovačního procesu (zdroj: Franková 2011, s. 141; upraveno) 

 

Inovační proces je ve skutečnosti velice pracná a komplikovaná činnost, která si 

vyžaduje nejen učitelovy znalosti a dovednosti, nýbrž další vzdělávání a čas. 

Je nezbytné, aby byl nositelům změn, tedy učitelům i vedení, dopřán dostatek času 

a prostoru pro důkladné prostudování a pochopení inovace. (Mazáčová 2008, s.  10) 
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2.4.2 Typy inovací a změn 

Inovace je možno dělit podle původnosti myšlenek a nápadů (Franková 2011, 

s. 173): 

 inovace napodobovací – při nichž nejsou uplatňovány nové myšlenky 

a nápady, nýbrž byly již někým jiným vymyšleny a ozkoušeny;  

 inovace originální – při kterých jsou realizovány zcela nové myšlenky 

a nápady. 

Inovace a změny jdou ruku v ruce. Armstrong (2007, s. 290–291) uvádí hlavní 

typy změny: 

 strategická změna – transformuje celou organizaci, kdy taková záležitost 

není nahodilá ani krátkodobá. Vize, sdílené hodnoty organizace a samotní 

lidé organizace stojí v základech takové změny. Hrají zde roli i vnější 

faktory, jako jsou politika, finance a ekonomika. 

 funkční (operační) změna – souvisí se zaváděním nových struktur, metod 

a technologií, jež mají těsný vztah a vliv na organizaci práci v organizaci. 

Může mít zásadní dopad na jednotlivce, proto by se mělo při takové změně 

jednat svědomitě a šetrně.   

2.4.3 Inovace a pedagogický sbor 

Proces změny spojený se zaváděním inovace není snadný, proto nositelé změn, 

učitelé i ředitel, musí aktivně spolupracovat (Eger 2006, s. 33). K jednomu z mnoha 

úkolů vedoucího pracovníka patří předvídaní situace, ale v oblasti reakce 

pedagogického sboru na změny je to značně složité. Proto zde hraje roli i intuice a není 

možné zde užít pouze racionální uvažování a postupy. (Eger 2006, s. 27) 

Každý člověk má v sobě od narození zakódovaný strach ze změny. Při zavádění 

většiny inovací stojí vedoucí pracovník v pozici, kdy převážná většina pracovníků 

nesouhlasí se změnou, a tak ředitel potřebuje přesvědčit pracovníky o kladech 

a přínosech změn, aby je přijali za své, podporovali je a plnili, a to bývá leckdy 

nadlidský výkon. (Eger 2006, s. 25)  
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Kubíčková a Rais (2012, s. 65–66) shrnují příčiny toho, proč se lidé 

v organizacích vzpírají změnám: 

 obavy z neznáma, 

 konec stereotypu a zvyků, 

 pocit manipulace, 

 nedostatečná informovanost,  

 strach ze zklamání a selhání, 

 vyšší úsilí k dosažení změny než její samotné výhody, 

 přílišná spokojenost pracovníků se současným stavem,  

 žádný respekt vedoucího pracovníka,  

 potřeba vyšší osobní aktivity a angažovanosti, 

 tradice. 

2.4.4 Vedení inovace 

Moudrý ředitel se při zavádění inovace snaží zapojit všechny pracovníky 

do procesu a nechat je do něj zasahovat a přispívat. Pokud jsou lidé do procesu 

zapojeni, ztrácí pocit manipulace, který může být jednou z obav ze zavedení změny. 

Dále by se vedoucí pracovník měl postarat o dostatečnou obeznámenost o zaváděné 

inovaci a změnách, které jsou s ní spojené. Pracovníci musí vědět, jaký je účel změny, 

jinak budou už předem proti změně. V ideálním případě by měli se změnou souhlasit, 

vzít ji za svou, podporovat ji a aktivně ji plnit. (Kubíčková a Rais 2012, s. 65) 

Při nástupu inovace je zapotřebí, aby byli všichni nositelé patřičně vzděláni. Na co by se 

ale nemělo zapomínat – spoluprací, informováním a sdílením zkušeností člověk získá 

více, než kdyby usiloval o zavedení inovace individuálně. (Eger 2006, s. 33) 

Pro úspěšné zavedení inovace se od vedoucího pracovníka vyžaduje, že věří 

v inovaci a plně ji podporuje. Dokazovat to může např. tím, že pro nositele změny 

zajistí potřebné zdroje, podá všem zúčastněným podstatné a nezbytné informace, zajistí 

případné vzdělávání a poskytne podporu, dále otevřeně a konstruktivně komunikuje či 

například umí tolerovat neúspěch. (Franková 2011, s. 181–182) 
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Podle Frankové (2011, s. 179) potřebuje mít inovativní organizace ve vedení 

člověka, který disponuje následujícími dovednostmi: 

 Umí přemlouvat lidi, aby věnovali svůj čas do neznámých a patrně i 

riskantních aktivit. 

 Umí řídit problémy, které plynou z týmové práce a aktivity pracovníků. 

 Umí vymýšlet, navrhovat a realizovat změny v organizaci. 

Existuje několik manažerských stylů vedení, kterými vedoucí pracovníci 

ovlivňují pracovníky tak, aby směřovali společně ke stanoveným cílům organizace. 

Badatelé, již se zabývají touto problematikou, tvrdí, že kreativní chování podněcuje 

demokratický, resp. participativní styl vedení a že autokratický styl jej převážně snižuje. 

(Franková 2011, s. 207) 

Pro uvedení změny k životu, musí být lidé aktivní, motivovaní a odpovědní. 

Takových kvalit se nikdy nedosáhne direktivní cestou, nýbrž rozmluvou a dlouhodobou 

spoluprací. Navíc prostředí je dalším faktorem, který změny nemálo ovlivňuje. 

Důvěryhodný vedoucí pracovník umí přesvědčit, nadchnout a zapojit. „Nejdříve 

přistoupit blíž, navázat kontakt a vztah, abychom mohli druhého vzít za ruku, a teprve 

potom vést. Ne táhnout, ne tlačit, ale vést!“ (Hospodářová 2008, s. 64) 
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3 Metodika 

Praktickou část této bakalářské práce reprezentuje kvalitativní autorský výzkum, 

konkrétně deskriptivní případové studie. Kvalitativní výzkum je založen na zkoumání 

daných záležitostí a jevů v přirozeném prostředí s cílem vypracovat celkový obraz 

těchto jevů vybudovaný na datech a vztahu mezi badatelem (v tomto případě autorkou 

práce) a respondentem, kdy úmyslem badatele je za pomocí určených postupů a metod 

odhalit a představit chápání a jednání lidí v určitých situacích a záležitostech (Švaříček 

a Šeďová 2014, s. 17). Podstatou případové studie je sběr velkého kvanta dat 

od jednoho nebo několika málo případů, která jsou použita k důkladnému zkoumání, 

pochopení spletitosti případu a popisu vztahů v ucelené podobě (Hendl 2008, s. 102). 

3.1 Cíl výzkumu  

Autorský výzkum měl za úkol zjistit informace o profesní dráze tří ředitelů škol, 

identifikovat jejich osobnostní rysy, popsat aktuální inovace ve školách vedených 

těmito řediteli a zjistit informace od ředitele školy o pedagogickém směřování jejich 

školy a inovacích ve vzdělávání. Klíčovými body výzkumu byly: 

 osobnostní analýza ředitelů škol,  

 pedagogické směřování školy, 

 inovace ve vzdělávání. 

 

Sběr dat probíhal prostřednictvím metody rozhovoru s třemi řediteli základních 

škol. Dále byla využita vybraná data získaná obsahovou analýzou dokumentů školy, 

které ředitelé škol poskytli (viz kap 4.2). 

3.1.1 Výzkumný problém a výzkumné otázky 

Výzkumný problém je jasné pojmenování toho, čím se bude výzkum zabývat 

(Hendl 2008, s. 64). Pro potřeby autorského výzkumu realizovaného v rámci bakalářské 

práce byl stanoven výzkumný problém:  

 Vliv daných vlastností ředitele školy na pedagogické směřování školy 

a zavádění inovací ve vzdělávání. 
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Tento výzkumný problém je charakteru popisného, vztahového a příčinného. 

Popisný charakter problému je reprezentován analýzou osobnosti ředitele školy, 

vztahový je zastoupen působením ředitele na pedagogický sbor a příčinný 

je představován vlivem osobnosti ředitele na zavádění inovací ve vzdělávání.  

Základem každého výzkumného záměru jsou výzkumné otázky, které 

napomáhají správnému směřování výzkumu (Švaříček a Šeďová 2014, s. 69). V souladu 

s výzkumným problémem byly stanoveny následující výzkumné otázky: 

 Jaká je osobnost ředitele školy? 

 Jaká je závislost mezi vlastnostmi ředitele školy a pedagogickým 

směřováním školy? 

 Jaký má vliv osobnost ředitele na zavádění inovací ve vzdělávání? 

3.1.2 Tvrzení 

Pro potřeby autorského výzkumu byla stanovena tři tvrzení. 

I. Tvrzení 1 

Ředitel školy je obezřetný, věcný, soutěživý, komunikativní, vřelý, 

přátelský, tolerantní a klidný člověk, který se racionálně rozhoduje, má 

pevný stisk ruky, poskytuje podporu, je ochotný pomáhat, jedná 

promyšleně, užívá fakta a je náročný sám na sebe. 

II. Tvrzení 2 

Ředitel školy ve vedení preferuje styl demokratický a upozaďuje styl 

autoritativní. 

III. Tvrzení 3 

Ředitel školy musí pedagogický sbor přesvědčovat, aby souhlasili se 

zavedením inovace. 

3.2 Vymezení oblasti výzkumu 

S ohledem na bydliště autorky byla jako výzkumná oblast vybraná Jihlava. 

Autorského výzkumu se zúčastnily tři základní školy. Kritériem při výběru školy bylo, 

aby škola byla základní. Jiná kritéria by v podstatě nebyla potřebná, neboť se tato 

bakalářská práce nezaměřuje na žádný ojedinělý jev. Výzkum, který posloužil pro tuto 
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konkrétní bakalářskou práci, by byl proveditelný v jakékoli škole. Snahou bylo získat 

různorodější data, proto byli vybráni ředitelé s různou délkou působení ve funkci 

ředitele školy. 

Tabulka č. 2 má posloužit k vytvoření představy o velikosti škol zapojených 

do výzkumu a dále poskytuje informace o pedagogických pracovnících (PP). Schémata 

organizačních struktur škol se nachází v příloze č. 5. Pro zachování soukromí 

a důvěrných informací, nejsou zveřejněny názvy škol ani jiná data, která by dokázala 

školy identifikovat. Proto byly školy autorkou pracovně pojmenovány jako ZŠ Modrá, 

ZŠ Červená a ZŠ Žlutá.  

 

Škola Počet žáků Počet PP Průměrný věk PP Kvalifikovanost PP 

ZŠ Modrá 428 30 50 let 93% 

ZŠ Červená 280 27 42 let 92% 

ZŠ Žlutá 345 22 48 let 91% 

 

Tabulka č. 2: Charakteristika škol zapojených do výzkumu 

3.3 Výzkumný vzorek 

Pro potřeby kvalitativního výzkumu není zapotřebí mnoha účastníků. Tento 

výzkum si neklade za cíl kvantifikovat velké množství dat a jejich zpracování pomocí 

statistických metod, jak by tomu například bylo u kvantitativního výzkumu, nýbrž má 

za úkol popsat a vmyslet se do příběhů jednotlivých ředitelů škol. Proto se výzkum 

uchýlil k nízkému počtu účastníků, a to ke třem. 

