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Stabilita kolektivu 

jako jedna z priorit úspěšného vedení organizace 

 

 

Shrnutí bakalářské práce 

 

  Bakalářská práce na téma Stabilita kolektivu jako jedna z priorit 

úspěšného vedení organizace se zabývá důsledky nestálosti kolektivu, 

kolektivními vztahy, podmínkami pro vznik pracovních kolektivů a jejich 

podporováním nejen ze strany vedoucího pracovníka. 

  Do teoretické části této práce byly z odborné literatury vybrány 

a definovány některé termíny a teoretické teze, týkající se dané problematiky. 

Vstupy do praktické části byly získány od skupiny ředitelek, ředitelů, jejich 

zástupců i ostatních pracovníků škol. 

 

  Cílem této práce je na základě poznatků z odborné literatury poukázat 

na potřebu uceleného kolektivu pro kvalitu a celkový rozvoj školy a s tím 

související běžné organizační záležitosti, stanovení priority managementu 

vytvářet a podporovat vznik pracovních týmů a tyto týmy udržovat. 
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Stability of team 

as a one of the priority of succesful establishment´s management 

 

Recap of Bachelor´s work 

 

Bachelor work themed Stabiliy of team as a one of  the priority of succesful 

management, deal with consequence and force of team´s inconstancy, team´s 

relations, conditions for creation working group and their supporting not only at the 

hands of manager. 

 

For theoretical part of this work were choosen and defined some terms and 

theoretical theses, conserning this problems. Enter in practical part was obtained 

from the group of managers and their assistants and other school staff. 

 

Target of this work is refer to need of compact team for: total development of 

school which consist of common organozation´s matters, setting priority of 

management, which create and supporting rise of working team. 
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personnel management 
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Úvod 

 

 Existují různé žebříčky úspěšnosti. Některé jsou založeny na názorech 

odborníků a prezentují jejich subjektivní názory, jiné se opírají o průzkumy přímo 

ve firmách a další tyto dvě metody kombinují. Řídící pracovník je přímo či nepřímo 

odpovědný společnosti, v níž žije a pracuje, zaměstnancům, jejichž práci řídí 

a hodnotí.  

Základním východiskem společnosti, jejích manažerů i zaměstnanců 

je odpovědnost nejen vůči tomu, co se děje v zařízení, ale i v jejím okolí. Z toho 

jednoznačně vyplývá, že firma sází především na kvalitu svých lidí. 

Úspěšnost zařízení pod vedením dobrého manažera se staví na základech 

správné firemní kultury, umožňuje dávat dohromady lidi vyznávající shodné nebo 

velmi blízké hodnoty. Tím roste vnitřní síla organizace. Odráží se to například 

i na  stabilitě kolektivu pracovníků. Je-li kolektiv již delší dobu stabilizovaný 

a  odejde-li z nejrůznějších důvodů zaměstnanec, jenž měl určitý potenciál, se kterým 

se počítalo, může vzniknout v daném zařízení vážný problém; ztráta dlouho 

vytvářené image, mění se celkový pohled na školu, přetvářejí se vnitřní podmínky 

a  celkové klima  

i kultura. Vedení školy pak hledá nejrůznější cesty a možnosti, jak co nejrychleji 

překonat tuto krizi a navázat již na osvědčené metody práce. 

Důležité je, aby vedoucí pracovníci měli dostatek času na své zaměstnance 

a mohli je vést a odborně řídit. Proto je dobré, když si manažer zorganizuje svůj čas 

tak, aby se mohl pravidelně věnovat zaměstnancům. Může se stát, že i jindy velmi 

úspěšný pracovník nemusí mít zrovna svůj den a potřebuje vhodným slovem 

povzbudit, motivovat k další činnosti. 

Téma k této práci jsem si vybrala na základě vlastních zkušeností, kdy jsem 

se po dva roky potýkala s problémem nepříliš stabilního kolektivu, hledání vlastní 

identity kolektivu, získávání pracovníků, kteří by měli splňovat ta správná kriteria 

a  jakoby se nápadně podobat vzorům svých předchůdců. Práce je to vskutku nelehká, 
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ale každé úsilí dojde časem k dobrým výsledkům. Současný stav mého zařízení se již 

začíná stabilizovat. 

V následujících kapitolách literární rešerše budou na základě rozboru 

poznatků z literatury rozebrána teoretická východiska dané problematiky, hlavně 

v oblasti personálního managementu, vytváření pracovních týmů a motivačního 

klimatu. Samostatná kapitola bude věnována oblasti stability kolektivu. Empirický 

výzkum se opírá o názory a zkušenosti z praxe ředitelů základních a mateřských škol. 

 

Cílem této práce je poukázat na potřebu uceleného kolektivu pro kvalitu 

a  celkový rozvoj školy a s tím související běžné organizační záležitosti a personální 

rozvoj, stanovení priority managementu vytvářet a podporovat vznik pracovních 

týmů a tyto týmy udržovat, vyzvednout pocit sounáležitosti zaměstnanců k dané 

instituci, vliv stability na utváření celkové image, kultury školy a vnitřních podmínek, 

poukázat na rozdílnost podmínek pro vznik i udržení stabilních týmů malotřídních 

a  vícetřídních škol, na často využívané možnosti správné motivace k udržení 

stabilního kolektivu, na účinnost stability kolektivu při tvorbě ŠVP a po vyhodnocení 

dotazníkového šetření potvrdit nebo vyvrátit formulované hypotézy týkající 

se daného tématu. 
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1. Problematika vzniku pracovních kolektivů - pracovní týmy 

 

Neexistuje jedinec jako ideální pracovník, ale může existovat dokonalý tým. J. Adizes 

 

Jednou z priorit vedení školy je podporovat vytváření podmínek pro pracovní  

týmy na základě předem stanovených pravidel pro výběr lidí v organizaci a uplatnění 

vhodných rolí v týmu. Ředitel školy se proto musí umět dobře orientovat v dané 

problematice a své znalosti správně používat. Tato kapitola se bude zabývat právě 

teorií z oblasti vedení lidí, týmové práce a částečně i oblastí personálního rozvoje, 

který je nedílnou součástí odbornosti manažera při sestavování stabilních a kvalitních 

pracovních kolektivů. 

 

1.1. Definice týmu 

 

 týmem rozumíme nejlépe tři a více jedinců, kteří jsou ve vzájemné 

interakci a mají pocit společné identity, společného vědomí „my“, 

 všichni se snaží dosáhnout stejného cíle, 

 dodržují většinou nepsané normy či pravidla, podle kterých 

dobrovolně a z vlastní vůle pracují. 
(7)

 

Jinými slovy řečeno – tým je malá pracovní skupina lidí, členěná podle funkcí, 

se  společnými cíli, s intenzivními vzájemnými vztahy, s výrazným kolektivním 

duchem a se silnou soudržností mezi členy týmu. Lidé uvnitř týmu postupně 

dozrávají v harmonický celek a jsou schopni dosahovat špičkových výkonů. 

 

1.2. Formy týmu 

 

  Přesné určení formy týmu je povětšinou obsaženo v názvu týmu, což podle 

R.H. Baye se nejeví vždy jako optimální označení identity týmu. Doporučuje ve své 

knize „Účinné vedení týmů“ vytvořit klasifikaci týmových forem na základě malého  
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počtu charakteristik, které o něčem vypovídají. (např.: doba existence týmu a 

organizační identita). 
(1)

 

 

Týmy dělíme na :  

 formální – zaměřené na dosahování cílů organizace, 

 neformální – uspokojují vlastní potřeby členů, 

 na dobu určitou – časově omezené týmy, které vznikají za účelem vyřešit 

nějaký projekt. 

 na dobu neurčitou - náplní jsou výrobní nebo servisní úkoly. 
(7)

 

 

1.3. Vývojové fáze týmu 

 

 Každý tým prochází postupně určitým vývojem, nezávisle na tom, o jaký 

druh se jedná. Podle výzkumu skupin posledních desetiletí proces vývoje týmu 

probíhá ve čtyřech fázích. 

