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9.1 Příloha 1 

Rozhovor A1 ředitelka ZUŠ – autor a lídr části RVP ZUV  
Rozhovor konaný dne 19. 12. 2016 

1. Máte vytvořenou vizi školy? „(Smích) Máme, samozřejmě, že máme. On to 

v současné době vlastně určuje školní vzdělávací program, že to musí být. Ale já 

jsem Vám schválně vyndala jenom tak (ukazuje na dokumenty položené na stole), já 

jsem nastoupila do funkce v roce 2004, kdy jsem si vlastně sama vytvořila takovou 

koncepci a ředitelé přede mnou se vůbec bych řekla, nezabývali, jak já jsem ten 

pedagog- mám vysokou pedagogickou školu, tak jsem se samozřejmě hlavně 

zabývala vůbec vzdělávacím procesem, což moc mezi hudebníky, tedy mými 

předchůdci nebylo. Tak jsem to tady vlastně bez ohledu, ještě tehdy nebyl vytvořen 

školní vzdělávací program, tak to jsem vytvořila sama, to jsem musela ke konkurzu. 

No ale pak jsem zaktivizovala svoje pedagogy a vytvořili jsme si spolu tuto koncepci 

(ukazuje na dokument koncepce)- tohle ještě bych řekla ne pedagogy, ale uměleckou 

radu školy. A s uměleckou radou, ale zase ono to nebyla jenom umělecká rada, 

protože mám vedoucí jednotlivých sekcí a každý ten vedoucí měl za úkol to 

prodiskutovat mezi ostatními pedagogy ve své sekci. Tohleto (ukazuje na ŠVP) já 

jsem autor rámcového vzdělávacího programu, takže já jsem byla v předstihu, takže 

jsme se s tím zabývali již dopředu, aniž by nám to někdo určoval nebo stanovoval. 

Mě to přišlo důležitý, abychom si mi tady řekli už i s ohledem na přijímání žáků, 

jestli bereme každýho nebo nebereme, jestli se zaměřujeme na extalenty nebo talenty 

nebo máme otevřený dveře pro každýho a aby si to každý pedagog uvědomoval ve 

chvíli, kdy je třeba přijímací řízení. Pak jsme si to dali i na ty jednotlivý obory tady, 

jak vidíte (ukazuje na jednotlivé části koncepce). Takže jsme to spolu tak dělali a 

stanovovali a já jsem měla pocit, že kantoři i probrali k nějaké… k nějaké aktivitě. A 

že jakoby najednou nějak pookřáli, protože někoho zajímalo, jak oni učí, nebo co 

vlastně společně chceme nebo nechceme. Takže … vlastně… ruku v ruce jsme si 

tehdy společně řekli, tak v ruku v ruce a to jsem Vám vyndala tuhletu koncepci 

(ukazuje na další dokument na stole) vlastně souběžně s tím, jsme si udělali takový 

sebehodnocení, kde jsme měli dotazníky. Měli jsme dotazníky vzhledem k učitelům, 
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vzhledem k pedagogům teda pedagogům, to je to samý, k žákům. Měli jsme schránky 

na chodbách, kam to žáci i rodiče házeli anonymně. Aby se nebáli odpovědět a aby 

všichni měli chuť odpovědět. Já Vám to ukážu, já to pořád schovávám, protože mne 

to zajímalo (ukazuje na jednotlivé dotazníky) vidíte i umělecká rada zvlášť. Vlastně 

na základě dotazníkovýho šetření jsme si zpracovali ono sebehodnocení. Protože se 

měli dělat sebehodnocení, mělo se dělat dvouletý. A my jsme si udělali, všechny jsem 

nadchla k tomu, že jsme si udělali to zevrubný. Byly to veliký diskuze, bylo zajímavé, 

jak mne v tom umělecká rada podporovala – říkala no, tak to nebudeme dělat, když 

víme, jak jsme chytrý a nebo pojďme se něco dozvědět, potvrdíme si tedy, co víme. 

Tak a z toho jsme si vytvářeli takovouhle koncepci, kterou jsme si i orazítkovali 

(ukazuje na dokument koncepce školy) Takže to je takový základ, který tady na škole 

vzniknul. A pak samozřejmě se školním vzdělávacím programem, tak byly další 

povinnosti a já tím, že jsem byla světlonoš, tak jsem samozřejmě měla takové ty 

materiály, jak to  z těch lidí dostávat- tu metodiku vlastně, který ten tým vybudoval. 

Takže jsem tu metodiku plně využívala. A když ukážu vizi, která je v našem školním 

vzdělávacím programu (ukazuje v ŠVP), tak tu už tvořili všichni pedagogové. To 

jsme udělali tak, že jsme vyjeli na víkend.. nebo prodloužený víkend na chalupu, tam 

jsme si užívali i rekreaci, jako masáže a tak a pracovali na tom. Já jsem divadelník, 

tak jsem jim tam vlastně navrhla, že bychom vizi mohli zpracovat na základě 

tadytohohle (ukazuje na název školy ve vizi), na základě názvu. Tvořili jsme to 

skutečně všichni, všichni jsme říkali ty nápady a že si to takhle to zaměření školy 

lépe zapamatujeme a vizi jako tu ideální vizi, proto to máme takto, jak vidíte 

(ukazuje na text vize) Ale to zaměření souvisí s vizí, nejde to od sebe oddělit. Ale 

nicméně jsme si to takhle všichni stanovili. Takže vidíte, že chceme být sebevědomě 

tou nejlepší školou, školou v kraji. A tohleto hodně pomáhá (ukazuje na zaměření 

zpracované dle názvu školy- teď jsme se tím zabývaly, mohla bych Vám otočit 

flipchart. Řešili jsme, jestli si to ještě pamatujeme, protože to je věc která, to tak je, 

že zapomínáme. Takže si vždy před nějakou dobou, třeba před nástupem, nebo než 

přijímáme nové žáky připomínáme a mám tu také nové kantory, tak pro ně. Znovu 

jsme si to uvědomovali.“ 
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2. Takže prvotním impulzem byl konkurz, takže jste měla vizi za sebe svojí pro 

tuto školu „Ano, ano …“ a potom jste začala pracovat na vizi školy se svým 

týmem „ Ano“ Nejprve jste si tedy udělali swot analýzu, abyste zjistili, kde jste 

a jak to všecko vypadá a pak teda společná tvorba „Ano s tím, že tady jsem jela 

cestou, že vedoucí sekcí se domlouvali sami v té své sekci, ale protože jsem nebyla 

v další tvorbě nějak spokojená s tím, jak to vyšlo v některé té sekci a nebylo to o 

tom, jestli je daný pedagog hloupý, každý jsme vybaveni nějakýma komunikačníma 

prostředkama, formulováním, tak nám potom přišli ty složitější věci, právě potom 

strategie (ukazuje na výchovně-vzdělávací strategie v ŠVP), tak to bylo mnohem 

snazší, když jsme to dělali všichni dohromady. Protože třeba máme výtvarníka, který 

má vystudovanou psychologii, tak uměl velmi dobře formulovat. Jo, takže to lidi 

mohli říct třeba lidově, když to takhle řeknu a on to uměl formulovat. Nebo zase 

naopak. On to zformuloval příliš cizíma slovama a my jsme potřebovali si to 

pojmenovat pro sebe. Jo.. musím říct, že to bylo hezký období v tom, že se ty lidi 

stmelili a měli jsme pocit nějakýho společnýho cíle a společnýho vnímání a ještě 

sebevědomí v té profesi. Já jsem to právě…. Já jsem tady od 18-ti let na této škole a 

byla jsem teda spoustu let zástupkyně, ale vlastně mě vždycky vadilo, že jako se 

nikdo tím nezabývá. Že se nikdo nezabývá dítětem, že je to otevři, říkám otvírači not, 

strana 65 a jeď… Neříkam, že všichni, bylo a je tady spoustu výborných pedagogů, 

kteří se s tím zabývali, ale že to nikdo nikdy nepojmenovával. Pedagogická rada 

nikdy nebyla o pedagogice, vždy o technických záležitostech.  Takže to mi přišlo 

dobré, že jsme najednou řešili všichni společně také pedagogické věci.“ 

3. Takže když se vrátím k té tvorbě vize, tvořili jste jí tedy všichni společně, 

všichni pedagogové a ti byli motivování nebo stimulování teda společným 

zážitkem, společným výjezdem na chalupu a společnou prací „Ano tou 

společnou prací a asi mnou a vůbec byli namotivovaní tím společným 

sebevědomím.“ 

4. Největším přínosem při společné tvorbě vize samotnými pedagogy bylo tedy to 

stmelení celého kolektivu a určitě přidaný smysl práce pro samotné pedagogy?  

„Ano, hmm, ano a myslím si, že i to právě uvědomění si sama sebe jako pedagoga. 
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Jo teď myslím jako u každýho člověka. Že nejsem jenom ten, který plní nějaké úkoly, 

které někde jsou napsaný, ale že vím, co dělám. A směřuju někam, směřuju 

…společně někam směřujeme. Ono to samozřejmě spoustu lidí dělalo, nějak 

intuitivně, ale tady se to najednou pojmenovalo, když to takhle řeknu.“ 

5. Byla vize školy tvořena v souladu s osobní a profesní vizí každého pedagoga? 

„No to předpokládám, že ano! Tím tedy, že byli pedagogové aktivní v těch diskuzích, 

bylo přesně to, že si každý říkal, jestli to cítí, tak či tak. Vizi jsme si dali do jedné 

věty a vše další ji doplňuje, to že chceme být nejlepší, logicky s sebou něco dalšího 

přináší. Ale nese to i třeba to, že tedy proběhli ty diskuze o tom, co je teda ta kvalita. 

Jestli to jsou děti, který jsou přijatý na vysoký školy.. v uměleckým směru 

samozřejmě, nebo jsou to děti ….a to se potom právě objevovalo v těch strategiích, 

které vezmou doma nástroj, nebo jdou sami do divadla. Co je tou kvalitou? Nebo, 

když mi přijde dítě, co já tedy cítím jako kvalitu, myslím konkrétní dítě, který 

zadrhává, není schopné promluvit plynule jedinou větu… jsem divadelník, takže na 

jevišti musím dávat jednoslovný věci, někdy se musí třeba otočit zády, aby neviděl 

na diváka (pousmívá se) A odchází člověk, který se hlásí na práva a nebojí se mluvit 

na veřejnosti a dokonce je za gymnázium lídrem, tak to je ten úspěch, A samozřejmě, 

já jsem takový náročný divadelník, takže k tomu musí mít to profesní vybavení, to 

řemeslo… a není to talentované dítě, o kterém byste si řekla, to musím mít…to je ta 

kvalita. To muselo být, přesně tyhlety diskuze se v tomto duchu odvíjeli a každý tak 

vyjadřoval svůj pohled na onu kvalitu.“ 

6. Co bylo prvním krokem v tvorbě vize? To už jste vlastně řekla, byla to tedy 

swot analýza, zjištění stavu kde se nacházíme a kam se chceme dostat, provedli 

jste teda zevrubné sebehodnocení školy ve všech směrech….dotazníky 

vyplňovali učitelé, vedení školy, žáci a rodiče. Z tohoto šetření vyšla tedy 

společná koncepce „Hmm, ano“ 

7. Shledali jste nějaké obtížnosti na analýze současného stavu školy? Jak jste se s 

nimi vyrovnali? „No spíš jsme váhali jestli, nebo nejvíc diskuzí bylo, když jsme si 

dávali jednotlivé otázky dohromady. Některé jsme tvořili opravdu složitě a všichni, 

neprobíhalo to tak, že jako já bych napsala otázky, ale my jsme si ty otázky složitě 
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dávali. Každý říkal, ale já na to umím teď odpovědět, na to umíme dopovědět 

všichni. Takže hlavně jestli to má jako smysl vůbec, jako to dělat nebo ne. Ale vidíte, 

že to pak běží. Nemyslíme si, dělali jsme to opravdu před těmi x lety a řešili jsme, 

jestli to budeme dělat znovu nebo ne a myslím si, že takovou analýzu stačí jednou za 

deset let, že to není potřeba dělat ob rok, každý rok. Ani si nemyslím… opravdu těch 

deset až patnáct let za to stojí si potom znovu udělat, jestli jsme se  někam 

posunuli.“ 

8. Na analýze se podílel tedy celý tým pedagogů a respondenti byli všichni 

zaměstnanci, žáci školy a jejich rodiče. „Ano, přesně tak.“ 

9. Stanovili jste si nějaké zásady při tvorbě vize? „J. P. Kotter doporučuje, aby vize 

byla snadno představitelná, adresně přitažlivá, uskutečnitelná, jasně zaměřená, 

pružná a srozumitelná.“ (Vodáčkovi, 2013, s. 188) „To vidíte, že je to dáno tou 

jednou větou.“ Dodržovali jste cíleně určité zásady? „Ano, řekli jsme si, že… to 

vidíte i v tom zaměření (ukazuje na dokument ŠVP), že chceme, aby to bylo stručný, 

jasný, srozumitelný a aby vlastně, když se Vás někdo zeptá, tak abyste ne.. aby se 

Vám nevybavily nějaký obecný s prominutím kecy, pod kterýma si nikdo vůbec nic 

nepředstaví. Aby to bylo srozumitelný pro každýho, takže proto vizi jako takovou 

jsme dali do té jedné věty. A řekli jsme jako, jo, to úplně stačí, to je to ONO. Vlastně 

zaměření k tomu směřuje a opět vidíte, že jsme zvolili úplně jednoduchý slova, kde 

jsme si v závorce jenom tak uvedli slova, abychom si tak jako uvědomovali, o čem 

jsme mluvili.“ 

10. Která zásada byla nejobtížněji naplnitelná?  Proč tomu, tak bylo? (ředitelka 

přemýšlí) Udržet se stručnosti a jasnosti? „Ano a hlavně mluvit česky. Já zase jak 

jsem ten divadelník a ještě jsem češtinář, tak vlastně autor slovníku cizích slov pan 

Klimeš vždycky nám na výuce českýho jazyka říkal, že jenom polointeligent mluví 

cizími jazyky. Takže ve chvíli kdy se mluvilo cizími jazyky, jsem vždycky připomínala 

tuto větu Klimeše (směje se) a říkala jsem heleďte, pojďme to nazvat obyčejněji, aby 

když si to přečte i laik, i rodič, aby věděl, co vlastně chceme.“ 

11. Jakých doporučení jste se dále při tvorbě drželi? (odmlčela se, přemýšlí) Znáte 

třeba doporučení Petra Ludwiga „Já mám vystudovaný management taky a v tu 
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dobu, je pravda, že jsem byla plná různých doporučení managementu a nějakých 

zásad. Teď už Vám na mnohé věci neodpovím, protože jednoduše asi jsou věci, které 

člověk používá, ale jako že potom bych Vám je takhle pojmenovala a vyjmenovala, 

to už ne. Spíše byste mi musela říct, jaká to jsou, nebo kouknu do šuplíčku?“ 

„Doporučení, která vám pomohou zvýšit šanci, že vize bude dlouhodobě fungovat: 

fyzické zpracování vize, emoční odezva vize, zaměření na činnosti nikoliv na cíle, 

zapojení činností ega-2.0, vyváženost a propojenost součástí, doplnění vize 

kotvítky.“ (Ludwig, 2013, s. 86, 87) „ Hmm, hmm, on tak jako, tdy vidíte, že třeba 

nějaká ty kotvítka máme (ukazuje na zvýraznění písmen, slov v zaměření školy), aby 

se jim to snadno pamatovalo a pak samozřejmě abych mohla naplnit vizi, od toho 

mám ty strategie a zase jak vidíte (ukazuje na VVS v dokumentu ŠVP) jsem si zde 

vytvářeli tu naší ostrovštinu, to co si my pod tím představujeme a vidíme a vlastně ty 

jednotlivé sekce se rozešli, pak jsme se vrátili a zase to všichni dávali na ten 

flipchart a teď jsme říkali, v tomhle se shodujeme, v tohmle se shodujeme, tohle vy 

máte jiný souhlasíte s tím? jak to vidíte? Takže nešlo o to, že by člověk mohl 

propagovat nějaký sobecký svoje, protože pořád nám to vše směřuje k žákovi. Pořád 

je to o žákovi, nemůže to být o učiteli. Vidíte, že to máme společné nemáme to na 

obory, řekli jsme si, že toho nemůže být moc, aby nás to nezahltilo. A vidíte, že jsme 

si tam dali zase ty, jak vy říkáte kotvítka, že jsme si zase něco zvýraznili, abychom 

vnímali co. Takže teď stačí, když já řeknu slohy, styly, žánry a všichni samozřejmě 

ví. Pravda je, že po těch letech, zrovna teď jsem se k tomu vracela v září, a tohleto 

(ukazuje zaměření školy vytvořené na základě názvu školy) jsme dali dohromady 

všichni z hlavy, tohle (ukazuje na vizi školy) si pamatovali úplně beze sporu, to je 

padalo jako první, ale tohleto (ukazuje na VVS) si vzpomínali mnohem hůř, a když 

jsem to pojmenovala, já jsem jim jen naťukla schválně jen to tučně, řekla jsem Tak 

máte tam slovo individuální, tak to se rozpovídali. To v tu ránu věděli co. Ale 

nepřišli na to sami. Ale vemte si rok 2011, kdy se to tvořilo, máme rok 2016 po pěti 

letech vzpomenout si, když řeknu slovo individuálně, je těžší dát dohromady. Je fakt, 

že já toto používám i jako PR. Takže to dost často říkám na koncertech, když máme 

takové ty velké. Teď jsme měli velký adventní, bylo plno, opravdu vyprodáno, že 

jsme měli i přístavky, takže tam máte takových 500 lidí v tom sále. A já když jsme to 
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zahajovali, tak jsem ji řekla celou tu symboliku (ukazuje na zaměření školy 

zpracované z názvu školy), celé to zaměření a teď jsem třeba mluvila o tradicích a o 

jedné z těch strategiích, že se snažíme vychovávat žáky k tradicím a že je v tom 

rodiče, tím, že na tento tradiční koncert přijdou, podporují. Vím, že je to dobrý, to 

využívat i jako PR (směje se), protože ty lidi na to slyší. A chodili za mnou potom 

rodiče a říkali, vy tak krásně mluvíte paní ředitelko a to bylo tak pěkný, že jsem 

vlastně děkovala divákům, že podporují tuto naší vzdělávací strategii, tím, že na ten 

koncert přijdou.“ 

12. Takže můžeme přistoupit k další otázce, kde je vize viditelná? Jak ji sdílíte? 

„My to tedy, nemáme to (ukazuje na zpracované VVS celý dokument ŠVP) na 

webovkách a to z jednoho prostého důvodu. Tím jak já jsem byla světlonoš a ještě 

jsem předsedkyně sekce dramatických oborů v republice, tak oni to všichni chtějí 

opisovat. Jo, a já si myslím, tím jak jsem ten světlonoš právě naopak byla, tak vím, 

jak je cenný, že si na to člověk přijde sám. A my jsem opravdu všechno si tady (má 

v rukou dokument ŠVP) dělali totálně sami, nikde jsme nic neopsali. Takže i 

pedagogové to mají jako svůj poklad a sami nechtějí, aby byl někde veřejně. Takže 

proto to není na webovkách, ale máme tady místnosti pro rodiče, takže tam si to 

můžou přečíst. Máme tři budovy a ve všech třech budovách, v místnostech kde 

rodiče čekají, mají možnost se podívat. No a pak já to používám, jak říkám jako to 

PR. Takže já s tím všechny seznamuju vždycky průběžně a povídám o tom, kde můžu. 