3.4 Harmonogram výzkumu  

Autorský výzkum byl realizován v rozmezí čtyř měsíců, a to od listopadu 2014 

do února 2015. Listopad byl vymezen pro získání dosavadní a relevantní literatury, 

promyšlení vstupu do terénu a utváření plánu výzkumu, který si kladl otázky ohledně 

cíle výzkumu, výzkumného problému, výzkumných otázek, tvrzení, výzkumných 

metod, výzkumného vzorku, organizaci výzkumu a zpracování dat. V prosinci byli 

telefonicky kontaktováni předem vybraní ředitelé jihlavských základních škol. 

Telefonickému spojení předcházel e-mail, v němž byla řediteli zaslána žádost 
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o spolupráci na výzkumu. Dva ze tří ředitelů autorku práce znali, proto byla spolupráce 

snazší. Dále e-mail obsahoval stručné informace o průběhu plánovaného výzkumu, 

název, cíl a účel bakalářské práce. Během prosince došlo ke sjednání schůzek se všemi 

účastníky na leden. Před samotným vstupem do škol byl věnován čas poctivé 

přípravě na setkání, proto byl během prosince vypracováván podklad 

pro polostrukturovaný rozhovor (viz kap. 3.5) a bylo zapotřebí sehnat diktafon, 

bez kterého by se setkání stěží obešla. V polovině ledna se uskutečnila první setkání 

s řediteli škol, kterým předcházel telefonický kontakt (na začátku ledna) kvůli domluvě 

konkrétního data setkání. Po provedení prvních rozhovorů a požádání o dokumenty 

školy byly ihned domluveny příští schůzky pro realizaci druhých rozhovorů, které se 

uskutečnily o měsíc později. Opět předcházela příprava a sestavení otázek pro rozhovor, 

v tomto případě se jednalo už o konkrétnější otázky. Na druhé schůzce navíc ředitelé 

škol poskytli dokumenty školy, které mohli a chtěli vydat. Předem byli e-mailem 

informováni, které dokumenty jsou požadovány. Po sběru všech dat následovala jejich 

analýza a výběr jen těch částí, jež byly pro výzkum potřebné (viz kap. 3.7).  

3.5 Rozhovor s řediteli škol 

Použitou výzkumnou metodou byl polostrukturovaný rozhovor, který byl 

založen na předem přichystaném seznamu témat a otázek (viz Příloha č. 1 a č. 2). 

Obsahoval převážně otázky otevřené, které mají tu výhodu, že dávají prostor 

dotazovanému a nevnucují mu možné odpovědi; navíc jsou zdrojem nových dat, která 

by badatel pomocí uzavřených otázek nikdy nezískal (Gavora 2000, s. 104). 

U některých otázek v druhém rozhovoru však byly nabídnuty možnosti, a to z důvodu 

konkretizace odpovědi, jež nebyla poskytnuta při prvním rozhovoru.  

Nejlehčí vstup do terénu má ten badatel, který má osobní vztah s respondenty 

(Švaříček a Šeďová 2014, s. 153). V případě tohoto výzkumu badatel znal dva ze tří 

ředitelů (ZŠ Modrá a ZŠ Červená), ale nešlo o vztahy příliš osobní. S výzkumem 

souhlasili všichni jeho účastníci, již byli předem obeznámeni s průběhem a cílem 

spolupráce a účelem celého výzkumu. Aby nebyl žádný z účastníků poškozen, nebyly 

sdělovány žádné informace účastníkům o ostatních účastnících a dále byl kladen důraz 

na zachování soukromí. 
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Všechny rozhovory se konaly v soukromí, bez rušení, v kancelářích ředitelů. 

Rozhovory byly nahrávány pomocí diktafonu pouze v případě dvou ředitelů. Ředitelka 

Základní školy Červená si záznam nepřála, a to z důvodu nelibosti jejího hlasu na audio 

nahrávkách, proto byly její výpovědi zapisovány ručně v přesném znění, aby byla 

zajištěna relevantnost dat jako u dalších dvou ředitelů. První rozhovor trval ve všech 

případech hodinu a půl. Řediteli byly kladeny předem připravené otevřené otázky (viz 

Příloha č. 1). V případě, že řediteli nebyla otázka při prvním, resp. druhém rozhovoru 

jasná, byla badatelem srozumitelně vysvětlena. Otázky nebyly účastníkům dopředu 

poskytnuty, ani jim nebyly předloženy ve vytištěné formě při setkání. První rozhovor 

posloužil z velké části jako základ pro druhý rozhovor (viz Příloha č. 2), ve kterém byly 

již konkrétnější otázky. Pro zpracování výstupů výzkumu byla použita data z obou 

rozhovorů.  

3.6 Osobnostní analýza 

Změřit osobnost se dá dvojím způsobem, buď pomocí dotazníku, kdy účastník 

poskytuje informace sám o sobě v podobě odpovědí na otázky, nebo umístěním 

účastníka do specifické situace a pozorováním jeho reakcí a jednání (Cejthamr a Dědina 

2010, s. 50). 

Pro výzkum této bakalářské práce byla použita metoda dotazníku, konkrétně 

Osobnostní analýza (viz Příloha č. 3), jejímž autorem je Peter Urs Bender (2002, s. 64). 

Cílem analýzy je určení osobnostního typu a jeho determinování zabere několik minut. 

Průběh analýzy pro výzkum této práce byl následující:  

1. Badatel účastníkovi výzkumu postupně sděloval slova a fráze (viz Příloha 

č. 3), jež byla uspořádaná do čtyř oddílů – A, B, C a D. Úkolem účastníka 

bylo vybírat taková slova a fráze, která by ho nejlépe vyjadřovala 

při výkonu svého povolání. 

2. Další kroky analýzy byly už pouze na badateli, který sečetl určená slova 

a fráze v jednotlivých oddílech. Podle zadání této analýzy (viz Příloha č. 3) 

porovnal hodnoty oddílu A oproti oddílu C a hodnoty oddílu B oproti 

oddílu D. Výsledné hodnoty jsou vždy kladná čísla. 
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3. Nakonec byly získané výsledky podle zadání zaznamenány do mřížky 

s kvadranty. Podle výsledného zakreslení v daném kvadrantu byl 

determinován jeden ze čtyř osobnostních typů. 

 

Podrobnou charakteristiku těchto typů shrnuje Trojanová (2014, s. 32) podle 

Bendera do přehledné tabulky (viz Příloha č. 4). Bender (2002, s. 67–69) tedy zařazuje 

osobnost zkoumaného jedince do následujících osobnostních typů:  

 Analytický typ – zajímá se o to, jak se skutečnosti mají. Čísla a detaily 

považuje za významné a nezbytné a má rád přesnost, kterou vyžaduje 

i od druhých. Analytický typ se též shoduje s označeními melancholik, 

myslitel či hloubavý typ. Má sklony k introverzi a zastírání svých emocí 

před druhými. 

 Laskavý typ – se zajímá, proč se co děje a proč dělá to či ono. Vidí se 

v budování vztahů, zajímá se o ostatní a rád je podporuje. Je též znám jako 

flegmatik, pomocník nebo instinktivně jednající člověk. Má strach 

z konfliktů s druhými a ze ztráty jejich důvěry. Stejně jako analytický typ 

má sklony k introverzi, ale svým emocím naopak dává průchod.  

 Poháněčský typ – si pokládá otázky typu „Co…?“ (např. Co zavedením 

změny získáme?). Jedná tak, aby spořil jak svůj čas, tak čas ostatních. 

Významné jsou pro něj výsledky. Má rád kontrolu a vedení a vše se musí 

dělat podle něj, však bojí se ztráty kontroly. Tento typ je rovněž znám jako 

cholerik, šéf a akční typ. Povahou je často extrovert a své emoce si nechává 

pouze pro sebe. 

 Expresivní typ – si pokládá otázky typu „Kdo…?“. Důraz klade na ocenění 

a tzv. poplácání po rameni. Zbožňuje společenské akce a rád je inspirací pro 

ostatní. Má strach z odmítnutí. Tento typ koresponduje s označeními 

sangvinik, reprezentativní typ a impulzivně jednající člověk. Často je 

extravertní povahy a své emoce sdílí s ostatními. 
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3.7 Dokumenty škol 

Pro potřeby této bakalářské práce byly od ředitelů škol získány nadcházející 

dokumenty a materiály. Z nich byly vybrány jen některé části, které mají souvislost 

s osobností ředitele školy, pedagogickým směřováním nebo zaváděním inovací v dané 

škole. Vybrané části dokumentů slouží jako podpora výzkumu této bakalářské práce. 

Vybrané části z dokumentů ZŠ Modrá se nachází v kapitole 4.2.5, ZŠ Červená 

v kapitole 4.3.5 a ZŠ Žlutá v kapitole 4.4.5. 

  

Základní škola Modrá 

 Zpráva z dotazníku zjišťování pracovní spokojenosti učitelů v oblasti 

kvality pracovních podmínek a naplňování profesních potřeb (Společnost 

pro kvalitu školy, o. s. 2014), 

 Mapa školy (SCIO 2013). 

 

Základní škola Červená 

 SWOT školy (2015), 

 Vlastní hodnocení školy (2010). 

 

Základní škola Žlutá 

 Výsledky dotazníku hodnocení kultury školy pro učitele školy (2014). 
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4 Praktická část 

Tato kapitola shrnuje výsledná data jednotlivých škol v oddělených 

podkapitolách, protože bakalářská práce si klade za cíl popsat jednotlivé případy. 

Nejedná se zde o komparaci osobností ředitelů škol ani o srovnávání pedagogického 

směřování škol zapojených do výzkumu či porovnávání procesů při zavádění inovací. 

4.1 Zpracování dat 

Zpracování dat z polostrukturovaných rozhovorů s řediteli škol probíhalo 

následovně. Nejprve byly autorkou přepsány rozhovory z diktafonu do textové podoby, 

které byly doplněny o poznatky a okolnosti z provedených setkání, aby co nejlépe 

vystihovaly situaci. Tyto texty slouží jako datový zdroj pro výsledky.  

Jako další datový zdroj slouží vybrané části dokumentů škol. Pro cíl této práce 

byly z dokumentů vybrány pouze ty informace, které mají souvislost s osobností 

ředitele školy, pedagogickým směřováním školy a zaváděním inovací. 

4.1.1 Vybrané otázky z rozhovorů pro potřeby výzkumu 

Pro potřeby výzkumu nebyly použity všechny odpovědi na otázky, jež byly 

autorkou pro rozhovor přichystány (viz Příloha č. 1 a č. 2), protože po provedení 

rozhovorů bylo shledáno, že některé informace jsou pro závěry práce zbytečné. 

Informace, názory a postoje ředitelů škol ohledně jejich osoby a osobnosti, 

pedagogického směřování školy a zavádění inovací v jimi vedené škole byly 

zodpovězeny díky níže uvedeným otázkám. 

Informace vztahující se k řediteli školy, jeho osobnosti a profesní dráze byly 

dotazovány prostřednictvím následujících otázek: 

 Jaký je váš věk?  

 Kolik let jste ve funkci ředitele školy? 

 V jaké profesi jste působil/a před nastoupením do funkce? 

 Baví vás role učitele? 

 Proč jste se rozhodl/a ucházet o pozici ředitele? Vnitřní motivace a vnější 

stimuly? 
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 Co vás vede k setrvání ve funkci?  

 Které faktory jsou pro vás nejvíce demotivující ve vykonávání profese?  