 Orientace - jde o fázi prvotního utváření, stanovení velikosti 

týmu,  poznávání se  

 Konflikt a konfrontace - dochází k otevřeným střetům názorů, upevňování 

role vedoucího týmu, vznikají první spory o použití metod, 

postupů…Na konci této fáze musí dojít k vyjasnění požadavků spojených 

s úkolem 

 Konsenzus, kooperace, kompromis - dochází k uklidnění situace v týmu, 

poznání hodnot členů týmu, stanovení pravidel hry, hledání řešení, vyhýbání 

se konfliktům 

 Integrace a růst - veškerá energie se věnuje na řešení úkolu, hledá se větší 

efektivnost, dobrá funkce týmu, všechny aktivity jsou ve službách plnění 

úkolu. Tým je na vrcholu, konají se pravidelné porady zaměřené na zpětnou 

vazbu, upravují se vztahy, nabytí sebevědomí týmu 
(1)
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1.4. Týmové role 

 

Charakterem člověka nazýváme souhrn jeho morálních návyků. Stendhal 

  

„Role v týmu je takové chování jedince v týmu, které je mu vlastní a je 

týmem přijímáno. Jde o chování člena týmu k ostatním, o jeho přístup k řešení 

problémů a o jeho typické postoje při plnění úkolů.“ 
(7) 

 

Rozdělení rolí podle R.M. Belbina (1981) 

 Konceptor – formovač  

o uplatňuje se při stanovení krátkodobých cílů, rozlišuje priority, zavádí 

určité modely či vzory do skupinového rozhodování, vytváří akce 

 Koordinátor 

o řídí cestu, kterou jde tým k dosažení cílů, rozpoznává rychle talent 

ostatních, silné a slabé stránky lidí a zajišťuje jejich efektivní využití 

 Inovátor, myslitel – plánovač 

o je velmi tvořivý, přichází s novými nápady a návrhy, podílí se 

na základní fázi projektu 

 Zdrojař – vyhledávač zdrojů 

o zajišťuje zprávy o nápadech, pokroku či zdrojích vně skupiny, získává 

informace 

 Hodnotitel 

o vhodný pro analýzu problémů, hodnocení nápadů a návrhů, 

má  schopnost kritického myšlení, odhaluje klady či nedostatky 

 Realizátor 

o spolehlivě realizuje, má dobré organizační schopnosti, smysl 

pro systematičnost 

 Humanizátor – týmový pracovník 

o velká opora týmu v oblasti udržení mezilidských vztahů, stmeluje 

kolektiv, zabraňuje konfliktům 
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 Dotahovač – kompletovač 

o Velmi soustředivý, pečlivý člověk, má smysl pro detail a pečlivost 

při dokončení akce
(7) 

 

 Nezbytným předpokladem pro správou funkci týmu je složení týmu 

na základě týmových rolí. Aby bylo dosaženo co největší úspěšnosti týmu, musí tým 

obsahovat co nejvíce rolí. Velmi často jeden člen týmu zastává i více rolí současně, 

avšak nesmí se jednat o role klíčové. Velkou roli hraje v týmu pro udržení 

mezilidských vztahů právě role humanizátora – týmaře, jehož hlavním smyslem 

je předcházet problémům a umožnit tak týmu efektivně pracovat. 

 

1.5. Pozadí týmové práce 

 

Pro fungování týmové práce je obzvláště důležité akceptování hodnot 

jednotlivých členů týmu. Nezřídka taková výměna myšlenek pomůže nalézt chyby 

v procesech, které dlouhou dobu brzdily vývoj připravovaného projektu. Potom 

například zvýšení kvality nemusí být vždy spojeno s vyššími náklady na čas 

a finance. Ředitel školy by měl v takovéto situaci brát v úvahu rovnováhu mezi 

pracovním a osobním životem zaměstnanců, kteří jsou často pod nátlakem jak 

pracovního nasazení, tak podléhají mnoha vlivům osobních problémů. Jedno 

z negativ pozadí týmové práce je i působení týmu, chápaného jako skupina, která 

si v zásadě vytvoří jistý skupinový tlak, jež podporuje příslušnost k týmu a jeho 

identitu. Pokud jsou ovšem překročeny určité hranice, má tento vliv negativní dopad 

na fungování týmu i náladu jednotlivých členů. Příslušníci týmu jsou postiženi jeho 

skupinovou slepotou a tým je často veden k chybnému jednání a nakonec má 

za následek jeho ztroskotání. Skutečná týmová spolupráce vyžaduje proto 

bezprostřední interakci, společné cíle, stanovení jasných pravidel, společné hodnoty 

a přiměřený pocit sounáležitosti. Rozvoj týmu je založen na rozvoji jednotlivců a 

správném nastavení systému, který umožňuje co nejvíce využít potenciál pracovníka. 
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1.6. Podmínky pro vznik a udrţení pracovních týmů 

 

„Vše, co lze vyslovit, lze vyslovit jasně.“ L. Wittgenstein 

 

Jedním z mnoha úkolů vedoucího organizace je i vytváření takových 

podmínek pracovního prostředí, které podporuje v zásadě kvalitní a dobré mezilidské 

vztahy. Jde o optimální soulad jednotlivých aktivit a sjednocení nejvyšších 

schopností člověka, harmonicky integrovaných v celek. Proto manažer musí zastávat 

v organizaci takový postoj vůči svým podřízeným, aby působil svou přirozenou 

autoritou, uměl vysvětlit účel i postupy, dal zaměstnancům prostor ke komunikaci 

a v praxi své postupy nejprve pod odborným vedení ověřovat, povzbuzoval vhodnou 

motivací a zpětnou vazbou prověřoval svěřené úkoly. Důležitý je také moment 

naslouchání jednotlivců uvnitř skupiny mezi sebou a podporování procesu dialogu. 

Další podmínkou pro udržení týmu je ustanovení identity týmu.  

 je-li jasná identita týmu všem pracovníkům, nevede jeho jednotlivé 

členy k tendenci vyměnit ho za jiný, posiluje jeho schopnost soutěžit 

s ostatními týmy, 

 zřetelně navenek rozpoznatelný profil týmu posiluje pocit 

sounáležitosti všech jeho členů (MY - pocit). 
(6)

 

 

Velmi důležitým krokem ve fázi udržování kvalitního týmu na vysoké úrovni 

výkonnosti je dostatečná zpětná vazba a uznání, otevřenost vůči spolupracovníkům. 

Manažer musí proto mít připravena pro tým jasná pravidla ohodnocení za úspěšné 

dosažení cíle.
 (6) 

 

 

1.7. Změny ve sloţení týmu 

 

Z výše uváděné teorie vyplývá, že tým je skupina, která si uvědomuje, 

že má společný cíl, působení jednotlivých členů na sebe navazuje a vzájemně 

se doplňuje,jsou vymezené odpovědnosti a role, probíhá zde efektivní komunikace 
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a vznikající konflikty jsou včas řešeny, je dán prostor ke komunikaci a základem 

je spolupráce.Toto jsou aspekty, popisující kvalitní, již vybudovaný tým v organizaci.  

Může se však stát, že práce se nedaří, a je potřeba tým změnit nebo dojde 

ke změně odchodem některého pracovníka z organizace. Tato situace pak vyžaduje 

vynaložení dalšího úsilí a uplatnění schopností manažera a stanovení nových kroků 

a metod práce. Znamená to znovu určit cíle, jasně je definovat a doplnit nové, avšak 

vyvážené role v týmu. 

 Proto je nezbytné v takovéto situaci mít dobrou orientaci v personalistice 

a  v oblasti získávání a udržování si schopných pracovníků. 

 

2. Personalistika 

 

„ Cílem vzdělávání je připravit v mládí lidi tak, aby se pak sami vzdělávali 

po celý svůj život.“ Robert Maynard Hutchins 

 

 Dvojí role vedoucího pracovníka ve školství spočívá ve skutečnosti, 

že vykonává řídící funkci, a současně je stále vnímán jako pedagogický pracovník. 