I když si říkám, uběhlo 6 let, všichni to musí, již mít, pojďme to tam dát a ještě se tu 

na mě tvářili, jako že ještě je to pořád ten poklad, takže ne. Ale zase se mi to líbí, je 

to taková určitá hrdost a jako proč ne. Jsme ale ochotná a aktivně konzultuji ŠVP 

s těmi, kdo se mi hlásí. Tím jak jsem v tom dramatickém oboru vykřičená osoba, tak 

opravdu ve svém volném čase připomínkuji nebo na setkáních diskutuji a pomáhám 

ostatním s tvorbou vize, výchovně vzdělávacích strategií a celého ŠVP. Takže si 

myslím, že jsem pro republiku a tápající kantory udělal ve svém volném čase  a 

zadarmo opravdu dost. Jak ji sdílíme, no jak, povídáme si o ní, na poradách a 

setkáních.“ 
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13. Kdo prosazuje vizi školy? Kdo je jejím lídrem? „Hmm, no já, no. Ale to si 

myslím, že by ten ředitel měl být přirozeně. Od toho tu je. Ale poslala jsem na 

školení k tvorbě ŠVP dva pedagogy, jeden za hudební a druhý za nehudební obory a 

ty mi tak jako pomáhají, ale vlastně já jsem namočená ve všem. Jakože nejenom, že 

to iniciuji, ale pak i s nima vymýšlím a přicházím s těma nápadama, co by, jak by.“ 

14. Jaké nástroje volíte k naplnění vize školy? „No … takové velké akce, co jsou, 

organizuji já  s panem zástupcem. Takže i tvorba programu. Ta vize se odráží ve 

všem, ve všech společných aktivitách tý školy, kdy si říkáme, když plánujeme 

jednotlivé akce, tak se pak myslí na děti různě vybavené, různě nervózní, různě, 

různě… a teď se říká, kam které koncerty jsou. Bavíme se samozřejmě o našich 

žácích na poradách při osobních pohovorech s pedagogy. Vytváříme příležitosti pro 

všechny žáky, tvoříme vlastní soutěže pro méně talentované žáky, kteří na ty velké, 

vyhlašované MŠMT nemají. Dostatkem příležitostí se snažíme žáky motivovat. 

Jakákoliv činnost školy nejenom ta výuková směřuje k tomuhle (ukazuje na vizi), ale 

výuková především, samozřejmě. Ale nechci to idealizovat, jsou kantoři, kteří mají 

problém s rodiči. Takže zase diskutujete s kantorem proč. Jako jsou to jenom lidi i 

s různýma i osobníma starostma, což se někdy promítne i do té výuky. Nechci to 

idealizovat, že je všechno zalité sluncem. Není všechno zalité sluncem, řeší se, čas 

od času se nějaký problém řeší.“ 

15. Jak naplňují vizi školy pedagogové? Jakým způsobem jsou motivováni a 

stimulováni? „No motivováni, oni se samozřejmě motivovali samo, tím, že si o tom 

povídáme. Neříkám, že je to ideální, samozřejmě jsou pedagogové a pedagogové. 

Ale já bych ještě řekla, že ti, co tím fakt prošli zevrubně, tak tam ten pocit mám, že 

třeba když se jim něco nedaří tak se jim lépe o tom diskutuje a chodí se ke mně ptát 

a diskutovat o tom. Ale samozřejmě lidé, kteří u toho nebyli, kterým to opakuji a 

beru si je k sobě, tak tam už necítím tu velkou zainteresovanost. A i cítím takové 

nevědomí. Mám zrovna jednu paní učitelku, která mi říká… No já nevím, jak vy to 

tady jako myslíte. To není jak my, vy to myslíte, to je jak to myslíme my všichni 

dohromady. A ona přišla bohužel z takové školy, kde to opsali a vůbec nic nedělali, 

netvořili, takže jako vůbec nechápe, co my tady po ní chceme a bavili jsme se třeba, 



100 
 
 

že i z té sekce na ní koukali a nechápali jí, že ona je jakoby úplně mimo. Že vůbec 

neakceptuje cokoliv z toho, že ji jde akorát o to, co já říkám… otvírači not, a já a 

jako jestli má výborně něco umět, no tak musím na něj tlačit. No a já mám tady 

neustále tohleto (ukazuje na dokument ŠVP a listuje ve VVS)  a neustále otevírám a 

čtu a vysvětluju a říkám. Tam mám pocit marnosti, se přiznám. A říkám si..no jo, ty 

lidi, když tím neprojdou. A pak je tu tanečnice, která byla ve škole, která byla 

dokonce světlonoškou školou a tam to není vůbec problém. Klíčová je motivace, ve 

chvíli kdy je to jenom jako úkol, teď to udělej, tam to fakt nefunguje. My jsme se 

tomu skutečně věnovali rok… minimálně…možní i víc.Tak tím jak jsme měli ta 

společná setkání a já jsem se zvala další , byl tu třeba pan Stárek, abych jako jenom 

ne já. A i když jsme vyjeli někam, tak jsem si zvala, tehdy paní Juhásovou. Ale 

vždycky mi potom učitelé říkali, ale ty nám to líp vysvětlíš. Jo ale byli namotivovaní. 

Nevím, jak dlouho to vydrží, říkam, teď už jsem cítila, že to pomalu zapomínají, tak 

jsem to v tom srpnu udělala a opakovali jsme po těch pěti letech. No a uvidíme.“ 

16. Aktualizujete vizi školy, jak často s ní pracujete? „Každý den s ní určitě 

nepracuji, no možná, ale ono je to v té práci pedagoga. Pracuji s ní tedy jako PR  a 

ano chystáme se aktualizovat, protože tu mám například v tanečním oboru samé 

nové učitele. Vždy v dubnu můžou učitelé přijít se svými nápady, pokud něco chtějí 

nebo nechtějí měnit. Tím jak nemusíme, tak neděláme výroční zprávu, ale 

sebehodnocení školy, sice to má parametry výroční zprávy, ale není to jenom, 

protože.. (hledá tento dokument) já chci, aby pedagogové prováděli na závěrečné 

pedagogické radě hodnocení, nikoli výčet akcí a výčet, to všechno vím. Chci, aby mi 

odpovídali na určité otázky například – nejdůležitější akce dechové sekce, a proč?. 

Jde o to, co jim to přinášelo a oni se nad tím zamýšlejí. Že tady napíšou, že to vede 

k profesionalizaci (ukazuje na dokument závěrečného ročního sebehodnocení.) Dále 

chci vědět, jak se jim daří naplnit ŠVP a jestli mají nějaké připomínky. Vše probíhá 

skrze vedoucího sekce. Sekce se sejde a nad vším společně diskutuje a zároveň si 

připomínají sami vizi školy a vlastně mají možnost o ní  diskutovat, popřípadě dávat 

nápady na změnu. Vedoucí to sepíše a všem to přečte na pedagogické radě a já s tím 

dále pracuji a dělám z toho závěry. Je možné z toho čerpat různé nápady“  
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17. Jaký efekt má podle Vás vize školy v rozvoji školy? Jakou váhu jí v tomto 

ohledu připisujete? „Vzhledem k té genezi, co jsem Vám vyprávěla, měla hodně 

velký efekt i váhu. Myslím si, že plácnutá vize a řečená ředitelem by byla k ničemu, 

to nefunguje, to jsou kecy. Ale ve chvíli, kdy na tom ten tým  pracoval. Nevím, jak by 

to bylo, kdyby na tom pracovali již mí předchůdci (smích), kteří by ty vize měli a tak 

třeba by se mi naopak zase dobře pracovalo a už bych jenom navazovala na něco, 

co bylo, protože vlastně já už teď navazuju, když to takhle řeknu a opráším to vtom 

září a učitelé se jen proberou a umí o tom diskutovat a pojmenovat.“ 

18. Co je díky formulování vize školy u Vás v organizaci lepší? Nebo v čem 

spatřujete konkrétní rozvoj skrze vizi školy? „Kantoři (smích) já bych možná 

fakt řekla, že ty lidi najednou víc přemýšlí o tom, co dělají. Asi bych řekla, že i díky 

tomu procesu, tak možná spolu víc spolupracují. No a pak samozřejmě, já bych 

řekla, že se zvedlo  i to PR školy. Jak já to používám a mluvím o tom a vysvětluju, 

takže to sebevědomí o té škole, že to vědomí o té škole, že jsme teď docela takovou 

školou, které všichni přejou (ťuká o stůl). Jsme v mnohém vzorová škola.“ 

19. Jakým způsobem cíleně pracujete s vizí školy pro rozvoj školy? Kdo a jak? 

„Teď už je to pro v podstatě o tom, že tak je to pět let, není to zase tak dlouhá doba 

a nemyslím si, že jsme si dali jednoduchý úkol. My jsme si opravdu jako dali (směje 

se) velmi sebevědomý, tady v tom kraji se vždy kolegové smáli, když jsem jim říkala, 

že chceme být v tom regionu tou nejkvalitnější školou a k tomu mi směřujeme a my 

jsme si to tak řekli, jsme tak sebevědomí, že k tomu směřujeme a chceme to. A nám 

se sjíždí žáci i z Varů, kde jsou dvě základní umělecký školy. Řekla bych, že teď s vizí 

pracujeme ve smyslu na to uvědomování si, vlastně co chceme a kam jdeme a na ten 

PR té školy.“ 

20. Uveďte tři klíčová slova ve vztahu k vizi školy, která si myslíte, že souvisí s vizí, 

která si vybavíte, když se řekne vize školy. „Nějaká tři zásadní… (přemýšlí) Tak 

co bych řekla k vizi školy. No tak je to určitě nějaký smysl práce, je to určitě i smysl 

vzdělání, jsem škola, takže i smysl toho vzdělání. Odborné zaštítění směrem k žákovi 

aby věděl, rodič- kam vlastně směřujeme, co je ten cíl vzdělávání, kam jdeme. 
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Vlastně jsem řekla první smysl, protože je to o každém člověku, který tady pracuje, 

tak aby věděl, co je jeho úkolem, vlastně v té práci… hmm asi jo, asi tyhle ty tři.“ 
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9.2 Příloha 2 

Rozhovor B1 ředitel pilotní ZUŠ 
Rozhovor konaný dne 21. 12. 2016 

1. Máte vytvořenou vizi školy? „Máme, my jsme s ní pracovali, když jsme tadytu 

školu budovali. Vy jste na zušce, ale jste na atypický zušce. My jsme ZŠ a ZUŠ. Vizi 

máme a spočívá v tom propojení těch našich škol, formulovali jsme ji do školního 

vzdělávacího programu jako poslání školy prostě. Náš vzdělávací program se 

jmenuje škola plná dětí od rána až do večera a tou vizí je právě to propojení a dát 

náplň jaksi volnýho času dětem, které o to stojí. Propojujeme základní vzdělávání 

se základním uměleckým vzděláváním.“ 

2. Jaký byl impulz, důvod k tvorbě vize školy? „No,… já tu nejsem úplně od 

začátku, já jsem přišel asi tak po půl roce zhruba, kdy se to začalo klubat, protože 

můj předchůdce, byl můj kolega. Učili jsme spolu na základce ani jeden z nás není 

zuškař teda, to je trochu paradox, ale on na rozdíl ode mě byl hudebník. Takže on 

chtěl prostě ňákou školu základní s tím hudebním zaměřením, že by na ní prostě rád 

učil a rád jí tam vtisknul svůj otisk a svojí představu. A my už jsme se o tom bavili, 

tak nějak průběžně už když jsme vlastně,  ještě ta škola neexistovala. Když jsem 

nastoupil jako ředitel, tak půl roku na to jsem šel já za ním jako jeho zástupce. 

Takže u tý hudby to vlastně začalo. On měl představu prostě dělat hudbu trošku 

jinak. Více se věnovat, dneska už je to běžný, dříve to běžné nebylo těm lehčím 

žánrům jazzu prostě a tak. Takže na tom to postavil, no ale v logice věci potom bylo 

samozřejmě přidat další obory a nerozvíjet jenom tu stránku hudební nabídnout 

těm dětem i další v uvozovkách zuškařský obory, tanec a výtvarnou výchovu. Takže 

tam to začalo a takhle se to rozvíjelo. A to že tady je ZUŠKA, to nebylo samozřejmý 

od začátku. Ta naše představa byla trošku jiná, původně teda. Spočívala spíš ve 

spolupráci základní školy a základní umělecký školy, která tady v ulici je, taková ta 

tradiční zuška. Ale… to prostě nefungovalo. Tam to selhalo, řekl bych i na neochotě 

tý zušky, třeba my jsme trvali na tom, aby děti, který mají odpoledne rozšířenou 

výuku toho vybranýho oboru, tak aby chodili do zušky. Ale ta základní umělecká 

škola prostě to odmítla přijmout, protože si prostě musí děti udělat talentovku a že 
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až na základě toho, dělali nám s tím prostě takový boty. Ale je pravda, že v tý době 

bylo dětí asi ještě dost a oni měli plnou kapacitu, což se záhy změnilo. Nicméně nás 

to donutilo otevřít si svojí zušku, když to po těch dětech chceme, tak aby měla tu 

možnost. No a tak vlastně od roku 91 je tady ta zuška a tím se nám to tak nějak 

rozkošatilo do toho stávajícího stavu.“ 

3. Kdo tvořil vizi školy? Tvořil jí celý tým pedagogických pracovníků nebo 

jenom management školy? „Celý tým ne, něco mezi, jo. Nedá se říct, že to byl tým 

pedagogů celej, ne každý se s tím úplně ztotožnil, nicméně velká část lidi ano, i když 

třeba ji netvořila tak ji přijala, protože to, jak ta škola byla postavená, sem přitáhlo 

žáky. Projevilo se to hlavně v období, kdy se kousek od nás postavila obrovská 

sídlištní škola a došlo k obrovskýmu odlivu žáků. Dneska je to tak, že máme o 

třetinu víc žáků než ta škola. Prostě ty děti to sem přitáhlo, takže to pocítili jako 

pozitivní. Nicméně tu vlastní vizi …. u toho bylo pár lidí – já a další dva kolegové, 

kolegyně výtvarnice, tanečnice. Trošku se to postupně vyvíjelo, nebylo to, jako že 

jsme si řekli, takováhle škola bude a tečka. Tak to takhle ne, to trvalo pár let. Byl to 

ale takovej tým lidí z jednotlivých oborů, který měli vztah k těm jednotlivým 

oborům, ale nebylo to kompletně, že by se řeklo všichni zaměstnanci, takhle ne.“ 

4. Jak jste je teda vlastně motivoval nebo stimuloval k té tvorbě vize? Jakým 

způsobem? A co se Vám zdálo nejvíc efektivní? „No, možná to spočívalo v tom, 

že ty lidi chtěli dělat školu takovou, jakou sami chtějí. Že to není v tom, že … já do 

dneška to nemám tak, já nerad lidi k něčemu nutim, prostě… Jsem rád, když dělají, 

co chci (úsměv), to jako jo, ale nechci je k tomu moc nutit. Takže, když oni přišli 

s tím, že by chtěli to a to prostě takhle dělat, tak na to jsme slyšeli, jako jo. Nakonec 

i můj předchozí pan kolega se zaměřil na tu hudbu a byl ochotnej si nechat poradit. 