 Nosíte si svou práci domů? 

 Měl/a jste před vstupem do funkce ředitele školy zkušenosti s vedením lidí? 

 Kde získáváte nové zkušenosti a znalosti?  

 Jaká byla vaše pracovní vize při vstupu do funkce? 

 Měnila se tato vize v průběhu výkonu povolání?  

 Co se změnilo během vaší profesní dráhy ředitele školy?  

 Jaký je váš názor na povolání (zaměstnání) ředitele školy?  

 Jak byste se charakterizoval/a? Silné a slabé stránky? 

 Jaké vlastnosti by podle vás měl mít vedoucí pracovník? 

 

Informace o pedagogickém směřování školy byly dotazovány následujícími 

otázkami: 

 Odlišuje se něčím vaše škola od ostatních? Je v něčem speciální? 

 Jaká je vize vaší školy? 

 Jak byste popsal/a a zhodnotila/a klima vaší školy? 

 Jak byste popsal/a vztahy, chování a atmosféru v pedagogickém sboru? 

 Jakým způsobem dochází k předávání informací mezi pracovníky školy? 

 Jaký jste typ z hlediska komunikace? Možnosti: analytický, řídící, přátelský, 

expresivní typ. 

 Máte pocit, že školu spíše vedete, nebo řídíte?  

 Jaké volíte přístupy ve vedení? Možnosti: autoritativní, autoritářský, 

konzultativní, participativní, demokratický, liberální styl. 

 Jaké působení na podřízené považujete za nejefektivnější k naplnění vize 

a strategií školy?  

 Jaké taktiky volíte při přesvědčování podřízených? Možnosti: taktika harmonie 

v komunikaci, taktika převzetí argumentace, taktika protiargumentu, taktika 

nátlaku, taktika obchodování. 

 Delegujete? Jak? Na koho? Co? 

 Pečujete o své zaměstnance?  

 Pořádá škola soukromé akce pro pedagogické pracovníky? 

 Jak motivujete pedagogické pracovníky?  
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 Účastní se pedagogičtí pracovníci DVPP? 

 Požadujete po pedagogických pracovnících neustálé vzdělávání se?  

 Jak často konáte hospitace? 

 Dochází ve vaší škole k vzájemným hospitacím mezi pedagogy? Pokud ne, 

přál/a byste si to? 

 Děláte osobní rozhovory s pedagogickými pracovníky? (Např. o spokojenosti, 

o hodnocení atd.) 

 

Informace o zaváděných inovacích na ZŠ Modrá byly dotazovány těmito 

otázkami: 

 Jakou roli hrajete vy při zavádění inovací? 

 Jak se k zavádění inovací staví pedagogický sbor? 

 Jaká rizika zvažujete před zavedením inovace? 

 Vyberte a popište prosím inovaci (významnou/aktuální/rozsáhlou), kterou 

jste zaváděli během vašeho působení. 

 Kdo přišel s nápadem uvedené inovace a proč ji chtěl zavést? 

 Kdo se na uvedené inovaci podílel? 

 Jak probíhal proces implementace uvedené inovace?  

 Jak se k uvedené inovaci stavěli pedagogičtí pracovníci, popř. rodiče 

a žáci? 

 Osvědčila se uvedená inovace? 

 Jaké další inovace plánujete do budoucna? 

4.2 Výsledky Základní školy Modrá 

Komunikace s ředitelem ZŠ Modrá probíhala bez problémů. Na první e-mail 

zaslaný autorkou neodpověděl, avšak při telefonickém spojení souhlasil s účastí 

na výzkumu. Ředitel zná otce autorky, díky čemuž byla komunikace usnadněna, 

a nechal na autorce, aby si zvolila den a hodinu pro uskutečnění rozhovorů. Ředitel se 

choval pozitivně a nezdráhal se poskytnout žádané dokumenty školy. Na všechny 

otázky se snažil odpovídat s rozvahou, neboť odpovědi si často déle promýšlel 

a odpovídal pomalu.  
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4.2.1 Ředitel ZŠ Modrá 

Ředitel ZŠ Modrá zastává funkci ředitele školy již od roku 1991, tedy s koncem 

tohoto školního roku tomu bude 24 let. Letos oslaví šedesáté narozeniny. Před vstupem 

do funkce pracoval jako zástupce ředitele na základní škole po dobu pěti let a před tím 

působil jako učitel fyziky na základní škole. Stále ho baví role vykonavatele, ale výuku 

fyziky přenechal jiným a momentálně vyučuje informatiku a v této oblasti se se zájmem 

sám vzdělává.  

Na otázku, proč se rozhodl ucházet o pozici ředitele, odpověděl, že z pozice 

ředitele je snazší pracovat na vizi školy než z pozice zástupce ředitele, kterou zastával, 

a proto se rozhodl postoupit výš. Navíc ho práce bavila a naplňovala, takže vnitřní 

motivaci měl a z vnějších stimulů jmenoval lepší finanční ohodnocení. K setrvání 

ve funkci ředitele ho vede jeho záliba v povolání, ale přiznává, že ve svém věku, už to 

nejde tak jako dříve. Nelíbí se mu, že kolikrát naráží na situace, se kterými vnitřně 

nesouhlasí, ale je nucen je udělat. Demotivuje ho hlavně administrativa a „ty šílenosti“ 

kolem projektů. Kvůli mnoha povinnostem pracuje i o víkendech, ale večery všedních 

dnů nevyplňuje prací jako jiní a snaží se nepřemáhat.  

Samostudiu se ředitel věnuje, a pokud ho něco zaujme v nabídce DVPP, rád se 

zúčastní. V případě nejasností při výkonu své práce nebo nějakých problémů, má 

kolegu ředitele, se kterým telefonicky konzultuje a navzájem si radí. Jako přínosné 

shledává i různě zaměřená sezení ředitelů, kde si často vyměňují názory, poznatky 

a připomínky. Jako zástupce ředitele ani jako ředitel nikdy nebyl v cizině za účelem 

studia, ale touží po tom. Rád by se podíval do Finska, protože ho vzdělávání Finů 

zajímá. Již je přihlášený do projektu s tím spojeným, ale prozatím nebyl úspěšný 

v přihlašování na zájezd, protože se kapacita prý vždy rychle vyčerpá. 

Před vstupem do funkce ředitele školy si, ještě jako zástupce ředitele, ani neuměl 

představit, co práce ředitele obnáší. Dříve si říkal: „Co tam ten ředitel osm hodin dělá? 

Vždyť za něj všechno udělají zástupci.“ Jenže to není pravda, jak posléze zjistil. 

Objevila se hlavně obrovská hromada administrativy. Dále uvádí, že si také člověk 

myslí, jak bude s každým vycházet, ale to není v lidských silách. Kolikrát něco 

zaměstnanci vidí jinak než vedení, aniž za to můžou, říká. Postupem času si člověk 

utváří obrázek o daných učitelích, a jakmile se dostane do hloubky, zjistí, že na první 

pohled jsou úplně jiní. Růžové brýle postupně padají. Vize ředitele při vstupu do funkce 
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byla, aby co nejméně zatěžoval kantory schůzemi a plýtval tak jejich časem. Nesouhlasí 

se zbytečnými řečmi, které nikam nevedou a nic nevyřeší. Této vize se snaží dostát 

i dnes, kdy schůze nejsou dlouhé, naopak jsou stručné a jasné. Nakonec uvádí, že dříve, 

když neměli právní subjektivitu a školský úřad odváděl spousty práce, byla jiná a menší 

zodpovědnost, která se s tou dnešní nedá srovnat. Navíc po přechodu do právní 

subjektivity doufal, že si budou rozhodovat o financích sami, což se brzy změnilo 

a dnes je vše tak „sešněrované“, že není šance dělat něco jinak.  

Názor ředitele na povolání ředitele školy je následující. Tvrdí, že je to vcelku 

dobrá funkce, ale za pár korun musí dělat všechno. Hned ale přiznává, že nejde dělat 

všechno a nejde dělat vše kvalitně, a proto je třeba něco vypouštět. Říká, že ředitel má 

obrovskou zodpovědnost a když porovná se soukromou sférou, nikdo by nedělal tolik 

náročné a zodpovědné práce za takové peníze jako ředitel školy.  

Na otázku Jaké vlastnosti by podle vás měl mít vedoucí pracovník? ředitel 

odpověděl: „Na výběr není? (smích) Musím něco vymýšlet. Čeština mi nikdy nešla, 

od toho tady mám zástupce. Ten dělá tiskového mluvčího. No tak určitě by měl být 

rozhodný, komunikativní, přátelský do určité míry a důsledný.“ Sám sebe by 

charakterizoval jako demokratického lídra. Snaží se názory poslouchat a rozebírat. Dále 

uvádí, že je schopný posoudit problémy týkající se techniky, neboť k ní má silný vztah. 

Při dotazu na slabé stránky řekl, že z hlavy nic nevymyslí, že test bude lepší. (Testem 

byla myšlena Osobnostní analýza, viz dále.)  

4.2.2 Výsledky osobnostní analýzy ředitele ZŠ Modrá 

Jak již bylo řečeno v kapitole 3.2, pro potřeby výzkumu této bakalářské práce 

byl použit dotazník, a to konkrétně Osobnostní analýza (viz Příloha č. 3) od Bendera 

(2002, s. 64). Ředitel ZŠ Modrá vybral následující slova a fráze podle jeho smýšlení 

o své osobnosti: 

A = Opatrný, obezřetný, věcný, formální mluva, racionální rozhodování, 

striktní, náročný sám na sebe, užívá fakta, formální oblečení. 

B = Rád se ujímá velení, soutěživý, vyhraněné názory, své soudy pronáší 

nahlas, pevný stisk ruky, iniciátor, jasná potřeba o potřebách, expresivní 

hlas, ujímá se sociální iniciativy. 
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C = Komunikativní, otevřený, vřelý, přátelský, tolerantní, osobní. 

D = Pomalé tempo, klidný, ochotný pomáhat, umírněné názory, klade otázky, 

obvykle se vyhýbá využívání moci, promyšlené jednání, sociální iniciativu 

nechává na druhých, nerad riskuje, tichý, poskytuje podporu, kooperativní, 

mluví tichým hlasem. 

Tabulka č. 3 shrnuje počet slov a frází, které ředitel ZŠ Modrá vybral. Počty slov 

a frází v oddílu A a C byly od sebe odečteny se získáním výsledného čísla 3. Protože 

počtů slov a frází bylo více v oddílu A, výsledná souřadnice je A 3. Analogicky se 

postupovalo i v případě oddílu B a D, kde výsledná souřadnice vyšla D 4. Obě 

souřadnice byly zaznamenány do mřížky v grafu č. 1 

Oddíl Počet slov a frází Rozdíly hodnot Výsledné souřadnice 

A 9 
3 A 3 

C 6 

B 9 
4 D 4 

D 13 
 

Tabulka č. 3: Výsledné hodnoty osobnostní analýzy ředitele ZŠ Modrá 
 

Podle vzoru v příloze č. 3 byla vytvořena mřížka v grafu č. 1 s osobnostním 

typem ředitele ZŠ Modrá. Podle daných souřadnic vychází, že je ředitel ZŠ Modrá 

analytický typ. 

  

Graf č. 1: Osobnostní typ ředitele ZŠ Modrá 
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4.2.3 Pedagogické směřování ZŠ Modrá 

Podle slov ředitele se Základní škola Modrá zaměřuje hlavně na to, aby všichni 

žáci dostali skutečně kvalitní základ. Škola se nevyznačuje žádným specifikem. Vizí 

školy je poskytnout solidní základní vzdělání a zprostředkovat žákům to důležité, 

co v životě budou potřebovat.  

