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Úvod 

Práce je zaměřená na mezilidské vztahy, které se formují při výchovně vzdělávacím 

procesu v pedagogických sborech středních škol a které ve svém důsledku působí na utváření 

osobností nejen jejich přímých účastníků, ale i všech ostatních lidí – zejména žáků, kteří s nimi 

přicházejí pravidelně do styku. Žáci velice snadno vycítí soulad nebo naopak rozpor mezi tím, 

co je učitelé učí, a tím, jaké to ve skutečnosti je. Pokud se v rámci společenských věd učí o 

zásadách etického chování a v reálu potom vidí jejich porušování, odnesou si ze školy poznání, 

že teorie v praxi nefunguje. V minulosti bylo v literatuře zabývající se utvářením osobnosti žáka 

na institucionalizované půdě nejvíce pozornosti věnováno působení pedagogického pracovníka, 

zejména učitele jako jednotlivce. To je ale velké zjednodušení veškerého vlivu na žáka ve škole. 

V žádné střední škole nepůsobí na žáky jen jednotliví učitelé, ale vždy celý kolektiv pedagogů. 

Na některých typech škol jsou pedagogické kolektivy složeny kromě učitelů i z mistrů 

odborného výcviku, případně i z vychovatelů působících na domovech mládeže, které bývají 

součástí škol. Na základě vzájemné kooperace mezi nimi vzniká nový prvek – tzv. souhrnný 

učitel (Pelikán, 1991). Ten tvoří 4 – 5 nejvlivnějších pedagogů, kteří žáka vyučují (zejména 

předměty, které mají největší hodinovou dotaci), případně na něho jinak působí. Při 

každodenním nebo téměř každodenním styku učitele s žákem dochází kromě předávání znalostí 

i k určitému dyadickému vztahu. Žák a učitel na sebe navzájem působí. Většinou bývá charakter 

vztahů mezi učitelem shodný. Pokud se chová učitel žákovi přívětivě a laskavě, většinou i žák 

vnímá učitele jako příjemného. Když je ovšem učitel přemrštěně přísný, nepřístupný, 

nepříjemný, chová se odtažitě nebo nadřazeně, nemůže se divit, že se žáci chovají také 

negativně (volí ovšem jiné projevy záporného vztahu). Své zkušenosti se žáky si potom 

pedagogové předávají a často potom vstupují do třídy s předsudky, které se velice těžko 

překonávají. Může se stát, že jednotliví žáci, případně i některé třídy získají u pedagogického 

sboru vyhraněnou pověst. Podle výzkumů mívá, kromě jednotlivých učitelů, také souhrnný 

učitel své oblíbené a neoblíbené třídy (Mareš, Křivohlavý, 1990), čímž je částečně předurčeno, 

jak se bude k žákům v té které třídě na základě podvědomých postojů chovat. Profil souhrnného 

učitele není prostým součtem kvalit jeho jednotlivých členů, je výsledkem i jejich vzájemných 

postojů, vztahů a působení na sebe navzájem.  

Obdobně jako s třídním žákovským kolektivem a souhrnným učitelem je tomu potom i 

s pedagogickým sborem. Nezpochybnitelnou roli při jeho formování hraje osoba ředitele, 

případně širšího vedení školy, které na něj působí obdobně jako souhrnný učitel na žákovský 

kolektiv. 



Pedagogický sbor je potom významným elementem, který se rozhodující měrou podílí 

na utváření sociální atmosféry školy a působí zpětně na chování jeho jednotlivých členů, což 

se následně jejich prostřednictvím přenáší i na žáky.  

V každé škole (jak mezi pedagogy, tak i mezi žáky) mohou stejně dobře fungovat vztahy 

spolupráce a zdravé soutěživosti mezi týmy, jako vztahy závistivé, nepřátelské, egoistické, 

které jsou podmíněné snahou dosáhnout určité výhody oproti ostatním, a které mohou negativně 

ovlivňovat sociální ovzduší. Vrcholem negativních skutečností, které se mohou ve školních 

kolektivech vyskytnout, jsou potom mobbing nebo bossing mezi dospělými a šikana či 

záškoláctví, které bývá často spojované s různými formami závislosti (narkomanie, 

gamblerství, alkoholismus), krádežemi a další trestnou činností v žákovských kolektivech.  