A já jsem do dneška rád, že tu jsou lidi, kteří řeknou, co mám dělat. Oni ví, takže já 

vím, že se prostě na ně můžu spolehnout… o to jde, ne že bych poslechl každýho, 

ale prostě mám tu skupinu lidí, o kterých vím, že prostě mají podobný představy, 

navíc teda já už jsem to naznačil, já nejsem zuškař prostě, takže, takže si rád 

nechám poradit.“ 
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5. Co bylo největším přínosem při tvorbě vize samotnými pedagogy? Co bylo 

největším přínosem při tvorbě vize pro samotné pedagogy? „Přínosem jsou 

vždycky ve škole teda děti, jednak ty, který vůbec přijdou, ale potom co je důležitý si 

myslím je děti motivovaný, kteří přijdou specielně proto, že chtějí to, co se jim 

nabízí. Na druhou stranu i od nich a od jejich rodičů můžou přicházet podněty 

prostě co a kam dál jako jo. Ne vždycky smysluplný, ne vždycky realizovatelný, ale i 

od žáků naopak se dá leccos prostě pojmout a  nějakým způsobem to směřování 

školy upravit. Tím neříkám, že se na základě toho pozměňuje vize, ne ta zůstává 

pořád taková, jaká byla na začátku, ale dochází k obohacení prostě. Stalo se nám, 

že náš bývalý žák v době, kdy od nás odešel a rok studoval ježkárnu napsal jazzový 

muzikál a my jsme ho realizovali tehdy jako jeho autorský dílo v divadle s našimi 

tehdy současnými žáky a naší kapelou, takže i k tomuhle prolínání občas dochází a 

já jsem hrozně rád, když k němu dojde. Stejně, tak mám rád, když se naši bývalí 

žáci objeví u nás zpátky jako kolegové. To je pro mě znamení, že se tu necítili 

špatně, že jim to něco dalo a že jsou ochotní tu s námi pokračovat dál.“ 

6. Byla vize tvořena v souladu s osobní a profesní vizí samotných pedagogů? „řek 

bych, že právě těch, co se na tom podíleli, určitě. Já si myslím, že to ani nejde 

udělat v rozporu s tím. Prostě to potom nefunguje, jo. Lidi, když budu do něčeho 

nutit, prostě, tak to budou furt dělat formálně, přestanou si vymýšlet. Dneska vidím 

i ty lidi, který sem potom přišli, tak přišli s tím, že jdou do školy, která realizuje ty a 

ty postupy a chce dělat to a to a proto sem jde jako jo, takže to nejde udělat 

v rozporu s tím, aspoň si myslím v rozporu s tím, co ty lidi chtěj. Naopak ty, který 

budu přijímat, který budou nastupovat, tak ty seznámím s tím, co děláme a oni se s 

tím buďto ztotožní, a nebo to odmítnou prostě. Měl jsem tu kolegu shodou okolností 

svého bývalého žáka a ten teď učí někde na matematické škole, po pár letech tady 

odešel, protože měl pocit, že víc věnujeme uměleckejm činnostem než fyzice, kterou 

má rád. Myslím si teda, že to není pravda, ale nepřesvědčoval jsem ho o tom 

prostě. Protože jeho ambice byla někde jinde, v pořádku. Prostě si myslím, že ten, 

kdo sem jde, tak musí vnitřně přijmout to, co my děláme. Může to nějakým 

způsobem obohatit, ale když vidí, že je to v rozporu, tak jde pryč.“  
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7. Co bylo prvním krokem v tvorbě vize? „Myslíte jako impulz?“ Ne, myslím spíše 

technicky první krok v tvorbě vize. „Otevření prvních tříd s rozšířenou výukou 

tehdy hudební a výtvarné výchovy. Taneční se přidávala až později. Ty první 

rozšíření třídy se otvírali v první a páté třídě. To jsem tu ještě nebyl, já jsem přišel 

v březnu, ale tím prvním krokem bylo vůbec to rozjet..  A přitom samotném 

formulování poslání, vize školy? „To mělo dvě části. No to se dělala samozřejmě 

analýza takových těch potřeb, swot analýza taky, jak je na tom škola, co potřebuje 

škola. Už se tehdy vědělo, že se staví ta sídlištní škola a že dojde k odlivu žáků, že 

se přerozdělí obvody a že ta naše škola se vylidní, dokonce jeden čas byla obava, že 

se vylidníme tak, že nás zavřou. To bylo až tak extrémní prostě, že jsme v podstatě 

v rozporu s tou naší vizí, byli nuceni přijmout na pár let hokejové třídy, aby se 

prostě zacelila ta díra, která tady vznikla. Bylo to asi 4, 5 let a pak postupně 

vyvanuli. Po stránce klimatu školy, to nebyl samozřejmě žádný přínos, ale lidi, 

který tady učili, dostali práci prostě a museli jsme nějaký období prostě přečkat, 

než nám naběhli ty třídy s rozšířenou výukou. Čili takovým tím prvním krokem bylo 

otevření těhletěch tříd – důvodem bylo najít náplň práce té škole, aby byla trošku 

jiná. Prostě nám bylo jasný, že ten obvod tady je starej v uvozovkách teda, že už tu 

nejsou děti, nestěhujou se sem mladý, protože nemaj kam. Ty nový byty, co byly 

postavený, tak k těm se postavila i škola. Takže jsme hledali náplň, abychom 

přitáhli děti z širšího okolí i z jiných obvodů z Karlových Varů a díky zaměření 

kolegy Wolfa, který byl muzikant celej život v podstatě, no tak padla volba na tu 

hudbu už, protože školy s rozšířenou výukou hudební výchovy sice v republice byly, 

ale ve Varech a okolí žádná. Tak se to ukázalo, jako takovej dobrej krok. 

S částečným odlivem žáků jsme počítali a mohli jsme v klasických třídách 

vybudovat 4 extra ateliéry, modelovnu a extra hudebnu, která tu nebyla, protože se 

všude učilo. Takže my jsme mohli vybudovat specializovaný učebny, díky tomu, že 

ubyli ty žáci, ale část se jich podržela, protože mezi tím se postupně naplňovali od 

nejnižších tříd. Postupně to prostě potom nabíhalo, až se ta škola naplnila.“ 

8. Kdo se na analýze podílel? „Analýzu jsme řešili v podstatě jenom vedení školy. A 

jevilo se něco v rámci analýzy obtížně? „Já už si to pořádně, abych Vám pravdu 

řekl, moc nepamatuju. Teď se bavíme o věcech starejch třeba 20 let. Jak je něco 
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déle jak pět minut, tak  (smích) Ale nemyslím si úplně, že byl větší problém. Prostě 

tehdy mi připadali ty věci úplně jasný. Úplně jasně se dělala analýza, protože jsme 

věděli, který děti budou přecházet na tu sídlištní škol, věděli jsme, že i někteří 

učitelé tam našli místo, prostě. Vědělo se prostě kolik dětí a učitelů odejde, kolik 

míst se uvolní, který třídy se uvolní, tohle bylo prostě naprosto přehledný, nebylo 

na tom nic komplikovanýho, ale samozřejmě to zkraje nevypadalo tak idylicky, jak 

se to jeví dneska. Chvilku to vypadalo na školu v agónii, že se neví, co bude. Ale už 

je to dávno, už je to jenom hezký.“ 

9. Stanovili jste si nějaké zásady při formulování vize? „J. P. Kotter doporučuje, 

aby vize byla snadno představitelná, adresně přitažlivá, uskutečnitelná, jasně 

zaměřená, pružná a srozumitelná.“ (Vodáčkovi, 2013, s. 188)  …(přemýšlí) třeba 

jak bude směřována? „To určitě.“ Jak bude formulována? „No jak bude úplně 

formulovaná, to asi ne.  Ale třeba to – slogan „Škola plná dětí od rána do večera“ 

to jsme vymysleli opravdu až dodatečně, opravdu až když jsme dělali školní 

vzdělávací program, tak jsme uvažovali nad motivačním názvem, tak jsme říkali, že 

tohle, protože máme tu ty děti furt. Ale na druhou stranu jsme s tím pracovali od 

začátku, protože jsme si říkali jsou tady prostory, který se využívají jen dopoledne, 

něco při odpoledním vyučování, ale jinak je ta škola prázdná, topí se…rozsvítit se 

dá, jsou to volná místa, může se to využívat i v odpoledních hodinách. Takže jsme 

s tím pracovali, nezformulovali jsme to hned ale takhle.“ 

10. Která zásada byla náročná nebo těžko naplnitelná?  Proč tomu, tak bylo? „No 

možná, já teďko úplně nevím, jestli to, co je jasný mě, je jasný i ostatním třeba, jo. 

To tam určitě může být takovýhle úskalí. Že s tím pracují jako s daností. Na druhou 

stranu, to že se to v podstatě rodilo v období, kdy, jak už jsem řekl, se ta škola 

vylidňovala a bylo to takový jako, že se něco stát muselo, protože kdyby se nic 

nestalo, tak by třeba se ta škola mohla zavřít, například jo. Takže se něco stát 

prostě muselo. To bylo tak, že prostě část lidí do toho nějakým způsobem mluvila a 

přijala to a část lidí čekala, samozřejmě. Možná právě proto, si myslím, že nebyli 

právě takový jako třecí plochy a ty nesrozumitelnosti. Tehdy tu fungovali ještě 
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odbory  a bylo to v souladu s nima. Nemám pocit, že by tu došlo k nějakým 

disproporcím, ale je to jen můj pocit samozřejmě.“ 

11. Znáte doporučení Petra Ludwiga z oblasti osobního i firemního rozvoje? „Vy 

jste teoreticky vzdělanější mnohem více než já. (pousměje se) Jsou to „doporučení, 

která vám pomohou zvýšit šanci, že vize bude dlouhodobě fungovat: fyzické 

zpracování vize, emoční odezva vize, zaměření na činnosti nikoliv na cíle, 

zapojení činností ega-2.0, vyváženost a propojenost součástí, doplnění vize 

kotvítky.“ (Ludwig, 2013, s. 86, 87) „No tak nějak, spíš intuitivně, no, jo. Jde nám 

o to, aby ty děti, které sem chodí, aby jim to něco dalo jako do života. Já vždycky 

říkám, že naším cílem vůbec není vychovat umělce, prostě, že ty děti… dokonce 

mám pocit, že ty nejlepší z nich se umění téměř nevěnují, jenom jako koníčku, ale to 

bych řekl, že je hodně důležitý. Žijou dneska v materiální společnosti, prostě ví, že 

se musí živit, nejsou blbý ani ty jejich rodiče a prostě vidí, jak je těžký živit se 

uměním. Děti, které se tomu věnují naplno a profesionálně, ano máme je tady třeba 

výtvarník Tomáš Skála, ale jsou to spíš výjimky. Tak bych chtěl, aby ty děti 

odcházeli poučený, měly z toho dobrej pocit. Proto my se taky věnujeme 

multioborovým projektům udělali jsme jich několik, tak jednou za dva roky, 

nechceme to dělat častějc, protože ono je to zase hrozně náročný, kantoři jsou 

z toho na nervy a děti jsou furt všicky zapřažení. Ale chtěli bysme prostě, aby každý 

dítě, když tady tou školou projde, tak se aspoň, já nevím, dvou těch projektů 

zúčastnilo, když bude mít chuť. Spíš mi jde o to prostě, než aby se vychovali několik 

vynikajících individualit, tak aby ty děti, všecky, který budou chtít si něčím takovým 

prošly, účastnily se na nějakym takovym velkym představením…. My jsme to pak 

ještě zformulovali, že chceme být i v městě Karlovy Vary i jako kulturní instituce, ne 

jen jako vzdělávací, tedy. Máme kalendář pravidelných akcí, který zveřejňujeme na 

webu a akce mají již několikátý ročník.- Jazzové Vánoce, Rybova mše se 

symfonickým orchestrem. Držíme teda některý pravidelný akce a už mě i potěšilo 

teda, že někteří lidé volají a ptají se, zda budou. V tomhlec tom si myslím, že se ta 

naše vize vlastně vyvinula až v tu, až v tu kulturní instituci.“  
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12. Je vize viditelná? Jak ji sdílíte? „Myslíte, jako jestli to veřejnost vidí, třeba?“ 

Tak, ano  „Já si myslím, že jo, že ji prezentujeme v těch jednotlivostech teda jako, 

v těch jednotlivých projektech, koncertech prostě. V tom kalendáři, který vydáváme 

na školní rok, tak tam je prostě program od září do června. A vydáváme dvakrát 

ročně noviny, tak tam většinou píšou kantoři různý články odborné i týkající se 

běžnýho života školy. Máme tam literární přílohu, kam píšou svoje texty žáci 

literárně-dramatickýho oboru. Takže to všechno prezentujme tímhle tím způsobem 

a na našich webových stránkách. 

13. Kdo prosazuje vizi školy? Kdo je jejím lídrem? „Já bych neřekl, že to má úplně 

jenom jednoho lídra. Jsou to kantoři. Já to můžu bejt, samozřejmě v komunikaci s 

úřadem, to určitě to nejsou oni, ale pokud jde o veřejnost i rodičovskou, tak já se 

k rodičům dostanu, když jdu na koncert, ale v kontaktu jsou s nimi hlavně ti kantoři. 

Takže od nich ty informace potom dostávají.“ 

14. Jaké nástroje volíte k naplnění vize školy? „Co máte přesně na mysli?“  

Nějakou strategii k zhmotnění vize… nějaký bojový plán? „To ani v podstatě 

ne jako jo. Spíš si hlídáme, abychom se jako neuhli příliš. Někdy máme pocit, že 

jsme se hodně rozkošatili, to zase jo, ale to je možná díky tomu, že jsme poměrně 

velká škola. Že se to jako tak nějak rozvíjí a některý věci zase odumíraj. Někdy mají 

ty lidi pocit, že jsme moc rozkošatělý, ale když to pořád směřuje někam k vizi, tak si 

říkám… no a co.“ 

15. Jak naplňují vizi školy pedagogové? „No prací. To já myslím a velmi dobrou. 

Teď bych neřekl velmi dobrou prací všech, to tak ne, to tak není a nebude nikdy. 

Nicméně už jsem řekl je tu skupina, myslím si velmi dobrejch kantorů a lidí, který 

nosí ty nápady a neustále se ovlivňujou. A není omezená na jeden obor, je, je prostě 

ze všech oborů takovej propletenec. Kdybych sázel jména, tak bude třeba takových 

patnáct dvacet lidí a díky tomu pojetí se prolíná až do tý základní školy, protože 

řada těch učitelů učí na základní škole i zušce, třeba naukářka zušky učí hudební 

výchovu, výtvarníci učí tam i tam, tanečníci. Je to prostě takovej propletenec. Takže 

ani se to nedá oddělit na základní školu a zušku je to prostě pořád ZŠ a ZUŠ.“ 
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16. Jakým způsobem jsou motivováni a stimulováni ti učitelé, aby vizi naplňovali? 

„Penězma ne, to je … (odmlčí se) samozřejmě, že penězma taky, když nějaký jsou. 

Já mám takovej pocit, že ….teď si možná fandim jako jo… že maj radost, když se mi 

to líbí a že maj i radost a dělají to, protože se na něčem domluvili a ono to funguje. 

Tak mezi sebou se motivujou, že do toho ani nemusím vstupovat. Tak někdy říkám, 

že můj největší přínos je , že jsem jim to nezkazil, že se jim tam nepletu, jo (usmívá 

se). Samozřejmě vím, že někdy to drhne, se kterým není možný se domluvit na 

funkční spolupráci a termínu prostě. To je prostě úplně zoufalý. Takže jsou někdy 

nervy, ale já vím, že se to nakonec nějak povede. Takže jako jo, někdy se člověk 

musí trošku vztekat s nima.“  

17. Aktualizujete vizi školy, jak často s ní pracujete? „No, abych pravdu řekl, tak 

moc ne. Zatím se spíš neustále pohybujeme v jejím rámci. Necejtili jsme potřebu, 

možná protože, že je až tak obecná, že ji nepotřebujeme nebo nemáme tu potřebu ji 

nějakým způsobem tlačit někam jinam. A ještě bych řekl.. cíle státní politiky ve 

vzdělávání jsou trochu jiný a s námi se míjí, teda abych pravdu řekl. Míjí se v tom, 

že se prostě akcentujou věci, ke kterým umělecký vzdělávání rozhodně nepatří. 