Pro získání neformální autority, nutné pro naplnění funkce lídra, musí zvládat nejlépe 

obě role. Odborné znalosti a dovednosti, i postoje a hodnoty jako učitele nemohou 

být v rozporu s pozicí vedoucího pracovníka. 

 

2.1.Úloha manaţera v personálním řízení 

 

  Profese manažera, jenž působí v každodenním procesu coby hlavní aktér 

řízení, je vnímána jako jeden z prvních posuzovatelů v procesu rozhodování o přijetí 

pracovníka. Manažerem je v této práci myšlen i ředitel školy.Při své práci vykonává 

mnoho činností, které se vztahují nejen na vnitřní prostředí organizace, ale týkají 

se také vnějšího prostředí, ve kterém se organizace nachází. 

Jeho úkoly v personální oblasti jsou zejména: 

 vybírat své spolupracovníky, 



 16 

 podílet se na jejich rozvoji. 

 hodnotit výsledky práce, 

 vytvářet pracovní vztahy, 

 sbírat, zpracovávat a rozšiřovat informace. 
(10)

 

 

Naskýtá se otázka, co je pro manažera důležité a jaké si stanoví priority 

při řešení problému nestabilního kolektivu. Základem je podporování cíle, vedoucího 

k vytváření a udržování pracovních vztahů, zvyšování tvůrčí schopnosti pracovníků 

uvnitř týmu a upevňování těchto vztahů, hledání vhodných forem komunikace, řešení 

konfliktů, motivace, hodnocení pracovníků a odměňování. 

 

 2.2. Personální plánování 

 

 Za dílčí oblasti personálního plánování jsou považovány: 

 plánování potřeby podle momentální situace, 

 plánování vybavení personálem v objemu a struktuře podle různých aktuálně 

vytyčených hledisek ( kvalifikace…), 

 plánování bezprostředního nasazení pracovníků podle momentálních potřeb 

k jednotlivým činnostem ( účetní, provozář..). 
(11)

 

 

2.3. Základní cíle personální práce 

 

 Získávání a výběr pracovníků patří mezi klíčové strategické činnosti 

personálních pracovníků ve školství. Způsob, jakým se pracovníci získávají 

a vybírají má přitom specifické rysy, které vycházejí z povahy organizace jako 

takové. Proto je velmi důležité věnovat při výběru pracovníků dostatek času 

k zajištění souladu kvantitativní a kvalitativní potřeby zaměstnanců v organizaci.  

Manažer firmy by v takovém případě měl být na tuto činnost připraven 

a v souladu s platnými předpisy by měl zpracovat plán personálního rozvoje jako 

strategii svého budoucího jednání. 
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Strategický význam výběru pracovníků spočívá v tom, že při rozhodování 

o přijetí pracovníka je třeba posuzovat nejen to, zda a nakolik kandidát splňuje 

nároky konkrétního pracovního místa, pro které je přijímán, ale také jak je schopen 

pracovat v týmu či skupině, akceptovat hodnoty týmu a celé organizace, do jaké míry 

je flexibilní a má dostatečný potenciál, aby byl schopen přizpůsobit se změnám 

nároků pracovního místa, práce v týmu ,ve skupině nebo organizaci.Velmi důležitý 

je také potenciální přínos nového pracovníka pro výkonnost stávajících pracovníků -

nový zaměstnanec může do pracovní skupiny vnést nové znalosti, zkušenosti 

a dovednosti a inspirovat dosavadní pracovníky a podnítit je k vyššímu výkonu.
 (10)

 

 

3. Image a klima v souvislosti se vztahem k organizaci 

 

 Image a klima školy spolu úzce souvisí a obě tyto oblasti současně ovlivňují 

mezilidské vztahy, charakter vnitřního prostředí a upevňují stabilitu kolektivu. Škola 

je tvořena lidmi, její činnosti jsou zaměřeny na lidi. Posláním školy je rozvoj žáků 

a každý člověk, který je účasten ve škole s sebou přináší vlastní systém hodnot, 

norem, zkušeností a postojů.
 (12)

 

 

3.1. Faktory, ovlivňující klima školy 

 

Rozhodujícími faktory, které vytvářejí a ovlivňují klima školy jsou její 

kultura, kvalita managementu a systém mezilidských vztahů, který je dán nejen mezi 

vlastními zaměstnanci organizace, ale i působením školy navenek, jako 

je  komunikace s rodičovskou veřejností a jinými partnery školy. Příznivá atmosféra, 

pohoda a pocit volnosti spolu se vzájemnou důvěrou a úctou mezi všemi pracovníky 

je charakteristickým rysem dobrého klima v organizaci. 

Ve škole může vznikat též atmosféra zcela odlišná - nepřátelské prostředí, 

které vede k nespolupráci mezi zaměstnanci a narušení komunikace. Takto 

nepříznivé klima se odráží na kvalitě práce a hlavními oběťmi jsou samozřejmě žáci 

škol. Důsledkem je jejich demotivace ve vztahu k výuce a negativní postoj ke škole. 
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3.2. Změna klimatu  

 

Člověk bez principů a vůle se podobá korábu bez kormidla a bez kompasu. Mění 

směr při každé proměně větru. Smilek 

 

 Jestliže je situace v organizaci natolik narušena a výsledky práce mohou 

ovlivnit výchovně vzdělávací cíle školy, je nutné přistoupit k řešení změny klimatu. 

Aby ředitel mohl měnit stávající klima školy, musí je nejdříve poznat. Nejběžnější 

formou je ve školách hospitační činnost, která však nemusí vždy objektivně posoudit 

daný problém. Ředitel by měl s pracovníky vhodnou formou komunikovat, 

eventuálně využít i způsobu dotazníkového šetření, které by vedlo k získání 

co nejširšího vzorku informací o atmosféře uvnitř zařízení. 

V závěru se jedná o snahu ředitele získat a zaujmout spolupracovníky školy 

pro plnění společného cíle, motivovat je k týmovému přístupu a přitom respektovat 

individualitu pedagogického sboru tak, aby kvalita a efektivita práce vzrůstala.
 (12)

 

 

3.3. Image školy 

 

 Definice image pro vzdělávací instituci je uvedena v literatuře L. Egera 

Image školy jako „ … souhrn všech představ, poznatků a očekávání spojených 

s daným vzdělávacím subjektem, s učiteli nejen současnými ale i s bývalými, 

se studenty nejenom současnými, ale i s absolventy a jejich předpokládanými 

znalostmi.“ 

Z této definice je zřejmé, že obraz školy jako vzdělávací instituce je ve vztahu 

k veřejnosti ovlivněn všemi faktory, které na klima a image působí. Pro školu 

je důležité sledování toho, jak se na ni veřejnost dívá, jaké má o zařízení představy 

a jaké očekávání spojuje s realizací jejího vzdělávacího programu. Management 

školy musí počítat s tím, že lidé reagují na image školy a nemusí mít vždy reálnou 

představu o současném stavu v konkrétní škole.
 (4)
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 3.4. Měření image 

 

 Pro analýzu současného stavu image školy jsou doporučovány následující 

metody: 

1) měření známosti a příznivosti postojů k dané instituci 

- zjištění známosti – povědomí o škole na základě výpovědi 

veřejnosti, 

- vyjádření pocitů, postojů ke škole,  

2) sémantický diferenciál – měření polohy image instituce na základě hlavních, 

tzv. relevantních dimenzí 

- touto metodou se dotazujeme respondentů na základě cíleně 

zadaných otázek s předem stanovenými možnostmi bipolárních 

hodnocení, 

3) vícefaktorová metoda 

- porovnání image jedné školy se školami konkurenčními, 

4) multidimenzionální analytická mapa. 
(4)

 

 

3.5. Budování image  

  