Předmětem výzkumu této práce jsou vztahy mezi členy pedagogického sboru, neboť je 

pokládáme za klíčové a výchozí pro všechno ostatní dění v oblasti mezilidských vztahů 

odehrávajících se na půdě střední školy.  

Struktura práce 

V naší práci se po zpracování teoretické části, která je zaměřená na klíčové pojmy 

související s danou tématikou (mezilidské vztahy, osobnost jejich účastníků, sociální percepce, 

sociální kognice, sociální interakce, jednání v rolích, sociální skupina, její struktura, koheze, 

tenze, konformita, vývoj a konflikty uvnitř ní, pojem školního kolektivu, jeho součásti, 

pedagogický kolektiv, jeho členové a modelové vztahy mezi nimi), zaměřujeme na formulaci 

výzkumného problému, vytyčení cíle výzkumu a vyslovení výzkumných otázek, dále 

popisujeme metodiku výzkumu, použité výzkumné metody a techniky, charakterizujeme 

výzkumný vzorek, přípravu sběru informací, její průběh a zpracování. Nakonec se věnujeme 

shrnutí výsledků výzkumu, diskusi a závěru práce. 

Výzkumný problém 

Jak již bylo uvedeno, vztahy v pedagogických sborech hrají jednu z nejvýznamnějších 

rolí při vytváření a ovlivňování školního klimatu. Sociální klima školy jako celku potom 

determinuje, jak se učitelé i žáci ve škole cítí, což se následně promítá do jejich celkové pohody 

i do výsledků jejich práce. Podle J. Mareše (1997) je pro uvažování o vztazích ve školních 

kolektivech mnohem důležitější jak sociální klima vnímají osoby, které ho tvoří a které se v něm 

pohybují („subjektivní“ aspekty klimatu), než jaké klima „objektivně“ je. 



Mezi učitelem a učitelským sborem je za normálních okolností velice těsný a vzájemně 

se ovlivňující vztah. Kvalita pedagogického sboru jako celku (případně jeho části, ke které 

učitel přísluší) působí obecně na osobnost pedagogického pracovníka a opačně. Jedná se o 

akomodaci a asimilaci. V pedagogickém sboru se odrážejí jak osobnostní charakteristiky 

jednotlivých členů - inteligence, vzdělání a odborné erudice (na základě pedagogicko 

psychologické přípravy i vlastní praxe), míra jejich ztotožnění s profesní rolí, typy osobností, 

mravní vlastnosti, osobně vyznávaná přesvědčení, žebříčky hodnot, soukromý život atd., tak 

úroveň mezilidských vztahů ve sboru a stupeň jejich hodnotového sjednocení v nejobecnějších 

etických aspektech. Názorová jednota pedagogického sboru spočívá především v základní 

mravní a profesionální orientaci pedagogického sboru, která je důležitá při výchovném 

působení na žáka, jeho rozum, představy, postoje, city, vůli a jednání, aby byly v souladu s 

obecně uznávanými zásadami etiky. (Heidbrink, H. 1997 in Průcha, J., Walterová, E., Mareš, 

J., 2009)  

K tomu sbor dospívá několika způsoby. Jednak z vnějšku – v rámci odborného 

vzdělávání systematickou výchovou pedagogických pracovníků v duchu demokracie a 

humanismu a zároveň na základě lidského zrání. Další způsob názorového sjednocování 

spočívá v interním formování vlastního pedagogického sboru, a to jak shora (formou řízení), 

tak zdola (neformálními vztahy mezi jeho členy).  

