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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá rolí ředitele školy v procesu managementu změny a je 

rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část pojednává o problematice 

managementu změny. Vymezuje příčiny změny, její fáze, proces, ale také to, jak se změna 

řídí a co je s tím spojeno. Další kapitoly se zaměřují na řízení změny v oblasti školství, 

především z pohledu ředitele školy. Závěr teoretické části se věnuje změně zavedení 

společného vzdělávání. Cílem výzkumné části je zjistit, jaké role sehráli ředitelé 

základních škol v Ústeckém kraji v procesu managementu změny zavedení společného 

vzdělávání. K výzkumnému šetření byla zvolena metoda kvantitativního výzkumu, 

technika dotazování. Výsledky například ukázaly, že většina ředitelů škol necítí změnu 

zavedení společného vzdělávání jako potřebnou ani dobře připravenou. Většina ředitelů má 

také pocit, že svým zaměstnancům poskytují prostor podílet se na řízení změny a jsou 

ochotni se svými zaměstnanci diskutovat, zajímají je jejich názory na změnu. Z výsledků 

také vyplynulo, že se v průběhu změny nejvíce věnovali roli manažera, vykonavatele, nebo 

všem třem rolím současně (role lídra, manažera a vykonavatele).  

KLÍČOVÁ SLOVA 

změna, řízení změny, role ředitele školy, společné vzdělávání 

  



ABSTRACT 

This final thesis deals with role of the headmaster in process of change and is divided into 

theoretical and research part. Theoretical part is about problematics of change 

management. It defines causes of change, its phases, process and how is the change 

managed and all connecting issues. Other chapters focus on change management in 

education, especially from headmaster’s point of view. Conclusion of the theoretical part 

focuses on inclusive education change implementation. Goal of the research part is to find 

out, what kind of roles did headmaster’s in Ústecký region held within the process of 

change due to inclusive education implementation. For the research itself, quantitative 

method was chosen with the questioning technique. Results showed for example that most 

of the headmasters doesn’t feel change due to inclusive education implementation as 

required or well prepared. Most of the headmasters also feel, that they give enough space 

for their employees to participate in change management and they are willing to discuss 

their opinions on this change with them. Results also showed, that headmasters mostly 

took the manager’s, executive’s or all three roles at the same time (leader, manager and 

executive) during the change process. 
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change, change management, role of the school headmaster, inclusive education 
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I. Úvod 

„Můžeme počkat, až se svět okolo vás změní, nebo se snažit svět změnit sami.“  

(E. Bronfman jr., president The Seagram Co. Ltd.) 

Školy, stejně jako celá společnost, jsou vystaveny neustálým změnám a 

procházejí významnými proměnami. Můžeme očekávat, že řada dalších, možná ještě 

významnějších změn školy v nedaleké budoucnosti ještě čeká. Ať už jde o změny 

společenské, kulturní, demografické, ekonomické, technologické, či jiné. Tyto změny 

přímo či nepřímo ovlivňují i mnohé okolnosti života různých škol.  

Jak zmiňuje Pol (2007) proměny škol bývají obtížné. Instituce jako školy se 

prostě z principu proměňují pomalu, jakkoliv mohou být přání reformátorů, 

zaangažovaných či veřejnosti jiná. Aby byla škola schopná se rozvíjet, je nutné, aby 

byly vhodně uspořádané poměry zejména uvnitř školy, ale také v bezprostředním 

školním okolí. Jedním ze základních předpokladů úspěchu škol při zvládání současných 

úkolů a změn je připravenost vedoucích pracovníků škol. 

Cílem celé diplomové práce je seznámit čtenáře s problematikou změny, a to 

zejména v rovině školy jakožto specifické entity a s rolemi těch, kteří se nejvýznamněji 

angažují při jejím vedení a řízení, ředitelů škol. Dále pak poukázat na některé významné 

okolnosti managementu změny a výzkumným šetřením zjistit, jaké role sehráli ředitelé 

základních škol v Ústeckém kraji v procesu managementu změny zavedení společného 

vzdělávání.  

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část 

začíná vymezením termínu změna a zabývá se jejími příčinami, fázemi a dále uvádí 

různé modely řízení změny. Další kapitola otevírá pohled na role ředitele školy a s tím 

související neustálé řízení změn. Jsou zde vymezeny základní vlastnosti řídících 

pracovníků, možné styly řízení a také různé postoje pracovníků ke změnám. V poslední 

kapitole teoretické části se pojednává o specificích managementu změny, zejména 

proces řízení změny. Závěr této kapitoly se věnuje konkrétní změně zavedení 

společného vzdělávání, která je výchozí změnou pro výzkumné šetření. Hlavním cílem 

výzkumného šetření tedy bylo zjistit, jaké role sehráli ředitelé základních škol 

v Ústeckém kraji v procesu řízení konkrétní již provedené změny zavedení společného 
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vzdělávání. Pro výzkumné šetření byl zvolen kvantitativní výzkumný design s hlavní 

výzkumnou metodou dotazování.  

Tlak na změny ve školách pravděpodobně nemůže ustat, naopak spíše ještě získá 

na intenzitě. Aby na něj školy a školský i vzdělávací management mohli reagovat co 

možná nejvhodněji, je z mého pohledu důležité a potřeba poznávat, reflektovat a 

hodnotit klíčové procesy a jevy, možnosti jejich rozvoje a diskutovat je v odborné i širší 

veřejnosti. Tím tak vytvářet oporu pro školský management i management vzdělávání.  
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II. Teoretická část 

V teoretické části budeme usilovat o objasnění problematiky řízení změn 

z pohledu ředitele školy. Na úvod budou uvedeny některé definice změny dle odborné 

literatury. Budeme se zabývat tím, jaké jsou příčiny změny, jakými fázemi a procesem 

změna prochází. V další kapitole bude rozebrána souvislost mezi postavením ředitele 

školy a obecně změnou. Zde si připomeneme vlastnosti řídících pracovníků, nejrůznější 

styly řízení a postoje ke změnám ze strany zaměstnanců. V poslední kapitole se budeme 

věnovat specifikům řízení změny. Závěr teoretické části pojednává o společném 

vzdělávání, což je jedna ze změn, která výrazně zasáhla české školství v posledních 

letech, a na kterou se zaměřujeme ve výzkumném šetření této diplomové práce.  

Cílem této části práce je seznámit čtenáře s problematikou změn v rovině školy a 

s rolemi ředitelů škol v procesu řízení změn. Dále pak poukázat na některé významné 

okolnosti a specifika managementu změn. 

1. Změna 

Na úvod bude uvedeno několik definic změny z pohledu odborné literatury.   

„Změna/inovace je pozitivní, ale i negativní kvantitativní či kvalitativní posun 

prvků ekonomického organismu nebo vztahů mezi nimi. Podle objektu, jehož se změny 

týkají, rozlišujeme změny věcné, které se orientují buď na výrobky (služby), nebo na 

technologie (prvky a postupy výroby) a změny řízení, které se týkají přístupů 

managementu, např. organizování, motivování, komunikování apod.“ (Veber a kol., 

2009, s. 464). 

Kubíčková a Rais (2012) definují změnu jako nepřetržitý a částečně i 

nepředvídatelný a nejednoznačný proces, kterým se firma (např. škola) vyrovnává 

jednak se změnami prostředí a jednak se změnami ve vnitřním prostředí. Zdůrazňují 

také cíl změny a uvádějí, že cílem změny je udržení životaschopné a 

konkurenceschopné firmy nebo jiné organizace. Obecně lze říci, že cílem procesu 

změny je dosažení úspěchu či pozitivního výsledného efektu. Cíl stojí vždy na začátku 

změny, před prováděním jakékoliv změny v organizaci je nutné si nejprve jasně 

definovat cíl (Kubíčková, Rais, 2012). 
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Russel-Jones (2006) definuje změnu jako určitou obměnu, přeměnu v něco 

jiného, odlišnost od předchozího stavu nebo určitou náhradu jednoho druhým. „Změna 

může být jak významná, tak pouze inkrementální, drobná změna, ale vždy však znamená 

určitou odlišnost“ (Russel-Jones, 2006, s. 8). 

Změna také může mít různou velikost a různý dopad na společnost. Russel-Jones 

(2006) uvádí sedm kategorii velikosti změny: 

 Nepatrná (dolaďování, zlepšování, zaměření na výkonost) 

 Povrchová (restrukturalizace, změna rozdělení zdrojů) 

 Mírná (plánování zlepšení/změny, nepatrná změna myšlení) 

 Významný posun (změna generálního/výkonnového ředitele, jeho stylu 

řízení, strategie) 

 Pronikavá (změna definice úspěchu a cílů organizace) 

 Hluboká (změna vize, filozofie, mise) 

 Nejhlubší (posun paradigmatu – změna myšlení, způsobů řešení 

problémů, způsobu podnikání) (Russel-Jones, 2006, s. 13). 

1.1 Příčiny změny 

Důvody impulsu ke změně mohou být dvojího charakteru: vize (vlastní 

iniciativa) nebo krize.  

„Vize vedená snahou připravit změnu, jejíž realizace by znamenala určitý žádoucí 

pozitivní přínos pro firmu (školu); v tomto případě je iniciativa vyvolávající změnu na 

straně firmy a souvisí s její proaktivní politikou. Přístupy ke změnám vyvolané „z 

vlastní iniciativy firmy“ mohou mít dvojí charakter: 

- spontánní změny 

- programové změny. 

Krize – reaktivní podněty, které mají příčinu v signalizovaných vnitřních nedostatcích či 

ve změně vnějších skutečností (v ohroženích), přičemž firma je nucena na tyto nežádoucí 

symptomy reagovat“ (Veber a kol., 2009, s. 474). 

 

V obou výše uvedených příkladech je příčinou, vyvolávající změnu, obvykle zjištění 

a nutnost určitý problém řešit. Daný problém může mít různé podoby: 
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- porucha: jedná se o problém, kdy nastal určitý negativní jev, jehož neřešení by 

mohlo vést k určité degeneraci; 

- ohrožení: případ, ve které přichází signál, že v blízké budoucnosti nastane výše 

uvedená situace; 

- příležitost: případ problému, kdy řešení není vyvoláno nutností reagovat na již 

existující či blížící se negativní jevy, nýbrž poskytuje šanci pro další rozvoj, 

přestože může být spojena s dalšími riziky (Veber a kol., 2009). 

1.2 Fáze a proces změny 

Dle Trojana, Trojanové (2016) by proces změny měl být především řízený. Jak 

uvádí Kotter (2000) základní poznatek všech úspěšných transformačních procesů je, že 

realizace výrazné změny není nikdy snadná. Existuje k tomu celá řada důvodů. 

Nezbytná změna se může neustále odkládat z důvodu interně orientované podnikové 

kultury, přílišné byrokracie, nízkého stupně důvěry, nedostatku týmové spolupráce, 

neschopnosti efektivního vedení lidí nebo z důvodu prostého lidského strachu ze všeho 

nového. Nicméně úspěšná metoda, která má změnit strategie, procesy nebo zlepšit 

kvalitu, musí umět tyto překážky rozeznat a následně s nimi vhodně pracovat.  

1.3 Modely řízení změny 

Dle Kurta Lewina je celý proces změny rozložen do tří základních fází. První 

fázi nazývá rozmrazení, na to navazuje fáze vlastní provedení změny a na závěr uvádí 

fázi zamrazení. Ve fázi rozmrazení dochází k přípravě změny, kdy stávající pravidla, 

zvyklosti a způsoby myšlení, které dosud v organizaci platily, jsou rozmrazeny, 

rozvolněny. Jedná se o přípravu vlastního změnového procesu, kdy se provádějí analýzy 

všech aspektů nutných k provedení změny, které se následně vyhodnotí a rozhodne se o 

provedení změny. Ve fázi vlastního provedení změny proběhne naplánovaná změna, ke 

které může patřit určitá míra nejistoty. Zde se využívají výsledky provedených analýz a 

doporučení z nich vyplývající, které se uskuteční v určitém časovém horizontu. Ve třetí 

fázi dochází k fixaci, zamrazení provedených změn, nových pravidel apod. (Kubíčková, 

Rais, 2012). 

 

Podobně tak uvádí Urban (2003), Prášilová (2006), že změna nikdy neprobíhá 

jako jednorázová akce, nýbrž obsahuje základní tři fáze. První fází je uvolnění stávající 
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podoby (dle Lewina rozmrazení). V podmínkách školy se jedná o situaci, kdy si vedení 

uvědomí, že stávající praxe již neodpovídá skutečnému stavu. Vedení školy tak 

vyhodnocuje současnou situaci a zvažuje, jakým způsobem by měla škola reagovat na 

vlivy okolí a být připravena na budoucí požadavky. Druhá fáze je nazývána jako fáze 

transformační a začíná zpravidla formulací nového cíle a vize. V této fázi je důležité 

zpracovat a uskutečnit projekt, který zahrnuje změny ve třech základních oblastech: 

změny strukturální, kulturní a individuální. Strukturální změny se týkají organizace 

práce a způsobů řízení, změny technologií a pracovních postupů, vymezení pracovních 

pozic apod. Kulturní změny se promítají především do vzájemných vztahů a chování 

mezi pracovníky. Může jimi být např. změna řídícího stylu, preference správných 

hodnot. Individuálními změnami se má na mysli podpora žádoucích pracovních 

postupů, přijetí nových pracovníků, vytváření nových pracovních schopností atd. 

Poslední fází řídícího procesu změny je fáze zakotvení. Tato fáze slouží k podpoře a 

posílení nového pracovního chování a tím i k fixaci žádoucích změn. Součástí této fáze 

je také kontrola jako zdroj zpětné vazby o průběhu změny. Úspěšnost fáze lze také 

podpořit vybudováním kvalitního informačního systému, účinných kontrolních 

mechanismů a zavedením evaluačního systému (Prášilová, 2006). 

 

Kotter (2000), který vychází z Lewina, přišel s rozpracovaným schématem, které 

shrnuje kroky vedoucí k realizaci úspěšné změny. Toto schéma obsahuje celkem osm 

fází v procesu realizace zásadních změn. Těmi kroky jsou:  

1. vyvolání vědomí naléhavosti 

2. sestavení koalice schopné prosadit a realizovat změny 

3. vytvoření vize a strategie 

4. komunikace transformační vize 

5. delegování v širokém měřítku 

6. vytváření krátkodobých vítězství 

7. využití výsledků a podpora dalších změn 

8. zakotvení nových přístupů do firemní kultury. 

Každý krok se týká jedné ze základních chyb, které podlamují transformační 

úsilí. První čtyři kroky procesu změny pomáhají „rozmrazit“ zakotvený status quo. 

Kdyby bylo realizování změn jednoduché, nebylo by potřeba vynakládat takové úsilí. 
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Pátý až sedmý krok začleňuje nové postupy a poslední krok zavádí změny do firemní 

kultury a pomáhá k jejich trvalému prosazení (Kotter, 2000). Znázornění tohoto modelu 

můžeme vidět na obrázku č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1: Kotterův model osmi kroků změny, zdroj: http://www.robertrichman.com 

 

Kotter (2009) uvádí, že začátkem všeho je vědomí naléhavosti. Vědomím 

naléhavosti rozumí akt, že manažer a vůdce nejprve zajistí, aby dostatečné množství lidí 

mělo pravé vědomí naléhavosti, což způsobí, že se sami okamžitě pustí do vyhledávání 

kritických příležitostí a rizik, před nimiž daná organizace stojí.  Také uvádí fakt, že 

většina organizací nezvládá tento první krok dobře.  Druhým krokem v jeho modelu je 

sestavení vůdčího týmu. Pokud má organizace silné vědomí naléhavosti, může 

následně určit kritická témata a sestavit silné týmy, které budou pociťovat závazek 

k náročnému projektu změny. Následujícím bodem je vytvoření vize a strategie. Silné 

a angažované týmy určí vize a strategie, které pomohou při řešení klíčových problémů. 