 Každá organizace má svým působením na veřejnosti určitou charakteristiku, 

která se je velmi snadno proměnná. Z původně velmi dobré školy se může během 

týdne stát škola pro veřejnost zcela nepřijatelná. Rodiče mohou mít připomínky proti 

metodám pedagoga, obsahu školního programu, nízké úrovni aktivit školy a mnoho 

dalších námitek, které často nekorespondují se skutečností. Toto může být i jedním 

z důsledků změny pracovního kolektivu, kdy již vybudovaný tým přijde o některé 

ze svých členů. Velké úsilí, které škola věnovala prezentaci svých výsledků 

a celkového působení může mít za následek i dočasnou nechuť k práci a stagnaci 

pracovního nasazení jednotlivých učitelů. To, jak školu vnímá veřejnost, je často 

dlouhodobá záležitost a to i přes případné pozitivní či negativní změny. 
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Vedení školy musí nejprve znovu analyzovat slabá místa a hledat cesty 

k vybudování nové image školy. Důležité je podporování trvalého, pozitivního 

a vysoce profesionálního přístupu pracovníků školy, přirozené discipliny, slušného 

vystupování, vytváření zdravého klima školy, které je neustále ovlivňováno 

a dotvářeno vedením školy. Neopomenutelná je demonstrace odlišností školního 

vzdělávacího programu, která vychází ze zvláštností školy či mimořádných 

schopností jednotlivých pedagogů a tím se liší od nabídek konkurence. 
(12)

 

 Všichni pedagogičtí pracovníci, aniž si to někdy plně uvědomují, mají při své 

práci velkou morální odpovědnost, fungují ve společnosti i jako určitý morální vzor 

nejen pro své žáky, ale i rodičovskou veřejnost. Svými postoji, vztahy a každodenní 

prací image školy právě vytvářejí. 

 

3.6. Motivační klima a jeho vytváření 

 

„ Manažer musí zaměstnance motivovat za všech okolností.“ Curtis W. Cook 

 

 V manažerské profesi je mimo jiné s vedením spojené upevňování 

mezilidských vztahů, vytváření klima a image školy, podporování pocitu 

sounáležitosti a s ním úzce související umění motivace.  

Pojem motivace pochází z latinského slova „moevo“ - 

„hýbat“ a v psychologii vyjadřuje hybné síly chování a jeho příčiny. Motivace tedy 

vyjadřuje procesuální stránku zaměření chování na určitý cíl, k němuž patří vzbuzení 

tohoto zaměření a jeho udržování. Za motivy jsou považovány psychické příčiny či 

důvody lidského chování, které působí jako vnitřní pohnutka ke správnému jednání. 

V motivu lze spatřovat hybnou sílu, podnět, který dodává organismu energii. 

Motivace tvoří celek s veškerými pohnutkami, snahami a konáním člověka, 

které ho přivádí k určité činnosti. Jedná se o proces individuální, proto je při práci 

manažera velice obtížné poznat, co pracovníky motivuje. 

 Velký vliv na pracovníky má i zcela nehmotný stimul pochvaly. Obecně 

nejvíce motivují projevy uznání, úcta, poskytnutí odpovědnosti a zábava. Manažeři 



 21 

si musí uvědomit, že jejich pracovníci jsou na hodnocení úzce závislí a velmi si cení 

pochvaly za dobře vykonanou práci. Pochvala má být využívána pouze tehdy, 

existuje-li k ní pádné odůvodnění a v situacích, kdy je myšlena upřímně. Měla by 

sloužit k vyjádření důvěry a k povzbuzení při vykonávání nových úkolů. Její použití 

by mělo být spontánní.  

 Právě přítomnost důvěryhodného prostředí a upřímného jednání mezi 

spolupracovníky je důležitým prvkem motivačního klimatu při udržování stability 

kolektivu. 

Otázky, které by si měl manažer v této souvislosti pokládat a hledat na ně 

odpověď jsou následující: 

 

1. Mají členové kolektivu skutečný zájem na jeho existenci? 

2. Cítí se jednotlivci v kolektivu dobře? 

3. Považují úspěchy kolektivu za svoje vlastní a jeho nezdary za svoje osobní 

prohry? 

4. Mají jednotlivci v osobních konfliktních situacích důvěru ke kolektivu a čekají, 

že je podpoří? 

5. Uznává jednotlivý pracovník úlohy kolektivu za důležité a i pro něho osobně 

za významné? 

6. Má pracovník úmysl opustit kolektiv?
 (11)

  

 

Manažer musí mít snahu o podporování pozitivních vztahů uvnitř kolektivu, 

prosazovat přirozenou autoritu se vzájemnou důvěrou členů uvnitř kolektivu, 

netolerovat možnost soupeřících autorit, rivalitu s velmi rozdílnými názory. Je třeba 

zamezovat izolaci jednotlivých členů kolektivu, která by vedla k pocitu 

méněcennosti, nespokojenosti a ztrátě zájmu o soužití s ostatními. Motivační umění 

manažera předpokládá, že dovede především sjednocovat zájmy motivovaných 

pracovníků s cíli organizace. Pokud se nedaří dodržovat tyto obecně platné zásady, 

dochází často ke změnám v pracovním kolektivu a narušení stabilního prostředí. 

 



 22 

4. Cesta ke stabilitě kolektivu jako součást budování úspěšné firmy 

 

 Definice stability se dá jinými slovy vyjádřit jako schopnost nacházet 

rovnováhu ve změněných podmínkách a její zajišťování spočívá ve schopnosti 

hledání této rovnováhy  

 

4.1. Vitalita firmy 

 

 Podle J. Plamínka v knize Vedení lidí, týmů a firem je postavena stabilita 

v pyramidě vitality jako důležitý bod budování úspěšné firmy. V prvních krocích 

je uvědomění si užitečnosti a efektivity organizace, znát smysl a potřebu vlastního 

produktu, hospodárné využívání zdrojů. Tyto dva vitální znaky – užitečnost 

a efektivita dostávají firmu do rovnováhy. Aby nebyla rovnováha labilní, je potřeba 

vybudovat funkční systém zpětných vazeb, které se o stabilitu zaslouží. V této fázi 

vývoje organizace je nutné začít individuálně věnovat jednotlivým zaměstnancům 

a postupně je zapojovat do monitoringu a řízení firemních dějů. Firma se tak stává 

dynamickou a je zapotřebí mít stále na mysli zda dokáže řídit změny a ovlivňovat 

vývoj. 
(8) 

 

4.2. Pyramida vitality 

 

 

DYNAMIKA 

 

 

 

STABILITA 
 

 

EFEKTIVITA 
 

 

 

UŢITEČNOST 
 

            

 

4 

 

3 
 

 

 

2 

 

1 
 



 23 

4.3. Vitální znaky 

 

 Při posuzování vitality skupiny je tedy nutné si uvědomit tyto čtyři vitální 

znaky, které ovlivňují vývoj skupiny: 

1. uţitečnost – dosahování potřebných výsledků, plnění cíle 

K zajištění užitečnosti je proto důležité znát základní otázky, které definují 

subjekty, potřeby, produkty. 

 

Pro ředitele školy je uvědomění si užitečnosti prioritní záležitostí, neboť 

subjektem se stává společnost, občané, žáci, kterým škola poskytuje základní 

vzdělání coby potřebu a záleží na odbornosti a kvalitě managementu školy jaké 

metody si na cestě k naplňování potřeb ve svých specifických podmínkách zvolí. 

 

2. efektivita – dosahování výsledků optimálními procesy 

 Jde o tzv. účelné využívání zdrojů, v případě školské praxe se jedná o práci 

s lidskými zdroji a využití lidského potencionálu. Jako užitečný důsledek vyjasnění 

procesů se také vytváří účelná struktura firmy, stanovení dobré organizovanosti 

při řízení firemních procesů, kdy a které zdroje v konkrétních procesech použít. 

Pro oblast řízení pedagogického procesu platí využití vlastností, postojů a schopností 

lidí užitečných právě ve školské praxi. 
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3. stabilita – schopnost se vyvíjet bez ztráty soudržnosti a vytvářet 

vnitřní rovnováhu v měnícím se prostředí 

 

V případě příznivého působení prvních dvou vitálních znaků se organizace 

dostává do rovnovážného stavu a pokud se podmínky uvnitř i vně organizace nemění, 

je stabilita zárukou úspěchu. Proto je zřejmé, že management se musí zajímat v prvé 

řadě o kvalitu a zajištění podmínek prostředí, do kterého jsou procesy zasazeny, dále 

pak o kvalitu mezilidských vztahů, a to jak uvnitř tak i mimo prostředí školy, čímž 

máme na mysli nejen žáky a rodičovskou veřejnost, ale i působnost v obci, 

spolupráci s jinými subjekty škol.  