Ve vzájemném působení a ovlivňování mezi jednotlivcem a kolektivem může určitou 

roli hrát i velikost a organizační uspořádání školy. Podobně jako třídní kolektiv se často rozpadá 

na skupinky, tak i pedagogický sbor se může štěpit. To bývá charakteristické zejména pro větší 

školy. V malé škole s jednou sborovnou a nízkým počtem učitelů bývají vztahy těsnější, už i 

proto, že jsou všichni na vzájemné spolupráci bezprostředně závislí. Naproti tomu ve velkých 

školách se často všichni ani nemohou poznat, mezi členy sboru panuje větší separace a 

anonymita. Někdy k tomu přispívá také organizační uspořádání školy. Ve velkých školách, kde 

jsou učitelé rozmístěni do kabinetů, které jsou co nejblíže učebnám, ve kterých učí nebo tam, 

kde má škola několik dislokovaných pracovišť, dochází k tomu, že se všichni setkávají jen 

několikrát do roka na pedagogické radě. Celistvost a integrita sboru bývá v takovém případě 

narušena a stmelování celého kolektivu je potom velice těžké. S tím souvisí i míra vzájemného 

ovlivňování jedince a pedagogického sboru. Roli pedagogického sboru potom přebírá menší 

kolektiv spolupracovníků (např. v předmětové komisi nebo v jedné sborovně nebo v jiné 

skupině místně nebo účelově sdružených pedagogů). 



Velice důležitou roli při utváření mezilidských vztahů mezi pedagogickými pracovníky 

hraje osoba ředitele a jeho zástupců. Ti jsou oficiálními garanty příznivého sociálního klimatu 

a určitě se na jeho tvorbě svým vlastním vystupováním, chováním a jednáním nespornou měrou 

také přičiňují.  

Výzkumné cíle 

Cílem výzkumu této práce je shromáždit relevantní informace o situaci v konkrétních 

podmínkách středních škol a popsat interpersonální vztahy v pedagogických sborech (které jsou 

jejich poměrně stabilním jádrem), tak jak je vnímají, chápou, prožívají a reflektují jejich 

účastníci. Jedná se o sondu do procesu utváření vztahů mezi řadovými pedagogickými 

pracovníky i mezi pedagogy a členy managementu v jednotlivých školách, vlivů na ně 

působících, způsobu jejich prožívání a vnímání jednotlivými pedagogy, ventilaci pocitů z nich 

pramenících do individuálního, společenského, institucionálního a kulturního okolí 

zúčastněných jedinců a důsledků působících na další vývoj osobností účastníků. Jedná se nám 

o to, abychom zjistili, jak působí na konkrétní pedagogy jednání, chování a vystupování jejich 

kolegů a nadřízených, jak na to oni reagují a jak je to ovlivňuje v jejich postojích a počínání si 

v jejich pracovním prostředí, případně i dále mimo něj. 

Získané informace směřují k zobecnění pravidel pro jednání pedagogů s jejich kolegy i 

nadřízenými a nadřízených s nimi. 

Aby bylo dosaženo vytyčeného cíle, vyslovili jsme výzkumné otázky, která se zaměřují 

na předmět, proces a aspekty našeho zkoumání (na to, čím se výzkum konkrétně zabývá).  

Ústřední výzkumná otázka je v našem případě položena takto: 

„Jaké jsou interpersonální vztahy v pedagogických kolektivech středních odborných 

škol?“ 

Ta je dále rozpracována, doplněna a konkretizována dalšími dílčími výzkumnými 

otázkami: 

„Jak je hodnocený pedagogický sbor sociálním okolím (jaký na něj má názor)?“ 

„Jak vnímají pedagogové vztahy se svými kolegy?“ 

„Jaké jsou vztahy učitelů k managementu (k řediteli a jeho zástupci)?“ 

„Jak vnímají pedagogové vztahy vedoucích pracovníků k jejich osobám?“ 

„Jak se celkově cítí jednotliví pedagogové v daném kolektivu?  



Metodika výzkumu 

V práci byl využitý v rámci kvalitativního výzkumu design případové studie. 

Výzkumnými technikami jsou semistrukturovaný rozhovor a zúčastněné pozorování. Jejich 

prostřednictvím byly shromážděné informace o vztazích mezi pedagogy v šesti vybraných 

pedagogických sborech. Jednalo se o pedagogické sbory středních škol ekonomického 

zaměření ve Středočeském kraji, neboť s nimi má autorka nejvíce zkušeností. Konkrétně tvořily 

výzkumný vzorek pedagogické sbory z těchto škol: 

 Obchodní akademie  

 Vyšší odborná škola a střední zemědělská škola  

 Střední odborná škola  

 Obchodní akademie, střední pedagogická škola a jazyková škola s právem 

jazykové zkoušky  

 Gymnázium a střední odborná škola ekonomická  

 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb  

V rámci zachování anonymity, protože se jedná o poměrně citlivé téma, není v práci 

uvedena jejich přesná identifikace a je s nimi pracováno jako se vzorky A – F, které jsou 

považovány za jednotky zkoumání a všechny dohromady tvoří náš výzkumný vzorek. Podobně 

jednotlivým respondentům zařazeným do výzkumu byla přislíbena jejich anonymita, a proto 

nikde nejsou uváděna jejich pravá jména. 