Čtvrtým krokem je komunikace a šíření vize a strategie mezi důležité lidi, aby pro ně 

získaly podporu a vyvolaly ještě větší vědomí naléhavosti. Pátou fází je podpora všech, 

kteří se angažují pro realizace vize tím, že odstraňují překážky. Dalším krokem jsou 

rychlé úspěchy neboli krátkodobá vítězství. Týmy se snaží o dosažení viditelných a 

jednoznačných úspěchů. Sedmou fáze by se dala označit jako tzv. neusnutí na 

vavřínech. Týmy po dosažení počátečních úspěchů nedopustí, aby jejich organizace 

sklouzla zpět do pohodlného uspokojení, ale rozšiřují své úsilí, pracují na každé fázi 
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náročných úkolů a nepolevují, dokud se jejich vize nestane skutečností. Poslední fází je 

upevnění dosažené změny do struktury organizace, jejích systémů a především 

kultury. 

 

Další model řízení změny vypracovali Thomas B. Lawrence, Bruno Dyck, Sally 

Maitlis a Michael K. Mauws, který pojmenovali koncept čtyř fází změny (four phases of 

change) – viz. obrázek č. 2. Podstatou tohoto modelu je cyklus, který má čtyři fáze. 

Každá fáze vyžaduje jiné lidi a své specifické zdroje. Pro úspěšnost každé fáze je nutné 

nalézt klíčovou osobnost, která danou fázi změny realizuje. Jednotlivé fáze a 

odpovídající klíčové osobnosti autoři definují takto: 

1. fáze: Využití vlivu k prosazení nápadu – zde je klíčovou osobností 

misionář (má přístup k vedení a přehled o neformálních sítích vztahů mezi 

vlivnými lidmi, má schopnost přesvědčit je), 

2. fáze: Použití autority ke změně postupů – klíčovou osobností je autokrat 

(autorita a pravomoci pomáhají prosadit změnu a překonat odpor, autokrat 

musí mít vliv a postavení), 

3. fáze: Zakotvení změny do technologie – architekt je zde klíčovou 

osobností (navrhuje změnu systémů, např. IT, finanční, vzdělávací apod., 

musí znát organizaci a její stávající systémy) 

4. fáze: Vytváření kultury příznivé pro stálé změny – klíčovou osobností je 

pedagog (podílí se na vytváření klimatu příznivého pro inovace a změny a 

na kultivaci prostředí (firemní kultury/kultury školy)). 

Koncept lze použít jako rámec pro realizaci změn v organizaci. Důležité je 

realizovat postupně všechny čtyři fáze, včetně zajištění klíčových rolí (osobností) 

v jednotlivých fázích (Lawrence, Dyck, Maitlis, Mauws, 2006).  

 

 

Obrázek č. 2: Čtyři fáze změny, zdroj: 

Lawrence, Dyck, Maitlis, Mauws, 2006 
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Další zajímavý cyklický model řízení změny z novějších poznatků vědy uvádí 

Trojan, Trojanová (2016) – viz. obrázek č. 3. O tomto modelu řízení změny je vhodné 

uvažovat nikoliv jako o lineárním procesu, který končí určitou fází, ale spíše jako o 

cyklu, který by se měl opakovat a školu tím pádem neustále vyvíjet, zdokonalovat a 

vynášet vzhůru. Jako první fázi řízení změny uvádějí destabilizaci. Destabilizace 

vyjadřuje určitou nespokojenou s daným stavem či touhu po změně nějaké dílčí části. 

Příčinou destabilizace bývá zpravidla nějaký impuls, který přináší napětí a způsobí 

nespokojenost se situací a touhu se někam posunout. Impulsy mohou být dvojího druhu, 

vnitřní či vnější. Mezi vnitřní impulsy bychom mohli zařadit např. rozhodnutí ředitele, 

učitele či žáků něco změnit. Změnu legislativy, rozhodnutí zřizovatele apod. bychom 

pak zařadili do vnějších impulsů. Druhou fází je pak analýza a rozhodování. Jedná se 

primárně o kritickou analýzu stavu školy od minulosti do přítomnosti. Analýza se 

provádí nejrůznějšími metodami (např. SWOT, STEP, 5F, Gap analýza atd.) a 

poskytuje podklad pro rozhodování a realizaci změny. Na základě zjištění analýzy se 

ředitel rozhoduje, zda se změna zrealizuje či nikoliv. Z pohledu managementu změny 

v podmínkách školy je rozhodování výhradně kompetencí ředitele školy. V pořadí třetí 

fází je fáze plánování. Význam plánování spočívá ve zvyšování efektivity, snižování 

rizik, možných organizačních změnách, rozvoji manažerských dovedností, vytváření 

standardů výkonnosti atd. V oblasti plánování se často pracuje s pojmem vize, kterou 

autoři definují jako verbalizovanou představu žádoucího budoucího stavu. Právě cesta 

k naplňování vize začíná u plánování. Cílem plánování je pojmenování strategických 

úkolů (zde je možné využít např. metodu SMART). Co se týče sestavování plánu platí, 

že čím je na kratší období, tím by měl být detailnější s konkrétně a jasně vymezenými 

cíli. Následná fáze je nazvána jako implementace. Můžeme ji dělit na etapu rané 

implementace, kde se jedná o první, nejcitlivější okamžiky, a etapu skutečné (vlastní) 

implementace. V této fázi je důležité podílení se všech zainteresovaných osob na 

změně. Ředitel školy by si také měl být vědom možných příčin odporu zavádění změny 

a umět s nimi pracovat. Předposlední fází je fáze reflexe a prvotního hodnocení. Je 

nezbytné změnu reflektovat – pracovat s objektivními skutečnostmi, získanými daty, 

porovnávat počáteční materiály se současným stavem. Reflektivní fázi je možné využít 

v procesu autoevaluace školy. Evaluace je systematická a plánovaná činnost, která 

spojuje budoucnost školy s její reflektovanou minulostí. Zdánlivě poslední fází je 
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uvedena fáze stabilizace, která celou změnu ukončuje nebo se však také může stát 

začátkem nové fáze destabilizace (může se objevit nějaký destabilizující prvek, který 

postupně vyvolá další změnu). Jedná se o běžný proces, který vede ke stálému vývoji 

školy.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3: Cyklický 

model řízení změny dle 

Trojana a Trojanové, 

2016, zdroj: vlastní 

 

Podobně jako Kotter si i Philippe de Woot (1996) uvědomoval, jak je důležité 

splnit určité předpoklady a podmínky pro to, aby bylo provedení a konečný výsledek 

změny úspěšné. Těmito předpoklady jsou: tlak na provedení změny (podobně jako 

Kotter uvádí nutnost vědomí naléhavosti), jasná vize, způsobilost provést změnu a 

odvaha provést první krok.  

Tlak na provedení změny může přicházet i z vnějšího prostředí školy (např. 

právní norma, požadavek rodičů atd.) nebo může vznikat ve vnitřním prostředí školy 

(nedostatky zjištění při kontrolní činnosti, odchody učitelů). De Woot (1996) uvedl, že 

při absenci i jediného z předpokladů nebude realizace změny ve výsledku úspěšná. 

Pokud chybí tlak na provedení změny, nepovede se ji realizovat, neboť neexistuje 

důvod pro její realizaci. Výsledek je tedy jasný. Plánovat a realizovat změnu jen pro 

změnu samotnou, např. protože všechny školy v blízkém okolí nějaké změny dělají, je 

poněkud nesmyslné.  

Pod označením jasná vize je míněna rámcová představa budoucího stavu, která 

však musí být dostatečně konkrétně formulována a musí vycházet z analýzy stávajícího 

stavu školy.  
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Způsobilost provést změnu znamená motivovat, odborně připravit pracovníky, 

kterých se změna týká a přesvědčit je o tom, že setrvání v dosavadním stavu je 

neprospívající pro další existenci školy. Pracovníci změnu akceptují a mohou se tak 

angažovat pro její realizaci. Pokud chybí způsobilost provést změnu, je samotná 

realizace změny velmi náročná, doprovázená pocity úzkosti a frustrace, což se 

pravděpodobně po sléze promítne do kvality realizace zamýšlené změny.  

Posledním předpokladem pro úspěšné provedení změny je odvaha udělat první 

krok, tzn. připravit projekt realizace změny, přenést vizi do systému obecných a 

následně konkrétních cílů a nakonec realizaci zahájit (Prášilová, 2006). 

 

Prášilová dále uvádí, že iniciátorem změny může být jak vedení školy, tak i 

samotní pracovníci školy. Na některých školách existují aktivní pracovníci, kteří působí 

jako zdroje inspirace a motor změn. Někdy bývá změna výsledkem působení 

politických procesů v organizaci (např. neformální vůdce, skupina prosazující určitou 

změnu,…). Někdy může dojít k situaci, kdy pracovníci školy nečekají na řízení změny 

shora, ale začnou ji uskutečňovat sami v rámci svých možností (Prášilová, 2006). 

Russel-Jones (2006) zase podotýká, že nejdůležitější je přijetí změny všemi 

zaměstnanci. „Úspěšné zvládnutí změny je závislé na lidech, kteří musí být srozuměni 

s jejím provedením. Pokud všichni lidé v organizaci na všech úrovních – od nejvyššího 

vedení po řadové zaměstnance – změnu nepřijmou, její realizace nebude úspěšná“ 

(Russel-Jones, 2006, s. 27). 

 

Na začátku každé změny je aktivita, která může mít podobu samovolného, 

neřízeného (obvykle degeneračního) procesu nebo vědomé činnosti, která může mít 

charakter programový (činnost iniciovaná většinou vedením školy) nebo může mít také 

charakter spontánní aktivity, která není systematicky regulována, ale je pouze vyvolána 

situací podporující pozitivní aktivitu.  

Všechny výše zmíněné podoby aktivit vedou ke změnám. Častým impulsem 

vědomých činností je uvědomění si existence problému typu porucha nebo ohrožení. 

Změny, které reagují na tento typ problémů (porucha, ohrožení) jsou ve svém důsledku 

udržovací změny, které pouze navozují nebo částečně vylepšují v minulosti již 

dosažený stav. Naopak provádění změn, které řeší problém typu příležitosti, vede ke 
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změnám mající charakter dosažení rovnosti s konkurencí nebo dokonce zlomové 

změny.  

Důsledkem změny je určitý efekt (pozitivní či negativní). K efektům tedy vedou 

změny a ke změnám aktivity, které mají původ buď v samovolném vývoji, nebo naopak 

v řízení organizace.  

Proces managementu změny můžeme rozdělit do následujících kroků:  

- určení potřeby změny, 

- příprava a realizace změny, 

- přijetí a stabilizace změny (Veber a kol., 2009). 

 

Pokud je realizace změny v organizaci úspěšná, může jí přinést dlouhodobé 

přínosy. Samotná realizace však není jednoduchá a vyžaduje vhodný přístup. V tomto 

ohledu by měl v organizaci fungovat management změny, který by měl pracovníkům 

poskytovat rady a návody, jak uspět (Russel-Jones, 2006, s. 26). 
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Shrnutí 1. kapitoly: 

Změnu, i když má mnoho různých podob, můžeme definovat jako určitou odlišnost od 

původního či předchozího stavu. Důležitý je cíl, který stojí na začátku každé změny a je 

nutné ho předem jasně definovat. Změny se mohou lišit dle různých specifik, např. 

velikost, hloubka či časová náročnost. Změna má obvykle svou příčinu, jímž je vize 

(proaktivní snaha o pozitivní přínos) nebo krize (zjištění určitého problému, nedostatku 

či ohrožení). Změna má vždy svůj proces, který je rozdělen do několika fází. Existuje 

několik různých modelů řízení změny, z nichž jsme si uvedli např. Lewinův třífázový 

model změny (rozmrazení, vlastní provedení změny, zamrazení), podobný model 

uvádějí i Urban (2003) a Prášilová (2006) (uvolnění stávající podoby, transformace, 

zakotvení), Kotterův model osmi fází či model Trojana a Trojanové. De Woot definoval 

předpoklady pro úspěšné zvládnutí změny. Jedná se o: tlak na provedení změny, jasná 

vize, způsobilost provést změnu a odvaha provést první krok. Změna může být někdy 

výsledkem různých politických procesů, někdy může být iniciátorem změny i samotné 

vedení školy či její aktivní pracovníci. Dle Vebera a kol. (2009) se proces managementu 

změny dělí do následujících kroků: určení potřeby změny, příprava a realizace, a přijetí 

a stabilizace změny. Samotná realizace změny není vždy jednoduchá, a proto vyžaduje 

vhodný přístup. Je důležité, aby změnu přijali všichni zaměstnanci a pracovali na jejím 

uskutečnění. Pokud je změna úspěšná, může organizaci přinést dlouhodobé přínosy. 

Proto by měl v organizaci fungoval management změny, který by pracovníkům 

poskytoval rady a postupy ke zdárné realizaci změny.  
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2. Role ředitele školy a změna 

„Ve škole nenajdeme komplikovanější funkci, než je ta ředitelská…“ 

Václav Trojan 

Role ředitele školy jsou velmi specifické. Pokud je někdo jmenován do funkce 

ředitele, pravděpodobně se u něho změní mnoho věcí. Změní se jeho společenské 

zařazení i hodnocení, jelikož musí reprezentovat celou školu, nese v sobě také obraz 

vzdělávací politiky uplatňované ministerstvem školství. Je vnímán jako odpovědný 

činitel a oficiální představitel školy a také jako osobnost, která má značnou autoritu. Ve 

škole se může změnit i atmosféra a vzájemné vztahy. Od ředitele se očekává, že bude 

spravedlivý a nestranný. Neměl by pěstovat „kamarádské vztahy“ a protěžovat své 

přátele. Proto se může ředitel ve své roli cítit poněkud osamocen. Funkce řídícího 

pracovníka také někdy vede k větší informovanosti o zaměstnancích, dětech, rodičích 

apod. Povinností je pak být diskrétní a nemluvit o nich veřejně. Jedním z hlavních 

aspektů ředitele školy je to, že není zodpovědný pouze za svou práci, nýbrž je 

zodpovědný i za práci svých podřízených. Předpokládá se, že na sebe ředitel vezme 

omyly svých spolupracovníků, ale pokud jde o úspěchy, přenechá jim hlavní podíl 

(Slavíková, 2003, s. 5). 

Ve škole nenajdeme komplikovanější funkci, než je ta ředitelská. Ředitel školy 

musí vykonávat řadu různých činností pro zajištění bezproblémového chodu školy a 

žádná z nich nesmí být úplně opominuta (Trojan, Trojanová, 2016). Tyto činnosti jsou 

dle Plamínka (2008) rozčleněny do tří základních rolí:  

 role lídra,  

 role manažera,  

 role vykonavatele.  