Mluví se o jazykovým vzdělávání, v pořádku na to se zaměřujeme v základní škole, 

samozřejmě, přírodovědný, matematický gramotnosti, čtenářský gramotnosti, ale ty 

umělecký vize tam nikde nejsou. Paní ministryně tu tento rok byla a byla velmi 

otevřená, prostě že to základní umělecký vzdělávání podpoří a tak. Ale zatím jsem 

oficiálně nic neslyšel, kromě toho že jsme se tady bavili o tom, že základní školy 

zase budou mít nějaký další výzvy šablony a pro zušky se teda připravují, ale to si 

myslím, že teda není to … ne že by nám to nechybělo, dobře, tak se přihlásíme do 

těch šablon, já mám spíš obecnej problém s dotace a evropskýma penězma. Takže 

když ty šablony budou, tak se do toho přihlásíme a vyčerpáme teda nějaký peníze, 

když nám je cpou. Ale že by to ministerstvo veřejně řeklo, že to umělecký vzdělávání 

je potřebný, že ho potřebuje celá veřejnost a nejenom, že si vychováme hráče do 

filharmonií, tak to o to přece vůbec nejde. Tak tohleto mi od nich neslyšíme. Takže 

ta vize se s nima rozchází s těma akcentama ministerstva školství. No ale nevidím 

nijak důvod ji prostě přizpůsobovat, tomu co zrovna teďka chtějí. Myslím, že není 

špatně to, co po nás chtějí, ty gramotnosti, ale prostě inženýr, kterej umí číst a 
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počítat, tak to je pořád málo. (odmlčí se) Samozřejmě, že to umělecký vzdělávání 

nás všechny nespasí, to je pochopitelný, spíše jde o to, že by člověk měl být trošku 

komplexnější, než jen založen jednostranně.“ 

18. Jaký efekt má podle Vás vize školy v rozvoji školy? Jakou váhu jí připisujete? 

„No ať už je vyslovená, nebo nevyslovená, prostě, tak by nějaká měla být, protože 

ten efekt je přece v tom, že když přemýšlím, co bude a kam směřovat, tak se musím 

… je to takovýto světýlko, za kterým se jde. Pořád ještě nejme tam, my bychom 

chtěli být i kulturní instituce, ale pořád jsou ještě rezervy, co všecko by se dalo, 

dalo dělat a tak. Tak je to takovej maják nějakej, kterej vede. Když se pozmění ta 

vize, tak se trošku mění směr. Tak samozřejmě možný to je, ale zatím tu potřebu 

nemám“ 

19. Co je díky formulování vize školy u Vás v organizaci lepší? „No možná. Možná 

děti. V tom že, velká část, která do školy chodí řekněme zhruba dvě třetiny, jsou 

děti, který jsou na něco zaměřený z těch uměleckých oborů a shodou okolností jsou 

to jsou často ty děti, který i v tý základní škole v těch uměleckých předmětech jsou 

ty lepší. Dost často to jsou děti, který jsou šikovný i ve sportu. Prostě já si myslím, 

že když dítě dělá ještě něco kromě tý školy, prostě  má nějakou oblast zájmu, ať je 

to cokoli a u nás jsou to teda děti, který se zbývaj hudbou, tancem divadlem, 

výtvarkou, tak je to prostě pro ně dobře. Jsou někde ukotvený. Takže bych řekl, že 

jsou to ty děti. Né, že bychom tu neměli případy šikany, ano občas se objeví, ale 

řekl bych, že o dost míň než na jiných školách. Naše děti jsou takový jako v poklidu 

a prostě mají jinej zájem.“ 

20. V čem spatřujete konkrétní rozvoj skrze vizi školy? „Konkrétní rozvoj, no … 

v tom, že jednak jsme se dopracovali k těm multioborovým projektům, protože to 

nám nějaký ten pátek trvalo, to není tak, že jsme si jednoho dne řekli, uděláme 

všecky obory. Nejdřív musely ty obory vůbec vzniknout, musely tam vykrystalizovat 

i ty kantoři, kteří postupně přicházeli třeba a měli nějaký představy a tak. Takže 

jsme dospěli k těm multioborovým projektům. Dále v tom, že se ta škola mění jako 

materiálně, i když to se teďko trošičku zarazilo, protože pro základku již vše je, 

dobře jednou za pět let vyměníme počítače, dále potřebuji ateliér kresby a malby, 
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potřebuju extra ateliér pro literárně-dramatický obor, ale na to zase nejsou pro zuš 

vypsané výzvy.“ 

21. Jakým způsobem cíleně pracujete s vizí školy pro rozvoj školy? Kdo? „No teď 

bych řekl, že spíš, spíš ji jako tak oprašujeme a pořád jakoby rozvíjíme, jednak 

diskutujeme jednotlivý věci, když se sejdeme každý týden, to máme porady vedení 

v pátek, tak se sejdeme s kolegy a povídáme si o tom. Potom, v červnu, když se 

připravuje nový kalendář na další rok, tak to hodně diskutujeme, jaké informace 

tam budou a jak to bude vypadat. A pak se většinou narazí na ty věci, když se 

začíná nový projekt, kam by měl směřovat, co se bude dělat a jak. Tohle už jede 

beze mě většinou. To už je v gesci lidí těch lidí, který to zrovna připravují plus 

popřípadě nějaká supervize z vnějšku, jsou to lidé, kterým naprosto důvěřuji, tam já 

nemám, co řešit.“ 

22. Uveďte tři klíčová slova ve vztahu k vizi školy. „Hmm, tři klíčový slova jo?... No 

pro mě, když řeknu cesta, že to teda není jako konečnej stav, opravdu jenom cesta… 

poučený děti, chtěl bych zdůraznit, že  nám opravdu nejde o umělce, jde nám o to, 

aby to děti měly rádi a i to se občas nepovede, samozřejmě, ale něco jim to dalo 

prostě do života a nejen to, že se s tím budou živit….. (odmlčí se) nevím možná 

projekty, ale ne ve smyslu těch evropských, ale spíš ten projekt pro tu práci na něm, 

než jako projekt jako výsledek... tak asi takhle.(odmlčí se) a možná by mě někdy 

napadly nějaký jiný a lepší (směje se).“ 
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9.3 Příloha 3 

Rozhovor B2 ředitelka pilotní ZUŠ  
Rozhovor konaný dne 4. 1. 2017 

1. Máte vytvořenou vizi školy? „No ano, já jsem vycházela z koncepce, kterou jsem 

měla ke konkurzu, to byl takový podklad. Ale protože jsme dělali švp a byli jsme 

pilotní školou, takže k tomu jsme měli spoustu různejch schůzek, když jsme tvořili 

to rvp. Vše se to rodilo a zároveň s tím je v tom švp nahoře část koncepce školy, 

jak a kam by ta škola měla směřovat, takže vizí jsme nazvali vlastně našeho švp 

LOUTNA. L je lidskost, O je otevřenost, U je umění, T je tvořivost, N je …to teď 

nevím a A je aktivita. Takže toto je naše vize zpracovaná v názvu švp a pak máme 

koncepci školy, kterou teda stále tvoříme. Tenkrát jsme to dělali všichni 

dohromady, byli jsme rozděleni do skupin a měli jsme spoustu setkání, tím, že jsme 

se podíleli na připomínkování rvp. Ta skupina tenkrát tady byla hodně tvořivá, 

hodně jsme připomínkovali a hodně jsme na tom pracovali a v tý době jsme vlastně 

koncepci přetvořili, doplnili, rozšířili vlastně tu moji a opravdu na tom dělal ten 

kolektiv. Teď již dál těch pět, šest let se v podstatě pořád z toho vychází, jenom se 

už lehce upravuje. Vize je pořád živá, pracujeme s ní, neleží jen tak, ale vlastně 

pořád ji upravujeme. Z toho vycházejí dlouhodobý plány, krátkodobý plány. Takže 

já, přestože to není povinností, dělám každý rok hodnocení školy na základě těch 

plánů. Ten plán potom zase upravujeme a to potom směřujeme zase nahoru do tý 

koncepce, ale jakoby vizi jako nadpis papíru nemám. Máme vizi jako název švp 

tadyhle těch šest slov (ukazuje na vytištěné kapitoly ŠVP s vizí školy) a to vlastně 

jsme nechali. 

2. Takže tvořili ji vlastně pracovníci – celý tým nejenom management školy … 

„Tak“ Jak byl ten tým motivován, nebo spíše stimulován k tomu, aby se 

pracovníci podíleli? „No tenkrát tím, že jsme byli vlastně tou pilotní školou, to 

bylo jiný. Byli jsme tady v kraji tři ty školy – my, Kadaň a Ústí a úzce jsme 

spolupracovali. My jsme se setkávali, dokonce jsme dělali výjezdní zasedání, třeba 

do Ústí, Kadaň Ústí Louny. Přijeli jsme do Ústí a učitelé těch jednotlivých oborů, 

prostě všichni, se rozdělili, sešli se a pracovali. Takže tenkrát to byl takový 
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začátek. Ta energie těch lidí, takovéto nadšení a víra v lepší budoucnost, potom 

když to dopadlo nějak, tak to zase všechno opadlo, ale takže byla poměrně velká a 

šlo to všechno ruku v ruce. Zkraje je pravda, že se ten tým, ten tým lidí, ty učitelé 

trochu i pohádali. Takže jsme do toho museli dát i nějaký personální školení. 

Takže jsme dělali třeba výjezdy zase se ZUŠ Kadaň a byli jsme na takovém 

semináři, kde jsme vlastně pracovali spíše na vztazích a komunikaci těch lidí. Ten 

tým se tak jako přetvořil a opravdu potom jako perfektně spolupracovali, přestože 

říkám, že zkraje byli nějaké rozepře, že jsem si docela říkala, že jsme do toho 

neměli asi jít do té tvorby rvp a následně švp. Ale kdybych si to nechala na krku 

sama, tak by ta škola neměla ten… nešla by dopředu. Jo protože, když ty lidi, když 

jim budete říkat, nebo aspoň já mám tu zkušenost, když jim budete říkat, co mají 

dělat, tak do toho vloží vždycky něco svého a velice často nechtějí dělat něčí 

nápady. Kdežto když ty lidi to vymyslí sami, byť by to byl váš nápad, ale voni si to 

vymyslí sami, tak zatím jdou a chtějí to dělat a eventuálně to ještě rozvinou a je to 

potom daleko lepší, že jo. Takže na základě tohohle, si myslím, že ta tvorba toho 

rvp tý škole strašně moc pomohla, právě v tom kolektivu a v tý spolupráci a v tom 

tvůrčím.. Takže v rámci motivace se konala ta setkání a podpora ostatních škol 

a přínosem bylo tedy to nadšení a vlastní nápad učitele. „Ano a vlastně to že ti 

učitelé viděli, že se vlastně podílejí na tom, co ta škola bude potom dělat. Že to 

vlastně roděj, že to dělají proto, aby ten rvp se udělal pro nás. Pak to trochu jinak 

dopadlo, ale s něco se nám podařilo, s něčím jsme se ztotožnili, s něčím jsme se 

neztotožnili. Ale tím zase, že jsme spolupracovali a jezdili jsme na ta setkání, tak 

jsme spoustu věcí líp pochopili, než když člověk dostane nějaký papír a ten si musí 

přečíst a podle něho to udělat. To jak jsme si psali to slovo LOUTNA, to se zrodilo 

právě z těch jednotlivých společných komunikací. To nepřislo tak, že jedna paní 

učitelka řekla, že LOUTNA je hezký název.“ 

3. Takže by se dalo říct, že vize školy byla tvořena v souladu s osobní vizí, když 

byla tvořena v té diskuzi a každý pedagog měl možnost se vyjádřit a vložit 

svůj nápad a myšlenku? „Je no, je.“ 
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4. Jaký byl první krok v tvorbě vize?  „První krok, první krok v tomhle směru… já 

jsem sem přišlá, já jsem musela koncepci a vizi mít a tyhle všechny papíry jsem 

měla. Studovala jsem také management a dělala jsem předtím ředitelku, takže to 

vše jsem již měla. Ale já jsem do toho chtěla vtáhnout ty lidi. Takže jsem přišla 

samozřejmě se svejma papírama se svejma dokumentama, protože ty který tady 

byli, s nimi jsem nebyla spokojena, když to takhle řeknu úplně jednoduše a chtěla 

jsem to dělat úplně jinak. Taky jsem tu školu podstatně změnila, proti tomu jak 

byla předtím, jo. Takže to byla moje vize. Ale nemohla jsem vystačit, za prvé jsem 

ty lidi poznala a viděla jsem, co se tady děje, protože jsem teda byla člověk, který 

přišel odjinud, neučila jsem tady na tý škole, takže jsem musela mít svoji vizi, něco 

jinak jakoby natvrdo teď takhle, ale pak už zase jsem viděla, že je potřeba do toho 

vtáhnout ty lidi. Takže ono se to všechno tak vyvíjelo ruku v ruce a to, že zrovna 

bychom mohli být v přípravě toho rvp, tak to byl možná třeba ten hlavní důvod. 

Samozřejmě, že já jsem ten pocit měla, že to musíme nějak změnit a že do toho chci 

vtáhnout kolektiv. A když jsem sem nastoupila, tak jsme měli uměleckou radu a 

tímhle tím vším přerodem a touhle tou prací na tom to byl pro nás takový zlom 

nebo dá se říct impulz, kdy já jsem potom zrušila uměleckou radu a přejmenovali 

jsme to na tým a nemám uměleckou radu klasickou, kde mám jako všechny obory, 

ale mám tým dobrovolníků. Ale jestliže ty lidi nechtějí dělat, tak ať nedělaj a chodí 

jenom na ty porady a dělaj jenom to, co si myslí, že jo a ostatní, který chtěj dát tý 

škole něco navíc, tak ty jsou v tom týmu. A s tím týmem já daleko více těď 

spolupracuji a vtahuju je do vedení. Ten vedoucí toho týmu je člen těch porad 

vedení, takže v podstatě on ví úplně všechno, co se v tý škole děje a zase to přenáší 

do toho týmu. Tak a ten tým vlastně vzniknul na základě tý práce v rámci toho rvp. 

Takže takhle se tady táhne taková nit tady.“ 

5. Když se zeptám konkrétně, tak než vznikl ten vlastně ta samotná vize v rámci 

toho slova LOUTNA, dělali jste třeba nějakou analýzu školy? „Jojojo, jasně. 

No to jo, to jsme dělali. To šlo zase ruku v ruce s tím, že jsme dělali to rvp, tak 

jsme dělali normálně swot analýzu a dělali jsme brainstormingy různý, na papíry 

jsme si psali a to všechno dělal ten celý kolektiv. My jsme tenkrát celý ten kolektiv, 

ne že kdo chce, ale celý ten kolektiv se rozdělil do jednotlivých jakoby skupin a ty 
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skupiny každá měla, já nevím tenkrát, se to dělalo a dalo to strašnou práci, vono 

potom napsat samotný švp bylo daleko jednodušší, než vymýšlet tadyhlenc to rvp a 

všechno tady to kolem toho, jak by to všechno mělo vypadat. Takže to dělali celý ty 

jakoby malý týmy, já nevím kolik nás bylo tenkrát, asi osm týmů. Takže všichni 

učitelé byli zapojeni, všichni na tom dělali a pak jsme se potom zase setkávali a 

dávali to dohromady. Takže k tomuhle se vyjadřovali všichni a tím, že jsme měli 

třeba to výjezdní zasedání tím, že ty schůzky byly, tak tím zase i ti třeba ty méně 

aktivní k tomu v podstatě byli, dá se říct dotlačený. Lidi byli daleko více 

komunikativní, více se vyjadřovali a navíc potom viděli, že ten jejich názor taky 

k něčemu je. 

6. Shledali jste nějaké obtížnosti na analýze současného stavu školy? Jak jste se s 

nimi vyrovnali? „No k tomu byli tenkrát diskuze veliký. To víte, že tam obtížnosti 

byli, teď už Vám ale neřeknu, jakej to byl konkrétní problém, ale určitě jo. Hodně 

se o tom diskutovalo a  nevim, tak jako většina vyhrála, když to řeknu takhle jo, ale 

to nebylo jako, že takhle to všechno bude a všichni to odkývají… to teda nebylo“ 

7. Dodržovali jste cíleně určité zásady při tvorbě vize? „Víte, Vy to vidíte jako… 

nebo… ano dneska, když si sednu a napíšu si vizi a vím z knížek, že to musí mít 

zaprvé, zadruhé a zatřetí, tak se to dělá jinak, jo. Kdežto když je to přidružený 

k tomu švp a k tomu rvp a my teďko víme, že to samozřejmě tak nějak být musí, tak 

je to jako jinak, je to takový jako víc živelný. Já jsem to musela jenom tím směrem 

kočírovat později společně se svou zástupkyní, která byla koordinátor švp a má 

také vystudovaný management, takže v podstatě tohle všechno zná taky, takže jsme 

na to byly dvě a víceméně jsme to takhle kočírovaly, aby to zůstalo v nějakých 

mantinelech, ale nestavily jsme to třeba takhle jakoby učitelsky, jak říkáte vy. 