U jednotlivých jednotek byly zmapovány vztahy mezi pedagogy navzájem, pedagogy a 

vedením školy a pedagogy a dalšími lidmi, se kterými přicházejí v rámci své profese do styku. 

(Vše z pohledu zapojených pedagogů.) Následovala kvalitativní analýza rozhovorů, které se 

uskutečnily (s každým respondentem nejméně dvakrát) v letech 2012 – 2014. Byla založená na 

otevřeném kódování, kategorizaci, typologizaci, kontrastování, zobecňování a komunikační 

validizaci.  

Následovala diskuse, v jejímž rámci byly vyhodnoceny a vzájemně porovnány 

mezilidské vztahy ve sborech, které se zapojily do výzkumu a současně došlo i ke komparaci 

s výsledky podobného výzkumu, který prováděli na základě nově standardizovaného dotazníku 

KUS Petr Urbánek a Martin Chvál v rámci projektu Cesta ke kvalitě, který v letech 2009 – 2012 

realizoval Národní ústav pro vzdělávání v Praze. 



Závěr 

Při porovnávání mezilidských vztahů v pedagogických sborech vybraných šesti 

středních škol jsme zjistili, že v každém z nich se setkáváme s určitými specifiky.  

Každý sbor je jedinečný a je v neustálém vývoji díky tomu, že se vyvíjejí osobnosti 

jednotlivých členů v nich sdružených a mění se i složení sboru díky migraci jeho členů. 

Konkrétní struktura sboru prochází změnami někde intenzivněji, někdy o ní můžeme prohlásit, 

že jsou v ní změny naprosto minimální. Taková dynamika sboru jako sociální skupiny je svým 

způsobem žádoucí a přispívá do určité míry k jeho potřebnému vývoji. Pokud jsou ale změny 

ve složení příliš intenzivní (nesouvisejí jen s přirozenými událostmi v životě učitelů, ale 

odchody učitelů a jejich nahrazování stále dalšími a dalšími nástupci se stává pravidlem), 

napovídá to o tom, že se sborem nebude něco v pořádku, že v něm jsou jeho členové 

nespokojeni nebo že je sbor z nějakého důvodu nepřijal.  

Takovou situaci jsme odhalili ve vzorku A. Nejenže na základě pozorování zjišťujeme, 

že personální struktura sboru se vzhledem k jeho velikosti mění nepřiměřeně rychle, ale i 

respondenti vypovídají, že jsou v podstatě připraveni školu opustit, jakmile se jim naskytne 

vhodná příležitost lepšího zaměstnání. Tři z respondentek, se kterými jsme v rámci výzkumu 

hovořili, již věděly, že školu v nejbližší době opustí. Při analýze okolností jejich rozhodnutí o 

ukončení působení v daném pedagogickém sboru zjišťujeme, že nejpravděpodobnějším 

důvodem k fluktuaci učitelů je přístup členů vedení k nim, přestože navenek mluví i o jiných 

okolnostech, se kterými jejich odchod souvisí. Jedna mluví o nepoměru mezi náročností práce 

a finančním ohodnocení, druhá uvádí vnitřní neuspokojení z práce v souvislosti s nezájmem 

žáků o vzdělání, třetí hovoří o tom, že by neměla v podstatě koho učit, když o obor, na kterém 

učí odborné předměty, není ze strany žáků zájem. Všechny dohromady ale spojují, i s ostatními 

respondenty z tohoto vzorku vysoké nároky na kvalitu odváděné práce ze strany vedení, 

zatěžování přílišnou administrativou. Ta je ještě nadsazována na základě vnitřních předpisů. 