Rozdělení funkce do jednotlivých rolí umožňuje uvědomění si nutnosti různých 

okruhů činností a také rozřazení těchto činností do určitých oblastí. Jak bylo již výše 

zmíněno, důležité je, že žádná z oblastí nemůže být pro bezproblémový chod školy 

opomenuta. Záleží především na osobnosti ředitele školy. K určité roli může tíhnout 

více, zatímco ostatní role může přenést na své podřízené. Nejvhodnější je, aby se ředitel 

školy věnoval nejvíce roli lídra a o manažerské činnosti se podělil např. se svým 

zástupcem.  
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Jaké činnosti jsou zastoupeny v jednotlivých rolích? V rámci základní a 

nezastupitelné role lídra ředitel školy určuje vizi organizace, ideálně s ostatními 

pracovníky školy. Motivuje své zaměstnance k naplňování dané vize a vhodnou 

komunikací získává zpětnou vazbu a zajišťuje pracovníkům potřebný rozvoj v případě 

potřeby. Ředitel má také svůj styl vedení, který by měl odpovídat aktuální situaci školy 

(Trojan, Trojanová, 2016). Ohledně role manažerské, se podle Vodáčka a Vodáčkové 

(2006) jedná především o tzv. sekvenční a paralelní funkce. Sekvenčními funkcemi se 

má na mysli plánování, organizování, výběr pracovníků, vedení lidí a kontrola. Tyto 

funkce jsou samostatné. Zatímco paralelní funkce mohou prostupovat uvedenými 

sekvenčními funkcemi, neboť se vztahují vždy ke konkrétní činnosti. Za paralelní 

funkce můžeme označit analýzu, rozhodování a implementaci. Zajímavé je, že autoři 

považují vedení lidí mezi manažerské funkce, na rozdíl od modernější literatury, která 

vedení lidí od managementu spíše odděluje. V rámci role vykonavatele ředitel školy 

realizuje činnosti uvedené v plánech. Představuje to přímou pedagogickou činnost 

(Trojan, Trojanová, 2016). 

Kotter (2000) se také zabývá rozdílem mezi řízením a vedením. Řízením 

můžeme označit soubor procesů, které zaručují hladký chod komplikovaného systému, 

který je tvořen lidmi a technologiemi. Plánování, tvorba rozpočtů, organizování, výběr 

pracovníků, kontrola a řešení problémů jsou nejdůležitějšími aspekty řízení. Na rozdíl 

od řízení je vedení definováno jako je soubor procesů, které organizace vytvářejí, nebo 

je uzpůsobují podstatně změněných podmínkám. Vedení vytváří vizi budoucnosti, 

zapojuje do procesu lidi a snaží se je vhodně motivovat a inspirovat k dosažení 

vytyčené změny. Kotter (2000, s. 33) dále uvádí, že: „úspěšnou změnu zajišťuje ze 70 – 

90 procent „vedení“ a „řízení“ z pouhých 10 – 30 procent“. Přesto je však dnes na 

problémy nahlíženo jako na problém řízení změny, nikoliv vedení změny. Řízení změn 

je důležité. Bez schopného řízení se proces změny může vymknout kontrole. Nicméně 

jedině vedení může prolomit překážky, motivovat k akcím, zajistit přetrvání změn jejich 

zakotvením do podstaty kultury dané organizace. Řízení a vedení mají ale i své 

společné prvky. Jejich společným posláním je vykonávat úkoly prostřednictvím 

ostatních.  
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Management neboli řízení je obvykle zaměřen na fungování existujícího 

systému. Zatímco leadership neboli vedení je většinou spojeno s tvorbou a dosahování 

něčeho nového. Dnes již má každá organizace své manažery, ale ne každý manažer je i 

dobrým vůdcem.  

Manažer má autoritu, která mu dává oprávnění rozhodovat. Manažerská role 

spoléhá především na tvorbu a dodržování určitých pravidel a jejich kontrolu. Manažeři 

se ve své práci často orientují podle vnitřních směrnic organizace, předepsaných 

postupů a manuálů, časových plánů a dalších opatření, aby přiměli své zaměstnance k 

dosažení cílů organizace. Od manažerů se očekávají výsledky, soustřeďují se proto tedy 

především na současnou situaci nežli na budoucnost organizace. (Kotter, 2000) 

Vůdci pracují se svými zaměstnanci ve srovnání s manažery trochu jiným 

způsobem. Role vůdce je vázána na určité osobní, sociální a komunikační schopnosti, je 

to klíčová osoba v procesu ovlivňování, podněcování a povzbuzování ostatních 

spolupracovníků k tomu, aby se dobrovolně chovali určitým způsobem. 

K nejdůležitějším vlastnostem vůdců patří optimismus, sebedůvěra, rozhodnost a 

morální integrita. Vůdci, stojící v čele organizace, zpravidla zastávají určitou vizi. Vidí 

potenciál organizace do budoucna a vytvářejí přesvědčivé a přitažlivé obrazy, kterými 

motivují ostatní k jejich dosažení a snaží se využívat inovačního potenciálu svých 

zaměstnanců. (Kotter, 2000) 

Podobně jako Kotter i Urban (2003) uvádí, že zásadním předpokladem k 

úspěchu se stává schopnost vést. Co vlastně činí manažera vůdcem? Jakým chováním a 

jakými osobnostními vlastnostmi se vyznačují vůdci? Lidé v organizaci s vůdci často 

rádi spolupracují. Vůdci znají hodnotu zaměstnanců a jejich význam pro dosažení 

vytyčených cílů organizace. Vůdci dokáží zaměstnance vhodně povzbudit k dosažení 

mimořádných výsledků, umožňují zaměstnancům vyniknout a uplatnit jejich kreativitu 

a iniciativu. Vytvářejí přesvědčivou vizi, o kterou mohou zaměstnanci usilovat. Jedním 

z důležitých úkolů vůdců je komunikace se svými zaměstnanci. Zaměstnanci chtějí být 

integrální částí organizace, a tak vůdci dbají na to, aby byli zaměstnanci informovaní o 

dění v organizaci. Dávají také zaměstnancům prostor k vyjádření vlastních názorů, 

myšlenek či návrhů. Vytvářejí tak prostředí, ve kterém mohou zaměstnanci bez obav 

vyjádřit své názory, poskytují oporu a bezpečí, snaží se zaměstnancům pomáhat, posílit 

jejich schopnosti a zbavit je možných obav z neúspěchu (Urban, 2003). 



24 
 

2.1 Vlastnosti řídících pracovníků 

Jaké vlastnosti se očekávají od řídícího pracovníka? Slavíková (2003) uvádí šest 

očekávaných vlastností řídících pracovníků. Jsou jimi disponibilita, rozhodnost, řešení 

konfliktů, vedení lidí, sebeřízení a nesení cílů a vizí.  Ke každé z uvedených vlastností 

se krátce vyjádříme.  

Disponibilita - Pro disponibilitu jsou klíčové dva faktory: dosažitelnost v čase a 

vhodné vnitřní naladění. V praxi to znamená, že zaměstnanci chtějí vědět dopředu, kdy 

a kde mohou během dne ředitele zastihnout, a navíc ještě očekávají, že právě jejich 

případ či problém se bude ihned projednávat, řešit. Řídící pracovník tak občas čelí 

velmi rozmanitým a odlišným problémům ve velmi krátkých časových lhůtách, proto se 

musí jevit jako „duševně disponibilní“, což předpokládá velkou vyrovnanost v jeho 

osobním životě. 

Rozhodnost – Řídící pracovník musí přijímat rozhodnutí daná zákony a dalšími 

nařízeními, která se vztahují k bezpečnosti, zabezpečení chodu školy, výběr učitelů 

apod. Je potřeba, aby se ředitel dokázal rozhodovat. Nestačí se však jen rozhodnout, je 

třeba ještě zdůvodnit, proč si právě dané rozhodnutí zvolil.  

Řešení konfliktů – Ředitel kolikrát musí čelit nejrůznějším neshodám a 

rozepřím a vzít na sebe za ně zodpovědnost. Aby konflikt zdárně vyřešil, musí k tomu 

využít své rozhodovací, komunikační a organizační schopnosti.  

Vedení lidí – V první řadě spočívá vedení lidí ve faktu vytvořit svým 

zaměstnancům dobré pracovní podmínky, zajímat se o jejich práci, jejich vývoj, 

pracovní postup. Ředitel je odpovědný za pracovní morálku svých podřízených a za 

jejich odborný rozvoj. Je na jeho rozhodnutí, komu poskytne další vzdělávání, kdo 

potřebuje pomoci, koho je třeba ocenit, podpořit či odměnit. Chce-li ředitel, aby jeho 

zaměstnanci byli úspěšní, musí jim dát dobré nástroje a podmínky.  

Sebeřízení – Od řídícího pracovníka se očekává, že pokud nastanou nenadále 

potíže či akutní problémy, zachová klid a bude schopný je ovládat a řídit, přestože ho 

některé informace mohou rozhořčit či v něm vzbuzovat odpor.   

Nesení cílů, vizí – ředitelé jsou tzv. „staviteli školství“. Musí být zřetelně jasné a 

všeobecné známé, které hodnoty a vize chce ředitel ve škole prosadit a kterých cílů chce 

dosáhnout (Slavíková, 2003, s. 6-7). 
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Další požadavky a vlastnosti uvádí Slavíková (2003, s. 10): „řídit znamená 

zabývat se prací ostatních“. Zaměstnanci potřebují, aby jim manažer dal zpětnou vazbu, 

řekl jim něco o jejich práci, aby mohli jít kupředu. Zaměstnanci jsou tvůrčí silou školy, 

je proto potřeba, aby měli vhodnou situaci pro svůj rozvoj. Ředitelé by měli svým 

zaměstnancům umožnit být úspěšní, neboť jejich úspěch podmiňuje úspěšnost školy. 

Umění řídícího pracovníka spočívá v tom najít různé typy lidí a prostřednictvím 

delegování pravomocí a přidělením zodpovědností je motivovat k co nejvyšším 

výkonům. Každý pracovník má své silné stránky a úkolem manažera je tyto stránky 

identifikovat a vhodně využít (Slavíková, 2003). 

Prášilová (2006, s. 189) uvádí: „údělem vedoucího pracovníka školy je 

nepřetržitě registrovat změny (ekonomické, politické, kulturní, technologické atd.) 

v prostředí, ve kterém se jeho škola nachází“. Zároveň by však měl registrovat i změny 

uvnitř školy (personální, klimatu, materiální apod.). Vedoucí pracovník by na změny 

měl umět pružně reagovat. Prášilová dále uvádí, že podle systémové teorie by škola 

měla za účelem optimální existence zachovávat dynamickou rovnováhu ve svém 

prostředí, tzn. na každou změnu reagovat změnou (Prášilová, 2006). 

Co se týče osobnostních vlastností vůdců, tak vůdci jsou jisti sami sebou a svými 

schopnostmi usměrňovat ostatní a ovlivnit budoucnost, na kterou nahlíží vždy 

v optimistickém světle. Lidé chtějí mít při pohledu do budoucnosti pocit jistoty a chtějí 

zažívat úspěchy. Optimismus je nakažlivý a vůdce, který ho ovládá, se snaží proměnit 

celé prostředí k pozitivnímu očekávání. Tento postoj vede zlepšení atmosféry 

v organizaci a s ní i k vyšší výkonnosti a produktivitě. Dalším důležitým osobnostním 

rysem je morální integrita. Očekává se etické chování, respektování morálních hodnot a 

smysl pro fair-play. „Chovají-li se vůdci organizace v souladu s etickými principy, má 

tato skutečnost pozitivní dopad na celkovou atmosféru firmy“ (Urban, 2003, s. 113). 

Vůdci se dokáží rozhodovat i se všemi důsledky, které rozhodnutí přinese (Urban, 

2003). 

2.2 Styly řízení 

Jak uvádí Slavíková (2003), pokud chceme budovat konkurenceschopné a kvalitní 

školy, je důležité ptát se na styly řízení a podrobněji je analyzovat. Kvalitu školy 

ovlivňuje kvalita ředitele. A právě jeho styl řízení, který ovlivňuje práci všech 

zainteresovaných, také vytváří klima školy a prostředí, ve kterém zaměstnanci pracují a 
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fungují. Kvalita prostředí má zas vliv na to, s jakým nasazením zaměstnanci pracují. 

„Kontext pro zlepšení kultury školy je to, jak zaměstnanci vnímají prostředí školy. Je to 

„klima, atmosféra pracoviště“, které má vliv na rysy chování a jednání pracovníků i 

celé skupiny“ (Slavíková, 2003, s. 32). 

Slavíková (2003) dále uvádí základní členění řídících stylů do dvou hlavních 

směrů: participativní a centralistický styl řízení. Základní rozdíl mezi těmito styly je 

patrný již ze samotného názvu. Participativní řídící styl je možno charakterizovat 

spolupodílením se zaměstnanců na řízení, zaměřením se na lidi i úkoly a delegováním 

pravomocí. Na druhou stranu centralistický styl řízení je charakteristický silnou 

centrální pozicí a řízením prostřednictvím norem, pravidel a příkazů.  

Chápeme-li styl řízení jako souhrn určitých rysů jednání, které ředitel uplatňuje 

při základních funkcích manažera školy (plánování, organizování, hodnocení, 

motivování a řízení), je možné je členit podle toho, do jaké míry naslouchá, jak vytyčuje 

cíle, jak stanoví standardy, jak sestavuje akční plány a jak poskytuje zpětnou vazbu. Na 

základě výše zmíněných kritérií je možné specifikovat šest modelových stylů řízení. 

Jsou jimi: styly koercivní, autoritativní, afiliativní, demokratický, styl následování a 

koučující styl. U každého z nich si uvedeme stručnou charakteristiku. 

 Koercivní styl řízení – primárním cílem je zde okamžité uposlechnutí. 

Ředitel vydává hodně pokynů a říká lidem, co mají dělat. Očekává, že se 

tím bude personál bezprostředně řídit. Bedlivě to sleduje a kontroluje. 

Využívá negativní, nápravné zpětné vazby a motivuje tím, že poukazuje 

na negativní důsledky neuposlechnutí. 

 Autoritativní styl řízení – tento styl cílí především na udávání 

dlouhodobého směru a vize. Ředitelem je stanovena jasná vize, jejíž 

naplňování je považováno za klíčovou součást práce ředitele. Ředitel 

spojuje perspektivu pracovníků s vizí, aniž by se vzdával autority. 

Přesvědčuje pracovníky tím, že vysvětluje všechny „proč“, které s vizí 

souvisí. Také stanovuje standardy a sleduje pracovní výkon z hlediska 

naplňování vize a poskytuje vyváženou pozitivní i negativní zpětnou 

vazbu.  
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 Afiliativní styl řízení – cílem tohoto stylu řízení je vytvořit harmonické 

vztahy mezi pracovníky i mezi ředitelem a pracovníky. Ředitel 

pracovníkům naslouchá a napomáhá přátelským interakcím mezi 

pracovníky. Klade menší důraz na úkoly, síle a standardy a zaměřuje se 

více na uspokojení emočních potřeb pracovníků. Hledá možnosti pozitivní 

zpětné vazby a vyhýbá se konfrontacím. Osobní charakteristiky odměňuje 

stejně jako pracovní.  

 Demokratický styl řízení – primárním cílem je dosáhnout u pracovníků 

osobního zaujetí, vytváření nových myšlenek a nápadů. Ředitel je 

přesvědčen, že zaměstnanci dokáží pro sebe i pro školu vypracovat vizi, 

často pořádá porady a naslouchá problémům zaměstnanců. Je schopný 

delegovat pravomoci a k rozhodnutím dochází na základě konsenzu. 

Odměňuje patřičný pracovní výkon a jen málokdy poskytuje negativní 

zpětnou vazbu.  