Potom když učitelka LDO přišla s tím nápadem na slovo LOUTNA, tak to se nám 

líbilo, tak jsme řekly fajn a ona přišla s nějakými slovíčky a už se řešilo … počkej 

tohle slovíčko nesouvisí s tím a třeba to nějak předěláme, ale třeba tohle byl 

takovej další zlom, že to necháme jenom v tom jednom slově, že nebudeme psát 

nějaký to slohový cvičení, že by se nám tohlecto líbilo a že nás to vystihuje a to už 
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víceméně přijali všichni jenom se řešili malý drobnosti u tý aktivity a nějakých 

písmenek.  

8. Když se vrátím k obecným zásadám právě pro tu tvorbu vize: „J. P. Kotter 

doporučuje, aby vize byla snadno představitelná, adresně přitažlivá, 

uskutečnitelná, jasně zaměřená, pružná a srozumitelná.“ (Vodáčkovi, 2013, s. 

188) byla třeba nějaká zásada, já vím, že to šlo dejme tomu tak nějak 

přirozeně, že jste se tedy nefixovali na to jaká má vize podle knížek být, ale 

byl při tvorbě nějaký zádrhel? Občas může být obtížné naplnit 

srozumitelnost, jasnost. „Já nevím no, … (lehce bouchne do stolu- složí ruce) To 

co jsme měli napsaný, tak my jsme s tím vlastně furt pracovali, že jo a teď tam furt 

byli nějaký, neni třeba teď řeknu, jak říkáte dostatečně srozumitelná a nebo neni… 

je to těžký popsat to, jak se tvořila. Od toho, když jsme přišli na to, že tam dáme to 

jedno slovo, tak  v tu chvíli už jsme řekli ano, to je ono. Možná pro někoho nebude 

úplně jasná nebo tak, ale nám se to líbilo prostě. Nám se to líbilo i za cenu toho, že 

to třeba nebude úplně dokonalý, protože nám to přišlo, že nás to vystihuje úplně 

nejlíp. Takže pak už jsme nepřemýšleli o tom, nebo nepřemejšleli, prostě jakmile 

dáte něco do jednoho slova, tak těžko, těžko… nedostanete tam úplně všechno, co 

by tam třeba mělo bejt. Jo ale, tak jsem řekli dobře vize nám stačí takhle a my to 

rozpracujeme v tý koncepci. Já neříkám, že slovo LOUTNA je 100% vize, ale my to 

takhle máme a potom jak říkám máme rozpracovanou koncepci, se kterou 

pracujeme. S tou vizí, protože pořád chceme mít to slovo a nedošli jsme k tomu, že 

bychom to slovo měnili, furt si ještě myslíme, že je to pro nás ta vize, kterou 

chceme jít, tím pádem my tu vizi teď neměníme, ale pracujeme s tou koncepcí. 

9.  Jakých doporučení jste se dále při tvorbě drželi? (odmlčela se, přemýšlí) Znáte 

třeba doporučení Petra Ludwiga „Doporučení, která vám pomohou zvýšit 

šanci, že vize bude dlouhodobě fungovat: fyzické zpracování vize, emoční odezva 

vize, zaměření na činnosti nikoliv na cíle, zapojení činností ega-2.0, vyváženost a 

propojenost součástí, doplnění vize kotvítky.“ (Ludwig, 2013, s. 86, 87) 

„Neznám.“ 
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10. Je Vaše vize viditelná? Jak ji sdílíte? „Viditelná… Já si myslím, že … nebo 

snažíme se o to podle mě všichni pořád, aby byla viditelná tím, jak ta škola 

funguje. Jo jestliže chceme být otevřený, tak si myslím, že otevřený jsme, 

spolupracujeme s kým se dá, se školama tady v Lounech. Jestliže tady máme 

lidskost, tak to je v přístupu k těm dětem, nejen dětem i k učitelům a zase já si 

myslím, že tohle pořád funguje mezi náma všema, mezi tím týmem, o kterým jsem 

mluvila, snažíme se o to všichni nejenom já. Protože kdybych se snažila jen já, tak 

to je málo. Takže si myslím, že ta škola takhle v podstatě furt funguje, ale neříkám, 

že je vždy všechno stoprocentní. To podle mě není nikde nikdy, ale většina učitelů 

tak stoprocentně funguje. A směrem k rodičům si myslím, že ty rodiče to vnímají 

taky tak. (vyruší ji zvonící mobil, otočí se na židli  a vyřídí telefonát a potom tiskne 

vypsanou vizi LOUTNA s konkrétním popisem jednotlivých písmen). Máte vizi 

někde zveřejněnou? “Takhle viditelnou úplně ne, je součástí pouze toho švp a 

jinak, že bysme ji měli jako někde, tak to nemam.“ 

11. Kdo prosazuje vizi školy? Kdo je jejím lídrem? „Všechno musíte prosazovat 

Vy, jako ředitelka. Jako já jsem přesvědčená o tom, že ředitel musí jít v čele toho 

kolektivu, ale zrovna tak musí být v zádech těm lidem. Takže… a ty lidi to musí 

vědět, musejí to vnímat takhle. Takže já se snažím to prosazovat já maximálně, ale 

jak jsem Vám říkala, jsem přesvědčená o tom, že to vnímá, prosazuje, nechci říct 

100% to nemůžu, ale 90% zaměstnanců stoprocentně, jo.“ (zvoní pevná linka, řeší 

telefonát) 

12. Jaké nástroje volíte k naplnění vize školy? „Nástroje… nástroje v podstatě. No 

když něco děláte a jste o tom přesvědčená, tak potom používáte všechny dostupné 

nástroje. Dělám jakýkoli projekty, teď třeba jsme dělali projekt „K čemu slunce, 

když není den“. Je to otevřenost k tomu, že spolupracuju s dalšíma školama, 

vyzvala jsem školy, aby nám poslali obrázky, je to k tomu, že propaguju lidskost, 

protože holocaust, tam lidskej moc nebyl, že jo a chci to poslat dál. Spolupracuju 

s hudebníma skladatelama, chci, aby to šlo ven na veřejnost, je tady aktivita… jo 

takže v tu chvíli já naplňuju všechny tyhlecty návaznosti. Nástroje, já Vám nemůžu 

říct, že používám jako jeden nástroj. Prostě všechno, co tady děláme, jestliže 
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děláme jakýkoliv koncerty, ty zase jsou ve spolupráci se všema, takže to je … já na 

todle Vám neumím odpovědět. My musíme takhle jakoby tady fungovat, pracovat 

tvořivě, aktivně, otevřeně jo a pak to jde všema nástrojema. Jde tím, že učíme tak, 

tím že se představujeme takhle veřejnosti, tím že se takhle propagujeme.“ A tím 

vnitřním nástrojem je tedy ta koncepce a plány, jak jste řekla v úvodu 

krátkodobý a dlouhodobý roční plán. „Tak tak, tam vlastně dále vše 

rozpracujeme. Ale nemám v té koncepci, že teda abysme byli tvořiví, budeme dělat 

to a to, abysme byli otevření budeme dělat to a to, abychom dělali umění, děláme 

to a to, to prostě musí zase být propojený jako celek“ 

13. Jak naplňují vizi školy pedagogové? Jakým způsobem jsou motivováni a 

stimulováni? „No to je to, co jsem Vám říkala. Těch 90 % ji naplňuje, ten jeden 

učitel třeba zrovna…(odmlčí se) by měl jít do důchodu no (směje se). Myslím si, že 

tady ten kolektiv je otevřenej, je tvůrčí, je pracovitej, že ty lidi takový jsou směrem 

k rodičům a žákům, prostě k veřejnosti a zase mezi sebou, takže to berou jako 

úplnou samozřejmost. Tady to není o tom, že máme nějaký dokument, který musíme 

plnit, že máme nějakej úkol, kterej musíme plnit, jo. Protože jakmile se Vám něco 

stane úkolem, tak je to úkol a taky možná z toho úkolu dostanu pětku, ale jakmile 

to máte jako vlastní přesvědčení, tak pak to děláte úplně automaticky. 

Nepřemýšlíte o tom, že je to úkol a děláte to s láskou, radostí, protože je to Vaše 

přesvědčení. Takže tady je to o tom přesvědčení těch lidí. Tím pádem to jde 

všechno úplně jinak. Zase jsou projekty, na kterých učitelé nechtějí spolupracovat, 

ale já nikoho nenutím. Nikdy nikoho nenutím, já mám zásadu, že nebudu nikdy 

nikoho nutit, protože ho nedonutim. Já nejsem cukr a bič, ne, to v žádnym případě, 

protože když budu nad někým stát a budu ho mlátit, tak ho akorát umlátím, takže to 

nemá cenu. Já dělám s učiteli pohovory, hodně s nimi mluvím. Běžně spolu 

mluvíme a jednou za rok děláme pohovor, kdy s každým učitelem hodinu sedím a 

povídáme si. Mám sice osnovu, mám všechno, dělám z toho zápis … a zase, co 

budeš dělat pro tuhle školu, co je tvým přínosem, jak hodnotíš svou práci za tenhle 

rok, co chceš dělat ty příští rok? No a v tu chvíli jako, je to úplně jasný.. Za prvé 

Vám žádný učitel ani ten špatný neřekne, že nebude dělat nic příští rok a navíc, 

když ví, že na konci roku si musí napsat, co vlastně dělal. Já tímhle žiju, já jsem 



120 
 
 

aktivní, já jsem tvůrčí, takže ty učitele potom buďto to sami k tomu dojdou a když 

se s nima takhle o tom bavíte, bavíte se o tom, jak by ta škola měla být a že on je 

jedním tím článkem, na kterým to stojí, že jo, tak to daleko líp pochopěj…. A ty co 

to v sobě maj, jako to mám v sobě já, tam je to jasný, ty to naplňujou sami od sebe, 

úplně sami od sebe.“ 

14. Aktualizujete vizi školy, jak často s ní pracujete? „No to už jsem říkala. Takhle 

jak ta vize je, tak je od těch to je šest let zpátky, co jsme dělali švp. Do vize jsme 

nešahali, šaháme do koncepce.“  

15. Jaký efekt má podle Vás vize školy v rozvoji školy? Jakou váhu jí v tomto 

ohledu připisujete? „Totiž já víc připisuju váhu koncepci. Já tu vizi mám 

opravdu, už i tak, jak je postavená, tak je víc jakoby… nevím jak bych to řekla… 

takovej jakoby pevnej, jasnej, proto je víceméně stručná, jasnej mezník, s kterým se 

moc nemůže hýbat. Kdežto ta koncepce tam už je víc jako možnost to malinko 

měnit, aby pořád ten hlavní bod – tu vizi udržela. Já s tou vizí jako moc nějak 

zásadně nehejbám, protože ta je ouzká a vlastně měla by být pevná, kdežto pracuje 

se s tou koncepcí a potom jdeme k těm cílům, máme roční cíle, roční nový věci a 

pracujeme strašně moc v projektech. Já jsem výtvarnice, stará výtvarnice 

(pousměje se), jsem naučená pracovat v projektech a výtvarných řadách a v tom 

pracovat celý rok. Tímhlectím jsem poznamenaná i v práci toho ředitele, takže 

prostě děláme projekty. Ty projekty jsou různýho ražení, ale ve většině případů 

v nich vždycky je spolupráce a prolínání oborů, společná soustředění a tak, aby 

ten základ těch plánů byl pro tu koncepci pevnej. Těhle spoustu malej úkolů a 

projektů směřuje potom k jednomu hlavnímu, hlavní vizi teda.“  

16. Co je díky formulování vize školy u Vás v organizaci lepší? Nebo v čem 

spatřujete konkrétní rozvoj skrze vizi školy? „V čem spatřuju rozvoj, no to je 

furt v tom, že ten způsob, kterým já tadytu školu vedu, tak ty učitelé přijali, teď 

nevim jestli já jsem jim to vnutila, ale já jsem ve spoustě věcí ovlivnitelná jima na 

druhou stranu jo…takže, když něco vymyslej, tak se snažím se s nima o tom nějak 

domluvit a prostě bejt otevřená a někdy přijmu samozřejmě i ty názory těch lidí. Je 

to v tom, že ta škola prostě je kontaktibilní, že prostě je to jeden kolektiv. A na tom 
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se snažíme, tohle si myslím, že je nesmírně důležitý, protože ta veřejnost musí 

vnímat tu školu jako jeden celek. Já vím, že ji reprezentuje hlavně ředitel, že jo… 

ale ty učitelé samozřejmě taky. Dále možná to, že učitelé vědí, že za nimi stojím a 

to, že tohle máme teďka napsaný nějak, to si myslím, že není úplně důležitý, možná, 

že to říkám špatně, ale tady se tak musí žít a jestli tam nějaká ta to slovo není, já 

vím, že v managementu Vám říkají, jak to má být a co tam má být, ale důležité je, 

jak to v té škole skutečně je. Jestliže budu mít ten papír úplně dokonalej, tak to 

neznamená, že ta škola bude úplně dokonalá a obráceně, já ten papír nemusím 

vůbec mít a ta škola může bejt…dokonalá asi není žádná škola, ale může bejt 

hodně dobrá.“ Přesto musí být ale vize nebo hodnoty či mise školy minimálně 

vyslovené a sdílené. “No tam musí být to, že ten ředitel, to vedení a ty lidi jsou na 

jedný lodi, jo… a je prima, když všichni víme kam ta loď pluje, jak pluje, to je 

dobře, jestliže je tam jinej trošičku něco, pořád se to musí nějak korigovat. Jo 

občas ta loď někam uhne, občas uhne jenom někdo… prostě pořád je to živej 

organismus, a důležitý je to hlavní a to jak to v tý škole vlastně vypadá. Takže mít 

perfektní papíry a dokumentace a info na stránkách… ty lidi to musí dobře vnímat 

a vnímají to s Vás z celýho vedení a vnímají to prostě všichni vzájemně, že tady je 

vzájemná komunikace, spolupráce, že to tady je. A jakmile se začne dít, že to tady 

není, tak se musí a tam nastupuje to vedení, ne říct jako my jsem málo otevření, co 

uděláme. V tu chvíli musí ten ředitel říct hele tady se něco děje v tý škole, ten 

kolektiv nefunguje třeba tak, jak by měl, musíme si něco vymyslet, třeba pojedeme 

za odměnu na výjezd do sklípku. Ono se pije, ale pracujete. Tohle je úkol ředitelky, 

ne ty papíry. Člověk musí být citlivý, co se ve škole děje tady a teď, protože za rok 

se tady bude dít úplně něco jinýho. Přijde nový učitel, nový kolega, musíte vnímat 

koho ve správný moment podpořit… To je práce ředitele, a jestli to slovo opraví v 

tý vizi nebo neopraví, si myslím, že není až tak zásadní. To musí být v něm, je 

prima, když si to dáte na papír, to určitě, to samozřejmě, ale … já si myslím, že to 

nemůže být jako učebnice, nějaký dogma.“ 

17. Jakým způsobem cíleně pracujete s vizí školy pro rozvoj školy? Kdo a jak? 

„V tomhle případě řeknu asi, že pracuji s ní jenom já. Jako cíleně, jo… jo, já 

ano.“ 
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18. Uveďte tři klíčová slova ve vztahu k vizi školy, která si myslíte, že souvisí 

s vizí, která si vybavíte, když se řekne vize školy. „Motivace, aktivita, 

spolupráce. To jsou tři slova, která mě první napadli.“ 
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9.4 Příloha 4 

Rozhovor B4 ředitel pilotní ZUŠ  
Rozhovor konaný dne 13. 1. 2017 

1. Máte vytvořenou vizi školy? „Ano, máme, mít vizi je velmi důležité“ 

2. Jaký byl impulz, důvod k tvorbě vize školy? „Vizi jsem stanovil já, v prvé řadě 

jsem měl svou vizi v koncepci školy pro konkurzní řízení a v druhé řadě jsem si tuto 

vizi, jakože oprášil pro potřeby ŠVP.“ 

3. Vizi jste tedy tvořil sám, nebo jste do její tvorby vtáhl i pedagogy? „Pedagogy 

jsem nevtahoval, to rozhodně ne. Úplně si nemyslím, že ji mají vytvářet učitelé, 

nebo dokonce rodiče či žáci. Pak už to není vize ale plnění přání kolektivu, což je 

jistě demokratické, ale já se s touto ideou příliš neztotožňuji. Tvorba vize je má 

práce.“ 

4. Byla vize tvořena v souladu s osobní vizí, tedy konkrétně s Vaší?  „Ano, přeci si 

nevytvořím nebo nenastavím něco, co mi není vlastní. Ano mám pracovní život a 

v něm své role a osobní život a v něm své také zase jiné role, ale ve všem jsem já, 

takže soulad je dle mého názoru automatický a přirozený,“ 

5.  Co bylo prvním krokem v tvorbě vize? „No impulsem byl tedy ten konkurz a pak 

příchod rvpzuv a následně švp. No a prvním krokem formulace myšlenek a sepsání 

vize. Je přinejmenším dobré ji mít alespoň v bodech sepsanou“ 

6. Jakých zásad bylo dodržováno při tvorbě vize školy? „J. P. Kotter doporučuje, 

aby vize byla snadno představitelná, adresně přitažlivá, uskutečnitelná, jasně 

zaměřená, pružná a srozumitelná.“ (Vodáčkovi, 2013, s. 188) Která zásada byla 

nejobtížněji naplnitelná?  Proč tomu, tak bylo? „Vůbec jsem se zásadami 

tohoto typu nezabýval. Jako ředitel mám vizi jasnou a nemám problém sám ji 

konkrétně a srozumitelně formulovat. Přiznám se, že si svůj nějaký konkrétní 

proces tvorby vize neuvědomuji. Prostě jsem zformuloval svou představu o 

budoucnosti školy.“ 
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7. Znáte doporučení P. Ludwiga „Doporučení, která vám pomohou zvýšit šanci, 

že vize bude dlouhodobě fungovat: fyzické zpracování vize, emoční odezva 

vize, zaměření na činnosti nikoliv na cíle, zapojení činností ega-2.0, vyváženost 

a propojenost součástí, doplnění vize kotvítky.“ (Ludwig, 2013, s. 86, 87) 

„Ne.“ 

8. Je vize školy viditelná a jak ji sdílíte? „Ano, vize je v dokumentu švp a ten je 

zveřejněný na našich webových stránkách školy a samozřejmě je fyzicky dostupný 

ve škole. Jak vizi sdílím, sdílím ji se svým pedagogickým sborem. Vizi sice 

netvořili, ale samozřejmě o ní vědí, znají ji, vědí, proč je takto a mnou nastavená. 