Dalšími skutečnostmi jsou časová náročnost nepřímé pedagogické práce, pod jejímž pojmem 

se skrývají časté provozní porady po pracovní době a časté pracovní cesty (na exkurze, soutěže, 

školení, semináře, projektové aktivity, atd.), velké množství neplacených suplovaných hodin za 

kolegy, kteří se právě účastní soutěží, exkurzí a dalších akcí a nepřiměřené nároky ze strany 

vedení na časovou flexibilitu učitelů. Pomocí terminologie Urbánkova dotazníku KUS bychom 

všechny uváděné skutečnosti mohli nazvat učitelskými frustracemi, se kterými se učitelé 

zapojení do Urbánkova výzkumu setkávají zřídka až občas, zatímco v tomto pedagogickém 

sboru uvádějí všichni respondenti, že se s nimi setkávají často nebo dokonce velmi často. 



Pevnost vedení je v této škole srovnatelná s ostatními pedagogickými sbory v rámci republiky, 

podpora sboru vedením školy je o něco nižší, než bývá obvyklé. Mezi sebou zde učitelé 

vycházejí dobře, panují zde vztahy vzájemné kolegiality, soudržnosti, pomoci a spolupráce, 

která přerůstá až v osobní přátelství mezi členy sboru, což by nasvědčovalo v Urbánkově 

dotazníku vysokým hodnotám dimenzí angažovanosti a přátelských vztahů ve sboru. To ale na 

základě našeho výzkumu k celkové spokojenosti učitelů nestačí. Díky učitelským frustracím tu 

dochází k velkému obměňování složení sboru. 

Ve vzorku B jsou pedagogičtí pracovníci celkově spokojenější. Při našem výzkumu 

mluvila o ukončení působení ve škole pouze sociální pedagožka, která uváděla, že svoji úlohu 

tam již splnila. Ostatním se ve škole líbí. Kdybychom jejich odpovědi na naše otázky chtěli 

zobecnit, mohli bychom říci, že pociťují poměrně pevné vedení, které ale podporují. Ředitelka 

je náročná a přísná, stejně jako její zástupci. Na druhé straně ale vedení školy dokáže ocenit 

kvalitní práci pedagogů. Také další dvě dimenze (angažovanost učitelů a učitelské frustrace) 

z Urbánkova dotazníku KUS zde učitelé vnímají, podle jejich výpovědí, v normě. Trochu horší 

je situace v hodnocení přátelských vztahů ve sboru. Vzhledem k velikosti sboru to ale nečiní 

nepřekonatelné problémy. Jedinci, kteří vůči sobě mají výhrady, se prostě nevyhledávají. 

Obecně spolu ale členové sboru vyházejí celkem dobře. Pedagogický sbor této školy můžeme 

hodnotit po stránce mezilidských vztahů jako průměrný. 

Vzorek C je v rámci z našeho výzkumu nejproblematičtější. Porovnáme-li výpovědi 

jednotlivých respondentů s výsledky celorepublikového šetření provedeného v rámci projektu 

Cesta ke kvalitě na základě Urbánkova dotazníku KUS, musíme konstatovat, že přestože 

respondenti většinou mluví tom, že své vedení podporují a ztotožňují se i s některými 

charakteristikami vypovídajícími o pevnosti vedení (s jinými nesouhlasí) a zároveň pozitivně 

hodnotí vlastní angažovanost, vidí hodně velké problémy v oblasti učitelských frustrací a 

přátelských vztahů ve sboru. To ve svém důsledku naznačuje nezdravé sociální klima 

v pedagogickém sboru. Jelikož daná situace trvá poměrně krátkou dobu, jsou učitelé prozatím 

odhodláni nepříjemné pocity, které pramení z jejich nespokojenosti, eliminovat a soustřeďovat 

se na příjemnější stránky pedagogické práce. O změně působiště zatím nikdo z respondentů 

neuvažuje. 