Klima školy ředitel hodnotí jako dobré a příjemné. Rodiče a Česká školní 

inspekce prohlašují, že škola působí velice klidným dojmem. Ředitel si myslí, že je to 

dáno tím, že škola patří mezi ty menší a že jsou zde hlubší vztahy mezi žáky a učiteli, 

neboť anonymita zde nenachází své místo. Na otázku týkající se charakteristiky 

pedagogického sboru ředitel odpověděl: „Byl bych asi sám proti sobě, kdybych říkal, že 

je špatný.“ Dále pokračoval a pověděl, že díky dlouholetému působení v ZŠ Modrá již 

ví, co má od pracovníků čekat a co oni mohou očekávat od něj. Vztahy ve sboru hodnotí 

kladně a dodává, že si pracovníci mezi sebou velmi pomáhají a radí si. Uvádí, že se 

najdou jedinci, kteří nějakým způsobem vybočují z řad, ale podle něj je taková situace 

naprosto normální a typická. 

Komunikace ředitele s celým pedagogickým sborem probíhá díky jedenkrát 

týdně vyvěšeným informacím a měsíčně zavěšenému rozvrhu akcí na nástěnce 

ve sborovně, dále díky informačnímu internetovému kanálu, provozním poradám 

a osobním jednáním. Ředitel školy tvrdí, že jsou pracovníci vždy včas a jasně o všem 

informováni. Z hlediska komunikace je ředitel ZŠ Modrá typ analytický. Preferuje 

věcnost, stručnost a systematičnost. Při přesvědčování podřízených volí ředitel pomalé 

tempo a taktiku harmonie v komunikaci. Blíže se vyjadřuje takto: „No taktika je stejná 

jako u dětí. Začínáme tím, že je pochválíme. Musí se najít něco, za co je pochválíme. 

Může se prohodit co a jak doma. A pak se musíme postupně přesunout na ten problém. 

V žádném případě nenastoupím jako někteří a rovnou to nevmetu do očí. To není dobré 

a asi nikomu příjemné. Je potřeba postupovat pomaličku.“  

Jak již bylo řečeno (viz kap. 2.2.1 a kap. 2.3.4), ředitel zastává jak roli lídra, tak 

roli manažera. Při vstupu do funkce měl již zkušenosti s vedením lidí díky pětileté praxi 

na pozici zástupce. Na otázku, zda ředitel školu spíše vede, nebo řídí, ředitel odpověděl, 

že obě role zastává zhruba stejnou měrou, ale že řízení školy mu pravděpodobně zabírá 

více času. Ve vedení preferuje demokratický styl, ale přiznává, že v mezních situacích 

se musí přiklonit i k tomu autoritativnímu. Na podřízené se snaží působit pozitivně, 
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i proto volí styl demokratický, kdy dává pracovníkům možnost vyjádření názorů 

a volby. Pracovníci mají možnost realizace vlastních nápadů po dohodě s ředitelem, 

který pak veškerou iniciativu nechává na nich a poté pouze kontroluje, ale pracovníci 

ZŠ Modrá prý této možnosti tak často nevyužívají.  

Bez delegování si ředitel ZŠ Modrá neumí výkon svého povolání ani představit. 

„Bez toho bych se asi tady ze všeho zbláznil,“ praví. Po vstupu do funkce má prý člověk 

tendenci dělat všechno sám a až časem přijde na to, že by se mohl a měl spolehnout 

na své kolegy. Díky dlouholetým vztahům své pracovníky zná velmi dobře a konkrétně 

si vytipovává, komu danou činnost svěří. Pak následují konzultace a příprava pro výkon 

činnosti. Na svého zástupce ředitel deleguje velikou měrou, neboť v něj má důvěru 

a pracují spolu již dvacet let. „Když se mě někdo zeptá, tak já teď najednou ani pořádně 

nevím, protože to dělá zástupce. Já vím, že se na něj můžu stoprocentně spolehnout,“ 

vysvětluje. 

Ředitel školy se snaží o své pracovníky pečovat prostřednictvím společných 

zájezdů, ale po letech už o ně není takový zájem. Tvrdí, že když jsou pracovníci 

pospolu skoro celý rok, netouží navíc spolu trávit dovolenou. Dříve se také pořádali 

soukromé akce pro pedagogický sbor, ale také o ně už není zájem. Ředitel ZŠ Modrá 

motivuje pracovníky následovně. Uvádí, že odměny a osobní příplatky jsou v jeho škole 

největší motivací. Dále se ředitel snaží zachovávat příjemné pracovní prostředí, 

vzbuzovat pocit sounáležitosti, chválit, děkovat, důvěřovat, spravedlivě konat a své 

kolegy respektovat. Jako motivaci uvádí také možnost dalšího vzdělávání a seberozvoje. 

Každoročně při příležitosti oslav Dne učitelů primátor města Jihlavy oceňuje vybrané 

učitelé za svoji práci, ale pedagogové v ZŠ Modrá takové ocenění nepovažují 

za motivaci. 

Pedagogičtí pracovníci si sami vybírají z nabídek DVPP, které jim ředitel 

přeposílá, a účastní se kurzů a seminářů. Do dalšího vzdělávání nebo samostudia však 

ředitel své pracovníky nežene. Komentuje to tím, že pedagogický sbor je složen 

převážně ze starších pracovníků, kteří už přeci jenom něco absolvovali. Na konci 

každého roku ředitel uskutečňuje soukromé osobní rozhovory se všemi pedagogickými 

pracovníky, jež mají za úkol zjistit spokojenost pracovníka s vedením školy 

a spokojenost s vykonanou prací, dále pracovníci navrhují, co by rádi změnili a co by 

ponechali, nakonec uvádí přínos DVPP a rozmýšlí, na co se další rok přihlásí.  
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Hospitace ředitel koná minimálně, protože tuto činnost má na starosti jeho 

zástupce, který je vykonává většinou dvakrát za rok. Vzájemné hospitace mezi učiteli 

čas od času proběhnou, ale převážně nemají učitelé zájem, a to z důvodu nezvyklého 

vstupu jiného pedagoga do jejich „teritoria“, které si jaksi střeží. Ředitel vidí přínos 

vzájemných hospitací obzvláště při nástupu začínajícího učitele a u učitelů s delší praxí 

je nevyžaduje. 

4.2.4 Inovace ve vzdělávání ZŠ Modrá 

Ředitel ZŠ Modrá zastává při zavádění inovací roli poradce, koordinátora 

a slouží jako opora pedagogickým pracovníkům. Pedagogický sbor v ZŠ Modrá se 

k inovacím staví odměřeně. Ředitel tvrdí, že se sbor musí přesvědčovat, neboť 

pracovníci vidí pouze samá negativa, a je třeba jim ukázat i tu kladnou stránku. 

Pedagogičtí pracovníci za zavedením inovace vidí změnu, která pro ně hypoteticky 

může znamenat další vzdělávání a strávený čas. Mají rádi osvědčenou pravdu a do změn 

nemají chutě se pouštět. Obecně před zavedením inovace ředitel zvažuje, jak se zachová 

pedagogický sbor. Pokaždé jim říká: „Podívejte se, zkusíme to, pak to vyhodnotíme 

a rozhodneme se. Buď se vrátíme zpátky, nebo to necháme v platnosti.“ 

Jako nejvýznamnější inovaci, jež byla ve škole uskutečněna během působení 

ředitele, ředitel uvádí zavedení interaktivních tabulí do výuky. Díky projektu škola 

získala pět interaktivních tabulí. Učitelé, kteří se do projektu přihlásili, museli být 

proškolováni a byli nuceni vytvářet výukové přípravy, za které byli finančně 

ohodnoceni. Do projektu se nezapojil celý pedagogický sbor. Nápad se snažil protlačit 

sám ředitel školy a jeho zástupce, neboť oba mají silný vztah k technice a viděli 

za zavedením interaktivních tabulí do výuky plno pozitiv. Ředitel dnes může s klidem 

říct, že ta pozitiva vidí už i sami vyučující. Při implementaci se vyskytovaly problémy, 

ale ředitel hodnotí proces za zdařilý. Interaktivní tabule se v ZŠ Modrá staly oblíbené 

nejen mezi žáky, kterým zefektivňují a zatraktivňují výuku, ale i mezi rodiči, kterým 

jsou informace na třídních schůzkách podávány za použití interaktivních tabulí. Sám 

ředitel školy si interaktivní tabule a interaktivní programy a učebnice s nimi spojené 

velice chválí, protože výuka se stává pro žáky zábavnější a usnadňuje práci vyučujícího. 
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Ohledně otázky, jaké inovace škola plánuje do budoucna, ředitel odpověděl, že 

by rádi podpořili výuku tablety. Již nyní probíhají první kroky ohledně plánování 

a zařizování. 

4.2.5 Podpora výzkumu vybranými částmi z dokumentů ZŠ Modrá  

V roce 2014 si Základní škola Modrá nechala provést šetření pracovní 

spokojenosti pracovníků školy, které uskutečnila organizace Společnost pro kvalitu 

školy, o. s. Výsledný materiál nese název Zpráva z dotazníku zjišťování pracovní 

spokojenosti učitelů v oblasti kvality pracovních podmínek a naplňování profesních 

potřeb. Výsledky šetření mohou pomoci ke zdokonalení profesních a mezilidských 

vztahů v pedagogickém sboru a mohou podpořit kvalitu fungování celé školy. Šetření se 

zúčastnilo 25 respondentů z pedagogického sboru. Následují vybrané části výsledků 

šetření:  

 „Možnost osobního růstu ve své profesi pozitivně vnímá 60 % respondentů.  

 Spokojenost s finančním ohodnocením, jež odpovídá významu a náročnosti 

práce, je spravedlivé a odpovídá vynaloženému úsilí, vyjadřuje 25,0 % 

respondentů. 17,5 % je spokojeno nad svá očekávání a 40,0 % učitelů 

vyjadřuje nespokojenost. Téměř 7,5 % je nespokojeno více, než očekávají. 

 Přátelsky kritickou zpětnou vazbu od vedení školy posuzuje v míře 

spokojenosti a očekávání 68,4 % učitelů. Nespokojenost vnímá 5,3 % 

učitelů. 

 Zpětná vazba pomáhající vykonávat práci lépe pozitivně hodnotí 68,4 % 

učitelů. Nespokojenost vnímá 10,6 % učitelů.  

 Spokojenost s pomocí při řešení pracovních problému dostává od vedení 

školy 77,8 % učitelů. Nespokojenost vnímá 11,2 % učitelů.  

 Spokojenost a příznivou míru naplněného očekávání reflektují učitelé 

v aspektu otevřené a upřímné vztahy s vedením školy v hodnotách 78,9 %. 

Nespokojenost vnímá 5,3 % učitelů.“ (Společnost pro kvalitu školy, o. s. 

2014, s. 4 – 10) 

 

V roce 2013 si ZŠ Modrá nechala zhotovit tzv. Mapu školy od společnosti SCIO. 

Výsledky dotazníkového šetření si kladou za cíl zjistit klima tříd, spokojenost rodičů 
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a pedagogického sboru. Dotazování se zúčastnilo 22 respondentů z pedagogického 

sboru a 162 respondentů z řad rodičů žáků. 

 Na škále 1 – 7 (1 nejhorší – 7 nejlepší) učitelé hodnotí atmosféru školy 

a vnitřní klima. Výsledná hodnota je 5,64. 