Hlavním předpokladem pro stabilizaci je tudíž vytvoření prostředí důvěry 

a spolupráce, umožnit reagovat na nejrůznější změny podmínek a nalézat vnitřní 

rovnováhu i v podmínkách již působících změn. 

 

Pro dosažení stability platí dvě nezbytné podmínky: 

a. cyklické řízení, tzv. tvrdá podmínka, kdy je potřeba vnášet do firmy 

prvek učení z vlastních výsledků. Tímto způsobem se rozvíjí tolik 

důležitý systém zpětné vazby. 

b. podpora lidí, tzv. měkká podmínka, kdy jde především o pochopení 

a snahu ze strany lidí. 

 

Teprve souhra obou těchto klíčových faktorů může vyústit ve skutečnou 

stabilitu firmy.  

Aby mohl být systém zpětné vazby účinný, je potřeba do řízení zavést 

stanovování cílů a cest, monitorování výsledků, což znamená v praxi určit, čeho a jak 

chceme dosáhnout, v jakém časovém období, jaká byla úspěšnost. 
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Systém cyklického řízení 
(8)

 

 

 

 

4. dynamika – vnitřní schopnost se vyvíjet, pozitivně se měnit 

Skutečný úspěch firmy závisí nejen na stabilitě, ale i na schopnosti předvídat 

změny, kontrolovat a dokonce svým působením změny vyvolávat. J. Plamínek ve své 

knize Synergický management hovoří o kontrolované dynamice, jako o další důležité 

podmínce skutečného úspěchu. Jde zde převážně o systém „učení se ze svého učení“, 

kdy předmětem zájmu je poučení ze zpětných vazeb. Takto dynamika umožňuje 

vývoj prostřednictvím učení a to hlavně v oblasti práce s lidskými zdroji.
 (14)

 

Podmínkami dynamiky je tedy schopnost předvídat změny a ovlivňovat vývoj 

podmínek – tzv. dopředné vazby společně s aktivitou lidí.  

Tímto je postavena pyramida vitality firmy a zbývá ji jen udržovat a postupně 

rozvíjet. 

 

4.4. Práce s lidskými zdroji při vytváření stability 

 

 Z dříve popsaných výkladů můžeme pozorovat souvislost mezi vytvářením 

pyramidy vitality a motivací lidí, kdy hlavními úkoly managementu je péče o své 
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pracovníky a vytváření podnětného prostředí za účelem udržení stabilního týmu 

ve firmách. Formy působení na lidi je však nutno diferencovat, vzhledem 

k přítomnosti některých vnějších stimulů či vnitřních motivů každého člověka. Lidé 

jsou z hlediska motivace odlišní. Někdo je zaměřen více na výsledky a cíle, jiný 

se zabývá více procesy a lidmi, další spíše buduje jistou stabilitu, jiný provokuje 

dynamiku. Znamená to, že lidé jsou různě motivačně založení.
 (8)

 

 Pro správné stanovení postupu při péči o lidské zdroje si ředitel školy musí 

nejprve vytvořit požadavky na lidské zdroje, určit, v jakém pořadí s nimi bude 

pracovat a nakonec jak skutečně bude tyto požadavky naplňovat. Postup je obdobný, 

jako u stavby pyramidy vitality.  

Člověk je nositelem lidských zdrojů. Co vlastně mohou lidé pro svou firmu 

nabídnout? Jsou to především : 

 schopnosti – co člověk zná (znalosti) a umí (dovednosti), 

 postoje – čemu člověk věří (názory) a co chce (motivy), 

 vlastnosti – jaký člověk je. 

Schopnosti a postoje, které člověk má nebo vyznává je takový lidský 

potenciál, který je pro práci v týmu velmi důležitým prvkem. Vzájemně se prolínají 

a doplňují a jsou do jisté míry ovlivnitelné či změnitelné působením nejrůznějších 

faktorů. Na druhou stranu vlastnosti jsou zdrojem neměnitelným a neovlivnitelným. 

Jedná se o rysy osobnosti člověka, úzce spojené s jeho biologickou a psychologickou 

podstatou. Vlastnosti jsou proto na prvním místě při stanovování požadavků 

na lidské zdroje při výběru uchazečů pro určitou pozici. Při práci s lidmi se vyplatí 

akceptovat jednotlivé osobní vlastnosti člověka a díky tomu lépe chápat, předvídat 

a ovlivňovat chování jejich nositele. 

Ve školské praxi to znamená dobrou znalost a orientaci v již dříve zmiňované 

kapitole o pracovních kolektivech, základech personalistiky a vlivu klima a image 

školy. Ředitel školy může postupně delegovat pravomoci, určovat úkoly jednotlivým 

zaměstnancům podle jejich schopností a dovedností, smyslu pro odpovědnost. 

Vhodná je detailní příprava zpracování plánu personálního rozvoje a ujasnění 

si  pravidel práce s lidskými zdroji. 
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5. Cíl a metodika práce 

 

 V literární rešerši bakalářské práce byly definovány některé termíny 

a teoretické teze, týkající se problematiky managementu, některých znalostí 

a dovedností manažerů – ředitelů v oblasti řízení jak pedagogického procesu, tak 

řízení celé organizace.  

Dodržování zásad úspěšného vedení lidí je jistě velmi složité pro každého 

manažera. Jak tuto dovednost zvládají ředitelé školských zařízení a to ředitelky 

mateřských škol, ředitelé škol základních a středních pomohou částečně poodhalit 

výsledky empirického výzkumu v praktické části této práce. 

 Metodou pro empirický výzkum bylo dotazníkové šetření a následné 

statistické zpracování výsledků, při pilotní sondě také individuální rozhovory. 

Technika dotazníků byla volena záměrně pro posouzení dané problematiky na širším 

vzorku mateřských, základních a středních škol i mimo region hlavního města. 

 Cílem práce je na základě poznatků z odborné literatury poukázat 

na náročnost práce ředitelů škol při uplatňování znalostí manažerských dovedností, 

nutnost aplikace těchto dovedností do praxe. Po vyhodnocení dotazníkového šetření 

potvrdit nebo vyvrátit formulované hypotézy. 

 

6. Formulace hypotéz pro výzkumnou sondu 

 

H1 vztah zaměstnanců školy k sounáležitosti dané instituce a vliv působení 

jednotného kolektivu na image a klima školy je silnější u pedagogických 

pracovníků škol nižšího stupně, nežli u škol stupně vyššího 

 

H2 rozdílnost a náročnost podmínek pro vznik i udržení stabilních týmů si 

uvědomují více ředitelé malotřídních škol než ředitelé škol vícetřídních 
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H3 ředitelé škol, kteří studují školský management si více uvědomují nutnost 

systematické práce při vytváření pracovních týmů a využití možnosti 

motivačních faktorů nežli ostatní ředitelé 

 

H4 čím častěji se mění struktura pracovního kolektivu, tím hůře se vytváří školní 

program a filozofie školy  

 

7. Metodologie výzkumu – dotazníkové šetření 

 

7.1. Pilotní výzkum 

 

  Účelem pilotní sondy bylo zjistit a odstranit případné nedostatky vytvořených 

dotazníků a srozumitelnosti otázek. Některé otázky byly použity z materiálů 

L.Eegera, D.Egerové – Image školy
(4)

 a J.Stýbla Personální management
(11)

 Pilotáž 

byla provedena v průběhu měsíce prosince a ledna na třech mateřských školách 

a dvou základních školách,z nichž celkem tři ředitelé studují obor Školský 

management na PF UK .Při rozhovorech bylo patrné, že ředitelé, studující školský 

management si více uvědomují nutnost systematické práce při vytváření pracovních 

týmů a snadněji se orientují v dané problematice. 