Nepociťuji problém nebo handicap v tom, že se sami aktivně na vizi nepodíleli, oni 

se podíleli dále na dalších součástech švp, kde v podstatě jsme tu mou vizi dále 

rozváděli.“ 

9. Kdo prosazuje vizi školy, kdo je jejím lídrem? „Samozřejmě, že já. Ředitel 

školy.“ 

10. Jaké strategie volíte k naplnění vize školy? „Učitelé znají vizi, mluvím o vizi, 

často učitelům vypodobňuji tu představu a připomínám. Pozoruji, sleduji to, co se 

ve škole děje, hlídám mnou nastavený směr“ 

11. Jak naplňují vizi školy pedagogové? Jakým způsobem jsou motivováni? 

„Svou každodenní prací, nijak je cíleně nemotivuji. Motivací je samotný fakt, že to 

co děláme, to co dělají, je vede a školu vede k lepší nebo smysluplné budoucnosti. 

Všem nám jde přeci o totéž, chceme dělat smysluplnou práci, která nás naplňuje a 

baví.“ 

12. Aktualizujete vizi školy, jak často s ní pracujete? „Ne, neaktualizuji, myslím, že 

je to nesmysl, aktualizovat vizi. Má představa a přesvědčení je trvalé. Vize tedy 

také.“ 

13. Jaký efekt má podle Vás vize školy v rozvoji školy? Jakou váhu jí v tomto 

ohledu připisujete? „Jak jsem říkal hned na začátku, je důležitá, zásadní.“ 
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14. Co je díky stanovení vize školy u Vás v organizaci lepší nebo v čem spatřujete 

konkrétní rozvoj školy? „Jdeme správným směrem, to určitě a ještě asi přirozené 

sebevědomí učitelů. Víme, kam kráčíme, to dodává jistotu a smysl.“ 

15. Kdo a jakým způsobem cíleně pracuje s vizí školy pro rozvoj školy? „Opět já, 

ředitel školy.“ 

16. Uveďte tři klíčová slova ve vztahu k vizi školy. „Lídr, budoucnost, směr“  
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9.5 Příloha 5 

Rozhovor A2 ředitel ZUŠ – autor a lídr části RVP ZUV 
Rozhovor konaný dne 17. 1. 2017 

1. Máte vytvořenou vizi školy? „Máme, (smích) Děkuji za rozhovor…“ (smějeme se 

oba)  

2. Jaký byl impulz, důvod k tvorbě vize školy? „To bych možná rozdělil na dvě 

věci, jedna věc je jaký byl impulz a vlastně jakoby mít vizi, to je jedna věc a pak ji 

naformulovat je druhá. To naformulování, tam bych řekl, že tím impulzem byla 

tvorba školních vzdělávacích programů…na to naformulování, ale přitom 

nastavení, tam určitě impulzem nebyl školní vzdělávací program, tam vlastně jsem 

s tím přicházel já. Kdy od začátku jsem tak trošku tvrdil, že … že škola nesmí stát 

na lidech, trošku provokativní věc, jo ale, že škola nesmí stát na lidech, musí stát na 

myšlenkách. Protože lidi odcházejí a přicházejí, ale myšlenky by měly zůstávat a 

nich by ta škola jakoby měla stavět a to musím teda zaklepat (klepe do 

konferenčního stolku), že to se mi vyplatilo, protože po těch já nevím deseti letech 

nebo kolika, tak skutečně se mi to už tak nabaluje, že se sem vlastně hlásej lidi, 

který o tom  (zdůrazňuje  o tom) slyšeli, že se to takhle tady dělá. A dokonce moje 

personální politika je velmi sofistikovaná, prostě já žádnou nemám, protože mi 

dobrý lidi doporučujou dobrý lidi, takže ano… zafungovalo to.“ Takže ten impulz 

byla  vlastně snaha změnit to povědomí, že ta škola je … „Ano, že škola je o 

myšlenkách a nakonec byl to i můj, byl to i můj jaksi konkurzní koncepce, když jsem 

šel ke konkurzu, tak jsem vlastně celou svoji koncepci stavěl na třech pilířích … že 

škola musí stát na vztazích, vztazích učitelů mezi sebou, učitelé versus žáci a učitelé 

versus rodič. Takže ano to byla vlastně i moje koncepce na ředitele. 

3. Kdo tvořil vizi školy? (směje se) Tvořil jí celý tým pedagogických pracovníků 

(„no“) nebo jenom management školy nebo kombinace obojího? „No no, já 

Vám něco řeknu… Myslím si že, většina dotazovaných, které potkáte, tak Vám 

budou tvrdit, že to dělal kolektiv demokraticky a tak a tak, že se všemi komunikovali 

a dělali to dotazníkový šetření a tak. Já Vám řeknu, že ne, já ne. Jo a říkám Vám 
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pravdu (zasměje se). Samozřejmě já jsem velmi demokratický ředitel, ale 

nastavovat vizi a dávat jakoby nějakou představu do budoucnosti, musí vždycky ten, 

kterej má tu schopnost a tu odpovědnost tu vizi dát, jo. Faktem je, že ta technologie 

toho prosazení nebo toho definování té vize, tak tam se trošku držím toho, já si 

myslím, že to říkal Lao´c  800 let před našim letopočtem říkal, že „Skutečný leader 

se pozná podle toho, že když on něco udělá, tak lidé řeknou, to jsme udělali my.“ Jo 

… Takže já nebudu předstírat, že vizi tady tvořilo veliký seskupení učitelů, kteří si 

demokracií odhlasovávali jednotlivá slovíčka… Ne, tu vizi jsem se pokoušel 

nastavit já a snažil jsem se pro tu vizi ty lidi získat a vysvětlovat jim to. To zcela 

určitě a taky musím říct, že když se pak psal školní vzdělávací program  a nastavili 

jsme kapitolu charakteristika pedagogického sboru, tak se mých spoustu myšlenek 

tam nedostalo, protože to už neprošlo tím, skutečně demokratickým hlasováním a 

tou diskuzí. Nicméně nastavování vize, tak tam jsem se snažil tu vizi nastavit já a 

získat pro to ty lidi. Slavnej guru leadershipu, kterýho se snažím tady aplikovat, 

Stephen Covey tak ten říkal… možná to budete znát tu hlášku je to z jeho 

knihy…hmm, teď si nevzpomenu z který… a on říkal „Učitelé jsou jako dělníci 

v lese… v pralese, kteří klestí cestu, tím pralesem. Zástupce ředitele, to je ten, který 

jde za nimi a zásobuje je vodou, ostří jim sekery, secvičuje cviky na posílení paží a 

tak dále a ředitel, to je člověk, který vyleze na nejvyšší strom a volá pozor, jste ve 

špatném lese“… (smějeme se)Takže skutečně říkám po pravdě já jsem byl ten, 

kterej tu vizi promyslel, koncipoval a pak se pro ni snažil ty, ty lidi získat.“ 

4. Máte vizi v souladu tedy se svou osobní vizí a máte pocit že (teď nevím jak se 

přesně dotázat) když jste tedy získával pracovníky pro tu vizi, tak mají ve 

výsledku ten pocit, že ta vize je v souladu i s jejich osobní vizí? „Jo, tak takhle, 

ano už tomu začínám trošku rozumět, já jsem nerozuměl tomu jestli je v souladu 

s osobní vizí mojí, nebo  Ano v počátku asi ano… s Vaší osobní  “ano to určitě 

jinak bych jí nedal a zaměstnanci, když jsem se je snažil pro tu vizi získat, tak to 

bylo hodně pracný a hodně jsem tomu věnoval času. A tam jsem nepoužíval právě 

už princip jakoby nějakýho šéfofství, protože tam to muselo vzniknout, jo. To je jak 

já říkám kytička, která vyroste rychle a má krásný květ, tak má slabý stonek, jo. Tak 

já jsem chtěl silný stonek a proto jsem tomu věnoval hodně času, abych s těma 
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lidma o tom mluvil a abychom o tom diskutovali a tak dále. A musím říct, že… a to 

se možná k tomu ještě dostaneme, že to nastavování tý vize, jak Vy tam máte tu 

určitou definici, že by měla být srozumitelná a tak dál a dál, tak já mám pocit, že 

dokonce v některých chvílích nemusí být úplně ještě srozumitelná do konce jo a že 

do některých těch věcí musí ten člověk taky dorůst. To znamená, že vize dokonce 

může překračovat ten horizont nějaký tý splnitelnosti nebo tak, ale prostě mělo by 

to toho člověka jakoby přesahovat. Na tohleto já jsem se snažil hodně dávat pozor, 

jednak aby to přesahovalo i mě, protože mě by ta práce jinak nebavila, jo… to by 

byla strašná nuda, kdybych měl jako ten horizont jako nějak splnitelnej. Tak to je 

jedna věc a druhá věc je potom, že u toho prosazování těch učitelů, tam jsem ucejtil 

věc, která je myslím si jako celospolečenská. Tam jsem totiž pocítil a šlo mi to 

k výhodě při tom prosazování, že dnešní doba postrádá jakoby elity, ale i 

myšlenkový elity. Ta vyprázdněnost těmi lidmi, kteří by mohli  dávat nějaké 

pozitivní vzory, tak je prostě katastrofální. Já si myslím, že máme krátký životy, 

nějakých osmdesát let je málo. Existuje nějaká spirála sociologická, si myslím, 

která dělá takový ty vlny jo, to je takový to období bez válek, před válkou s válkama 

a tak jo. A teď je krásně vidět na tom jak jako si lidi i volej lidi, který… prostě 

v Americe zvolili Trumpa jako, evidentního cvoka prostě, kterej je schopen 

zmáčknout třetí světovou válku, jenom proto, že se blbě vyspí, ale lidi si ho 

zvolej…Prostě nějaká ta křivka už došla a lidi si nevolej elity, lidi si volí šoumeny, 

blázny, chtěj se pobavit jako tím, skoro bych řekl. Tak já mám pocit že ta absence, 

ta absence toho, aby někdo dával skutečně vizi, která by ty lidi, která by jim nabídla 

jako možnost sebezlepšení jo a seberůstu, tak tu postrádaj, nenabízí ji náboženství 

dneska, protože církev se zabývá tím jestli prezervativy ano nebo ne, ale jakoby jí 

uniká prostě ta diskuze nad tím skutečně, co nás přesahuje.. Ty to nenabízej, 

politici to už vůbec nenabízej jo, takže kam ten člověk, kterej jako chodí do 

zaměstnání, kde může vidět  jakoby ten vzor podle kterého, by chtěl se řídit a tak 

dál. Podle mýho je to leader ve škole, ředitel, který  nastavuje vizi. Jo takže mě 

hodně pomáhalo, že já jsem se snažil nabídnout vizi, která jim těm učitelům 

nabídne i jisté vysvobození z toho, že když… proto máme ve své vizi slovo 
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mikrosvět, protože oni, když sem do té školy přijdou, tak vědí, že je tady nějaké 

prostředí s nějakými hodnotami, jo… a to jim dělá dobře. Takže takhle to bylo.“ 

5. Co bylo prvním krokem v tvorbě vize? „Určitě jsme nejdřív o tom zahájili 

diskuzi. Já jsem teda, když jsem přišel poprvé do školy tak jsem nějakým způsobem 

prostě sdělil, jakou já mám představu o tom, jak by ta škola měla vypadat, ale 

trvalo to… tím Vás nechci teď jako znervóznit, ale jeden slavnej pan ředitel ze 

základky ale říkal: „Jiří, první rok to na tebe všichni budou zkoušet po dobrým, 

abys to dělal podle nich a ne podle sebe, když máš vizi. Druhý rok když z té vize 

neustoupíš, tak to na tebe budou zkoušet po zlym, budou si zakládat ve sborovně ty 

skupinky, pomlouvání a tak. Když budete mít vizi a neustoupíte z ní, když vytrváte 

tak třetí rok ty skupinky začnou se pomalu rozpouštět, ty lidi začnou odcházet, který 

s Váma nesouhlasej, ale Vy furt musíte držet tu svoji vizi. Začnou odcházet a hledat 

si jiný zaměstnání a tak dál. A teprve ve čtvrtým roce můžete říct, že začnete 

pracovat na svý vizi, protože ty první tři roky to takhle vypadá. Takže u mě to bylo 

úplně stejně a jak se ptám takhle různě ředitelů, tak je to ve většině stejný. Jenom je 

rozdíl pár měsíců, ale v zásadě je to stejný. Takže já jsem první čtyři roky jenom 

sděloval, co já bych rád a bylo mi to prd platný, protože buď po dobrým nebo po 

zlým se snažili , aby to tady fungovalo, tak jako dřív. Takže můžu říct, že až tak po 

těch pěti letech jsem začal o tý vizi mluvit a a začli jsme se o tom bavit, ale  co bylo 

určitě takovým jako impulzem nebo takovým důvodem, abychom si nad to sedli, 

byla ta tvorba švp, protože tam jsme museli ty myšlenky dát do vět a nadefinovat je. 

Takže jsem řekl, pojďme, musíme napsat švp, takže se musíme se sejít. Takže ten 

impulz vlastně k tomu textu samotnýmu to byla tvorba švp.“  

6. Diskutoval jste vizi v celém pedagogickém týmu? „Určitě jsem o tom přímo 

nediskutoval s celým pedagogickým sborem, ale měl jsme svoji uměleckou radu a 

s tou uměleckou radou jsme nejprve o tom začli diskutovat. Protože nakonec 

umělecká rada, to jsou Vaši nejbližší, takže s nima já jsem nejdřív začal i to řešit a 

začal jsem si trošku ošahávat ten terén, že kdybychom přišli až s takovou vizí, jestli 

by to jako sneslo to prostředí vůbec, jestli by to uneslo, jestli by to pochopilo. A 

musím Vám říct, že do dneška nemůžu vědět úplně přesně, jestli tu vizi… zrovna 
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jsem si to dneska říkal v autě, že kdybyste jsem přišla a já jsem přijel o něco víc 

později a vy byste mohla chodit po chodbě a ptát se lidí: „Jaká je vize Vaší školy?“ 

Moc by mě zajímalo, jestli by ji dokázali odříkat, jo… to si myslím, že ne. A to si 

myslím, že je handicap u mě, že mi ji máme napsanou, tenkrát jsme si ji všichni 

odsouhlasili, tenkrát jsme si ji vysvětlili, naprosto demokraticky jsme si ji zvolili a 

já se ji snažím pokud možno cpát všude možně, kde můžu, protože oni už se tomu 

trošku smějou a to je dobře, protože oni když se tomu smějou, tak z toho dělají 

vlastně legraci a ta legrace žije vlastně, jo.. Takže já prostě se jde na oběd do 

hospody, tak říkám nezapomeňte na mikrosvět a furt to takhle jakoby opakuju a oni 

si jakoby ani nevšimnou, že vlastně používají ty věty, jakože děti nesmí odcházet 

s pocitem prohry ze školy jo, tak už to taky používají v tý hospodě, že jo… pojďte 

dáme si ještě čtvrtý pivo, ale pak už bysme odešli s pocitem prohry (směje se) Takže 

oni si z toho jakoby dělají komedii, ale ve skutečnosti to jakoby taky je cesta, aby to 

žilo.  Ale jinak že bych je zkoušel na hospitacích, tak to nedělám. Nicméně je to 

špatně, mělo by to tak být. Podle tý nový koncepce český školní inspekce, myslím, že 

je to hned bod jedna… zda má škola vizi, zda jí učitelé věří, zda jí vůbec znají teda, 

pak zda ji věří a vůbec bomba zda o ni vědí rodiče a co má dělat ředitel, aby ji 

věděli. (sepne ruce) tak takhle daleko ještě nejsem.“  

7. Stanovili jste si nějaké zásady při formulování vize? „J. P. Kotter doporučuje, 

aby vize byla snadno představitelná, adresně přitažlivá, uskutečnitelná, jasně 

zaměřená, pružná a srozumitelná.“ (Vodáčkovi, 2013, s. 188)  „Ne 

nevzpomínám si, já tu technologii už si nepamatuju, už je to dost dlouho, ale že 

bychom nějaký přemrštěný zásady na tu tvorbu… ne, ne. Nepamatuju si to nějak. 