 Na škále 1 – 4 (1 nejhorší – 4 nejlepší) učitelé určují, zda rádi pracují v dané 

škole. Výsledná hodnota je 3,73. 

 Na škále 1 – 4 (1 nejhorší – 4 nejlepší) učitelé vymezují, jestli cítí, že vedení 

oceňuje jejich práci. Výsledná hodnota je 3,19. 

 Na škále 1 – 4 (1 nejhorší – 4 nejlepší) rodiče spokojenost s tím, jak je škola 

řízena. Výsledná hodnota je 3,3. (SCIO 2013, s. 11) 

4.3 Výsledky Základní školy Červená 

Komunikace s ředitelkou ZŠ Červená se obešla bez větších komplikací. Na první 

e-mail zaslaný autorkou neodpověděla, ale při telefonickém spojení souhlasila s účastí 

na výzkumu. Ředitelka a autorka se znají, protože kdysi byly ve vztahu učitelka-žákyně. 

Oba rozhovory proběhly v pozitivní atmosféře. Ředitelka si nepřála být nahrávaná 

na diktafon, a autorka tak měla více práce během rozhovorů. Dále ředitelka nebyla 

nakloněna tomu, aby byly požadované dokumenty školy kopírovány nebo odnášeny 

mimo školu, proto autorka strávila více času jejich rozborem přímo v terénu. 

4.3.1 Ředitelka ZŠ Červená 

Ředitelka ZŠ Červená vykonává funkci ředitele již 14 let, a to od roku 2001. 

Ředitelka se zdráhala uvést konkrétní věk, proto uvedla, že jí je nad 50 let. Od roku 

1992 působila na stejné základní škole jako zástupce ředitele a předtím na téže škole 

byla učitelkou matematiky a zeměpisu. Výuka ji stále baví a přiznává: „Do hodin si 

chodím odpočinout a utíkám od všelijakých povinností a telefonátů.“ 

Ještě jako tehdejší zástupkyně ředitele se o funkci ředitele školy ucházela 

z jediného důvodu – měla potřebu zajistit všem žákům optimální prostředí pro výuku, 

protože podle jejích slov každý potřebuje něco jiného, a cítila, že ona s tím může něco 

dělat. Vyšší finanční ohodnocení ji nezajímalo. Momentálně ve funkci setrvává, protože 

si myslí, že má možnost ještě školu někam posunout a něco pro ni udělat. Nachází však 
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i stinné stránky profese. Hlavní demotivací je pro ni přemíra papírování a někdy i 

nepříjemná komunikace s rodiči žáků. Svou práci si nosí domů a věnuje se jí 

po večerech. 

Nové zkušenosti ředitelka získává díky různým školením a díky setkávání 

s kolegy řediteli, kdy se dozvídá nové informace a jejich postřehy. Se svou kolegyní 

ze Zlína se každoročně scházejí za účelem porady. V případě nejasností se ředitelka 

nezdráhá ani zatelefonovat bývalým kolegům ředitelům a poprosit je o radu. 

Samostudiu se také věnuje, momentálně se zajímá o mentoring. V cizině nikdy 

z pracovních ani studijních důvodů nebyla, ale ráda by se podívala do Finska, není však 

zatím zapojena v žádném projektu.  

Během své profesní dráhy ředitelka zjistila mnohé: „Postupem času mi došlo, že 

tlačit na pilu je zbytečné. Lidem je potřeba dát čas a já musím být trpělivá. Bohužel ne 

všechno jde tak rychle, jak by si člověk přál.“ Dále přidává, že má neustále obrovskou 

zodpovědnost, která se během její kariéry nijak nezměnila. Do funkce ředitele 

vstupovala s pracovní vizí a přáním, aby škola měla dobrý a funkční pedagogický tým, 

solidní materiální vybavení a pomůcky. Její vize se nezměnila a stále na ni pracuje.  

O povolání ředitele školy ředitelka uvažuje jako o zodpovědné a náročné práci, 

pro jejíž výkon člověk musí disponovat širokým polem znalostí, a to nejen z oblastí 

managementu, práva, ekonomie či pedagogiky. 

Mezi své silné stránky ředitelka řadí vytrvalost a zodpovědnost. Jako ty slabší 

pak uvádí horší time management a delegování. Pro potlačování slabých stránek se 

účastní školení zaměřených na tuto problematiku. Podle ředitelky by vedoucí pracovník 

měl být rozvážný, empatický, zásadový, zodpovědný, rozhodný a ne příliš autoritativní. 

4.3.2 Výsledky osobnostní analýzy ředitelky ZŠ Červená 

Ředitelka ZŠ Červená zvolila následující slova a fráze, jež podle ní odpovídají 

její osobnosti: 

A = Rezervovaná, opatrná, obezřetná, věcná, zjevně je obtížné ji blíže poznat, 

disciplinované postoje, formální mluva, racionální rozhodování, náročná 

na sebe, časově ukázněná, užívá fakta, formální oblečení, odměřené 

jednání. 



43 

B = Ráda se ujímá velení, soutěživá, rychlé jednání, direktivní, své soudy 

pronáší nahlas, pevný stisk ruky, iniciátor, jasná představa o potřebách, 

expresivní hlas, ujímá se sociální iniciativy, rychlé tempo. 

C = Komunikativní, vřelá, přátelská, přizpůsobivé postoje, neformální mluva, 

užívá svého přesvědčení, tolerantní, osobní. 

D = Klidná, ochotná pomáhat, umírněné názory, klade otázky, obvykle se 

vyhýbá využívaní moci, promyšlené jednání, poskytuje podporu, 

kooperativní, souhlasné postoje. 

Tabulka č. 4 shrnuje počet slov a frází, které ředitelka ZŠ Červená zvolila. Počty 

slov a frází v oddílu A a C byly od sebe odečteny se získáním výsledného čísla 5. 

Protože počtů slov a frází bylo více v oddílu A, výsledná souřadnice je A 5. Analogicky 

se postupovalo i v případě oddílu B a D, kde výsledná souřadnice vyšla B 2. Obě 

souřadnice byly zaznamenány do mřížky v grafu č. 2. 

Oddíl Počet slov a frází Rozdíly hodnot Výsledné souřadnice 

A 13 
5 A 5 

C 8 

B 11 
2 B 2 

D 9 
 

Tabulka č. 4: Výsledné hodnoty osobnostní analýzy ředitelky ZŠ Červená 

 

Získané souřadnice pro osobnostní typ ředitelky ZŠ Červená byly zaznamenány 

do mřížky v grafu č. 2. Podle daných souřadnic je zjevné, že je ředitelka ZŠ Červená 

poháněčský typ.  
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4.3.3 Pedagogické směřování ZŠ Červená 

Základní škola Červená se vyznačuje hlavně individuálním přístupem učitelů 

k žákům. Škola disponuje i programem pro žáky se speciálními potřebami. Jedná se 

převážně o poruchy čtení a psaní. Vizí školy je optimálně rozvíjet každého žáka, jak 

toho se speciálními potřebami, tak i toho talentovaného. Podle ředitelky jsou všichni 

pedagogové s vizí sžiti a naplňují ji. 

Klima školy ředitelka hodnotí jako dobré a vstřícné. Vztahy ve sboru hodnotí 

jako pozitivní a pevné. Uvádí, že si pracovníci důvěřují a pomáhají si a že mezi sebou 

dobře komunikují. Doplňuje: „Jsem spokojená, že se učitelé mezi sebou zbytečně 

nehádají. Obecně ve škole panuje přátelské prostředí“. Několikrát do roka se všichni 

pracovníci scházejí na posezení a někdy zvou i bývalé kolegy. Jednou za rok společně 

dokonce vyráží na víkendový výlet na kolech. 

Komunikace probíhá mezi pracovníky snadno a rychle díky malé velikosti školy 

a navíc je podpořena denními plány na nástěnce ve sborovně, hromadnými e-maily, 

poradami a osobními jednáními. Podle slov ředitelky všichni všechno vědí včas. 

Z hlediska komunikace je ředitelka ZŠ Červená typ analytický. Přála by si být 

při komunikaci se svými podřízenými přátelská, ale podle ní jí to její pozice 

neumožňuje. Při přesvědčování podřízených volí taktiku harmonie a taktiku 

protiargumentu. 

Díky devítiletému působení na pozici zástupce ředitele měla ředitelka při vstupu 

do funkce již zkušenosti s vedením lidí. Na otázku, zda ředitelka školu spíše vede, nebo 

řídí, ředitelka odpověděla, že obě role zastává plus minus stejně, ale že vedení školy 

připisuje větší váhu a věnuje mu tedy více času. Ve vedení dává přednost 

konzultativnímu, participativnímu a demokratickému stylu. Podle situace je někdy 

nucena použít i autoritativní styl, ale myslí, že není přínosné jej ustavičně uplatňovat. 

Ředitelka deleguje převážně pedagogické záležitosti na svou zástupkyni, která je 

ve funkci stejně dlouho jako sama ředitelka, dále provozní záležitosti deleguje 

na ekonomku školy a školníka a didaktické záležitosti deleguje na vedoucí 

předmětových komisí. Momentálně má vedení školy snahy o zapojení kantorů např. 

do komunikace s rodiči při problémové situaci, kdy je učitel delegován problém vyřešit 

a ředitelka má na starosti pouze funkci koordinační a kontrolní.  
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Na otázku Jak motivujete pedagogické pracovníky? ředitelka odpověděla: 

„Namotivováni už jsou tím, že mají práci“. Ředitelka však pracovníky motivuje, a to 

hlavně pochvalou, kterou většina pracovníků preferuje v soukromí, dále spravedlivým 

jednáním, možností vzdělávání a seberozvoje, finančním ohodnocením za práci 

nad rámec či výborné dlouhodobé výsledky, důvěrou (např. v podobě poskytnutí 

pracovní smlouvy na dobu neurčitou) a snahou o vytváření příjemného pracovního 

prostředí. V kapitole 4.2.3 bylo zmíněno předávání ocenění primátorem Jihlavy, kterého 

si učitelé ZŠ Červená velice váží a tento počin je pro ně velkou motivací.  

Pedagogičtí pracovníci si sami vybírají z nabídek DVPP, ale někdy i ředitelka 

konkrétně doporučí daná školení a semináře. Ředitelka si ale pochvaluje jiný způsob 

vzdělávání. Pracovníci se sami shodnou na tématu, které by je zajímalo, a vedení školy 

pak zajistí nejvhodnějšího lektora, který seminář vede přímo v jejich škole. Dále 

pedagogičtí pracovníci dvakrát do roka pořádají vzdělávací akci, při níž diskutují 

a probírají danou problematiku. Ředitelka po svých podřízených vyžaduje 

samostudium. Dodává: „Přes vánoční prázdniny jim zadám úkol. Mají si perfektně 

nachystat přípravu jedné hodiny. Tu pak po prázdninách společně rozebereme 

a vyhodnotíme to.“ 

Hospitace se konají dvakrát za školní rok a vykonává je ředitelka napůl 

se zástupkyní. Před hospitací i po ní je uskutečněn osobní rozhovor s učitelem, s nímž je 

prodebatován i průběh roku. Konkrétně se rozhovor týká spokojenosti zaměstnance, 

jejich studia a co by chtěli změnit. Vzájemné hospitace mezi učiteli neprobíhají, 

ředitelka je tomu ale nakloněna, neboť vidí přínos ve zlepšení kvality vyučování. 