Na základě provedené pilotní sondy byly některé otázky dotazníku: 

 přeformulovány – č.1, č.14 

 zvolena jiná škála odpovědí – č.2, č. 14 

 vynechány – č.21 

 

7.2. Vlastní výzkumná sonda 

 

 Do vlastního výzkumu bylo zapojeno celkem 90 respondentů. 

Vráceno bylo 72 dotazníků, z toho 28 mateřských škol, 26 škol základních 

a 16 škol středních. Z daného počtu navrácených dotazníků celkem 29 ředitelů 

či zástupců studuje školský management nebo jsou jejími absolventy. Dotazníky též 
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obdrželi učitelé a ostatní zaměstnanci škol. Z uvedených čísel vyplývá, že se 

navrátilo 64,8% vyplněných dotazníků. 

 Vzhledem k tomu, že 2 dotazníky nebyly kompletně vyplněny, nezařadila 

jsem je do celkového zpracování a použila jsem tedy jen 70 dotazníků, což je 63% 

z celkového množství. 

 

7.2.1. Analýza respondentů 

Druhy škol

MŠ 28

ZŠ 26

SŠ 16

MŠ ZŠ SŠ

 

 

Z identifikačních údajů vyplývá, že do výzkumu bylo zapojeno nejvíce škol 

mateřských, v počtu 28, základních škol 26 a nejnižší počet byl u škol středních – 16. 

Vzhledem k tomu, že poměr dotazníků škol samostatných a sloučených byl 

z celkového počtu všech odevzdaných dotazníků 63 : 7, rozhodla jsem se 

nezpracovávat odpovědi sloučených škol do samostatné kategorie, ale zahrnout 

odpovědi do celkového zpracování. 



 30 

Velikost školy

malotřídní  16

vícetřídní 54

malotřídní vícetřídní

 

 Kriterium pro hodnocení velikosti škol bylo stanoveno na malotřídní 

a vícetřídní školy podle počtu tříd. Mezi malotřídní školy jsem zahrnula většinu škol 

mateřských s počtem tříd 1 - 3, některé základní školy s počtem 4 - 9 a školy 

speciální. Procentuální poměr škol malotřídních k vícetřídním je 23% : 77%. 

 

Právní subjektivita škol

5

65

3-4 roky 5 a více let

 

V právní subjektivitě je 5 škol v rozmezí 3 - 4 roky a 65 škol více nežli 5 let. 
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Věk respondentů

0 8

36

22

4

20-30 31-40 41-50 51-60 60- avíce

 

Věkové složení je následující: z dotazovaných není ani jeden respondent 

ve  věku do 30 let, 8 je ve věku od 31 - 40 let, 36 lidí je ve věku 41 – 50 let, což 

je nejširší vzorek dotazovaných a 22 osob je v rozmezí 51 - 60 let. Nejnižší počet 

dotazovaných je ve věku nad 60 let a to v počtu 4. 

Pracovní zařazení dotazovaných

43
8

11

8

ředitelé zástupce ředitele učitel ostatní

 

Ve funkci ředitele je největší počet respondentů 43, zástupců ředitele 8, 

učitelů odpovědělo rovněž 8 a z ostatních zaměstnanců školy odpovídalo celkem 11. 
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Délka pedagogické praxe dotazovaných

0 7

22

29

do 5 let 5- 9 let 10-14 let 15 a více let

 

Oblast délky pedagogické praxe byla vyhodnocena takto: do 5 let nebyl ani 

jeden respondent, v rozmezí 5 - 9 odpovídalo 7 osob, praxi v rozsahu 10-14 let 

dosáhlo 22 lidí a nejvíce bylo dotazovaných s pedagogickou praxí delší než 15 let 

v počtu 29. Do celkového počtu nejsou z pochopitelných důvodů zařazeni 

nepedagogičtí pracovníci. 

Ukončené vzdělání dotazovyných

0
18

2
644

ZŠ SŠ VOŠ Bc Mgr

 Ve zkoumaném vzorku má 44 dotazovaných magisterské či jiné 

vysokoškolské vzdělání, 18 dosáhlo nejvýše středoškolské vzdělání, 6 osob je 

vzdělání bakalářského a 2 z celého počtu jsou absolventi vyšší odborné školy. 
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Absolventi studia Školský management na PF UK

29

41

ano ne

 

Z celkového počtu oslovených je 29 respondentů, kteří jsou absolventi nebo 

v současné době studují obor Školský management na PF UK Praha. 
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7.2.3. Interpretace získaných poznatků 

 

1 Jedním z důleţitých stupňů hodnocení image školy je měření známosti 

a příznivosti k dané instituci, jinými slovy, jak veřejnost zná a vidí školu 

Je podle Vašeho mínění působení jednotného a stálého kolektivu dobrou 

vizitkou ?  

 

Pro hodnocení byly zvoleny tři varianty.  

A - rozbor všech dotazovaných, 

B - rozbor dle druhů škol, 

C - rozdělení na absolventy či studující ŠM a ostatní. 

 

Varianta A

0

20

40

60

80

100

%

% 80 1,43 18,57

ano ne nevím

 

Z počtu všech 70 dotazovaných hodnotí tuto otázku takto: 

80 % kladně tj. 56 osob, 1,43 % záporně, tj. 1, a 13 respondentů, což je 

18,57% dotazovaných své vyjádření nemůže posoudit. Z toho vyplývá, že většina 

dotazovaných zastává názor, že jednotný a stálý kolektiv je dobrou vizitkou školy. 
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Varianta B

0

50

100

150

MŠ ZŠ SŠ

MŠ 100 0 0

ZŠ 96 0 4

SŠ 100 0 0

ano ne nevím

  

Všechny tři skupiny dotázaných odpověděly téměř shodně. Ve jmenovaných 

skupinách se projevuje míra působení jednotného kolektivu na image školy jako 

dobrá vizitka školy. 

 

Varianta C

0

20

40

60

80

100

absolvent ŠM ostatní

absolvent ŠM 86 0 14

ostatní 83 3 12

ano ne nevím

  

86% absolventů ŠM hodnotí jednotný a stálý kolektiv jako dobrou vizitku 

školy. Hodnocení ostatních ředitelů - 83% je téměř totožné, s rozdílem 3% I v této 

kategorii je vidět shoda názorů. 
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2 Jak hodnotíte vztah Vašich zaměstnanců k sounáleţitosti ke škole, v níţ 

pracují? 

 

Hodnotící stupnice 

1 silný za školu by dýchal 2 uvědomuje si příslušnost ke skupině 

3 lhostejný   4 zcela bez vztahu ke skupině 

 

 

75 38 60

94 600

75 19 60

0% 20% 40% 60% 80% 100%

pedagog MŠ

managementMŠ

provozní  MŠ

Mateřské školy

1 2 3 4
 

 

63 25 12 0

75 25 00

25 44 25 6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

pedagog  ZŠ

managementZŠ

provozní  ZŠ

Základní školy

1 2 3 4
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44 31 25 1

88 12 00

25 44 25 6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

pedagog  SŠ

managementSŠ

provozní  SŠ

Střední školy

1 2 3 4
 

 

Z následujícího grafického znázornění je patrné, že nejsilnější vztah 

pracovníků k dané škole je téměř vždy u managementu 75 – 94%, následují 

pedagogičtí pracovníci – 44 – 75% a na konci jsou provozní. 

V porovnání mezi druhy škol se jeví jako nejsilnější pouto zaměstnanců 

k instituci v mateřských školách a to i u provozních pracovníků. Způsobuje to téměř 

vždy menší kolektiv, větší spolupráce při práci, péči o děti, možnosti podílet se na 

akcích školy, často rodinná atmosféra. 
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3 Vyjádřete prosím pomocí následující stupnice Váš postoj a náklonnost 

ke škole 

 

0

20

40

60

80

100

Hodnotící stupnice

MŠ 94 6 0 0 0

ZŠ 81 19 0 0 0

SŠ 81 13 6 0 0

1 2 3 4 5

 

1 velmi příznivý 2 spíše příznivý 3 neutrální 4 spíše nepříznivý 5 nepříznivý 

 

Jako velmi příznivý postoj ke škole označilo 94 % dotazovaných MŠ, 81 ZŠ i 

SŠ. Rozdílnost názorů je jen nepatrně odlišná, kladnější postoj je u mateřských škol. 
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4 Myslíte si, ţe na utváření kolektivu má vliv především osobnost ředitele? 