Vzorek D můžeme celkově vyhodnotit po stránce mezilidských vztahů za jeden 

z nejlepších. Respondenti přičítají hodně velké zásluhy svému vedení, které přestože je 

dostatečně pevné (ředitel i zástupci mají dlouholeté zkušenosti a přirozenou autoritu), má 

pochopení pro všechny podřízené. Ti ho potom podporují a podobně dobře fungují i vztahy 



mezi jednotlivými členy sboru. Učitelé pociťují ve sboru přátelské vztahy, velkou angažovanost 

a relativně nízké frustrace. S pracovními podmínkami jsou zde učitelé po všech stránkách 

(včetně stránky sociální) spokojeni. Nikdo nemá z důvodu špatného sociálního klimatu zájem 

měnit zaměstnání. Pouze jeden respondent uvažuje o změně (v případě možnosti posunu na 

kariérním žebříčku). 

Velice netradiční je situace po stránce mezilidských vztahů ve vzorku E. Obecně 

bychom tam mohli sociální klima označit za nadmíru demokratické. Přestože se jedná o jednu 

z větších škol, ředitel zde má jen jednoho zástupce, na kterého převádí hodně velkou část řídící 

práce. Ten svoji práci dobře zvládá na základě své autority a oboustranné důvěry. Ví, že nemusí 

přísně dohlížet na to, jak učitelé plní své povinnosti a respektují režim školy, nemusí je detailně 

kontrolovat a sledovat všechny jejich aktivity. Přesto má naprosto pevnou vedoucí pozici. 

Učitelé si váží podpory ze strany vedení školy a nedovolili by si své povinnosti neplnit. Jejich 

práce se vyznačuje vysokou angažovaností, velmi přátelskými vztahy mezi sebou navzájem i 

ve vztahu k vedení školy a hodně nízkými učitelskými frustracemi. Mezilidské vztahy zde 

respondenti označují za nadstandardní a působení na této škole by neměnili. 

V posledním vzorku (F) mluví respondenti také o poměrně vysokém stavu učitelských 

frustrací. Ty ale nesouvisejí s náročností vyplývající ze strany vedení jako ve vzorku A, ani 

s nekorektních chováním ze strany kolegů (jako u vzorku C), ale spočívají ve stále 

intenzivnějším zatěžování učitelů v souvislosti s tím, že jich ve škole stále ubývá (někteří jsou 

nahrazování externisty, kteří se svých povinností nad rámec přímé pedagogické práce zříkají), 

a ti kteří zůstávají, jsou vytěžováni i pracemi, které dříve vykonávali ti, kdož sbor opustili. Na 

druhé straně oceňují podporu sboru vedením školy a velkorysost členů vedení v rámci pevnosti 

vedení školy (při kontrolní činnosti, přísném dohledu na dodržování režimu školy a plnění 

všech povinností a bedlivém sledování všech školních aktivit). Respondenti se zde považují za 

angažované. K žákům se chovají vstřícně, učitelé se vzájemné uznávají, pomáhají si, podporují 

se a respektují. Učitelé se chovají tak, jak požadují od žáků. Ve sboru zde panují přátelské 

vztahy. I přes stále náročnější práci zde učitelé pracují rádi a jsou odhodláni ve škole zůstat, 

pokud to její existenční stav dovolí. 

Porovnáme-li na základě našich informací kvalitu mezilidských vztahů v jednotlivých 

sledovaných pedagogických sborech, musíme konstatovat, že nejlepší vztahy panují ve školách, 

kde v jejich čele stojí ředitelé – muži, bez ohledu na to, zda mají prioritně pedagogické vzdělání, 

či jsou to vysokoškoláci v jiných oborech a pedagogické studium si v průběhu své praxe 

doplnili. Nezáleží ani na velikosti školy, kterou řídí, ani na velikosti místa, kde se škola nachází. 



Ředitelé – muži mají přirozenou autoritu a respekt a zároveň i určitý nadhled. Dokáží 

vyselektovat to, co je důležité a nad malichernostmi se povznést. Nejsou vztahovační, a 

k jednou vyřešeným problémům se již znovu nevracejí. Práci umějí spolu se svými zástupci 

rozdělovat tak, že všechny úkoly jsou splněny při nejnižší možné zátěži učitelů nepřímou 

pedagogickou činností. Díky svému přístupu k podřízeným navozují příznivé sociální 

podmínky, ve kterých se učitelům dobře pracuje, což se potom odráží zpětně v jejich vztazích 

k vedení, ale i ke kolegům a k žákům. Zejména ve vzorcích D a E vytvářejí ředitelé příznivé 

sociální klima, ve kterém panují takové mezilidské vztahy, že do školy chodí rádi jak všichni 

zaměstnanci, tak i většina žáků. Za kvalitní můžeme označit vztahy i ve vzorcích F a B. 