4.3.4 Inovace ve vzdělávání ZŠ Červená 

Ředitelka ZŠ Červená zastává při zavádění inovací roli koordinátora a často 

i roli iniciátora. Dále celý proces monitoruje a zodpovídá za něj. Pedagogický sbor ZŠ 

Červená je velice aktivní a bez větších problémů a námitek se pouští do nových 

činností. Stává se, že sami kantoři přináší své vlastní nápady, které ředitelka ve většině 

případů podporuje. 

Momentálně škola žije zaváděním didaktické a zároveň technologické inovace. 

Jedná se o zavádění tabletů do výuky. Škola je zapojena do projektu, díky němuž je tato 
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inovace implementována do prostředí školy. Původcem návrhu inovace jsou ředitelka 

spolu s ICT metodikem. Přemýšleli, jak zapojit do výuky více žáků současně, než jak je 

tomu při používání interaktivních tabulí, kdy se mnohdy aktivně účastní jen několik 

žáků. Dále shledávají jako přínosné ozvláštnění a zefektivnění výuky. Navíc se ve škole 

společně vzdělávají žáci, mezi nimiž se nachází rozdíly z hlediska pohotového 

a  bystrého konání při výuce. Od tabletů si vedení školy slibuje, že dokáží diferenciovat 

a individualizovat výuku. Pedagogický sbor tento nápad podporuje a většina 

pedagogických pracovníků je zapojena do projektu. Ředitelka zvažuje i jistá rizika. Řeší 

finanční stránku inovace, a to nejen pořizovací cenu tabletů, ale i jejich údržbu. Navíc si 

je vědoma dalších pracných činností, jež bude ICT metodik vykonávat. Dále ředitelka 

praví: „Stále mi není jasné, jak budeme bez pořízení velmi drahých programů 

monitorovat a hlídat aktivitu žáků na tabletu a jak bychom mohli zakázat vstup 

na nevhodné internetové stránky. Dále musíme stanovit pravidla ohledně pořizování 

fotek a videí během výuky. Těch otazníků je stále dost.“ Prozatím ve škole proběhlo 

pilotní testování v podobě zavedení tabletů do jediné třídy, do 3. B. Vyučující v dané 

třídě používá tablety každý týden po část vyučovací hodiny. Zatím se nevyskytly žádné 

technické problémy a výuka podpořená tablety žáky baví a zajímá. Plány školy 

do budoucna jsou jisté, a to zajistit výuku s tablety pro všechny žáky a celkově zajistit 

a zdokonalit technické vybavení školy. 

4.3.5 Podpora výzkumu vybranými částmi z dokumentů ZŠ Červená 

V lednu 2015 ředitelka ZŠ Červená sestavila SWOT své školy. Jako silné 

stránky uvedla např. kreativitu pedagogů a ochotu se vzdělávat, ochotu pedagogického 

sboru zapojovat se do projektů, dobré klima školy a vstřícnost. Slabé stránky byly 

uvedeny pouze dvě, a to malý zájem o vzdělání u některých dětí a málo podnětné 

rodinné prostředí. Mezi příležitosti zařadila např. zapojení do projektů za účelem 

získání finančních prostředků a mezi hrozby např. nespolupracující rodiče. 

V roce 2010 bylo vydáno vlastní hodnocení Základní školy Červená, na jehož 

realizaci se podílel celý pedagogický sbor. Následují vybrané výstupy z vlastního 

hodnocení školy: 

 „Škola má zformulovány cíle a jsou srozumitelné všem pracovníkům školy, 

žákům, zákonným zástupcům a zřizovateli školy. 
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 Škola nabízí příjemné a podnětné prostředí pro zaměstnance školy. Ve škole 

mezi učiteli i mezi učiteli a ostatními zaměstnanci převažuje vzájemný 

respekt a spolupráce.  

 Na pracovišti jsou podporovány mezilidské vztahy. Vedení školy poskytuje 

pracovníkům klíčové informace, podporu a zpětnou vazbu. 

 Pracovníci školy jsou pravidelně informováni o úkonech vedení školy. Škola 

má efektivní systém přenosu dat a informací uvnitř školy. 

 Ve škole je uplatňován participativní model řízení. Adekvátně jsou 

delegovány úkoly a pravomoci, které jsou jednoznačně určeny. 

 Řízení probíhá na základě příkazů a informací. Úkolem pověřený pracovník 

je osobně zodpovědný za provedení aktivity. Je využívána vnější motivace 

(odměny, formální pravidla). 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků uvnitř je považováno za velmi 

důležité, je vedením školy plánováno a podporováno. Ve škole je realizován 

koncept učící se organizace. 

 Ve škole se začal vytvářet systém pravidelného hodnocení pracovníků. 

Mnozí zaměstnanci školy si zakládají personální portfolio zahrnující 

sebehodnocení. Důraz je kladen na osobní i profesní rozvoj pracovníků.“ 

4.4 Výsledky Základní školy Žlutá 

Komunikace s ředitelem ZŠ Žlutá probíhala bez potíží. Na první e-mail zaslaný 

autorkou ředitel neodpověděl, ale při telefonickém spojení souhlasil s účastí 

na výzkumu. Přesto, že se ředitel a autorka neznali, se oba rozhovory odehrály 

v příjemně laděné atmosféře. Ředitel ZŠ Žlutá byl otevřený a podrobný při sdělování 

odpovědí.  

4.4.1 Ředitel ZŠ Žlutá 

Ředitel ZŠ Žlutá usedl do ředitelského křesla 1. srpna 2012, funkci ředitele školy 

tedy vykonává třetím rokem, a je mu 42 let. Dříve zastával funkci zástupce ředitele 

na střední škole po dobu devíti let a předtím působil jako učitel fyziky a přírodopisu 

na základní škole. Stále učí s radostí, ale přiznává, že by již nedokázal učit celé dny. 
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O pozici ředitele školy se ucházel z několika důvodů. Z hlediska vnitřní 

motivace se chtěl posunout výše a profesně růst. „Kam může člověk jít dál ve školství, 

než že se dostane na toho ředitele. Pak má možnost věci ovlivnit, protože když má člověk 

vizi, je jednodušší ji prosazovat z pozice ředitele než z pozice zástupce,“ dodává. 

Dalšími důvody byly vnější stimuly, jako např. pravděpodobnost zániku jeho tehdejšího 

postu kvůli slučování škol, umístění školy v místě jeho bydliště a právě naskytnutá 

příležitost konkurzu. V pozici ředitele školy setrvává, protože ho práce zatím baví, 

neboť náplň práce je pestrá a není jednotvárná, doplňuje však: „Představa, že tady 

dožiju do důchodu, mě celkem děsí.“ Při výkonu povolání ho demotivuje pracné 

papírování a neustálé vykazování. Říká, že někdy musí zatnout zuby, sklapnout 

podpatky a smířit se s nařízením. Někdy je zklamaný jednáním některých rodičů žáků. 

Své práci se věnuje i po večerech v pohodlí domova, a pokud mu to charakter činnosti 

dovolí, řeší ji distančně. 

Samostudiu se ředitel věnuje a nové poznatky také získává od svých starších 

nebo stejně dlouho sloužících kolegů. V minulosti pobýval v zahraničí díky programu 

Comenius, momentálně se ale z pracovních či studijních důvodů do ciziny nechystá. 

 „Jako zástupce jsem o povolání ředitele nějaké představy měl, ale když si 

do toho křesla sednete, tak pak teprve zjistíte, co všechno je potřeba zařídit, jako moc je 

té administrativy a jak je to celé příliš byrokratické.“ Takto popisuje ředitel ZŠ Žlutá 

vstup do funkce. Dále shledává, že pro vedení školy je mnohem lepší, pokud se 

ředitelem stane někdo zvenčí a ne někdo z pedagogického sboru. Uvádí, že až zhruba 

po roce a půl došlo k prohloubení některých vztahů mezi ním a pracovníky. Doposud si 

se všemi vyká, neboť si myslí, že je pro řešení pracovních povinností tykání nevhodné. 

V začátcích měl jednoduchou pracovní vizi. Neplánoval si, že něco bude ničit a měnit, 

naopak chtěl zachovat, co fungovalo, a snažit se o zlepšení, zefektivnění 

a zmodernizování stavu, v čemž pokračuje i nyní.  

Názor ředitele ZŠ Žlutá na povolání ředitele školy je následující. Praví, že tato 

práce skýtá obrovská rizika, která si ředitel nese sám. Atraktivitu povolání shledává 

v jeho rozmanitosti, protože aktivity ředitele sahají od těch manažerských přes 

personální až po odborně zaměřené, a díky tomu je každý den neobyčejný. 

Podle ředitele ZŠ Žlutá by vedoucí pracovník měl být racionální, analytický, 

empatický, kooperativní, vytrvalý a měl by se umět rozhodnout a dokázat tmelit 
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kolektiv. Mezi své silné stránky řadí rozhodnost, schopnost empatie, slušný time 

management, schopnost předvídat jisté situace a dovednost plánování. Jako svou slabou 

stránku předkládá, že je někdy až moc důvěřivý, a proto se učí opatrnosti. Sám sebe by 

necharakterizoval jako silnou osobnost. Uvádí, že spíše stmeluje kolektiv, komunikuje, 

snaží se hledat možnost dohody, a teprve v případě, kdy to nejde, rozhodne sám. 

4.4.2 Výsledky osobnostní analýzy ředitele ZŠ Žlutá 

Ředitel ZŠ Žlutá zvolil následující slova a fráze, která podle něj nejlépe vystihují 

jeho osobnost: 

A = Obezřetný, věcný, disciplinované postoje, racionální rozhodování, striktní, 

náročný sám na sebe, časově ukázněný, užívá fakta, formální oblečení, 

odměření jednání. 

B = Rád se ujímá velení, soutěživý, ochota riskovat, direktivní, vyhraněné 

názory, své soudy pronáší nahlas, pevný stisk ruky, iniciátor, jasná 

představa o potřebách, snadno se vzruší, expresivní hlas, ujímá se sociální 

iniciativy, rychlé tempo. 

C = Komunikativní, otevřený, vřelý, přátelský, přizpůsobivé postoje, 

neformální mluva, impulzivní, zjevně je snadné blíže ho poznat, neformální 

oblečení, tolerantní, osobní. 

D = Klidný, ochotný pomáhat, klade otázky, obvykle se vyhýbá využívání moci, 

promyšlené jednání, poskytuje podporu, kooperativní, souhlasné postoje. 

Tabulka č. 5 sumarizuje počet slov a frází, které ředitel ZŠ Modrá vybral. Počty 

slov a frází v oddílu A a C byly od sebe odečteny se získáním výsledného čísla 1. 

Protože počtů slov a frází bylo více v oddílu C, výsledná souřadnice je C 1. Analogicky 

se postupovalo i v případě oddílu B a D, kde výsledná souřadnice vyšla B 5.nObě 

souřadnice byly zaznamenány do mřížky v grafu č. 3. 

Oddíl Počet slov a frází Rozdíly hodnot Výsledné souřadnice 

A 10 
1 C 1 

C 11 

B 13 
5 B 5 

D 8 
 

Tabulka č. 5: Výsledné hodnoty osobnostní analýzy ředitele ZŠ Žlutá 
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Výsledné souřadnice pro osobnostní typ ředitele ZŠ Žlutá byly zaneseny 

do mřížky v grafu č. 3.  Podle  uvedených souřadnic je ředitel ZŠ Žlutá expresivní typ. 