 Styl řízení následování – u tohoto stylu je hlavním cílem vykonávat 

úkoly na prvotřídní úrovni. Ředitel se zde řídí tím, že ukazuje modelová 

řešení, ukazuje cestu. Má vysoké standardy a předpokládá, že pracovníci 

vědí, proč se co a jak dělá. Nerad deleguje pravomoci, odnímá 

pracovníkům odpovědnost, pokud se nedostavuje vysoký výkon. Nemá 

příliš pochopení pro špatný pracovní výkon. V případě, kdy nastane 

krizová či problémová situace, uděluje podrobné pokyny. Koordinaci 

s ostatními uznává jen u dílčích úkolů.  

 Koučující styl řízení – primárním cílem tohoto stylu je dlouhodobý 

profesní rozvoj pracovníků. Ředitel pracovníkům pomáhá uvědomovat si 

jejich specifické silné a slabé stránky. Pobízí pracovníky k tomu, aby si 

vytyčovali dlouhodobé cíle a průběžně poskytuje rady a zpětnou vazbu, 

aby rozvoji pracovníků napomohl (Slavíková, 2003). 

Jak uvádí Stýblo (1993) a Eger (1998) styl práce manažera představuje osobitý 

způsob uplatňování metod a nástrojů řízení, přičemž základní orientace je relativně 

stálá. Nejznámější modely řízení jsou založeny na předpokladu, že každý manažer má 

dva hlavní zájmy: dosáhnout výsledků (cílová orientace) a udržování dobrých vztahů na 
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pracovišti (orientace na lidi). Manažeři se nevěnují pouze dosažení cíle nebo pouze 

vztahům, ale mohou se zaměřit na oba hlavní zájmy.  

Jednou z nejvíce diskutovaných otázek je: zda vést autoritativně nebo 

demokraticky. Vždy záleží na konkrétních podmínkách. Ten, kdo řídí autoritativně, 

prosazuje, aby lidé dělali věci tak, jak on chce. Raději sám mluví, než naslouchá, 

nestará se příliš o pocity nebo názory jiných lidí, může být i agresivní při kritice a velký 

důraz klade na kontrolu. Velkou nevýhodou uvedeného stylu může být docílení nechuti 

k práci u podřízených, odbývání práce, častý vznik konfliktů a nastolení negativního 

klima v pracovní skupině. Demokratický styl je ovlivněn situací ve skupině (týmu), 

jejím složení, vlastnostmi členů, ale i dosavadními zkušenostmi samotného ředitele. 

Demokratický styl je spojen s důvěrou a delegováním. Praktici někdy tvrdí, že dosažené 

výsledky mohou být stejné při uplatnění obou stylů, je zde ale diametrální rozdíl 

v mezilidských vztazích, podnikové kultuře a motivaci do další činnosti (Eger a kol., 

1998, s. 64-65). 

Při volbě bere manažer v úvahu především důležitost úkolu a časový stres a 

kvalitu pracovního týmu. Z toho tedy plyne, že v krizových situacích pod časovým 

stresem převažuje autokratický přístup (to se projevuje markantně u povolání jako: 

hasiči, záchranáři, ale ve školství např. při ohrožení zdraví dětí v okamžité situaci) a 

naopak např. akademické obci je vlastní velká samostatnost. Tam, kde se podmínky 

úkol od úkolu liší, je vhodné měnit i způsob rozhodování (Eger a kol., 1998, s. 61-62). 

Je však důležité si uvědomit, že pokud hledáme správný způsob řízení, neexistuje 

zde jeden nejlepší, kterým je možné uplatňovat a dosahovat vždy výborných výsledků. 

„Efektivní vedení a řízení znamená umět použít při jednání s konkrétními lidmi 

v konkrétních situacích odpovídající styl. Volit správný styl ve správnou chvíli je však 

velmi složité, poněvadž vedení a řízení lidí není jen otázkou manažerských znalostí, či 

jen našich osobních vlastností, ani pouze naší intuice, ale je to kombinace řady faktorů. 

Lze říci, že styl řízení je kombinací znalostí, intuice, umění a vlastností manažera; je 

výslednicí osobní charakteristiky (hodnot, norem chování), ale rovněž stylů řízení, které 

jsme zažili u jiných, konkrétní situace v řízení školy a lidí a hodnot vyznávaných školou“ 

(Slavíková, 2003, s. 34). 
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Podobně také Eger a kol. (1998) uvádějí, že žádný způsob rozhodování není a 

priori považován na správný nebo špatný. Řídících stylů je právě tolik jako lídrů 

samotných. Každý styl je osobitý a vyplývá především z osobních charakteristik lídra. 

U každého lídra se navíc může jeho řídící styl měnit v závislosti na: řízené skupině 

(týmu), jejím složením, náročnosti úkolu, časovém tlaku, ale i zkušenostech samotného 

lídra. Optimálním řídícím stylem potom může být jen takový, který vyhovuje 

momentálním podmínkám a při jejich změně se dokáže vhodně přizpůsobit (Eger a kol., 

1998, s. 60). 

2.3 Postoje ke změnám 

Dle Slavíkové (2003) se v každé organizaci lidé rozdělují na dvě pomyslné 

skupiny: inovátoři a zastánci tradic. Inovátoři jsou lidé, kteří jsou schopni přijímat a 

zavádět nové změny a uspořádání. Vymezují se svou schopností přijmout výjimečné 

úkoly a podstoupit rizika s tím spojená. Na jednu stranu jsou samostatnější a vedením 

uznávanější, ale na druhou stranu tvoří zranitelnou skupinu, protože někdy překračují 

pravidla svého prostředí a jsou za to odmítáni a kritizováni. Nicméně jsou silní, neboť 

vytváření síť a jejich síla tkví ve společném nadšení a důvěře. Oproti tomu zastánci 

tradic jsou lidé, kteří se zabydleli v určitém řádu a hlavně nechtějí nic měnit. Dělají 

všechno pro to, aby se změnám ubránili. Důležitým závěrem však je, že ředitel 

potřebuje obě tyto skupiny. Inovátoři jsou potřeba k podnikání nových kroků. Inovovat 

znamená vnést určitou nejistotu do citlivého a zranitelného školního prostředí. Naproti 

tomu zastánci tradic, když už přijmou nové změny, jsou pak schopnými organizátory a 

koordinátory (Slavíková, 2003, s. 19). 

 

Podle Egera (1998) je jednou z klíčových funkcí vedení lidí i řízení změn a 

podpora zaměstnanců při zvládání změn včetně pozitivního naladění na ně. Mnozí lidé 

jsou změnami dezorientování, a proto je důležité vědět, jak lidé na změny reagují. Dle 

několika šetření se zjistilo, že ve hře jsou dva hlavní faktory a čtyři druhy reakcí 

pracovníků na změny. U každého druhu reakce se projevuje potřeba jiné formy podpory 

pro zvládání změn:  

 Zaskočeni změnami. Lidé tohoto druhu projevují nízkou míru 

schopnosti zvládat změny a při změnách se necítí dobře. Jejich základní 

reakcí je: útěk před změnami, snaha vyhnout se nezbytnému učení a 
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přizpůsobení se.  Zaskočení změnami potřebují pomoc při zvládání 

frustrace a strachu. Potřebují mít nad sebou klidného vedoucího, který 

dokáže předložit změnu do řady dílčích změn a povzbuzovat je při jejich 

postupné realizaci. 

 Obrněni proti změnám. Tito lidé se cítí špatně při změnách, přestože 

mají vysokou schopnost zvládat změny. Lpí na tom, co se v minulosti 

naučili a co už je překonané. Chtějí zvládnout změnu, ale nevědí jak.  

Lidé obrněni proti změnám potřebují uvolnění, zpětnou vazbu a 

podporu. Zaměřte se na pomoct při nalezení uplatnění pro jejich 

dosavadní dovednosti a veďte je k získávání nových. 

 Fandové změn. Při změnách se cítí výborně, ale nevidí potřebu učit se 

novému. Mají nízkou schopnost zvládat změny.  Fandové změn 

mohou vést lidi špatným směrem. Je vhodné jim dát individuální úkoly. 

 Učící se. Cítí se při změnách výborně a zároveň projevují vysokou míru 

schopnosti zvládat změny. Pozitivně reagují na změny, osvojují si nové 

znalosti a dovednosti, které změny přinášejí. Nebojí se chyb a rizik, 

dokážou v pohodě překonávat obtížné situace.  Lidem ze čtvrté 

skupiny je potřebné vytvořit dostatek prostoru pro samostatnou aktivitu. 

Jsou zralí pro vedoucí funkce s velkým dosahem (Eger a kol., 1998, s. 

122-123). 

 

Každá změna vyvolává různé reakce a je provázena určitými stádii. Dle 

Slavíkové (2003) jsou jednotlivá stádia definována takto: 

1. Popření – Lidé se snaží nastávající či nastalou změnu popřít. Lidský mozek 

potřebuje čas, aby se nové situaci přizpůsobil. 

2. Hněv – V této fázi se lidé často snaží najít viníka, chtějí zaujmout určité 

stanovisko.  

3. Smlouvání – zde se lidé pokoušejí vydírat sami sebe či školu, nicméně manažer 

by měl mít na paměti, že tomu není možné podlehnout. Jakmile bylo jednou 

přijaté rozhodnutí, není cesty zpět. 
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4. Smutek – V tomto stádium lidé často smutní nad tím, že již neexistuje původní 

situace. Toto stádium je nezbytné, umožňuje totiž na určitou dobu projevit 

zármutek. 

5. Strach – Lidé se strachují, že se jim nepodaří vyrovnat se s novou situací a že 

budou potřebovat novou duševní sílu.  

6. Přijetí – Poslední fází je přijetí nové situace. 

 

Stýblo (2004) uvádí, že proces změny v každém z nás vytváří bouři emocí. U 

každého se projevuje jinak silně a jinak rychle. Celý proces pak rozděluje na šest fází: 

1. Nejistota a prvotní odmítnutí, 

2. Obviňování až agrese, 

3. Vyjednávání – změna ještě není celkově přijata, hledání kompromisu, 

4. Deprese – neznalost východiska, 

5. Akceptace – změny již probíhají a je potřeba se s tím vyrovnat, jeví se 

příležitosti, 

6. Sdílení – pochopení změny, přijetí a spolupráce na realizaci změny. 

 

Též podobně popisuje Prášilová (2006) tzv. cyklus reakce osoby nebo skupiny 

vystavené změnám, zobrazený na obrázku č. 4. Probíhá v následujících fázích: 

1. lidé mají nejprve tendence k okamžitému popření možnosti změn,  

2. poté se snaží o odpor vůči změnám, 

3. po zjištění, že je odpor marný a že změny mají i své pozitivní stránky, u 

pracovníků nastane zájem o prozkoumání změn, 

4. ve finále dochází k přijetí změn.  

 

Obrázek č. 4: Reakce na 

změnu, zdroj: 

http://bluestreamsgroup

.com/change-

management/ 
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Každou změnu provází více či méně postupné zažití jednotlivých stádií. Jejich 

překonání není lineární povahy. Jednotlivá období nemají stejné trvání, je však dobré 

vědět, že pokud se již mechanismus těchto stádií rozběhl, tzn. pokud se již rozpoutal 

hněv, obviňování, agrese dříve nebo později dojde k naplnění nové změny. Z hlediska 

řízení změny, je nejobtížnějším stavem, když lidé ustrnou ve fázi popření (fáze 1). To 

vypovídá o tom, že ještě nedošlo k změně stanoviska (fáze 2). Pokud se však manažer 

již setká s projevem hněvu, přijetí změny je na dobré cestě (Slavíková, 2003). 

 

2.2.1 Odpor ke změnám 

Projevy odporu se mohou vyskytovat v různých formách. Slavíková (2003) 

zmiňuje tři obecné formy odporu: pasivní, aktivní a konfliktní. Projevy pasivní 

formy jsou např. zkamenění (pracovníci dělají jen nezbytně nutné záležitosti, nevyvíjí 

žádnou iniciativu) či uhýbání (pracovníci odsouvají řešení pod nejrůznějšími 

záminkami). Aktivní forma odporu má různé projevy. Patří mezi ně: svalování viny a 

výčitky, nostalgie (stesk po předešlé situaci), negativismus (přiživování špatné 

atmosféry tím, že se pracovníci snaží zveličit neúspěchy) nebo zablokování informace 

(pracovníci se snaží manažerovi zablokovat co nejvíce potřebných informací). Ke 

konfliktním projevům odporu patří odmítnutí (tzv. „otevřená válka“ ze strany 

zaměstnanců) a pracovní konflikty (jedná se o konflikty mezi několika osobami stejného 

či různého pracovního zařazení, jsou oporami odporu).  

Urban (2003) uvádí, že podle mezinárodních výzkumů má při zahájení programu 

změn 60 - 80% pracovníků obavy z těchto změn nebo k nim zaujímá odmítavý postoj. 

Příčiny obav ze změn jsou často strach, tendence k setrvačnosti, spokojenost se 

stávající situací, pocit méněcennosti, nepochopení potřeby změn, dosavadní kultura 

organizace nepřející změnám, odborná náročnost nových situací a úkolů, ztráta 

mocenské pozice, ztráta důvěrné obeznámenosti s tím, co denně dělají apod. Je zcela 

přirozené, že lidská bytost, vystavená nové situaci, cítí strach. Je to strach z neznámého, 

z toho, že ztratí své přirozené místo, svou pozici, strach ze ztráty pracovních výhod, 

strach z časové náročnosti apod. Odpor ke změnám může mít i jiné příčiny než obavy. 

Může to být např. nevhodné načasování změn a odlišné vnímání situace pracovníky. 

Obzvláště ve skupině lidí, která chce zachovat původní situaci, své rituály a normy, je 

možné se setkat s velkým odporem ke změně (Slavíková, 2003, Prášilová, 2006). 



33 
 

Dle odborné literatury je odpor ke změnám zcela normální. Je-li však odpor 

dlouhodobý, poukazuje to na to, že management není schopen změnu adekvátně řídit 

(Prášilová, 2006). Jak se však k takovému odporu ze strany manažera postavit? 

Odborné publikace popisují nejrůznější způsoby, jak pracovat s odporem u 

zaměstnanců. Uveďme si několik z nich.   

Jedním ze způsobů, jak postupovat, je využití tzv. metody ADCOM. Tato 

metoda nastalou situaci posuzuje a zkoumá z pěti hledisek. ADCOM je akronym, tvořen 

prvními písmeny pěti slov jednotlivých hledisek:  

Ability (fyzická připravenost). Zde se zkoumá fyzická připravenost lidí zvládat nové 

úkoly a činnosti. Neznamená to jenom tělesnou zdatnost, ale celkový fyzický stav (svou 

roli zde může hrát i přetíženost, únava apod.) 

Direction (nasměrování). Zjišťuje se, zda lidé jasně chápou a mají zažitou podobu cíle. 

Zda k dosažení cíle mohou postupovat podle jednoznačně nastavených pravidel i 

pokynů ve stabilním prostředí.  

Competence (způsobilost). Zde se posuzuje způsobilost lidí realizovat změnu, a zda 

k tomu opravdu mají potřebné znalosti i dovednosti.  

Opportunity (příležitost). Z tohoto hlediska se ověřuje, zda mají lidé pro úkoly spojené 

s realizací změny dostatek času, a také, zda jsou v potřebné míře zabezpečeni 

potřebnými informacemi, materiálem a případně dalšími zdroji.  