0

20

40

60

80

Hodnotící stupnice

MŠ 56 0 25 19

ZŠ 69 0 6 25

SŠ 69 0 25 6

1 2 3 4

 

1 ano  2 ne  3 souhlasím pouze částečně  4 jiný názor 

 

Názory všech dotázaných se od sebe liší jen malým procentem. V mateřských 

školách kladně odpovědělo 56% dotazovaných, v ZŠ a SŠ byly odpovědi shodné 

a to 69%. Záporně tato část nebyla hodnocena vůbec, částečně souhlasilo shodně 

v MŠ a SŠ po 25%, rozdíl byl pouze u ZŠ- 6%. Odpověď jiného názoru popsalo 

celkem z MŠ 19% respondentů, ze škol základních 25% a středních 6%.  
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5 Je Váš kolektiv rozdělen na více skupin, které mezi sebou činí rozdíly? 

 

0

20

40

60

80

100

Hodnotící stupnice

MŠ 6 94 0

ZŠ 12 69 19

SŠ 12 50 38

1 2 3

 

1 ano – kolektiv nepůsobí jednotně 

2 ne 

3 částečně ano, ale posuzuji spíše jako přínos 

 

 Ve většině škol není kolektiv rozdělen na více skupin. V MŠ odpovědělo 

94% dotazovaných hodnotou č. 2, na vyšších stupních škol se tato hodnota mírně 

snižuje. ZŠ je na hranici 69% a SŠ 50%. Z hodnocení vyplývá, že v menším 

kolektivu, který bývá vždy u škol mateřských je kolektiv spíše jednotný. U škol 

vyššího stupně dochází pravděpodobně k působení větší rivality a soutěživosti mezi 

jednotlivci z různých oborů působnosti. 
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6 Myslíte si, ţe dobrá atmosféra v kolektivu je zaloţena na rovném 

a přímém jednání? 

 

0

20

40

60

80

100

Hodnotící stupnice

MŠ 94 0 6

ZŠ 88 0 12

SŠ 94 0 6

1 2 3

   

1 ano, souhlasím 

2 nesouhlasím 

3 souhlasím pouze částečně 

 

 Všechny tři skupiny respondentů odpověděly bez větších rozdílů. V MŠ a SŠ 

je z 94 % je přesvědčeno o rovnosti a přímosti jednání jako základu dobré atmosféry, 

v ZŠ takto odpovědělo o 1 zaměstnance méně, t. j. celkem 88% dotázaných. 
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7 Kdo si myslíte, ţe z Vaší školy nejvíce ovlivňuje image a kulturu školy? 

 

0

20

40

60

80

100

Hodnotící stupnice

MŠ 94 0 6 0

ZŠ 94 0 0 6

SŠ 88 0 12 0

1 2 3 4

 

1 celý kolektiv 

2 jeden pedagog 

3 skupina pedagogů 

4 vedení školy 

 

Odpovědi na tuto část byly rovněž velmi podobné ve všech typech škol. 

94% pracovníků z MŠ a ZŠ, 88% ze škol středních je přesvědčeno, že image 

a kulturu školy ovlivňuje převážně celý kolektiv lidí. 
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8 Daří se získávat plně kvalifikované učitele? 

  

0

50

100

%

vícetřídní 50 41 0 9

malotřídní 75 22 0 3

ano částečne ano ne nevím

 

 

 Problém získávání kvalifikovaných pracovníků ve vícetřídních školách 

hodnotilo kladně 50% ředitelů a v malotřídních školách celkem 75% ředitelů. 

Částečně ano je vyšší u malotřídních škol než u vícetřídních v poměru 22% : 41%. 

Z toho vyplývá, že získávání kvalifikovaných pracovníků je u malotřídních škol 

složitější nežli u škol vícetřídních. 
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9 Řídíte se při získávání zaměstnanců předem stanovenými pravidly pro jejich 

výběr? 

 

0

20

40

60

80

%

nevím 9 3

ne 0 0

částečně ano 41 22

ano 50 75

malotřídní školy vícetřídní školy

 

41% respondentů z malotřídních škol používá stanovená pravidla výběru pouze 

částečně, oproti 22% respondentů z vícetřídních škol. Přesnými pravidly se řídí 

75% ředitelů vícetřídních škol a 50% z malotřídek.  
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10 Vypište prosím alespoň 4 kriteria z Vámi stanovených pravidel, v pořadí 

dle důleţitosti 

 

1.kvalifikovanost 70 80

2. přístup k dětem,

žákům

25 5

3. pracovní nasazení 5 10

4. celkový dojem 5 5

malotřídní školy vícetřídní školy

 

 

 

 

Pro obě skupiny škol byla vybrána čtyři nejčastěji opakující se kriteria. Na 

vícetřídních školách 80% dotazovaných řadí na první místo kvalifikaci, 

na malotřídkách je to 70%. Zde zároveň upřednostňují více přístup k dětem či žákům 

a to v poměru 25% : 5% k vícetřídkám. Na třetí pozici je pracovní nasazení, 

v malotřídkách tvořivost a poslední v řadě je celkový dojem.  

Mezi další kriteria patří doporučení, ochota spolupracovat, věk, nekuřáctví, 

komunikace s ostatními, duchovní zaměření, vlastnosti člověka. 
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11 Myslíte si, ţe poloha školy či dopravní obsluţnost můţe mít špatný vliv 

na získávání zaměstnanců do pracovního poměru? 

 

1.ano souhlasím 87 50

2.nesouhlasím 0 22

3.souhlasím pouze

částečně

13 28

malotřídní školy vícetřídní školy

  

 

 

Vliv polohy školy a dopravní obslužnost pro získávání pracovníků hodnotí 

v malotřídních školách 87 % respondentů jako vcelku zásadní a problémovou část 

řízení školy oproti 50 % ředitelů škol vícetřídních. 
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12  Povaţujete za důleţité vytvářet pracovní týmy? 

 

0

20

40

60

80

100

120

%

ředitelé studující ŠM 97 0 3

ostatní ředitelé 76 7 17

ano ne
jen v některých 

oborech

 

 97% ředitelů, kteří studují obor Školský management si více uvědomují 

nutnost vytváření pracovních týmů, nežli ostatní ředitelé. 
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13 Je ve Vaší škole zpracován plán personálního rozvoje ? 

 

0

20

40

60

80

100

%

ředitelé studující ŠM 93 7 0

ostatní ředitelé 72 21 7

ano ne nevím

 

 

Ředitelé studující ŠM si více uvědomují potřebu zpracování plánu 

personálního rozvoje, ve srovnání s ostatními řediteli v poměru 93 : 72. 
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14 Počítá plán pers. rozvoje školy s dalšími postupy či strategií v případě 

změny pracovního kolektivu? Jste vţdy připraveni na tuto změnu? 
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 Ředitelé, kteří jsou absolventy studia ŠM na PF UK jsou více připraveni 

na změnu pracovního kolektivu v plánu personálního rozvoje, nežli ostatní ředitelé.  
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15 Jaké volíte moţnosti na cestě při utváření kolektivu? 

 

1 snaha o komunikaci mezi zaměstnanci z pozice ved. pracovníka 

2 komunikace závisí hlavně na lidech uvnitř kolektivu  

3 komunikace závisí na lidech uvnitř, zasahuji jen ve výjimečných 

případech.  

4 jsem součást kolektivu, spolupracujeme 
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Studující ředitelé nebo absolventi studia ŠM považují častěji vedoucího 

pracovníka jako součást kolektivu nežli ředitelé ostatní. 
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16 Snaţíte se při sestavování kolektivu splňovat podmínku výběru lidí 

podobného myšlení či zaměření? 
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V hodnocení této otázky nejsou velké rozdíly, odpovědi jsou celkem na stejné 

úrovni. Ředitelé studující, však více upřednostňují podmínku výběru lidí stejného 

či podobného zaměření. 
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17 Uveďte způsoby motivace zaměstnanců na Vaší škole, uplatňované 

nejvíce při získávání zájmu o práci.  