Bylo to diskuzí, byli tam různý dotazníkový šetření, byli tam anonymní záležitosti, 

kdy odevzdávali do krabiček lidi, byla tam spousta takových věcí, ale že by to mělo 

nějakou jednotnou linii, to to to si nepamatuju“ 

8. Znáte doporučení Petra Ludwiga z oblasti osobního i firemního rozvoje? „Já 

to znám, ale já s tím mám problém prostě. Já s tím mám problém, protože právě ta 

slovíčka…Vy je tam máte někde v tom textu, můžete mi to říct? Ano, jsou to 

„doporučení, která vám pomohou zvýšit šanci, že vize bude dlouhodobě fungovat 
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(Ludwig, 2013, s. 86, 87): fyzické zpracování vize „No fyzické zpracování vize 

budiž, budiž, ale dovedu si představit, že může být člověk lídr na horským výstupu, 

kde máte osm horolezců a musíte se stát lídrem a musíte mít nějakou vizi a 

představu a taky to tam nepíšete fyzicky do deníčku, takže nevím úplně jistě, jestli 

fyzická jako jo. Hmm další“, emoční odezva vize „no, emoční odezva, zase já si 

myslím, že když někdo přijde s vizí a má dobrou emoční odezvu například 

z pedagogického, tak ještě neznamená, že ta vize je dobrá, dokonce někdy naopak, 

současnej populizmus přesně ukazuje, že můžete získat lidi na tom, že jste naopak 

vulgární, sprostej a nemáte žádnou vizi  a dokonce nemít vizi, znamená mít 

program jako jo, dneska... no další (pousměje se), zaměření na činnosti nikoliv na 

cíle „no to možná snad jestli tomu dobře rozumím, tak při tý samotný tvorbě, ale ne 

při tom nastavení“, zapojení činností ega-2.0 čímž se myslí, že ta vize je 

nesobecká a je v ní obsažen vyšší smysl „určitě, to ano, to určitě“, vyváženost a 

propojenost součástí „Ano, ano… no ano“ a doplnění vize kotvítky „Jo a to 

mám problém,  protože kotvítka jsou podle mě vlastně jiným překladem cíle a když 

máte cíl, tak je to měřitelný, hodnotitelný, kontrolovatelný princip a vize nemusí být 

kontrolovatelná a hodnotitelná, dokonce nemusí být ani splnitelná. Takže já nejsem 

si úplně jistej, jestli kotvítka jsou přesně to, co vize potřebuje. Ho (pousměje se) 

Vám to takhle rozbíjim, se omlouvám (směje se)“  

9. Je Vaše vize viditelná? „Je, fyzicky“ (zasmějeme se) a jak ji sdílíte? „Hm, já to 

vysloveně pozoruju, jo. Je to vysloveně pozorovatelný v těch různejch drobnostech, 

který jakoby tady ve škole zažíváme. Dokonce i ve srovnání s jinými kolegy. 

Dokonce kolegové přicházejí, například… účastní se nějakého krajského kola 

soutěže, jo. Vracej se, sednou si do sborovny a povídaj o tom, jak jsou mimo ve 

srovnání s chováním těch druhých kolegů. Jak ty naši kolegové tam jdou, protože 

mají ten, tu představu tý školy nějak nastavenou a neprožívaj tam ty absolutní 

stresy, ty totální duševní kolapsy a zároveň to držení palců, aby udělal soupeř 

chybu. Oni to nezažívaj, protože já jsem z toho neudělal cíl, nebo to… To znamená 

oni se vracej a skutečně si tady povídaj, jak tam ti ostatní šílej. Ale při tom nemají 

horší výsledky v těch soutěžích, to ne, ale zbavili se prostě tědletěch věcí. To 

znamená jsou to lidi z mikrosvěta, jo. Takže ono je to fyzicky vidět. Když si tam 
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dělám kafe, nebo myju hrneček a slyším, jak oni si tam povídaj o tom, jak jsou 

vlastně mimo, což mi cukaj koutky, protože to je mikrosvět.“    

10. Kdo prosazuje vizi školy? Kdo je jejím lídrem? „Já, zcela skromně říkám já.“ 

(zasmějeme se)  Je to tedy jen na Vás, nebo je vtáhnutý i střední management? 

„ Ne víte co, kdybyste znala naše pedagogický rady nebo naše schůzky uměleckých 

rad a tak dále, tak to je demokratická diskuze, ale výsostně, protože víte co, to ani 

jinak … hm, hm já nevím, kdo to zase říkal, ale moc se mi to líbilo, říkal: „Když si 

to prosadíte tak Vám budou patřit jejich záda, ale nebudou Vám patřit jejich 

srdce.“ „Takže já si to můžu prosadit, jsem ředitel, takže já bouchnu do stolu a 

bude to. Ale, ale je to velmi krátkodobý a já bych strašně rád tu školu zařídil tak, 

abych tady vůbec nemusel bejt. Ne že bych tu nebyl od rána do večera, tady mám 

nafukovací postel (ukazuje směrem ke skříni), ale aby ta škola fungovala, až já 

umřu, tak vlastně by se nemuselo vůbec nic změnit a mohlo by to běžet dál a oni by 

třeba za rok a půl zjistili, že jsem mrtvej. To by byl ideální stav toho, jak by ta 

škola… a tam já nemůžu přicházet s tím, že budu bouchat do stolu a prosazovat si 

svoje věci. Já Vám třeba řeknu příklad, teď hodně jsme došli k tomu, společně jo, že 

jsme došli k tomu, že dobrý, dobrý, dobrý, ale kde nevidíme tu cestu, na to mě 

inspirovala ta česká školní inspekce… k tý komunikaci s těmi rodiči jo. Je to trochu 

takový jako elitní, jo, že prostě my máme ty vaše děti a vy poslouchejte, protože my 

jsem jako ta škola. Ale já jsem říkal, že málo informujeme rodiče, oni mají málo, 

malou možnost s náma komunikovat nebo dokonce se spolupodílet. Tak jak můžeme 

s rodiči my u nás komunikovat, jak je můžeme do toho zapojit a kolegové říkali, no 

především první věc je, že my máme docela dobře definovaný všechny věci, který 

tady děláme…co jsou pro nás třídní schůzky, jaký je náš vztah k soutěži, proč 

děláme žákovský koncerty veřejný, ehm já nevím, ehm proč jsme založili akademii 

pro seniory, nebo různý takovýhle věci. My to máme všechno dobře promyšlený, ale 

nikde o tom nemluvíme a rodiče nevědí o co jde. Tak jsem svolal uměleckou radu a 

řekl jsem: „Přátelé pojďte, teď je tady vernisáž dole nějakých fotografií, co dělali 

naši žáci, je tam deset nástěnek, pojďte udělat na těch deseti nástěnkách pro ty 

rodiče, pojďte jim vysvětlit všechny tyhlety atributy.“ A já Vám ukážu výsledek tý 

diskuze (zvedne se a jde si pro dokument k psacímu stolu, přijde, sedne si vedle a 
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dokument ukazuje) jak máme nastavené přijímací zkoušky pro nejmenší, jo a jsou to 

vzkazy pro ty rodiče, jak jsme to tady nastavili. Jak chápeme žákovská veřejná 

vystoupení, co pro nás je podstatné, jaký je náš přístup k uměleckému soutěžení 

nebo co jsou třídní schůzky s rodiči, proč je děláme, že není třeba proto se stydět 

ptát se a diskutovat, proč děláme na konci roku postupové zkoušky, co znamená mít 

absolventské vystoupení, nebo co pro nás znamená péče pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami,  jo… (listuje dokumentem), jaké jsou naše cíle, vize a 

postoje a tady máme, proto Vám to celý povídám akademii umění a kultury.. a 

mimo jiné tohle bude takový headline pro ty rodiče na těch nástěnkách, tak jsem 

tam dal ten haedline, který jsme používali… Vážené seniorky, studenti u nás si 

můžete jako děti, ale my se k Vám jako k dětem nikdy chovat nebudeme. A teď pro č 

o tom mluvím, protože, když jsme si sedli s uměleckou radou a tyhlety hesla jsme 

diskutovali a teďkon já jsem chtěl od nich připomínky  oni mi říkali: „no hele je to 

jako fajn, ale ta poslední věta, tu já bych tam nedával.“ A já říkám: „proč, vždyť je 

právě úplně pěkná a je vtipná pro ty seniory a pro ty rodiče.“ A celá ta umělecká 

rada až na tři, čtyři výjimky se shodli, já jí mám desetičlennou, tak se shodli, že ta 

věta tam nepatří, protože mi to přece takhle neděláme, my se k nim jako k dětem 

nechováme. To znamená je zbytečná. A já jsem říkal: „dobře, ale to že tady 

neděláme takhle to je jedna věc, ale měli bysme si to furt připomínat a oni by měli  

vědět, že my to takhle vnímáme, že jo.“ A oni mi řekli: „no jo, ale když to tam 

píšem, tak to vypadá, jako když to potřebujeme slyšet, ale my to nepotřebujeme 

slyšet, my už to víme.“ Takováhle debata, takže máme teď ve středu pedagogickou 

radu, zítra… zítra a já to tam nesu a po hlasování, které jsem tady dal, ta věta 

vypadla, nebude tam. A já jsem nad tím doma přemýšlel, říkal jsem si takhle to 

nejde, prostě. Protože ono to vypadlo, protože oni jako cítí, že to tady nedělají, tak 

proč by to tam mělo být, ale to je špatně, protože ta věta říká o té filozofii celé té 

instituce vlastně jakoby, jo. No a napsal jsem večer dopis celé umělecké radě… a to 

je ta odpověď na tu Vaši otázku. Omluvil jsem se, ale že já jsem nositelem těch věcí, 

já jsem ředitel a nesu odpovědnost za to, jak ty věci budou prostě vypadat. A tak si 

dovolím jako nerespektovat to hlasování, které bylo a na vlastní odpovědnost, jsem 

tam napsal a na vlastní odpovědnost tu větu před tou diskuzí v pedagogické radě, 
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před tou diskuzí tu větu tam vrátím. Budou-li k ní v pedagogickém sboru znovu 

připomínky, tak mile rád z ní ustoupím a nebude tam, jo. Ale je potřeba to podrobit 

jakoby širšímu plebiscitu, jestli náhodou jenom těch pár, kteří už jsou o nějaký 

patra vejš, protože jsou to vaši nejbližší spolupracovníci, tak s Váma sdílejí ty vize, 

tak jim to přijde už zbytečný, už zbytečný. Ale o to patro níž, to možná ještě bude 

dobrá informace.“ A ještě o vchod vedle to možná není vůbec zbytečné… „No 

ale to co říkáte, je úplně svatý. Ale co chci říct tím. Ano je to velmi demokratický, 

ale člověk musí taky někdy převzít tu odpovědnost a nějakou úzkou štěrbinkou 

vylézt na ten nejvyšší strom a prostě říct… heleďte trošku uhněte takhle, bylo to 

špatně. Tu odpovědnost si uvědomuju a musí ji člověk unést. Nejde to dělat furt 

jenom společnými diskuzemi nad společnými věcmi. Ne, někdy opravdu musíte vzít 

tu odpovědnost do vlastních rukou.“ 

11. Jak naplňují vizi školy pedagogové, jak je k tomu motivujete? „ Do veliké míry 

ano, ač by možná nedokázali odříkat tu větu, tak si myslím, že ji jakoby žijí. To 

skutečně jo a pak já se snažím to maximálně připomínat, na všech pedagogických 

radách, dokonce i v plánu hospitační činnosti, mám hospitační činnost nastavenou, 

tak že  po hospitačním pohovoru se vlastně ptám na ty věci, které souvisí s vizí 

školy. Teď bylo třeba hrozně zajímavý, jsem se ptal kolegů, kteří dělají osobní 

plány profesního rozvoje, tak jsem se jich ptal, oni všichni přišli a teď čekali, že já 

se jich budu ptát na to, jakej udělali osobní pokrok v tom, když dělali ten osobní 

plán profesního rozvoje za minulý rok. A já jsem to úplně otočil a řekl jsem: 

„poslyšte, řekněte mi v čem jste byli prospěšní v minulém roce pro ostatní kolegy… 

(dlouze mlčí)… najednou jo, říkam: „dobře, tak zkuste mi říct, kdybyste měli vybrat 

jednu věc, kterou jste pro školu obecně udělali navíc a nikdo Vás o ni neprosil, 

prostě jste ji udělali pro školu… která by to byla?“ jo a jám jim pak říkám: „víte, 

teď my máme směrnici k odměňování pedagogických pracovníků a tam je na 

prvním místě třeba věta vytváření dobrých mezi kolegiálních vztahů a tak dále, to 

mám jako první a já jim teda říkam: „čím jste přispěli k tomudlectomu, protože vy 

máte slušný osobní příplatek.“ … zase ticho. Jo, takže jakoby já to nekomentuju já 

to nehodnotím, já jim neberu osobní příplatek, ale ptám se na to a ono, ono to něco 

udělá prostě. Je to mimo jiné podobná metoda, kterou dělám s hospitacemi jo, když 
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chci, aby se něčemu věnovali, tak na začátku roku vyhlásím téma hospitační 

činnosti pro tento rok, vyvěsím to ve sborovně, dokonce tam napíšu v kterým měsíci 

ke komu jdu, aby to bylo transparentní a jaký téma budeme probírat. Například 

plnění výchovné a vzdělávací strategie té a té. A dám to do sborovny a pak nikam 

nejdu a náramně to funguje. Všichni se tím zabývají, všichni o tom mluví a všichni 

se snaží to nějakým způsobem dělat. A já to samozřejmě nemůžu stihnout, Vy to víte 

sama, že hospitace se nedají stihnout. Takže, ne že bych tam nešel plánovitě, ale 

prostě se tam nedostanu pak, jo. Nicméně najednou zpětně vidím, že vlastně to 

začlo fungovat, už jenom tím, že jsem vyhlásil ty hospitace. Takže jo, podporuju to a 

dělám to.“  

12. Aktualizujete vizi školy, „ Ne, teď ne.“  jak často s ní pracujete? „Hm, to je 

dobrej dotaz. To mě přivádí vlastně na myšlenku, po jaké době by se vůbec měla 

vize aktualizovat a zda vůbec, jo. Ale asi ano. Ale myslím si, že k tomu mám vztah 

jako… jako princip ústavy jo, že ta vize by měla být nějak trochu překračující. 

Překračující minimálně jedno volební období ředitele. Takže mi ji máme teďkon 

vlastně pátým rokem v švp, zatím jsme na ní nešáhli a ani nevidím důvod zatím do 

ní šahat, to asi ne. Ale určitě není vyloučeno, že se modifikovat jakoby bude moci, 

jo to jako jo.  Víte co mě ještě trápí?“ Ano? „že já vlastně nevím do jaký míry a na 

to taky nemám čas, abych to zjišťoval, ale měla by to být moje práce… že nevím do 

jaký míry už já o tom mluvím jako o věci hotový, zažitý a že ta vize se realizuje nebo 

minimálně jí ty kolegové vnímaj a je jasná. Že to je ten princip toho sněhuláka, že 

já jsem ten klobouk na tom sněhulákovi. Pak mám tu uměleckou radu, tam mám 

pocit, že si všichni rozumíme a že to funguje a že to žije. Pak je už taková ta koule 

(znázorňuje rukama sněhuláka), která už je ne úplně informovaná a pak je ta velká 

koule na konci, že jo… a to nemluvim ještě o těch tlapkách… to jsou takový ty 

škodiči a takový, který tam máte určitě taky. Takže já vlastně tak úplně nevím, jestli 

ta vize, proto jsem třeba strašně rád, za tohleto (ukazuje na dokument – haedline na 

nástěnky pro rodiče), že jsme formulovali všechny tyhle věci, protože já vlastně 

říkám ano, je to pro rodiče jo, ale sobě si říkám … ono to možná bude dobrý, když 

si to budou číst i ty učitelé, aby si vlastně řekli ano. Stárek tady furt mluví o nějaký 

vizi, ale vlastně tohle je výsledek, takhle by to mělo být, jo. Takže já nevím do jaký 
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míry, jaký je procento toho, že ty lidi to sdílejí nebo nesdílejí. To úplně si nejsem 

jistej, jestli nežiju v takový tý, v takovým tom skleníku toho, že hmm, tak já mám tu 

vizi … jo a pak jako … a pak jako kdyby sem přišel novej ředitel třeba a pak 

najednou takhle by to udělalo ta škola jo (udělá gesto rukama, že se smysl, o 

kterém se bavíme vytratí), protože ve skutečnosti ta realita je jiná než já 

předstírám. Říkal tady jeden kolega, říkal: „Ty seš jako Václav Havel, ten taky 

vykládal všude po světě, že jsme vlastně lepší škola, než jsme. (zasmějeme se) A já 

ale tu představu jako mám o tom, já bych to strašně rád, ale ještě jsem si nedělal 

úplně tu zpětnou vazbu o tom, jestli to tak skutečně je.“ Já si tedy myslím, že když 

Vám sem přijdou ty lidi s tím impulzem, že proto sem jdou tak…  „to jo, teď 

mám třeba poslední tři roky, kdy se mi tady vysloveně sdružujou lidi, který… sem 

přijde novej učitel a řekne mi: „mě doporučila Markéta, protože se mi hrozně líbí, 

že na tý škole děláte …“ a teď mi řekne něco, co já si úplně říkám ty jo, to si musel 

číst švp nebo jo? Takže jako ano, to máte pravdu to se jakoby mění tímhle tím mým 

neexistujícím… neexistující personální politikou.“ 

13. Jaké nástroje volíte k naplnění vize školy? „Ehm, to mám jasno. Je to osobní 

příklad. Prostě nemůže nic fungovat, když to neděláte Vy sama. Když to řeknu tak 

jako hodně arogantně, tak v podstatě je to stejný, jako s dětma, s učitelama. Jako 

nejlíp jak vyučíte děti je, neříkejte jim, co se má a co se nemá, ale dělejte něco, jak 

se má a oni to začnou kopírovat. Přesně tak to funguje, přesně tak to funguje i 

s lidma. To znamená jako je to ten princip leadershipu. Jestli chcete změnit jiný 

lidi, tak měňte sebe. To není sobectví, to je prostě práce na sobě, to znamená, že 

měníte druhé, protože oni Vás sledujou. Oni sledujou Vaše chování. To já vždycky 

říkám i třeba teď právě ve vztahu zacházení s dětmi zdravotně postiženými, 

znevýhodněnými a nebo i s těma, který dělaj problémy, se zlobivejma dětma. Tam 

není důležitý jestli to zlobivé dítě ten učitel zvládne, tam je důležitý jestli ten učitel 

se při zvládávání toho zlobivýho chová tak, aby to bylo následováníhodný pro tech 

ostatních dvacet dětí. (ťuká do stolu) O to jde a to samé je vlastně s těma učitelama. 