Motivation (motivace). Poslední hledisko zdůrazňuje skutečnost, že bez motivace lidí 

se nedá změna uskutečnit. Je tedy zkoumáno, zda jsou lidé dostatečně motivováni.  

Zmíněná hlediska se v realitě mohou vzájemně překrývat (Prášilová, 2006, s. 197-198). 

Urban (2003) Prášilová (2006) uvádějí další paletu základních metod, které 

využívají manažeři pro odstranění odporu ke změně a k získávání lidí k jejímu 

uskutečnění: 

 Osvěta a komunikace spočívají ve snaze srozumitelně objasnit pracovníkům 

potřebu provést změny. Optimální je vést diskuzi s co největším počtem 

pracovníků a jako argumenty předkládat jasná fakta. 
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 Participace na změnách předpokládá zahrnutí pracovníků do tvorby a zavádění 

změn, akceptaci jejich návrhů, rad a připomínek. Nevýhodou je zde časová 

náročnost. 

 Facilitace a podpora zahrnují podporu pracovníků při provádění změn, 

proškolení, trénink, přípravu podmínek, posílení rozhodovacích pravomocí, 

pozorné naslouchání problémům pracovníků, porozumění pro chyby a omyly 

atd. 

 Odměňování a vyjednávání. Spolupráci na změnách může výrazně podpořit 

nově nastavený systém odměňování. Vyjednávání je využíváno v různých 

situacích, např. za příslib podpory změny může být dojednán nějaký jiný 

ústupek týkající se průběhu pracovního procesu apod. 

 Kooptování patří ke skrytým metodám ovlivnění, např. aby se osoba se silnou 

neformální autoritou nestavěla proti potřebným změnám, je jí svěřena v procesu 

změny významná role. Kooptování se však mine účinkem tehdy, je-li to příliš 

průhledné a manipulativní. 

 Přímé nebo nepřímé donucení je metodou rychlého překonávání odporu, 

používá se většinou jen v časové tísni, kdy hrozí nebezpečí z prodlení při 

zavádění změn. Hrozbou může být odebrání nenárokové složky mzdy, převedení 

na jinou práci, zrušení pracovního místa apod. Tato metoda vede k odporu vůči 

manažerům. 

Další metody, které se mohou využít při zavádění změn a zmírnění odporu 

popisuje Slavíková (2003). Pokud chce ředitel porazit odpor zaměstnanců vůči změně, 

je důležité, aby ho uměl vůbec poznat sílu odporu. Prvním krokem je tedy podpora 

vyjádření odporu ze strany zaměstnanců. Nikoliv snaha jej udusit. Zaměstnanci 

potřebují ujištění o budoucnosti. Ředitel by měl jasně zřetelně vysvětlit své záměry a 

považovat druhé jako schopné důvod změn pochopit. V celém průběhu změn je klíčové 

zaměstnance informovat a vše jim vysvětlit. Aby pracovníci měli o změnu zájem, je 

třeba, aby dávala určitý smysl. V tom spočívá role ředitele dát změně smysl a ozřejmit 

výhody změny. Další klíčovou úlohou ředitele je poskytnout důkazy otevřenosti. Musí 

dát najevo, že všechno není předem rozhodnuté a že je určitý prostor pro návrhy na 

řešení od zaměstnanců. Ředitel si musí být vědom, že zaměstnanci jsou strategickým 

trumfem změny a že bez nich se neobejde. Proto je musí o změně přesvědčit a usilovat 
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o přijetí změny. Zásadními akty jsou tedy komunikace; podpora inovace a 

zkušenosti; vstřícný změnám a výměně názorů nakloněný postoj; příjemná 

pracovní atmosféra a změna bez zbytečných prodlev. 
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Shrnutí 2. kapitoly 

Ředitelská funkce je velmi komplikovaná a přináší s sebou mnoho povinností a 

různých očekávání. Činnosti ředitele se mohou dělit do třech základních rolí: role lídra 

(tvorba vize, motivace pracovníků a jejich rozvoj atd.), role manažera (plánování, 

organizování, výběr pracovníků, kontrola, analýza, rozhodování apod.) a role 

vykonavatele (realizace činnosti dle plánů, přímá pedagogická činnost). Důležité je, aby 

žádná z těchto oblastí nebyla pro bezproblémový chod školy opomenuta. Od role 

ředitele se také očekávají určité vlastnosti jako je: disponibilita, rozhodnost, řešení 

konfliktů, vedení lidí, sebeřízení a nesení cílů a vizí, ale také poskytování zpětné vazby, 

motivovat k co nejvyšším výkonům, identifikovat silné stránky pracovníků, registrovat 

změny a pružně na ně reagovat.  

Důležitým předpokladem úspěšné a kvalitní školy je řídící styl ředitele školy. 

Jeho styl řízení ovlivňuje práci všech zainteresovaných, vytváří klima školy atd. Řídící 

styly můžeme dělit dle různých směrů: participativní a centralistický styl, autoritativní 

či demokratický styl, dále pak styl koercivní, autoritativní, afiliativní, demokratický, 

styl následování a koučující styl. Ačkoliv existuje několik takových rozdělení řídících 

stylů, neexistuje z nich ten správný ani špatný. Pro efektivní vedení a řízení je důležité 

umět použít odpovídající styl v konkrétní situaci při jednání s lidmi. Styl řízení je 

kombinací mnoha faktorů jako např. znalostí, intuice, umění, vlastností, hodnot či 

norem manažera. Optimální řídící styl může být jen takový, který vyhovuje 

momentálním podmínkám a při jejich změně se dokáže vhodně přizpůsobit. 

Lidé zaujímají ke změnách různé postoje. Mohou být změnami zaskočeni, 

mohou se proti nim obrnit, mohou jim fandit nebo je vezmou jako příležitost se naučit 

něčemu novému. Dalším možným rozdělením postojů je na inovátory a odpůrce změn. 

Pro někoho nemusí být přijetí změny jednoduché. Takový člověk obvykle prochází 

několika fázemi: popření, hněv, smlouvání, smutek, strach a nakonec přijetí změny. 

Odpor ke změnám se může vyskytovat v různých formách: pasivní (zkamenění, 

uhýbání), aktivní (svalování viny, výčitky, negativismus) či konfliktní (odmítnutí, 

pracovní konflikty). Odpor může mít různé příčiny např. obavy jako strach, ztráta 

mocenské pozice, pocit méněcennosti, nepochopení potřeby změny nebo nevhodné 

načasování změn. V takové situaci by ředitel školy měl vědět, jak vhodně podpořit a 

motivovat své pracovníky k přijetí změny. V závěru kapitoly jsme vyjmenovali několik 
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metod při práci s odporem ke změně jako např. ADCOM (ability, direction, 

competence, opportuniny, motivation), dále osvěta a komunikace, participace na 

změnách, facilitace a podpora, odměňování a vyjednávání, kooptování, přímé nebo 

nepřímé donucení. 
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3. Specifika managementu změny 

Než se začneme zaobírat jednotlivými specifiky řízení změny, měli bychom si 

nejprve uvést a ujasnit, jak je odborníky definován samotný management změny.  

Řízení změny nebo management změn (anglicky management of change – MoC) 

definuje Veber a kol. (2009, s. 464) jako „směr managementu spočívající jednak 

v připravenosti reakcí na vnější či vnitřní podněty (pasivní aspekt) a jednak zaměřený 

na iniciaci změny, její pružnou přípravu, realizaci a využívání (aktivní aspekt)“. Russel-

Jones (2006) připodobňuje řízení změny k procesu přesunu ze současného stavu k vizi 

stavu budoucího, zahrnující určitou míru přeměny, která může být pro někoho bolestivá.  

Dynamický rozvoj společnosti v poslední době zvyšuje tlak na provádění změn i 

v oblasti školství. Jak uvádí Eger a kol. (1998) rostoucí zodpovědnost školy za své 

výsledky je jednou z klíčových změn. Tím se pochopitelně zvyšuje také tlak na práci 

managementu školy. Ten je nucen provádět změny tak, aby jeho organizace fungovala, 

co možná nejefektivněji. Dle Prášilové (2006) je škola organická součást celé 

společnosti a citlivě reaguje na vše, co se děje v jejím okolí i přímo ve škole. Pro 

existenci školy je klíčové, aby dokázala pružně reagovat na všechny podněty a zároveň 

si udržovala svou potřebnou rovnováhu mezi školou samotnou a jejím okolím. Může tak 

docházet např. ke změnám strategie školy (otevřenost ke komunitě, zaměření na 

vzdělávání handicapovaných, dospělých, …), realizačních procesů a pracovních 

postupů (spolupráce s rodinou, týmová spolupráce učitelů) nebo třeba ke změnám řízení 

(podílení pracovníků na rozvoji a řízení školy). Všechny tyto změny totiž vyžadují 

změnu lidského chování, a právě proto je jejich provádění tak obtížné. Eger a kol. 

(1998) dále uvádí, že cílem prováděných změn je jak zlepšení kvality života 

jednotlivých učitelů a pracovníků školy, tak i zlepšení fungování organizace jako celku. 

Efektivní vzdělávací organizace jsou ty, které mají zájem přijímat nové věci, více 

experimentují a jsou ochotny provádět změny. Tyto organizace mají jasný cíl a 

koncepci. Škola bez cíle a bez koncepce nikdy nebude efektivní. Důležitost změny 

vystihuje také metafora Slavíkové (2003, s. 11), která uvádí, že „nápady a návrhy na 

změnu udržují školu při životě, stejně jako buňky v těle se tyto články musí obnovovat“. 

Co se očekává od ředitele školy? A jakou hodnotu má řízení změny v práci 

ředitele? Údělem ředitele školy je nepřetržitě registrovat změny v prostředí, ve kterém 
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se jeho škola nachází. Neměl by také podceňovat změny vnitřního charakteru 

(personální, klimatu, materiální apod.).  

Dle Trojanové a kol. (2012) jsou ředitelé či ředitelky škol a vůbec řídící 

pracovníci ve školství dosud málo vnímanými, chápanými, a taktéž málo oceňovanými 

postavami našich škol. Jsou to lidé, kteří stojí na vrcholu pomyslné pyramidy celé 

školy, případně nějakého úseku, týmu, skupiny, lidé se značnou mírou odpovědnosti za 

práci druhých.  Na jejich bedrech toho leží tolik, že je na místě klást si otázku: Lze to 

ještě unést? V dnešní době se nějak automaticky ředitel školy považuje za toho, který 

všechno zvládne, má na starosti finance, budovu školy a vybavení, přijme kvalitní 

učitele, bude komunikovat s rodiči, bude adekvátně reprezentovat školu a propagovat 

její práci, bude schopný zavádět změny či se novým změnám přizpůsobit. Dále 

Trojanová uvádí, že od 90. let se ve vzdělávání řídících pracovníků ve školství mnohé 

výrazně změnilo. Byl vytvořen systém i konkrétní vzdělávací programy, a dramaticky 

se zvýšila míra odpovědnosti ředitele v mnoha oblastech, což si však řada lidí nechce 

připustit. Dle komparace z roku 1989 a 2012, která srovnávala odpovědnosti, jež měl 

ředitel v uvedených letech, se dá hovořit o zcela jiné práci. A ačkoliv razantně narostla 

odpovědnost, paradoxně ubylo pomocných nástrojů, o které by se ředitel mohl opřít 

jako např. školský úřad, školskou správu, či pedagogické centrum. Česká republika je 

jednou z mála zemí na světe, kde na ředitele školy připadá opravdu značná míra 

odpovědnosti. Takových zemí není mnoho (Trojanová a kol., 2012). Podobně tak uvádí 

Slavíková (2003), že úloha manažerů se v posledních dvaceti letech výrazně posunula. 

Nedílnou součástí jejich práce se stávají nové a nové činnosti, tím pádem se jejich 

funkce stává komplexnější a různorodější, neboť nové činnosti nenahradily ty původní, 

ale přidaly se k nim.  

Provádění změn je dle Prášilové (2006) jeden z nejobtížnějších úkolů v oblasti 

managementu. Zahrnuje totiž jednak formulaci cíle a stanovení obsahu změn, a jednak 

také získání lidí pro zavedení změn.  

Kubíčková, Rais (2012) a Prášilová (2006) se shodují, že schopnost řízení 

změny patří k poměrně zásadním a vysoce ceněným dovednostem manažerů. Jde o 

jeden z nejobtížnějších úkolů v oblasti managementu. Řízení změn předpokládá dobré 

pochopení samotné změny a vyžaduje nový pohled a přístup. (Veber a kol., 2009, 

Stýblo, 2004). Stýblo (2004) dále uvádí, že změna je nosným nástrojem řízení, tedy i 
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manažerské praxe. V řízení změn nestačí pouze odstraňovat nedostatky, ale musí se 

hledat a vytvářet přednosti změn. Jedině tak může vzniknout úspěšná strategie řízení 

změny. Realizace je pak společným dílem všech manažerů a vedoucích, včetně 

zaměstnanců. Dle Vebera a kol. (2009) jsou změny fenoménem, který se dotýká všech 

stránek společenského života. Vždy záleží na manažerech, jak s existencí změny 

dovedou vyrovnat, jak je dokáží využít jako příležitosti ve prospěch firmy (v našem 

případě školy) nebo je dokonce cílevědomě vyvolávat.  

3.1 Proces řízení změny 

Jak již bylo výše zmíněno, provádění změn je jedním z nejobtížnějších úkolů 

v managementu. Zahrnuje to nejenom formulaci žádoucího cíle a stanovení obsahu 

změn, ale především získání lidí pro zavádění změn. Proč ke změnám vlastně dochází?  

Prášilová (2006) popisuje školu jako organickou součást celé společnosti, která 

reaguje na vše, co se děje v jejím okolí. Škola citlivě reaguje i na to, co se odehrává 

přímo uvnitř školy. Pro její existenci je důležité, aby dokázala pružně reagovat na 

všechny podněty a udržovala tak potřebnou rovnováhu mezi školou a jejím okolím. 

S tímto cílem, zachovat rovnováhu, může docházet k těmto změnám:  

 Změna strategie školy (otevřenost ke komunitě, zacílení na komplexní rozvoj 

žáka, zaměření vzdělávací nabídky školy i na vzdělávání dospělých nebo 

handicapovaných, zaměření vzdělávací nabídky školy na přípravu pracovníků 

určité odbornosti, nabídka aktivit pro volný čas žáků aj.) 

 změna realizačních procesů a pracovních postupů (koordinovaná spolupráce 

s rodinou, posílení diagnostických činností učitelů, týmová spolupráce učitelů 

při přípravě a realizaci projektů či integrované výuky, využívání výukových 

metod podporující aktivní učení atd.) 

 změna v řízení (participace pracovníků na rozvoji a řízení školy apod.) 

Výše uvedené změny vyžadují změnu lidského chování, a právě v tom právě 

spočívá obtížnost jejich provádění (Prášilová, 2006). 

Ať už jde o samotné iniciování změn nebo o přizpůsobování se zavedeným 

změnám, v obou případech je potřeba dobře řídit proces přípravy a samotné realizace 

změn. Chce-li škola dosáhnout značných efektů, nelze spoléhat na samovolný vývoj ani 

na spontánní iniciativu zaměstnanců. Bylo by velmi neefektivní řešit problematiku 
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řízení změny metodou „pokusu a omylu“. Řízení činností spojených s přípravou, 

implementací, monitoringem změn je podstatnou úlohou manažerů na všech úrovní, tzn. 

i ředitelů škol. Proto je velmi prospěšné, aby měli ředitelé škol a další zaangažovaní 

teoretické poznatky o řízení změny.  (Veber a kol., 2009, Prášilová, 2006). 