 

Graf č. 3: Osobnostní typ ředitele ZŠ Žlutá 

4.4.3 Pedagogické směřování ZŠ Žlutá 

Ředitel se o ZŠ Žlutá vyjadřuje jako o škole rodinného typu. Co do  velikosti 

patří mezi ty menší školy v Jihlavě. Jako podstatnou výhodu uvádí, že se učitelé 

se všemi žáky znají a anonymita je minimální. Vizí školy je zachovat si stávající ráz, 

nesklouznout k přeplněným třídám, ačkoli finanční stránka této myšlence příliš 

nenapomáhá, a nezapomínat na historického ducha školy. „Snažíme se, aby se žáci 

uměli rozhodovat, byli zodpovědní za své činy, jak se říká, a vyrostli z nich dobří 

občané,“ dodává. 

Klima ZŠ Žlutá ředitel hodnotí jako pozitivní. Přátelský a družný kolektiv drží 

pospolu a snaží se o příjemné společné soužití a navzájem si pomáhají. Tvrdí, že se 

tu a tam vyskytnou problémy, ale povídá, že je to charakteristické pro každý kolektiv 

a patří to k němu. Doplňuje: „Máme to štěstí, že jsou v převážně ženském kolektivu čtyři 

chlapi, kteří působí jako filtr.“ I soukromé akce pedagogických pracovníků vypovídají 

o jejich báječných vztazích. Společně slaví začátek a konec školního roku, Vánoce 

a narozeniny. Každý rok pořádají sportovně-turisticko-kulturní akci v rámci jednoho 

víkendu v květnu. Společně strávené akce slouží k pobavení, relaxaci, upevnění vztahů 

a kolikrát se díky nim bezděčně vyřeší problémy, které se ve škole vyskytly. 
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Podle ředitele ZŠ Žlutá je komunikace mezi pracovníky jedna z nejdůležitějších 

věcí. Ve škole jsou komunikační kanály propracované, proto se informace ke každému 

pracovníkovi dostanou včas. Díky malé velikosti školy spolu všichni pracovníci často 

komunikují, a to si ředitel chválí. Komunikaci s pracovníky ředitel spíše řídí, ale vždy si 

vyslechne názory a námitky protistrany. Při přesvědčování podřízených volí taktiku 

harmonie a taktiku protiargumentu. Tvrdí, že když se pokusí druhé straně přizpůsobit 

a porozumět, má pak větší výhodu při vyjednávání.  

Při vstupu do funkce měl ředitel již zkušenosti s vedením lidí díky devítileté 

praxi na pozici zástupce ředitele. Na otázku, zda ředitel školu spíše vede, nebo řídí, 

ředitel odpověděl, že obě role zastává půl napůl. Ve vedení upřednostňuje styl 

demokratický, participativní a konzultativní. Vyhýbá se autoritativnímu stylu vedení 

a sám ho za tři roky ředitelování použil jen jednou. Zpětnou vazbu od kolegů získává 

skrze dotazníky a osobní rozhovory, při nichž ředitele zajímá celková spokojenost 

pracovníka, dále co by rád změnil a jak je např. spokojený s vedením školy. 

O delegování se ředitel vyjadřuje jako o jedné z nejdůležitějších činností 

ředitele. Deleguje ve velké míře na zástupce, ekonomku a v daných situacích na další 

pracovníky, jisté záležitosti si ale pochopitelně řeší sám. Pokud deleguje, říká: „Na mě 

je pak potom, abych to zkontroloval, a když se pod něco podepíšu, tak za to ručím.“ 

Ředitel ZŠ Žlutá se snaží o své zaměstnance pečovat např. tím způsobem, že 

dohlíží na hospodaření školy a snaží se, aby zbývaly finance na odměny. V nynější době 

uzavírá smlouvu s pojišťovnou D. A. S., a zajišťuje tak svým zaměstnancům právní 

ochranu a poradenství. Ředitel své podřízené motivuje následovně. Praví: „Motivuji 

pochvalou, někdy působí lépe než peníze, pak samozřejmě penězi. Ideální stav je 

kombinace pochvaly a peněz.“ Dále se ředitel snaží vzbuzovat ve svých kolezích pocit 

sounáležitosti, aby „kopali za jeden tým“, společně se snaží o vzájemnou důvěru 

a respekt a podporuje nápady ostatních. Při potřebě delegování hledá nejvhodnějšího 

pracovníka pro výkon činnosti, aby byla zajištěna efektivnost práce. Navíc ředitel 

nevyžaduje po pedagogických pracovnících, aby ve škole setrvávali, pokud mají přímou 

pedagogickou činnost již splněnou, neboť v případě učitelství podle něj pevná pracovní 

doba nemá význam. 
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Pedagogičtí pracovníci si sami vybírají školení a semináře z nabídek DVPP 

podle svého zájmu. Doposud se řediteli ZŠ Žlutá nestalo, aby některému z pedagogů 

zakázal účast na školení. Někdy si ředitel sám vybírá konkrétní pracovníky pro účast 

na školení. Po absolvování školení pracovník na společné poradě předává nově nabité 

informace svým kolegům. Vedení ZŠ Žlutá zavedlo informační materiál s názvem 

„Chlubníček“, který je pro všechny pracovníky po celý školní rok přístupný a v němž 

jsou průběžně zaznamenávány účasti pedagogických pracovníků na školeních 

a seminářích. Díky tomuto materiálu vzniká mezi pracovníky lehká rivalita, která 

některé více motivuje ke snaživosti a aktivnímu přístupu k práci. 

Hospitace na druhém stupni koná ředitel ZŠ Žlutá minimálně jednou za školní 

rok, nejlépe však dvakrát. První stupeň má na starosti zástupce ředitele. Ředitel se snaží 

navštěvovaným pedagogům vysvětlovat, aby hospitaci nepovažovali za negativum. 

Hospitace má sloužit jako poradní a ne kontrolní činnost. Hospitační záznamy se 

společně rozebírají a konzultují. Při té příležitosti ředitel s pracovníkem probere i jiné 

záležitosti a zajímá se o spokojenost svého kolegy. Ředitel si přeje, aby učitelé 

praktikovali vzájemné hospitace. Na prvním stupni se prozatím uplatňují lépe než 

na druhém stupni. Ředitel říká, že pokud se vzájemné hospitace konají častěji, načež si 

pedagogové a žáci zvyknou a výuka probíhá přirozeně bez přetvářky. Hospitace pak 

opravdu mohou být pro obě strany přínosné. 

4.4.4 Inovace ve vzdělávání ZŠ Žlutá 

Ředitel ZŠ Žlutá zastává při zavádění inovací roli koordinátora a poradce. Dává 

prostor pracovníkům a jejich vlastním nápadům. Možnost realizace s nimi konzultuje, 

hledá řešení, nabízí podporu, avšak iniciativu nechává na nich samotných. Na zavádění 

inovací se pedagogický sbor podílí, pokud je o smyslu a účinnosti inovace přesvědčen. 

Většina pedagogických pracovníků ZŠ Žlutá nemá ráda změny a považuje je 

za nepříjemné. Proto se ředitel vždy snaží potřebné kroky, opatření a případné 

doplňující vzdělání s pracovníky pořádně projednat a rozebrat.  

Od nástupu ředitele ZŠ Žlutá do funkce škola zavedla několik inovací. Některé 

měly např. za cíl usnadnit chod školy. Jednalo se o přeorganizování učeben a kabinetů 

pro úsporu času vyučujícím i žákům. I dnes se ředitel snaží o úpravy, které by chod 

školy zjednodušily, zrychlily a zpřehlednily. Dále byly třídy dovybaveny dataprojektory 
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s interaktivními tabulemi. Ředitel říká: „Někdy si myslím, že je toho až moc, že ti 

kantoři už přestávají používat křídu.“ Dále se upravila v ŠVP hodinová dotace 

anglického jazyka přidáním hodiny v jednom ročníku a ubráním hodiny v jiném. Škola 

pro svou prezentaci veřejnosti nechala vytvořit 3D vizualizaci, která je součástí 

internetových stránek ZŠ Žlutá. Nápad pocházel od ředitele, který uvažoval, jak 

předvést interiéry školy veřejnosti, aniž by bylo zapotřebí osobní návštěvy. Zvažoval 

použití fotografií, ale 3D vizualizace nabízí mnohem lepší a zajímavější pohled. 

Na tvorbě vizualizace se podílel tým složený z pedagogů z dramatického kroužku 

a schopného žáka, který 3D vizualizaci doplnil o komentář. Profesionální firma se 

postarala o nahrání, sestřih a výslednou podobu. Ředitel ZŠ Žlutá má již zpětnou vazbu 

od žáků a rodičů, kterým se taková prohlídka velice zamlouvá. 

4.4.5 Podpora výzkumu vybranými částmi z dokumentů ZŠ Žlutá 

V lednu 2014 se ředitel ZŠ Žlutá dotazoval všech pedagogických pracovníků 

s cílem zhodnotit kulturu školy. Pedagogičtí pracovníci zaškrtávali odpovědi na bodové 

škále od 1 (nejhůře) do 5 (nejlépe), kdy dané stupně byly ještě navíc slovně popsány, 

aby nedocházelo k nedorozumění. Dotazník měl 16 otázek, které se dotazovaly např. 

na důvěru ve vedení školy, převládající styl řízení ve vztahu k lidem, zaměření vedení 

na pracovní úkoly, kontrolu, motivaci pracovníků, komunikaci a informovanost 

pracovníků školy, inovativnost a vztahy mezi pracovníky. Následují vybrané výsledky 

dotazování: 

 Důvěru ve vedení školy ohodnotila většina pedagogických pracovníků 

4 body, tedy většina sboru věří ve vedení školy. Očekávání bylo jiné 

(5 bodů), a to že důvěra ve vedení školy je vysoká. 

 Převládající styl řízení ve vztahu k lidem ohodnotila většina pedagogických 

pracovníků 3 body, z čehož vyplývá, že lidé mají možnost se k věcem 

vyjádřit a že někdy je to bráno v úvahu při rozhodování. Očekávání bylo 

jiné (4 body), a to že vedení obvykle k názorům hodně přihlíží a využívá je 

při rozhodování. 

 Zaměření vedení na pracovní úkoly ohodnotila většina pedagogických 

pracovníků 4 body, tedy výsledkům a výkonnosti se věnuje náležitá 

pozornost. Očekávání (4 body) bylo naplněno. 
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 Kontrolu ohodnotila většina pedagogických pracovníků 4 body, tedy že 

kontrola je na dobré úrovni, hledají se i příčiny problému, nejen viníci. 

Očekávání (4 body) bylo naplněno. 

 Motivaci pracovníků ohodnotila většina pedagogických pracovníků 4 body, 

tedy že motivace pracovníků je na dobré úrovni. Očekávání (4 body) bylo 

naplněno. 

 Komunikaci a informovanost pracovníků školy ohodnotili pedagogičtí 

pracovníci převážně 3 a 4 body, nejméně 5 body. Tedy že informovanost je 

střední a dobrá, pracovníci mají potřebné informace, komunikace probíhá 

bez problémů a občas se objevuje zadržování určitých informací. Očekávání 

(půl napůl 4 a 5 bodů) bylo tedy částečně naplněno. 

 Inovativnost ohodnotila většina pedagogických pracovníků 4 body, tedy že 

motivace pracovníků je na všude patrná, je ceněná. Očekávání (4 body) bylo 

naplněno. 

 Vztahy mezi pracovníky ohodnotili pedagogičtí pracovníci převážně 4 body 

a o něco méně 3 body, což znamená, že vztahy jsou dobré, pracovníci 

spolupracují a vztahy umožňují potřebnou spolupráci. Očekávání (půl napůl 

4 a 5 bodů) bylo tedy částečně naplněno. 