Nejméně přijatelné a svým způsobem problematické jsou vztahy ve vzorcích A a C, kde stojí 

v čele ředitelky – ženy. Ve vzorku je to ředitelka příliš ambiciózní, sebestředná, autoritativní, 

nepřipouštějící diskusi; ve vzorku C naopak ředitelka mírnější povahy, budující si svoji pozici, 

která stále ještě nenalezla cestu k podřízeným. 

Jak jsme již uvedli, tón charakteru mezilidských vztahů udávají a do velké míry jej 

ovlivňují členové managementu školy. Nejsou však jedinými činiteli, na kterých povaha 

mezilidských vztahů v pedagogickém sboru záleží. Je nesporné, že každý z účastníků v nich 

hraje svoji roli, každý je může určitou měrou vylepšovat nebo naopak kazit. Přitom se uplatňuje 

celá řada subjektivních faktorů. K nim patří zejména charakter osobnosti každého z účastníků, 

její konkrétní preference, emociální přitažlivost, komunikační schopnosti a sociální chování. 

Na základě všech výše uvedených skutečností bychom chtěli navrhnout několik zásad a 

doporučení, které jsou základem pro vzájemné příznivé mezilidské vztahy nejen mezi 

pedagogickými pracovníky: 

Všichni by měli dodržovat zásady slušného chování spočívající v respektování 

základních společenských pravidel – vzájemně se s nadřízenými, podřízenými, kolegy, 

ostatními zaměstnanci, žáky i dalšími lidmi zdravit, umět je poprosit a poděkovat jim, být k sobě 

navzájem ochotní, ohleduplní, empatičtí, vzájemně si radit a pomáhat, nepomlouvat se, 

neosočovat, nenapadat, neodbývat, nesvalovat vinu na ostatní, nevyužívat ostatních… Ke 

slušnému chování patří i to, že každý by se měl umět ovládat a nenechávat průchod negativním 

emocím. V žádném případě nelze zaměňovat drzost, neomalenost a nevychovanost s upřímností 

a přímým jednáním. 

V mezilidských vztazích se mimovolně, ale důsledně projevuje fenomén reciprocity. 

Ten spočívá ve skutečnosti, že lidské chování a jednání je vždy vzájemné a funguje na principu 

zákona akce a reakce. Pokud člověk zaregistruje prvotní impuls jako pozitivní, vyvolávající 



v něm kladné emoce a pocity, tak instinktivně pozitivní budou i jeho reakce. Bez ohledu na 

společenské postavení by všichni lidé měli být schopni respektovat osobnost ostatních jedinců 

v jejích odlišnostech a individualitě, měli by umět jim aktivně naslouchat, uznávat jejich 

potřeby, zájmy, přání, snažit se je pochopit, porozumět jim, do určité míry tolerovat jejich 

nedostatky, přijímat jejich konstruktivní kritiku, snažit se vyhýbat konfliktům s druhými lidmi 

a v případě, že k nim dojde, co nejefektivněji je vyřešit a poučit se z nich. Řídící pracovníci by 

se měli snažit vytvářet a podporovat dobrou pracovní atmosféru, která je založena na vzájemné 

spolupráci, důvěře, pomoci, jistotě, bezpečí, sdílení pozitivních i negativních zážitků, 

projevování účasti na kritických událostech, přijímání odpovědnosti za své činy, respektování 

názorů ostatních lidí a posilování ostatních projevů prosociálního chování, neboť pokud budou 

jejich podřízení v práci spokojení, přinese to užitek všem zúčastněným. Každý řídící pracovník 

by měl sociálnímu klimatu v pedagogickém sboru věnovat dostatečnou pozornost, neboť jeho 

důsledky se odrážejí v dalších sférách života školy a přispívají k její reputaci. 
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