Podle názoru některých odborníků na provádění změn platí, že ze strany manažera 

nestačí realizaci změny pouze řídit, ale svým postojem a konáním ji má manažer také 

podpořit. Podporující chování ke změně se pak dá očekávat i u ostatních pracovníků 

organizace. Ve sděleních odborníků se v této souvislosti hovoří o tzv. „podpoře změny“ 

(Prášilová, 2007). 

Jak tedy postupovat při zavádění změn? Jak patřičně řídit danou změnu? Ředitel 

(manažer) musí nejprve umět rozlišit, kdo je absolutně proti změnám a kdo má pouze 

obavy z rizik spojených s jejich zaváděním. K těmto nejistým, nedůvěřivým a váhajícím 

zaměstnancům si musí najít přirozený, lidský přístup a získat jejich důvěru. 

Nejdůležitější pro provedení jakékoliv změny jsou vždy lidé a jejich přístup ke změně. 

Se zaměstnanci je potřeba jednat, postupně odbourávat jejich pocit nejistoty, poskytovat 

jim podporu, a hlavně je postupně a úměrně jejich schopnostem a možnostem zapojovat 

do řešení a realizace změn. V momentě, kdy se lidé začnou na změně podílet a 

spolupracovat, dočkají se prvních pozitivních výsledků. Tím slábne jejich nedůvěra 

k novému. Jejich očekávání se formují a naplňují a posiluje se pocit sounáležitosti mezi 

„nositelem změn“. Práce na změnách začne zaměstnancům dávat smysl a stane se pro 

ně zajímavou a inspirující. Bude podmiňovat jejich další individuální i týmový, profesní 

i lidský rozvoj. Zaměstnanci se tím vším učí, společně s druhými, předvídat příležitosti, 

orientovat se na výsledky, týmově spolupracovat, změny přijímat, ale také předjímat a 

rozvíjí se jejich tvořivost a iniciativa (Barták, 2007, Trojan, Trojanová, 2016). 

Jak Barták (2007) dále uvádí, s tím nutně souvisejí i určité proměny manažera. 

Profesní řízení vyžaduje nové pojetí manažera či leadera. Očekává se, že manažer bude 

člověk s jasnou vizí, dlouhodobou představou, co dál. Bude schopen ve spolupráci se 

zaměstnanci překonávat přežilé, využívat a rozvíjet nové nápady a myšlenky, předvídat 

budoucí možnosti i rizika a spoluurčovat strategii.  

Nestačí, aby se lidé pouze uměli a chtěli podílet na změně, musí také a možná 

především „moci“. Musí mít možnost uplatnit se. Chceme-li ono „chtění“ u lidí 

podpořit a rozvinout, musí se naplnit jejich očekávání. Úsilí, které vynaložili a které 



42 
 

přineslo pozitivní výsledky, je také potřeba náležitě ocenit, morálně i hmotně (Barták, 

2007). 

Důležitou součástí celého procesu změny není jen úspěšné řízení procesu, ale 

svou podstatnou úlohu zde sehrává vedení lidí, tzv. leadership. Jak uvádí Kotter (2000, 

s. 28): „Za prvé je úspěšná změna obvykle spojena s několikastupňovým procesem, 

který generuje dostatek sil a motivace, potřebných k překonání všech zdrojů lhostejnosti 

(...) a za druhé se tento proces nepodaří nikdy úspěšně realizovat, pokud za ním nestojí 

vysoce schopné vedení, ne pouze skvělé řízení“.  

Chce-li manažer uskutečnit nové změny, je nejprve zapotřebí pochopit chování 

lidí a samotné organizace. Provádění změn je proces interakce, dialogu, vypracování 

nového plánu a vypořádání se s různými emocemi. Úskalím mnohých změn je to, že 

daleko obtížnější než řídit změny, je změna myšlení lidí. Pokud mají být změny 

efektivní, musí se nejprve pochopit pocity a pozice jiných lidí. Eger a kol. (1998) 

uvádějí několik bodů, které potřebuje manažer k tomu, aby mohl úspěšně řídit změny. 

Manažer tedy:  

 jasně ví, čeho chce dosáhnout (má jasné cíle a koncepce); 

 dokáže své vize realizovat v praxi; 

 snaží se vidět navrhované změny i z pohledu druhých (tzn. nevidí je 

pouze ze svého úhlu pohledu); 

 dokáže srozumitelně objasnit potřebu změn a jejich provedení; 

 zahrnuje svůj tým do přípravy a realizace změn a vytváří mu pro tuto 

činnost podmínky; 

 prezentuje změny jako racionální rozhodnutí; 

 má znalosti a dovednosti v následujících oblastech: motivace lidí, 

podpora komunikace, přijímaní rozhodnutí, plánování, kontrolování, 

řízení konfliktů a odměňování; 

 důležité jsou i jeho osobní vlastnosti, postoje a hodnoty: pozitivní 

myšlení, slušné chování a jednání, schopnost aktivního naslouchání, 

tendence nedělit věci na černé a bílé nebo na správné a špatné, znát sám 

sebe a ochota nést riziko a zvládání stresu z případného neúspěchu (Eger 

a kol., 1998, s.121-122). 
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Russel-Jones uvádí, že jednou z užitečných pomůcek k přípravě na úspěšnou změnu 

může být princip SUCCESS. Každé písmeno tohoto slova obsahuje určitou zásadu. 

 S (Shared vision) – sdílená vize 

 U (Understanding the organisation) – porozumění organizaci 

 C (Cultural alignment) – soulad s podnikovou kulturou 

 C (communication) – komunikace  

 E (Experienced help where necessary) – pomoc zkušených lidí v případě potřeby 

 S (Strong leadership) – silné vedení 

 S (Stakeholder buy-in) – získání všech, kterých se změna týká (Russel-Jones, 

2006, s. 34). 

Sdílenou vizí by mělo být jasně vyjádřeno, kam se pomocí změny organizace 

posune, tak aby tomu všichni rozuměli. Zásadou porozumění organizaci se rozumí 

provedení analýzy společnosti, určení jejích klíčových charakteristik a aspektů, kterým 

je nutné věnovat pozornost. Aby byla splněna zásada souladu s podnikovou kulturou, 

měla by realizace změny proběhnout způsobem, který je pro organizaci známý a běžný. 

Komunikace je důležitým faktorem k úspěšnému provedení změny. Je dobré využít 

zkušených lidí, kteří mají své osvědčené a zaručené postupy, které také mohou proces 

změny ulehčit a vyhnout se tak některým nepříjemným překvapením. Předposlední 

písmeno uvádí zásadu silného vedení. Tím je myšleno, že změnu by měl viditelně 

podporovat silný a vlivný vůdce, který je zaměřený na výsledný cíl a úspěšné 

dokončení. Poslední zásada, získání všech zúčastněných, je velmi podstatná, neboť 

všichni, kterých se změna týká, mohou proces změny velmi ovlivnit (Russel-Jones, 

2006). 

3.2 Druhy změn a realizované změny ve školách 

Na úvod této kapitoly bychom chtěli vymezit základní druhy změn. Podle 

Trojana, Trojanové (2016) existují dva druhy změn. Jsou jimi provozní změny a 

rozvojové změny. Provozními změnami jsou myšleny změny, které nemají zásadní vliv 

na změnu procesů a dalších zdrojů organizace. Rozvojové změny naopak představují 

změny, které vyvolávají další změny v procesech a zdrojích.  

Příkladem také provozní změny může být např. vyhláška č. 282/2016 Sb. o 

požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a 

prodávat ve školách a školských zařízeních (tzv. pamlsková vyhláška). 
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Naopak příkladem takové rozvojové změny může být třeba zavedení povinného 

posledního ročníku předškolního vzdělávání. Novela školského zákona, zákon č. 

178/2016 Sb. zavedl s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání a také 

individuální vzdělávání dětí jako alternativní možnost plnění povinného předškolního 

vzdělávání v mateřské škole. (Změny v předškolním vzdělávání, Česká odborná 

společnost pro inkluzivní vzdělávání, www.cosiv.cz)  

V rámci zúžení tohoto obsáhlého tématu a přípravě podkladů k výzkumné části 

diplomové práce, bychom se chtěli soustředit na jednu velkou změnu rozvojového 

charakteru, která zasáhla všechny školy a zejména jejich ředitele a pedagogické 

pracovníky. Tato změna zásadně ovlivnila kurikulum a změny v učení i vyučování. 

Jedná se o změnu zavedení společného vzdělávání, která je blíže popsána v kapitole 3.3. 

3.3 Společné vzdělávání 

Téma inkluze rezonuje v různých diskuzích napříč společností již řadu let.  V 

základech ideje inkluze jsou nejvyšší lidské hodnoty – respekt k druhému, solidarita, 

základní práva člověka. Vzdělávací instituce mají z podstaty jejich poslání velký 

potenciál ovlivňovat společenské hodnoty a rozvoj. Podporu inkluzivních procesů ve 

školách tak lze chápat jako nutnou podmínku budování inkluzivní a globalizované 

společnosti. Proto jsou školy i nadále vystaveny požadavkům hluboké vnitřní proměny. 

(Lazarová, Hloušková, Trnková, Pol, Lukas, 2015) 

Společným (či inkluzivním) vzděláváním můžeme označit vzdělávání všech dětí 

a žáků společně v hlavním vzdělávacím proudu. Od školního roku 2016/2017 tak došlo 

k zásadní změně v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, žáků nadaných a mimořádně nadaných.  

Změna je zakotvena v novele školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (změny provedené zejména novelou č. 82/2015 Sb.), dále ve 

vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáků nadaných, vyhlášce č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2015 Sb., o 

poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve 

znění pozdějších předpisů, a v některých dalších vyhláškách.  
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Systematické zavedení společného vzdělávání nastoluje nové změny jako je 

např.  

 rovný přístup ke vzdělávání všech žáků v rámci České republiky, 

 upouštění od kategorizace žáků (žáci se sociálním znevýhodněním, 

zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením), 

 zavedení nových pojmů jako jsou podpůrná opatření (tato opatření jsou 

volena na základě žákova zdravotního stavu, kulturního prostředí nebo 

jiných životních podmínek),  

 nové vymezení pojmu „žák se speciálními vzdělávacími potřebami“ (žák, 

který potřebuje podpůrná opatření). Základem je stanovení individuálních 

vzdělávacích cílů, na které navazuje identifikace speciálních vzdělávacích 

potřeb a doporučení a realizace podpůrného opatření. 

 zavedení možnosti vzdělávání v přípravných třídách pro všechny děti, což 

bylo dříve možné jen pro děti se sociálním znevýhodněním (Akční plán 

pro inkluzivní vzdělávání na období 2016 – 2018). 

„Všichni žijeme spolu na jedné zemi a naše děti by měli mít již od raného věku 

možnost poznávat pestrost společnosti 21. století, která je nutně a pochopitelně 

různorodá, těžit z ní a naučit se v ní úspěšně fungovat. Společné vzdělávání je tak již z 

principu přirozené a správné a svou rozmanitostí přináší všem zúčastněným vzájemné 

obohacení“ (MŠMT, Přínos společného vzdělávání, 2016). Společné vzdělávání dětí, 

žáků a studentů v rámci hlavního vzdělávacího proudu je jednou z priorit Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Novela školského zákona garantuje s 

účinností od 1. září 2016 právo dětí na tzv. podpůrná opatření. Tato opatření pomohou 

překonávat jejich znevýhodnění, ať už se jedná o děti a žáky ze sociálně 

znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti a žáky zdravotně postižené a 

znevýhodněné nebo žáky (mimořádně) nadané (webové stránky Národního ústavu pro 

vzdělávání). 

Došlo také k revizi rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, 

předškolní vzdělávání i všechny obory středního vzdělání (Společné vzdělávání ve 

školním roce 2016/2017, Tematická zpráva, Česká školní inspekce). 

Ve strategickém dokumentu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 

(Strategie) jsou stanoveny tři hlavní průřezové priority. Jednou ze těchto tří hlavních 
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priorit Strategie je snižování nerovností ve vzdělávání. Strategie potvrzuje, že prioritním 

cílem vzdělávací politiky je dosáhnout v následujících letech výrazného snížení 

nerovností ve vzdělávání komplexním posilováním kvality celé vzdělávací soustavy. 

Dokument se však přitom nezaměřuje pouze na formální rovnost v přístupu ke 

vzdělávání, ale i na schopnost vzdělávacího systému vytvářet podmínky a uplatňovat 

účinné postupy pro efektivní prevenci a kompenzaci zdravotních, sociálních, kulturních 

a jiných osobnostních znevýhodnění tak, aby nerovnosti v dosahovaných výsledcích 

byly co nejméně předurčovány faktory, které nemůže jedinec ovlivnit, a aby všichni 

žáci a studenti dosáhli alespoň základní společné úrovně znalostí a dovedností. Strategie 

mimo jiné zdůrazňuje, že: „Česká republika musí směřovat k systému, který nebude 

žáky rozdělovat na základě kognitivních schopností do tříd a škol s náročnějším, 

respektive méně náročným kurikulem, ale umožní každému plně rozvíjet svůj potenciál v 

systému kvalitního a inkluzivně orientovaného veřejného vzdělávání. Vzhledem k tomu, 

že v následujících letech lze s ohledem na demografické změny očekávat zvýšený tlak na 

kapacity základních škol, představuje tento ambiciózní cíl velkou výzvu jak pro tvůrce 

politik na všech úrovních, tak především pro jednotlivé školy a učitele“ (Strategie 

vzdělávací politiky České republiky do roku 2020). Strategie je zastřešujícím 

strategickým dokumentem v oblasti vzdělávání.  

Dle Akčního plánu pro inkluzivní vzdělávání na období 2016 – 2018, je 

inkluzivní vzdělávání vnímáno na úrovní systému, zřizovatelů, škol, žáků, rodičů a 

veřejnosti jako vysoce kvalitní vzdělávání, které umožňuje nejen rovný přístup ke 

kvalitnímu vzdělávání, ale i spravedlivou a přiměřenou podporu zohledňující různé 

vzdělávací potřeby žáků, tak aby žáci plně využili svého studijního potenciálu, aby se 

nevytvářely bariéry a nesnižovaly se nároky na žádné skupiny. Tento dokument vychází 

z priorit stanovených ve Strategii a podrobněji definovaných opatření v Dlouhodobém 

záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020. 

MŠMT v návaznosti na schválenou novelu školského zákona zavedlo inkluzivní 

vzdělávání, čímž chtělo nastolit rovný přístup ke vzdělávání všech žáků v rámci České 

republiky. Cílem procesu je nastavení pozitivních podmínek pro vzdělávání všech žáků 

tak, aby při zabezpečení adekvátních podpůrných opatření, nezbytných pro zajištění 

vzdělávacích potřeb každého žáka, bylo možné vzdělávání uskutečňovat přednostně v 

hlavním vzdělávacím proudu. Plánování a realizace inkluzivního školství je proces, 
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který se týká celého systému vzdělávání a všech žáků. (Akční plán pro inkluzivní 

vzdělávání na období 2016 - 2018). 