Nejde o ty malý vítězství nad někým, ale toho že jednáte i s tím člověkem tak, že 

ostatní si všímají, jak jednáte. Ono to mění pak celou tu atmosféru. Takže jedině 

vlastním příkladem.“ 
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14. Jaký efekt má podle Vás vize školy v rozvoji školy? Jakou váhu jí připisujete? 

„Maximální, zásadní, principiální. Dokonce škola bez vize je nesmysl.“  

15. Co je díky formulování nebo stanovení Vaší vize školy u Vás v organizaci 

lepší? „Oproti něčemu, nebo?“ Co je u Vás lepší, nebo v čem spatřujete ten 

konkrétní rozvoj díky vizi… „Ehm, ano… tak u nás je to určitě pracovní 

atmosféra a vztahy mezi lidmi. To musím říct, že nese kardinální změnu. Ten 

princip, co jsem říkal na začátku, že trvám na myšlenkách a ne na lidech, tak ono je 

to provokativní stejně jako máme provokativní, že ve škole nejde o školu, ve škole 

jde o život. Ale ono provokativní je i tohle, když já řeknu, že stavím na myšlenkách 

ne na lidech, tak to vypadá, že jsem prostě ten kinder management, kterej tady 

prostě dělá machra na všechny. Ne. Vůbec ne. Skutečně se ověřuje to, že když to 

stavím na těch myšlenkách, tak ono to prostě  vytváří atmosféru mezi lidma velice 

jaksi, velice takovou kultivovanou a přátelskou. Řeknu Vám zkušenost. Každý máme 

toho sněhuláka, to je sociologickej vzoreček, nějakej Siesi Osido myslím, že to 

vymyslel nebo co a tam  máte i ty nohy z toho sněhuláka, že jo. To je jeden, 

kterej…určitě každej má v pedagogickým sboru  někoho, kdo je doslova 

nebezpečnej pro ten klobouk, protože neplní věci, chodí opilej do zaměstnání, 

znásilňuje holčičky nebo nevim.. a ten eni problém, toho vyřešíte rychle. Problém je 

ta druhá, ta levá noha toho sněhuláka, protože to je většinou vynikající pedagog , 

ten většinou je výborný manipulátor jo a on Vám nefandí, jo. Ale má autoritu u 

toho posledního velikého šedého toho, takže když máte pedagogickou radu, tak 

většinou hlavní strachy jsou až se ozve levá noha sněhuláka, protože tomu 

oponovat je jakoby problém. A ten je nebezpečnej a já musím říct, že když se to dělá 

tak, že ta škola se staví na pravidlech a ne na lidech, tak ta levá noha sněhuláka 

ztrácí sílu. Jo a to jsem toho fyzicky, fyzicky jsem toho svědkem, protože my nejsme 

kolektiv, kterej nemá tu svoji svini, tu má každej (lehce se pousmívá). Jak já 

vždycky říkám, pak je situace kdy ředitel ve škole nemá žádnou svini ani žádného 

kandidáta na svini a to je situace, kdy je pouze špatně informován (rozesmáli jsme 

se) jinak jako, to tam bejt musí. Ale to co já pozoruju, ano, máme to, ale ono to 

organizaci neškodí, nepodráží to řediteli nohy. Prostě to je velikej úspěch, to musím 

říct, že se mi podařilo navzdory tomu… pamatuju , dělal jsem zástupce bývalému 
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řediteli , pamatuji ještě předbývalého, na kterého jsem nastoupil tady, tak musím 

říct, že ten člověk tady furt je, ale na rozdíl od všech mých předchůdců neškodí. Což 

si myslím, že je vynikající fyzickej výsledek.“ 

16. Kdo cíleně pracuje s vizí? „No měl by asi ředitel, měl by asi ředitel podle mýho 

názoru. Pro učitele by ta vize měla být nějak nastavena, měli by ji sdílet, měli by 

s ní souznít, ale aby chudáci v tom prosekávání toho porostu ještě koukali nahoru 

na stromy a lezli na stromy? To je moje povinnost, moje odpovědnost.“ A 

využíváte vizi třeba cíleně pro reklamu školy?... některé školy to tak dělají, 

některé školy mají vlastně vizi nastavenou tak, že chtějí být tou nejlepší, tou 

kulturní organizací a mít ty výsledky… „No,  já jsem v tomhle trošku ostražitej 

jo a řeknu Vám proč. Protože jednak mi prolezlo rukou x školních vzdělávacích 

programů, když se dělala reforma jo. A musím říct, že zrovna v těch otázkách těch 

vizí jo, jsem byl trochu zklamanej, protože to byly strašný bláboly. A hlavně to byly 

takový ty prázdný věty toho typu budeme institucí, která bude rozvíjet v dětech 

smysl pro krásno a toto budeme rozšiřovat nejenom v našem městě, ale i na celém 

světě a nejlépe do vesmíru. Prostě bláboly jo. A myslím si, že dokonce i jakoby, i ti 

samotní tvůrci by si tu svoji vizi nějak konkrétně nedokázali zdůvodnit. Takže proto 

říkám, že je strašně důležitá Vaše práce jo, protože já si myslím, že v těch vizích 

jsou velký rezervy u těch českých ředitelů a že to je velmi takový, buď je to plitký a 

nekonkrétní a já tomu říkám tak zvané krasověty. Jsou to krasověty, kterejma 

neublížíte, nikoho nenadchnete ale taky si nikdo za tím nic konkrétního nepředstaví. 

Nebo v lepším případě to jsou věty, které jsou proto krasověty, aby byly použity 

k PR, jo. Ale obě varianty jsou podle mě špatně, protože jsou směrem ven, nejsou 

směrem dovnitř. A vize má být směrem dovnitř a jestli já musím použít vizi na to, 

abych dělal PR, tak to je vlastně špatně. Já dokonce si dovedu představit mít vizi, se 

kterou skoro nemůžete na veřejnost. Já teď to hrotím schválně jo, tak by k tomu 

měli přistupovat. Já si dovedu představit, že škola bude instituce, která jako jediná 

bude mít vizi, která bude v rozporu se společností. Takže já si myslím, že ta vize by 

neměla být používána pro PR a dokonce by mohla…teď to hodně vyhrotím, že by 

jednou dokonce mohla být i jakoby protipólem, proti tomu, co v té společnosti 

začne frčet. To si myslím, že ty umělecký školy na to mají lepší čuch než jiný typy 
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škol a oni by mohly vlastně dávat takovou jakoby i zpětnou vazbu tý společnosti, 

jako tak tudy to nevede. A děti tohle nedělejte, to není dobrý.“   

17. Uveďte tři klíčová slova ve vztahu k vizi školy. „Tři jo. Nevím jestli dám tři, ale 

možná bych dal jedno, ale o to silnější a to je slovo důvěra. Protože můžete mít 

jakýkoliv představy, můžete cokoliv, ale když nemáte důvěru… Ta důvěra je slovo, 

který obsahuje úplně všechno, je to důvěra mezi lidmi, ale je to i Vaše důvěra k vizi, 

kterou Vy dáváte, to znamená musíte si věřit. V tom je sebevědomí, v tom jsou 

všechny ty věci. Důvěra si myslím, že to je slovo, který je naprosto zásadní. Takže 

já bych řekl, že to slovo, které je v podtextu té vize, je slovo důvěra.“ 
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9.6 Příloha 6 

Rozhovor B3 ředitelka pilotní ZUŠ  
Rozhovor konaný dne 20. 1. 2017 

1. Máte vytvořenou vizi školy? „Ano, máme“ 

2. Jaký byl impulz, důvod k tvorbě vize školy? „Zastávám názor, že by škola měla 

mít svoji vizi pro svoji práci. Důvodem byl fakt, že vize je součástí dokumentu 

ŠVP.“ 

3. Kdo konkrétně tvořil vizi - ředitel školy, zástupce, vedoucí oborů či jiní 

vedoucí pracovníci nebo celý pedagogický tým?  „Byla to taková kombinace. 

Vizi školy tvořilo hlavně vedení školy, tedy ředitel a  umělecká rada. Vytvořený 

základ vize se potom dále připomínkoval na schůzkách oborů a jednotlivých 

odděleních.“  

4. Bylo potřeba pracovníky k tvorbě vize motivovat? Jakým způsobem? Který 

byl nejvíce efektivní? „To víte, že ano, motivace probíhala hlavně tím, že se 

učitelům vše vysvětlovalo, tvorba švp a jeho součástí. Pokud tomu učitelé rozumí, 

chtějí tvořit a být součástí, pokud tomu nerozumí, distancují se.“  

5. Co bylo největším přínosem na tvorbě vize samotnými pedagogy? „No hlavně, 

že si to všichni uvědomili a hovořili o tom, diskutovali. Takže porozumění, 

naslouchání si a spolupráce a hlavně tedy ta znalost a jistota, že rozumí tomu, o co 

se jedná, že chápou význam vize. Tím pádem se pro ní dokáží více nadchnout a 

snáze za ní jdou.“ 

6. Byla vize tvořena v souladu s osobní vizí?  „S osobní vizí ředitele určitě ano, 

s osobní vizí pedagogů… snad ano. Měli prostor o tom diskutovat, ale, že by se 

vize kvůli osobní vizi pedagoga nějak výrazně měnila, tak to ne. Vlastně jsem ani 

nijak nesledovala, jestli se ve vizi školy učitelé i osobnostně našli. Chápou ji, 

uvědomují si ji, tak jsou s ní pravděpodobně i v souladu. Kdyby ne asi by tu 

nechtěli učit, pokud by s ní byli ve výrazném rozporu.“ 
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7. Co bylo prvním krokem v tvorbě vize? „No tak nějak jsme potřebovali vědět, kde 

jsme…opět se zase jakoby najít. Takže jsme používali klasické metody swotky 

školy, swotky oborů a oddělení, dotazníky žákům a rodičům.“ 

8. Shledali jste nějaké obtížnosti na analýze současného stavu školy? Jak jste se s 

nimi vyrovnali? „No nějaké výrazné obtížnosti si myslím nás nepotkali, ale bylo 

to náročné, hlavně teda to vyhodnocování. Veškeré výsledky a vlastně i celé 

přípravy zpracovalo a vyhodnocovalo pouze vedení… já a zástupkyně.“ 

9. Jakých zásad bylo dodržováno při tvorbě vize školy? „J. P. Kotter doporučuje, 

aby vize byla snadno představitelná, adresně přitažlivá, uskutečnitelná, jasně 

zaměřená, pružná a srozumitelná.“ (Vodáčkovi, 2013, s. 188) Která zásada byla 

nejobtížněji naplnitelná?  Proč tomu, tak bylo? „Jé… tak to Vám nepovím, 

vůbec jsme nějaké obecné zásady neřešili, Je pravda, že jsme využívali manuálu 

k tvorbě ŠVP, to ano a konkrétní zásady pro tvorbu vize ne. Měli jsme vlastní 

zásadu, podmínku…hlavně se snažit o konkrétní body, ne nějaký filozofický 

rozbory. Naše zásada tedy vlastně byla srozumitelnost pro všechny. Museli jsme si 

to připomínat, protože takzvaná lidová tvořivost je nebezpečná a všudypřítomná, 

ale možná tím, jak jsme vedení nastavili základ, tak už potom nebyl moc prostor to 

znesrozumitelňovat. A také jsme se ještě soustředili hlavně na to, co opravdu 

děláme a můžeme realizovat. Nestavili jsme vzdušné zámky.“ 

10. Znáte doporučení P. Ludwiga „Doporučení, která vám pomohou zvýšit šanci, 

že vize bude dlouhodobě fungovat: fyzické zpracování vize, emoční odezva 

vize, zaměření na činnosti nikoliv na cíle, zapojení činností ega-2.0, vyváženost 

a propojenost součástí, doplnění vize kotvítky.“ (Ludwig, 2013, s. 86, 87) „Ne, 

neznám.“ 

11. Je vize školy viditelná a jak ji sdílíte? „Vizi a vlastně celý dokument švp máme 

pro naši i širokou veřejnost přístupnou na našich webovkách. Je to přístupné všem, 

koho to zajímá. No jak ji sdílíme… prostě o tom mluvíme, občas si připomínáme na 

poradách, proč vše děláme, co je cílem a co je smyslem. Naše vize jsou konkrétní a 

průběžně realizované.“ 
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12. Kdo prosazuje vizi školy, kdo je jejím lídrem? „Vedení, takže já a paní 

zástupkyně. Ale samozřejmě jsme rádi, když se občas z řad pedagogů ozve, jakože 

pojďme to udělat takhle, vždyť jsme si řekli, že tohle je naším cílem…ale je fakt, že 

většinou se takhle ozvou členové umělecké rady nebo vedoucí oboru nebo 

oddělení, takže jsme zpátky u vedení,… ale tedy širšího.“ 

13. Jaké strategie volíte k naplnění vize školy? „Prostřednictvím 3  kompetencí 

prostřednictví výchovně vzdělávacích strategií.“ 

14. Jak naplňují vizi školy pedagogové? Jakým způsobem jsou motivováni? 

„Myslím, že je motivuje hlavně vědomí toho, že to vše dává smysl, že to má smysl 

pro práci školy. Jsou si vědomi toho, že musí být nějaký program, cíl, vize. Věřím, 

že to vzali za své. A asi je ještě motivující ta splnitelnost, naše vize je 

realizovatelná a lze snadno kontrolovat.“ 

15. Aktualizujete vizi školy, jak často s ní pracujete? „Těch bodů je několik, 

všechny se nerealizují každý den. Aktualizace vize, přemýšlím, zda je vůbec 

potřeba, když je pro školu dobře stanovená a přijatá… My ji tedy zatím 

neaktualizujeme.“ 

16. Jaký efekt má podle Vás vize školy v rozvoji školy? Jakou váhu jí v tomto 

ohledu připisujete? „No tak samozřejmě že, plnění vize určitě napomáhá k 

rozvoji školy. Realizujeme projekty, zviditelňujeme se. Jdeme cestou za vytyčeným 

cílem, nebo spíš ideálním stavem. Takže vize je pro rozvoj školy potřeba, ale 

nezapomínejme hlavně na tu samotnou práci pro vizi.“ 

17. Co je díky stanovení vize školy u Vás v organizaci lepší nebo v čem spatřujete 

konkrétní rozvoj školy? „Řekla bych, že spolupráce oborů. Máme zájem o bývalé 

žáky, pořádáme s nimi besedy a koncerty. Dále bych řekla, že se díky vizi zlepšilo 

sebevzdělávání pedagogů, takže se ve výuce učitelé nebojí pracovat s novými 

metodami a formami, využíváme nové technologie a programy. Učitelé jsou 

informovaní, získali nové dovednosti, které pro ně nejsou strašákem.“ 

18. Kdo a jakým způsobem cíleně pracuje s vizí školy pro rozvoj školy? „To je 

opět to širší vedení, já a zástupkyně, vedoucí oborů a oddělení, umělecká rada a 
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jak? Zkrátka spolu o jednotlivých bodech naší vize diskutujeme, hodnotíme jejich 

realizaci a vše co s tím souvisí. Ostatní pedagogové jsou potom seznámeni s tím, 

pokud nám z diskuzí vyplynou nějaké důležité závěry.“ 

19. Uveďte tři klíčová slova ve vztahu k vizi školy. „Srozumitelnost, potom reálnost 

a samozřejmě smysluplnost.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