55 

5 Diskuze 

V této kapitole jsou vyvozeny závěry práce na základě teoretických poznatků 

čerpaných z uvedených informačních zdrojů a dat získaných autorským výzkumem. 

Sběr dat byl proveden prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů se třemi řediteli 

jihlavských základních škol (viz kap. 3.5) a analýzou vybraných částí dokumentů škol 

(viz kap. 3.7). 

5.1 Vliv osobností ředitelů škol zapojených do výzkumu 

 na pedagogické směřování a inovace ve vzdělávání  

Ředitel ZŠ Modrá je analytický osobnostní typ (viz kap. 4.2.2). Má rád přesnost 

a příliš neprojevuje své emoce. Je opatrný, obezřetný, striktní, racionálně se rozhoduje, 

užívá fakta, obléká se a mluví formálně, má jasnou představu o potřebách, jedná 

promyšleně, mluví tichým hlasem. Analytický osobnostní typ ředitele se projevuje 

zejména při vedení porad, kdy se snaží pracovníky příliš nezatěžovat zbytečnými řečmi, 

proto porady vede konkrétně a stručně. 

Ředitelka ZŠ Červená je poháněčský osobnostní typ (viz kap. 4.3.2). Jedná tak, 

aby spořila čas, zaměřuje se na výsledky a emoce si nechává pro sebe. Je rezervovaná, 

obezřetná, soutěživá, vřelá, přátelská, direktivní, klade otázky. Poháněčský osobnostní 

typ ředitelky se projevuje v její pracovní vizi, která si klade za cíl mít funkční 

pedagogický tým, solidní materiální vybavení a pomůcky, dále ředitelka stále touží 

posunout školu někam dále a sama se neustále věnuje samostudiu. 

Ředitel ZŠ Žlutá je expresivní osobnostní typ (viz kap. 4.4.2). S potěšením se 

účastní společenských akcí a své emoce sdílí s ostatními. Je komunikativní, otevřený, 

vřelý, přátelský, klidný, ochotný pomáhat a poskytuje podporu. Expresivní osobnostní 

typ ředitele se projevuje v komunikaci s pracovníky, kdy si vyslechne názory 

protistrany a snaží se druhé straně přizpůsobit a porozumět, dále vedení školy zavedlo 

informační materiál s názvem „Chlubníček“, v němž jsou průběžně zaznamenávány 

účasti pedagogických pracovníků na školeních, a díky tomuto materiálu vzniká mezi 

pracovníky lehká rivalita. 
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Z výzkumu vyplývá, jaký vliv má osobnost ředitele školy na pedagogické 

směřování a inovace ve vzdělávání. Ředitel ZŠ Modrá se jako analytický typ 

soustřeďuje více na řízení školy než na vedení lidí, což má za následek dobře 

organizovaný chod školy, ale na druhou stranu to směřuje k tomu, že se pedagogický 

sbor potýká s problémy přijímat změny, které jsou spojené se zaváděním inovací. 

Ředitelka ZŠ Červená jako poháněčský typ své podřízené motivuje při zavádění inovací 

a pedagogický sbor na ně pozitivně reaguje. Pro ředitele ZŠ Žlutá jako expresivní typ je 

velice podstatná komunikace se svými pracovníky, což se projevuje i na dobře 

fungujících vztazích v pedagogickém sboru, přesto ale pedagogičtí pracovníci nemají 

změny a inovace v oblibě.  

Osobnosti ředitelů škol jsou rozmanité. Jejich vliv na pedagogické směřování 

školy a inovace ve vzdělávání je patrný a značný. Míru vlivu ovlivňuje velké množství 

proměnných, které již byly zmíněny v kapitole 2.3.5., a není založena jenom na samotné 

osobnosti ředitele, ale také na osobnostech pedagogických pracovníků, proto záleží 

pouze a jenom na řediteli školy a jeho schopnostech, jak svůj tým povede. 

5.2 Vliv osobnosti ředitele na pedagogické směřování    

 školy a inovace ve vzdělávání  

Pro potřeby výzkumu byla stanovena tři tvrzení. „Hypotézy či teorie vzniklé 

na základě kvalitativního výzkumu není možné zobecňovat. Jsou platné právě jen 

pro vzorek, na kterém byla data získána.“ (Švaříček a Šeďová 2014, s. 25)  

Tvrzení 1 „Ředitel školy je obezřetný, věcný, soutěživý, komunikativní, vřelý, 

přátelský, tolerantní a klidný člověk, který se racionálně rozhoduje, má pevný stisk ruky, 

poskytuje podporu, je ochotný pomáhat, jedná promyšleně, užívá fakta a je náročný sám 

na sebe.“ bylo ověřováno pomocí osobnostní analýzy (viz kap. 3.6). Podle výsledků 

analýz jednotlivých ředitelů (viz kapitoly 4.2.2, 4.3.2 a 4.4.2) bylo vyslovené tvrzení 1 

potvrzeno. 

Dále bylo stanoveno tvrzení 2 „Ředitel školy ve vedení preferuje styl 

demokratický a upozaďuje styl autoritativní.“ Odpovědi ředitelů byly získávány mimo 

jiné díky otázkám Jaké volíte přístupy ve vedení? a Jaké působení na podřízené 

považujete za nejefektivnější k naplnění vize a strategií školy?. Ředitel ZŠ Modrá, 
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ředitelka ZŠ Červená a ředitel ZŠ Žlutá preferují demokratický styl. Dávají 

pracovníkům možnost vyjádření názorů, poskytují jim možnost realizace vlastních 

nápadů, motivují je, naslouchají jim a jejich názory akceptují.  Autoritativní styl ředitelé 

používají zřídka a neradi, ale jeho aplikace je v některých mezních situacích nezbytná. 

Neztotožňují se s přikazováním svým podřízeným, neboť shledávají, že takový přístup 

není efektivní. Tato skutečnost potvrzuje stanovené tvrzení 2. 

Tvrzení 3 zní: „Ředitel školy musí pedagogický sbor přesvědčovat, aby 

souhlasili se zavedením inovace.“ Ředitelé odpovídali na otázku Jak se k zavádění 

inovací staví pedagogický sbor?. Pedagogický sbor ZŠ Modrá a ZŠ Žlutá se staví 

k zaváděním inovací negativně, protože pedagogičtí pracovníci nemají rádi změny, jež 

by eventuálně mohly být navrhovanou inovací způsobeny. Proto oba ředitelé poctivě 

s pedagogickými pracovníky zaváděné inovace konzultují a snaží se, aby je přijali 

za své. Ředitelka ZŠ Červená se s takovými situacemi nepotýká, neboť se její podřízení 

rádi pouští do nových aktivit. Z výše uvedených dat je patrné, že vyslovené tvrzení 3 

bylo vyvráceno. 

5.3 Přínos práce pro školský management 

Tato bakalářská práce ve své teoretické části obsahuje souhrn definic pojmů, 

které se týkají osobnosti vedoucího pracovníka, pedagogického směřování školy 

a inovací. V obecné literatuře se čtenář může dočíst mnoho informací o inovacích, 

konkrétně např. o typech, zavádění a rizicích inovace. Stejná situace nastává i u pojmu 

osobnost. Existuje celá řada publikací zabývající se osobností člověka z mnoha úhlů. 

Pro účel této práce byly použity ty zdroje, které hovořily o osobnosti vedoucího 

člověka. Konkrétně o  osobnosti ředitele školy neexistuje příliš informačních zdrojů. 

Tato práce by mohla v tomto ohledu sloužit jako případný zdroj pro další práce 

zabývající se touto problematikou. Pojem pedagogické směřování školy se v praxi hojně 

užívá a každý chápe jeho smysl, nikde však není dohledatelná jeho definice, proto se 

autorka uchýlila k jejímu vytvoření (viz str. 12). Dalším přínosem pro školský 

management je celá praktická část práce, která popisuje tři případy ředitelů škol, které 

přibližují fungování školy, popisují pedagogické směřování školy a proces zavádění 

inovací ve vzdělávání. Dále jsou příběhy obohaceny o názory a postoje samotných 

ředitelů škol. Tyto případy mohou být cenné pro ty, kteří se nezajímají pouze o svou 
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školu, nýbrž touží nahlédnout i jinam. Konkrétně se hovoří o ředitelích škol, vedoucích 

pracovnících, zájemcích o post ředitele a pedagogických pracovnících. Neznamená to 

však, že by tato práce nemohla obohatit kohokoli jiného. 
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6 Závěr 

Cílem této práce bylo zjistit vliv osobnosti ředitele na pedagogické směřování 

školy a inovace ve vzdělávání. Náplň práce reprezentoval autorský výzkum, který se 

skládal z polostrukturovaných rozhovorů s řediteli škol a analýzy vybraných částí 

dokumentů školy. Výzkumu se zúčastnili tři ředitelé základních škol v Jihlavě. Ředitelé 

základních škol byli do výzkumu vybráni na základě různě dlouhého působení ve funkci 

ředitele školy. 

Pro potřeby výzkumu realizovaného v rámci bakalářské práce byla stanovena tři 

tvrzení, z nichž pouze dvě byla potvrzena. Z výzkumu vyplývá následující: (a) Ředitel 

školy je obezřetný, věcný, soutěživý, komunikativní, vřelý, přátelský, tolerantní 

a klidný člověk, který se racionálně rozhoduje, má pevný stisk ruky, poskytuje podporu, 

je ochotný pomáhat, jedná promyšleně, užívá fakta a je náročný sám na sebe. (b) Ředitel 

školy preferuje ve vedení nejvíce styl demokratický a nejméně styl autoritativní. 

Autorský výzkum má charakter předvýzkumu, protože byl proveden na malém 

vzorku respondentů. Předkládaná práce může posloužit jako pilíř pro případnou 

navazující práci, která se může například soustředit již na konkrétní aspekty vlivu 

osobnosti ředitele školy na pedagogické směřování školy a zavádění inovace 

ve vzdělávání. 
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Organizační struktura – ZŠ Modrá 

 

 

Organizační struktura – ZŠ Červená 

 

 

Ředitel školy 

1. a 2. stupeň 

Zástupce 
ředitele 

Učitelé  
1. a 2. 
stupně 

Vedoucí 
ŠD a ŠK 

Vychovatelky 
ŠD a ŠK 

Výchovné 
poradenství 

Výchovný 
poradce                
2. stupeň 

Výchovný 
poradce      
1. stupeň 

Ekonomické 
oddělení 

Vedoucí 
ekonomického 

oddělení 

Hospodářka 

Vedoucí ŠJ 

Správní úsek 

Správce 
budov 

Uklízečky 

Školní 
jídelna 

Vedoucí 
ŠJ 

Vedoucí 
kuchařka 

Kuchařky 

Ředitelka školy 

Provozní 
úsek 

Vedoucí ŠJ 

Vedoucí 
kuchařka 

Kuchařky 

Školník 

Uklízečky 

Ekonomka Personalistka 

Pedagogický 
úsek 

Statutární 
zástupce 

Výchovní 
poradci 

Pedagogičtí 
pracovníci 



 

Organizační struktura – ZŠ Žlutá 

 

 

  

Ředitel školy 

Učitelé 2. st., 
PT přír. věd, 
PT spol. věd, 

PT cizí 
jazyky 

Výchovný 
poradce 

PAM 

Ekonomka 

Pracovnice 
výdejny 

Školník 

Uklízečky 

Zástupce 
ředitele 

Učitelé 1. st., 
MS 1. stupeň 

Vedoucí ŠD 

Vychovatelky 
ŠD 

ICT 
koordinátoři 
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