 

Jako přínosy inkluzivního vzdělávání uvedlo MŠMT: 

- přínos společného vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami (děti se zdravotním, sociálním či jiným znevýhodněním garantovánu 

možnost vzdělávat se v běžné spádové škole se svými vrstevníky a kamarády ze 

sousedství a mají nárok na podpůrná opatření, která jim pomohou překonat 

překážky ve vzdělávání se současným ohledem k jejich individuálním potřebám 

a možnostem), 

- přínos společného vzdělávání pro spolužáky (při správném pedagogickém 

vedení společné vzdělávání obohacuje i všechny spolužáky, a to zejména v 

oblasti sociální. Děti se přirozeně učí větší toleranci a umění pomoci slabšímu, 

stejně jako respektu k tomu, že i dítě zdravotně nebo jinak znevýhodněné, které 

je v určité oblasti slabší, může zase v jiné vynikat. Uvědomují si, že každý z nás 

je jedinečný a každý z nás má své slabé i silné stránky),  

- vliv na kvalitu výuky (V každé třídě se vždy sejdou žáci s různými schopnostmi 

a nadáním, odlišným pracovním tempem i odlišnými vzdělávacími potřebami. 

Právě tato různorodost učí děti toleranci, vnímání odlišností, trpělivosti i 

ukázněnosti, a při správném pedagogickém vedením je prostředkem k rozvoji 

všech), (MŠMT, Přínos společného vzdělávání, 2016). 

 

Podle mezinárodního šetření TALIS (2013) uváděli ředitelé škol obavy, že se do 

škol nedostávají pouze ucelené a přesné informace a ředitelé v důsledku nemohou 

učitele včas na přicházející změny připravit. Ředitelé se dále obávají zvýšené 

administrativy týkající se nově vzniklé potřeby žádat prostřednictvím různých projektů 

o finance na zabezpečení výuky, zajištění podpůrných opatření pro žáky a personální 

podpory specialistů – asistentů, psychologů apod. Zároveň ředitelé škol uváděli, že 

pociťují silný školsko-politický tlak týkající se požadavků na inkluzi a je zřejmé, že 

tendence omezovat speciální vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

iniciuje u některých ředitelů i učitelů silné emoce i jasně vyjadřovaný odpor. Zatímco 

inkluze na prvním stupni byla některými řediteli (např. z málotřídních škol) vnímána 
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pozitivně (mají věkově heterogenní skupiny a jsou zvyklí přizpůsobovat výuku různým 

skupinám žáků), myšlenka inkluze na druhém stupni již vyvolávala více emocí 

a protiargumentů. „Ředitelé škol aktuálně silně vnímají svou nově se rodící roli, pokud 

jde o podporu učitelů, kteří v současné době čelí zvyšující se diverzitě žáků. Mimo 

pociťovanou nutnost postarat se o účinnou a smysluplnou podporu učitelům přináší 

požadavek inkluzivního vzdělávání zvýšené nároky na organizační práci, tedy nutnost 

zorganizovat výuku tak, aby škola byla schopna při stávajícím počtu učitelů dělit žáky 

do výkonnostních skupin na určité předměty a věnovat individuální pozornost zároveň 

několika žákům se speciální vzdělávací potřebou v jedné třídě.“ (TALIS, 2013) 

Téma inkluze vyvolává řadu emocí a je zřetelně vidět, že ředitelé k němu 

zaujímají různé postoje. V diskuzích o inkluzivním vzdělávání jak v České republice, 

tak i v zahraničí, už po léta proti sobě stojí optimisté, kteří tuto myšlenku podporují, a 

opačně naladění pesimisté, resp. skeptici. Diskuse mezi těmito skupinami je mnohdy 

vyhrocená. Někteří hovoří o překážkách, jiní naopak o výzvách a možnostech; někteří 

tvrdí, že inkluze je utopií a není možná, jiní vyjadřují přesvědčení, že inkluze při dobré 

vůli možná je (Miles, Singal, 2009).  

Dle TALISu (2013) je jednou z hlavních prioritních vzdělávacích potřeb právě 

vzdělávání v oblasti inkluze: „ředitelé si uvědomují nedostatek zkušeností škol se 

skutečně inkluzivním vzděláváním, které před nimi stojí. Sdělovali, že není snadné najít 

skutečně dobré semináře zaměřené na inkluzivní vzdělávání, tedy jak úspěšně vyučovat 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídách s velkou heterogenitou.“ 

 
Inkluze jako ideologie založená na hodnotách práva a humanismu ve školách, 

vyžaduje změny jak v myšlení všech školních aktérů, tak ve školské praxi. Řízení této 

změny předpokládá dobrou orientaci vedoucích pracovníků škol nejen v problematice 

inkluze, ale i v dalších oblastech spojených s vedením a podporou lidí ve školách. 

Vdechnout myšlence inkluze život a uvést ji do školské praxe není vždy zcela snadné, 

zvláště pak v kontextu rychle se měnící situace ve světě. Inkluze se dnes stala veskrze 

politickým tématem, které má své nadšené zastánce i silné odpůrce. Požadavek inkluze 

přichází v době, kdy se školy mnohdy již cítí být unaveny a přesyceny dalšími 

požadavky školských politiků (Lazarová, Hloušková, Trnková, Pol, Lukas, 2015, 

TALIS, 2013).  
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Téma inkluze ovlivňuje a v blízké budoucnosti bude stále více ovlivňovat vedení 

školy. Inkluzivní vzdělávání přináší nové nároky na organizační práci, podporu učitelů 

při zvládání diverzity i řízení poradenské práce, resp. vedení specialistů ve školách.  

Z těchto a dalších důvodů jsme se rozhodli prozkoumat, jaká byla manažerská 

role ředitelů základních škol, kterých se nepochybně inkluze dotýká nejvíce, v průběhu 

realizace změny zavedení společného vzdělávání od školního roku 2016/2017. Téma 

společného vzdělávání uzavírá teoretickou část této diplomové práce a zároveň otevírá 

praktickou část práce, pro kterou představuje podstatu celé změny, na které je založeno 

výzkumné šetření.   
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Shrnutí 3. kapitoly 

V úvodu kapitoly jsme si vymezili, co se skrývá pod pojmem management 

změny. Obecně můžeme říci, že se jedná o proces řízení, ve kterém se přesouváme ze 

současného stavu k vizi stavu budoucího.  Co se týče školství, společnost se neustále 

rozvíjí a tím s také zvyšuje tlak na ředitele školy a provádění dalších a dalších změn.  

Škola citlivě reaguje na změny vnitřního i vnějšího charakteru a je důležité, aby 

na všechny tyto změny dokázala pružně reagovat. Mnozí autoři se shodují, že 

management změny je jednou z nejobtížnějších oblastí v práci ředitele školy. V procesu 

řízení změny má ředitel mnoho úkolů. Ředitel školy musí např. formulovat žádoucí cíl a 

obsah změny. Nicméně jedním z nejzásadnějších úkolů v procesu managementu změny 

je získání lidí pro zavádění změny. Lidé a jejich přístup je vždy zásadním motorem 

jakékoliv změny. Proto je důležité získat jejich důvěru a podporovat je. Dalším 

zásadním krokem v procesu řízení změny je zapojení pracovníků do řešení a realizace 

změny. Někteří autoři upozorňují, že nestačí pouze řízení změny, ale je potřeba lidi 

hlavně vést. Uvedli jsme si také metodu SUCCESS, která může být užitečná v přípravě 

na úspěšnou změnu.  

Dále byly uvedeny druhy změn, které můžeme dělit změny provozního charakteru 

a rozvojové změny. Zásadní rozvojovou změnou v nedávné době je zavedení 

inkluzivního či společného vzdělávání, někdy též označované jako tzv. inkluze. Tato 

změna je účinná od školního roku 2016/2017. Společným vzděláváním můžeme označit 

vzdělávání všech dětí a žáků společně v hlavním vzdělávacím proudu. Tato změna bude 

výchozí změnou pro zkoumání ve výzkumné části diplomové práce.  
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4. Shrnutí pro výzkumnou část 

 V následujících řádcích bychom chtěli shrnout poznatky teorie, které budeme 

následně ověřovat ve výzkumné části. Stanovili jsem si pět oblastí, které nám přišli 

z hlediska řízení změny důležité. Tyto oblasti by měly být z pohledu teorie dohledatelné 

a pozorovatelné v práci ředitele školy. V rámci zpřesnění zaměření výzkumného šetření 

jsme se rozhodli zaměřit se na řízení již zavedené změny společného vzdělávání.  

První oblastí v managementu změny jsou postoje ředitelů. Lidé zaujímají ke 

změnách různé postoje. Mohou být změnami zaskočeni, mohou se proti nim obrnit, 

mohou jim fandit nebo je vezmou jako příležitost se naučit něčemu novému. Zde nás 

zajímá, zda ředitelé považovali změnu za potřebou a dobře připravenou. Dále také jaké 

jsou dle ředitelů hlavní výhody a nevýhody zavedené změny.  

Další oblastí je získání pracovníků pro změnu. Jedním z nejzásadnějších úkolů 

v procesu managementu změny je získání lidí pro zavádění změny. Lidé a jejich přístup 

je vždy zásadním motorem jakékoliv změny. Proto je důležité získat jejich důvěru a 

podporovat je. V této oblasti jsme se zaměřili na to, jak ředitelé vnímali změnu u svých 

zaměstnanců. Jestli se setkali s odporem u zaměstnanců, případně jak se jim ho podařilo 

překonat. Dále také, jak se jim dařilo motivovat své zaměstnance.  

Zapojení pracovníků do řešení a realizace změny je další oblastí, kterou budeme 

zkoumat u ředitelů. Jde o zásadní krok v procesu řízení změny. V momentě, kdy se lidé 

začnou na změně podílet a spolupracovat, dočkají se prvních pozitivních výsledků. Tím 

slábne jejich nedůvěra k novému. Jejich očekávání se formují a naplňují a posiluje se 

pocit sounáležitosti. Práce na změnách jim začne dávat smysl a stane se pro ně 

zajímavou a inspirující. V této oblasti nás zajímalo, zda ředitelé dávali svým 

zaměstnancům dostatečný prostor podílet se na realizaci změny a zda se vůbec samotní 

zaměstnanci chtěli podílet. Dále nás také zajímá, jak konkrétně se zaměstnanci podíleli 

na realizaci změny.  

Čtvrtou oblast tvoří řídící styl ředitele, který je důležitým předpokladem úspěšné 

a kvalitní školy. Jeho styl řízení ovlivňuje práci všech zainteresovaných, vytváří klima 

školy atd. Řídící styly můžeme dělit dle různých kritérií. Zde jsme si však vybrali 

rozdělení na autoritativní a demokratický styl. Pro efektivní vedení a řízení je důležité 
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umět použít odpovídající styl v konkrétní situaci při jednání s lidmi. Zde nás zajímalo, 

jaký styl řízení zvolili ředitelé v řízení změny společného vzdělávání.  

Poslední oblastí, která nás bude zajímat, je rozdělení ředitelských kompetencí do 

třech rolí – role lídra, manažera a vykonavatele. Činnosti ředitele se mohou dělit do 

třech základních rolí: role lídra (tvorba vize, motivace pracovníků a jejich rozvoj atd.), 

role manažera (plánování, organizování, výběr pracovníků, kontrola, analýza, 

rozhodování apod.) a role vykonavatele (realizace činnosti dle plánů, přímá 

pedagogická činnost). Zde nás zajímá, která z těchto rolí v průběhu změny převažovala, 

zda byly všechny role rovnoměrně zastoupené, nebo zda byla nějaká role opomenuta.  

Na základě těchto oblastí byl vytvořen dotazník, který bude rozeslán ředitelům 

základních škol v Ústeckém kraji.  
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III. Výzkumná část 

1. Cíl výzkumu 

Hlavním cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jaké role sehráli ředitelé 

základních škol v Ústeckém kraji v procesu řízení změny zavedení společného 

vzdělávání. Výzkumné šetření bylo záměrně zúženo na ředitele základních škol, kterých 

se uvedená změna dotkla pravděpodobně v největší míře. Zároveň jsme se rozhodli 

zaměřit se na ředitelé základních škol z Ústeckého kraje. Snahou bylo nalézt odpovědi 

na pět stanovených dílčích výzkumných otázek, které zároveň zodpoví hlavní 

výzkumnou otázku. Výzkumné šetření vycházelo z teoretických poznatků odborné 

literatury, zmíněných v teoretické části práce.  

2. Stanovení výzkumných otázek 

Na základě shrnutí základních poznatků teoretické části práce jsme stanovili pět 

dílčích výzkumných otázek, které zodpovídají hlavní výzkumnou otázku. 

Výzkumné otázky: 

Hlavní výzkumná otázka: Jaké role sehráli ředitelé základních škol v Ústeckém kraji v 

procesu řízení změny zavedení společného vzdělávání? 

Dílčí výzkumné otázky:  

1. Jaké jsou v rámci managementu změny postoje ředitelů škol k zavedení změny 

společného vzdělávání? 

2. Jak byli ředitelé schopni získat své pracovníky pro zavedení změny společného 

vzdělávání a jak překonávali odpor pracovníků k uvedené změně? 

3. Jak velký prostor měli dle ředitelů škol jejich pracovníci pro podílení se na 

realizaci změny společného vzdělávání a jak konkrétně se pracovníci podíleli na 

realizaci změny? 

4. Jaký řídící styl volili ředitelé škol v řízení změny společného vzdělávání? 

5. Jaké roli (lídr, manažer, vykonavatel) se ředitel školy v průběhu realizace změny 

zavedení společného vzdělávání věnoval nejvíce?  
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3. Metodologie výzkumného šetření 

3.1 Metody sběru dat 

Pro výzkumné šetření byl vytvořen dotazník, který je jednou z nejpoužívanějších 

výzkumnou metodou v kvantitativním výzkumném šetření. „Podstatou dotazníku je 

zjištění dat a informací o respondentovi, ale i jeho názorů a postojů k problémům, které 

dotazujícího zajímají“ (Pelikán, 2011, s. 106). Dotazník může být také definován jako 

soustava předem připravených a formulovaných otázek, které jsou promyšleně seřazeny 

a na které dotazovaná osoba písemně odpovídá (Chráska, 2016). Proto byl dotazník 

zvolen jako hlavní výzkumná metoda tohoto výzkumu. V první fázi bylo cílem oslovit 

ředitele základních škol v Ústeckém kraji. Vzhledem k vyššímu počtu oslovených 

ředitelů základních škol v Ústeckém kraji jsme se rozhodli pro způsob elektronického 

vyplňování dotazníku respondenty prostřednictvím anonymního on-line dotazníku. 

Dotazník obsahoval jak položky otevřené, kde mohli respondenti vyjádřit své osobní 

stanoviska, tak i položky uzavřené, kde naopak respondenti vybírali z konkrétních 

předem připravených možností odpovědí.  

3.2 Výběrový soubor respondentů  

V celkovém šetření jsme se zaměřili na ředitelé základních škol, kterých se 

změna zavedení společného vzdělávání dotkla. Pro větší přesnost a měřitelnost jsme 

zvolili ředitele ZŠ v Ústeckém kraji. Výběr Ústeckého kraje byl zvolen na základě 

autorčina původu z města ústeckého kraje a také přístup do některých základních škol a 

jednodušší navázání kontaktu s řediteli základních škol a jejich ochota pro vyplnění 

dotazníku. Dalším faktorem výběru tohoto regionu pro výzkumné šetření byl autorčin 

zájem o zmapování aktuální situace v tomto regionu a případné pozdější reálné využití 

v praxi.  

Na oficiálním webu Ústeckého kraje (http://www.kr-ustecky.cz) můžeme nalézt, 

že v tomto regionu je 232 základních škol, což byl výběrový soubor respondentů. 