 

Vyhodnocení této otázky není z důvodu složitosti a nepřehlednosti 

zpracováno graficky, pouze je udáno pořadí nejčastěji se vyskytujících odpovědí. 

 

1 příjemný kolektiv 

2 možnost podílet se na všech činnostech školy 

3 finanční ohodnocení 

4  neopomenutí významných dní (jubilea, svátky) 

5  využití možnosti čerpání z FKSP, návštěvy divadel… 

6 tradiční setkání (oslavy škol, akce společně s dětmi i rodiči 

různá školní výročí…) 

7 netradiční setkání mimo areál školy (víkendové pobyty, 

posezení u svíčky…) 

 

Ze zpracovaných dotazníků vyplývá,že většina osob upřednostňuje práci 

v příjemném kolektivu a společně s finančním ohodnocením a možností 

sebeuplatnění staví tyto hodnoty na první místa celého žebříčku.  
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18 Do jaké míry si myslíte, ţe je působením stálých pracovníků ovlivněna 

filozofie školy? 
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 Z celkového počtu respondentů 88% odpovědělo, že na tvorbě filozofie školy 

se podílí celý kolektiv, 12% je opačného názoru. 
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19  Je Váš pracovní kolektiv ochoten přijmout změny a návrhy nově 

příchozího spolupracovníka? 
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1  ano, vždy 

2  ano, ale nesmí se cítit být ohroženi novou aktivitou 

3  ne, zastává myšlenku , že není potřeba změny 

Z celkového počtu respondentů se 74% domnívá, že jeho pracovní kolektiv 

je vždy ochoten přijmout změny, 20% dotázaných by mělo pocit ohrožení z příchodu 

nového pracovníka a 4% necítí potřebu změny kolektivu. 
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20 Myslíte si, ţe odchod kvalitního pedagoga má zásadní vliv na tvorbu 

programu školy? 
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 Větší část dotazovaných je přesvědčena, že odchodem kvalitního pedagoga 

ze školy může být narušena tvorba školního vzdělávacího programu. 
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7.3. Vyhodnocení výzkumné sondy 

 

 Pro potvrzení či vyvrácení hypotéz bylo použito stejné množství dotazníků 

dle skupin tak, aby jejich počet odpovídal poměrově stejně, vždy k dané skupině 

zvlášť. Proto jsem pro porovnání otázek použila k H1 16 dotazníků, pro skupinu 

malotřídních a vícetřídních škol 32 dotazníků, kdy většina MŠ byla zařazena 

do skupiny malotřídních škol. Základní a střední školy spadají do skupiny 

vícetřídních škol. Kategorie pro H3 – studující nebo absolventi Školského 

managementu měla celkem 29 respondentů.  

Pro tento zúžený výběr dotazovaných jsem použila náhodnou volbu dotazníků. 

Pro H2 a H4 bylo použito všech 70 dotazníků. 

 

7.4. Potvrzení či vyvrácení hypotéz 

 

 Po celkovém zpracování všech dotazníků byly výzkumnou sondou potvrzeny 

všechny hypotézy. 

H1  vztah zaměstnanců školy k sounáležitosti dané instituce a vliv působení 

jednotného kolektivu na image a klima školy je převážně u všech pracovníků škol 

kladný, avšak liší se jeho síla podle typu škol. U škol nižšího stupně, čímž je myšlena 

škola mateřská, je tento vztah nejsilnější, s narůstajícím stupněm pouto ke škole 

u některých pracovníků slábne. Tato hypotéza byla potvrzena. 

H2 k potvrzení této hypotézy jsem dospěla i na základě rozhovorů s jednotlivými 

řediteli či zástupci, kteří se mimo jiné shodli na důležitosti dopravní dostupnosti 

či velikosti obce, možnosti jiných aktivit v obci, celkové občanské vybavenosti 

v krátké dojezdové vzdálenosti. V malých obcích, kde tyto možnosti nejsou, jsou 

převážně i malotřídní školy. Proto je i obtížnější získávání pracovních sil, zvláště, 

jsou-li ve školství zaměstnány převážně ženy. 

H3 tato hypotéza byla potvrzena. Většina ředitelů či zástupců kteří, studují nebo 

jsou absolventi Školského managementu na PF UK Praha, je v současné době lépe 

připravena, má větší přehled a lépe se orientují v dané problematice. Rozdílnost mezi 
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touto skupinou a ostatními je však jen nepatrná. Velký vliv na práci některých 

ředitelů má dlouholetá praxe a profesionální dovednosti. 

H4 v celé skupině všech dotazovaných došlo ke vzájemné shodě a naplnění této 

hypotézy. Nestálý kolektiv má vždy špatný dopad na kvalitu školního vzdělávacího 

programu. Náročné je obsazování pracovních míst novými zaměstnanci, kteří mají 

jiný názor, představy a používají odlišné metody i nástroje ke splnění stanovených 

cílů. V případě, že se přímo nepodíleli na tvorbě koncepce, se často neshodují 

s autory myšlenek již stávajícího programu školy a může tak dojít i k nepochopení 

celého projektu, na kterém se podílel původní tým pracovníků. 

 

8. Závěr 

 

 Ve své práci jsem se snažila pomocí dotazníkového šetření a rozhovorů 

posoudit problematiku nestálého kolektivu a jeho vlivu na celkový rozvoj školy 

z pohledu zúčastněných a uvědomění si potřeby stanovení priorit managementu 

při  vytváření a udržování pracovních týmů jako přínos pro vedoucího pracovníka 

i  zaměstnance.  

 Ze získaných podkladů je patrné, že většina ředitelů si uvědomuje nutnost 

tvorby a podporování těchto týmů a to i v mnoha dalších oblastech, jako je např. 

pomoc lidem, aby se naučili dělat své činnosti lépe či zaváděli do své práce prvky 

inovace. Proto musí ředitel, jako vedoucí organizace a vzor celého týmu zejména: 

 věnovat více pozornosti podporování jednotlivce i skupin k většímu 

vzájemnému naslouchání a tím rozvíjet dovednosti při procesu 

dialogu, 

 vést pracovníky k neustálé analýze svých pracovních výsledků 

a postupů, využívání zpětné vazby, 

 poskytovat co nejvíce příležitostí ke společné práci v týmech,  

 vést pracovníky k přemýšlení o hodnotách a představách a tím určit, 

jak tyto hodnoty a představy vytvářet, 

 umožňovat všem zaměstnancům vzdělání a zvyšování kvalifikace,  
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 umět bez předsudků přijímat nové myšlenky a názory svých 

podřízených a vhodným způsobem je prezentovat ostatním 

spolupracovníkům a korigovat je tak, aby docházelo ke splňování 

stanovených cílů 

 využívat svých komunikačních dovedností a vhodnými otázkami 

podporovat promýšlení důvodů navrhovaných případných změn  

 

Ředitel - manažer by ve všech případech měl působit zcela profesionálně, 

působit jako příklad a vzor, pracovat systematicky a zlepšovat svoji vlastní činnost 

i výsledky. Důležité je vstupovat s ostatními do dialogu, zkoumat své vlastní názory, 

vnímat celkový obraz, respektovat a podporovat rozdíly v jednotě. 

Na základě výsledné analýzy jsem též došla k názoru, že důležitým faktorem 

ovlivňování tvorby a upevňování těchto kolektivů je také motivace pracovníků. Je-li 

kolektiv správně motivován, dochází častěji k aktivitě jeho členů a má-li kolektiv 

určitý cíl, na kterém společnými silami pracuje, můžeme mluvit o upevňování těchto 

kolektivních vztahů. Pro mnohé zaměstnance je právě příjemný pracovní kolektiv, 

pocit sounáležitosti ke škole, možnost podílet se rovnocenně a plnohodnotně 

na všech činnostech školy a být partnerem velkou motivací, která je řazena 

v žebříčku hodnot často i před hodnoty finanční. 
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