Celkem bylo tedy osloveno všech 232 ředitelů základních škol z Ústeckého kraje. 

Adresy škol byly získány rovněž z webu Ústeckého kraje z přiloženého adresáře 

aktualizovaného k 21. únoru 2018. Jak uvádí Chráska (2016) u dotazníků rozesílaných 

poštou (včetně elektronické), je potřeba počítat s poměrně malou návratností, zvláště u 

dotazníků anonymních. V literatuře se uvádí návratnost kolem 30 % – 60 %. U tohoto 
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dotazníkového šetření se vrátilo celkem 58 dotazníků, což udává návratnost 25 %. 

Výběrový soubor tedy nelze považovat z hlediska krajského ani celorepublikového za 

reprezentativní. Sběr dat trval tři týdny během února 2018 a ředitelé byli opakovaně 

vyzváni a požádáni o vyplnění dotazníku. 

3.3 Zpracování dat 

On-line dotazník byl vytvořen prostřednictvím webu Survio a obsahoval 

uzavřené i otevřené položky. Výhodou této aplikace je snadná tvorba dotazníku, 

zjišťování průběhu výzkumného šetření, vyhodnocení dotazníku, ukázka grafů a 

statistik.  

Výsledná data byla zpracována dvojím způsobem. U uzavřených položek, které 

vyžadovaly pouze výběr z možných odpovědí, byla data statisticky zpracována a 

následně byly vytvořeny odpovídající názorné grafy a tabulky. Všechny grafy i tabulky 

týkající se výzkumného šetření byly zpracovány samostatně autorkou.  

V případě zpracování dat otevřených položek dotazníku (položky č. 3, 6, 10, 15 a 

16) jsme se nechali inspirovat zpracováním dat kvalitativního výzkumu a využili jsme 

techniku otevřeného kódování. Otevřené kódování představuje operace, díky níž jsou 

údaje rozebrány a složeny novým způsobem. Text je jako sekvence rozebrán na 

jednotky. Jednotkou mohou představovat slova, sekvence slov, věty či odstavce. Těmto 

jednotkám jsou posléze přiřazeny nová označení, tzv. kódy. Kódem rozumíme slovo 

nebo frázi vystihující konkrétní významovou jednotku (Švaříček, Šeďová a kol., 2014). 

Otevřené položky byly tedy podrobeny otevřenému kódování. Následně byly kódy 

zařazeny do významových kategorií. V ukázce kódovaného materiálu (viz příloha č. 2) 

jsme jednotlivým slovům, pasážím přiřadili kódy a poté jsme je barevně odlišili dle 

toho, o jakou kategorii šlo. Výsledné tabulky s rozlišením kódů a kategorií naleznete u 

otevřených položek v kapitole 4.2 Prezentace výzkumných zjištění. Text byl tedy 

nejprve analyticky rozčleněn do jednotlivých kódů a přiřazen k určitým kategoriím. 

Následně byl syntézou opět poskládán do odpovídajících závěrů.  
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4. Výsledky dotazníkového šetření 

Dotazník byl rozeslán 232 ředitelům základních škol v Ústeckém kraji. Dle 

aplikace Survio, ve které byl dotazník vytvořen a rozesílán, se ukázalo, že celkový 

počet návštěv tohoto dotazníku byl 109 respondentů. Však pouze 58 respondentů 

dotazník dokončilo a odeslalo. Zbylých 51 respondentů si dotazník pouze zobrazilo. 

Celková úspěšnost vyplnění dotazníku je tedy 53,2 %. Sběr dat pro dotazníkové šetření 

proběhl v únoru 2018 a trval 21 dní.   

V úvodu dotazníkového šetření bylo obsaženo oslovení ředitelů a stručné 

představení dotazníku. Ředitelům bylo sděleno, kolik položek dotazník obsahuje, kolik 

času jim pravděpodobně zabere a také to, že dotazník je anonymní, což by mělo 

podporovat autenticitu navrácených odpovědí.  

Dotazník obsahoval celkem 19 položek, z nichž některé byly uzavřené a některé 

otevřené. Položky č. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 a 13 byly zadány jako položky uzavřené a 

obsahovaly nabídku možností, kde bylo třeba vybrat pouze jednu odpověď. Položka č. 

14 byla také uzavřená, zde však respondenti mohli vybírat více možností zároveň. Pro 

dokončení dotazníku bylo nutné tyto položky zodpovědět.  

Položky č. 3, 6, 10, 15 a 16 byly zadány jako položky otevřené a vyžadovaly 

podrobnější odpovědi ředitelů. Těchto pět položek nebylo v dotazníku nutné vyplnit a 

respondenti tak měli možnost je přeskočit. Většina z nich však tyto položky vyplnila.  

Závěrečná část dotazníku obsahovala tři identifikační položky - č. 17, 18 a 19. 

Cílem těchto položek bylo blíže identifikovat skupiny ředitelů základních škol v oblasti 

Ústeckého kraje. Položky směřovaly k pohlaví respondentů, délce jejich ředitelské 

funkce a počtu zaměstnanců jejich školy (tzn. velikosti školy). 
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4.1 Profil respondentů  

Jak již bylo výše zmíněno, identifikační položky o respondentech byly obecného 

charakteru a nevztahovaly se přímo ke zkoumané problematice. Pro lepší přehlednost si 

tyto položky uvedeme na začátek výzkumných zjištění. V dotazníkovém šetření se 

jednalo o položky č. 17, 18 a 19, které byly uvedeny na závěr. 

 

Položka č. 17 

Položka č. 17 zjišťovala, jaký poměr mužů a žen se dotazníkového šetření 

zúčastnil. Z výzkumu vyplynulo, že 76 % ředitelů jsou ženy (44) a 24 % zastupovali 

muži (14). Tudíž téměř ¾ respondentů byly ženy a ¼ byli muži.  

 

Položka č. 18 

Další identifikační položkou byla položka č. 18, která zjišťovala délku v ředitelské 

funkci u všech respondentů. Z výzkumu vyplývá, že více jak polovina všech 

respondentů (55,2%) jsou v ředitelské funkci více jak 12 let. Více jak 1/3 respondentů 

(34,5%) uvedla, že délka jejich ředitelské funkce nepřesáhla délku šesti let. Nejmenší 

část tvořili respondenti, kteří uvedli, že délka jejich ředitelské funkce se pohybuje mezi 

6 až 12 lety (10,3%) viz graf č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1: Poměr délky v ředitelské funkci u všech respondentů 
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V grafu č. 1a je znázorněna délka ředitelské funkce u mužů a žen zvlášť. Co se týče 

délky ředitelské funkce u mužů, pak můžeme konstatovat, že většina ředitelů mužů je 

v ředitelské funkci více jak 12 let (9) a menšina ředitelů mužů je v ředitelské funkci 

méně než 6 let (5). Ani jeden z ředitelů mužů neuvedl, že by se délka jeho ředitelské 

funkce pohybovala mezi 6 až 12 lety. U ředitelek žen také více jak polovina uvedla, že 

jsou v ředitelské funkci více jak 12 let (23). Naopak nejméně ředitelek žen uvedlo, že 

jejich délka ředitelské funkce je mezi 6 až 12 lety (6) a přibližně 1/3 ředitelek žen 

uvedla, že jsou v ředitelské funkci méně než 6 let (15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1a: Poměr délky v ředitelské funkci u mužů a žen 
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Položka č. 19 

Poslední identifikační položka č. 19 zjišťovala počet zaměstnanců jednotlivých 

základních škol respondentů. Jak ukazuje graf č. 2 respondenti z opravdu malých škol 

do 10 zaměstnanců se na výzkumném šetření podíleli pouze 3 (5,2 %). Největší část 

respondentů (18) tvořila skupina s počtem mezi 10 až 25 zaměstnanců školy (31%). 

Středně velké školy s počtem zaměstnanců mezi 25 až 40 lidmi zodpovědělo celkem 14 

respondentů (24,1 %). Druhou největší částí respondentů byli ti, kteří zvolili možnost 

s počtem mezi 40 až 80 zaměstnanci (29,3 %). Čtyři respondenti uvedli, že počet 

zaměstnanců jejich školy je mezi 80 a 120 zaměstnanců (6,9 %). Pouze dva respondenti 

uvedli, že počet zaměstnanců jejich školy je vyšší než 120 zaměstnanců, zde se jedná o 

opravdu velké školy.  

 

Graf č. 2: Poměr počtu zaměstnanců škol jednotlivých ředitelů 
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4.2 Prezentace výzkumných zjištění 

Nyní se dostáváme k položkách č. 1 – 16, které se přímo vztahovaly k výsledné 

problematice. Položky č. 1, 2 a 3 zkoumaly, jaké jsou v rámci managementu změny 

postoje ředitelů škol k zavedení změny společného vzdělávání.  

 

Položka č. 1 

Položka č. 1 zkoumala, zda si ředitelé škol myslí, že bylo potřeba zavést změnu 

společného vzdělávání. Z výzkumných zjištění vyplývá, že téměř polovina respondentů 

(48,3%) si myslí, že změna zavedení společného vzdělávání (dále jen SV) spíše 

potřebná nebyla. Dalších 27,6 % respondentů uvedlo, že změna zavedení SV určitě 

potřebná nebyla. Celkem tedy 75,9 % respondentů uvedlo, že spíše nebo určitě 

nepovažují změnu jako potřebnou. Pouhé 3,4 % respondentů odpovědělo, že nevědí, zda 

byla změna zavedení SV potřebná. 20,7 % respondentů si myslí, že změna zavedení SV 

byla potřeba, z toho 5,2 % uvedlo, že je změna určitě potřeba a 15,5 % si myslí, že je 

spíše potřeba – viz graf. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3: Náhled ředitelů na potřebu změny zavedení společného vzdělávání 
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Z grafu č. 3a lze vidět, jaké odpovědi volila mužská část respondentů a ženská část 

respondentek. Z výzkumných zjištění vyplývá, že muži nevnímají potřebu změny 

zavedení SV a volili možnosti spíše ne (9) či určitě ne (5). Mezi ženami bylo rozložení 

odpovědí více variabilní. Nicméně stejně jako u mužů, většina žen zvolila možnosti 

spíše ne (19) nebo určitě ne (11). Tři ženy si myslí, že změna zavedení SV byla určitě 

potřebná. Dalších devět žen si myslí, že byla změna spíše potřebná a pouze 2 ženy 

nevěděly, zda byla změna zavedení SV potřebná.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3a: Náhled mužů a žen na potřebu změny zavedení společného vzdělávání 

V tabulce č. 1 můžeme pozorovat, jak vnímali potřebu změny respondenti 

z hlediska délky jejich ředitelské funkce. Ačkoliv byla délka ředitelské funkce u 

respondentů rozdílná, přesto všechny skupiny nejvíce volily odpovědi spíše ne a určitě 

ne.  

 

 

 

 

Tabulka č. 1: Vnímání potřeby změny z hlediska délky ředitelské funkce 

 

méně než 6 let 6 až 12 let více jak 12 let
určitě ano 1 0 2
spíše ano 2 1 6
nevím 1 0 1
spíše ne 10 3 15
určitě ne 6 2 8

Potřeba změny - délka ředitelské funkce
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V tabulce č. 2 nalezneme vnímání potřeby změny dle velikosti školy, respektive 

počtu zaměstnanců školy. Ať už jde o menší, středně velké či větší školy, v odpovědích 

respondentů převažovaly názory na nepotřebnost změny zavedení společného 

vzdělávání.  

 

 

 

 

 

Tabulka č. 2: Vnímání potřeby změny z hlediska velikosti školy 

 
Položka č. 2 

V položce č. 2 jsme se chtěli dozvědět, jak respondenti vnímali připravenost 

zavedení změny. Většina zúčastněných respondentů vnímala, že zavedení změny určitě 

nebylo dobře připraveno (58,6%). Dalších 31 % respondentů si myslí, že zavedení 

změny spíše nebylo dobře připraveno. Čtyři respondenti zodpověděli, že zavedení 

změny bylo spíše dobře připraveno a pouze jeden respondent uvedl, že zavedení změny 

bylo určitě dobře připraveno – viz graf č. 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4: Náhled ředitelů na připravenost zavedení změny společného vzdělávání 

do 10 10 až 25 25 až 40 40 až 80 80 až 120 120 a více
určitě ano 0 1 0 1 1 0
spíše ano 1 2 2 2 2 0
nevím 0 0 1 0 0 1
spíše ne 1 7 9 9 1 1
určitě ne 1 8 2 5 0 0

Potřeba změny - počet zaměstnanců školy
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Z grafu č. 5a můžeme opět zjistit, jak v této položce odpovídali muži a ženy. 

Negativní připravenost změny vnímalo 9 mužů a 25 žen u odpovědi určitě ne a 4 muži a 

14 žen u odpovědi spíše ne. Možnost určitě ano (1) a spíše ano (4) volili pouze ženy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4a: Náhled ředitelů na připravenost zavedení změny společného vzdělávání 

Z tabulky č. 3 a č. 4 je patrné, že opět bez ohledu na délku ředitelské funkce či 

velikost školy, si většina respondentů myslí, že změna nebyla dobře připravená.   

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 3: Vnímání připravenosti změny z hlediska délky ředitelské funkce 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 4: Vnímání připravenosti změny z hlediska velikosti školy 

méně než 6 let 6 až 12 let více jak 12 let
určitě ano 0 0 1
spíše ano 1 0 3
nevím 0 0 1
spíše ne 5 2 11
určitě ne 14 4 16

Připravenost změny - délka ředitelské funkce

do 10 10 až 25 25 až 40 40 až 80 80 až 120 120 a více
určitě ano 0 0 0 1 0 0
spíše ano 1 1 1 0 1 0
nevím 0 0 1 0 0 0
spíše ne 1 5 3 6 2 1
určitě ne 1 12 9 10 1 1

Připravenost změny - počet zaměstnanců školy
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Položka č. 3 

Položka č. 3 byla v dotazníku zadána jako otevřená položka. Jejím cílem bylo 

zjistit, jaké výhody či nevýhody spatřují respondenti ve změně zavedení společného 

vzdělávání. Obecně se respondenti vyjadřovali převážně k nevýhodám změny a někteří 

uváděli, že nespatřují žádné výhody této změny. O nevýhodách změny se někteří 

respondenti více rozepsali. Tato položka jim poskytla možnost otevřeně se vyjádřit o 

svých názorech na změnu. I když jejich názory byly mnohdy protichůdné. Seznam 

kategorií a kódů k této položce je uveden v tabulce č. 5 níže.  

Výhody 

Co se týká výhod této změny, respondenti často uváděli lepší finanční zajištění 

podpůrných opatření a financování asistentů pedagoga:  

„Výhodou je nárokové financování.“,  

„Poprvé byly potřeby škol zcela zafinancovány.“,  

„Na základě doporučení PPP nebo SPC má škola zajištěno financování.“,  

„Pozice asistenta pedagoga byla zavedena, …, určitě na tuto pozici dostávám 

peníze, postaru jsme obdrželi peníze jenom na pololetí a na druhé ne“. 

Jako další výhodu respondenti uváděli zavedení pozice asistenta pedagoga.   

„Žáci s drobnými problémy získali možnost využívat personální podporu (AP) a 

školy získaly na AP finance.“, 

„… zřizování funkcí asistenta pedagoga na dopomoc,…“, 

„..za svoji praxi jsem se přesvědčila, že je to pro žáky spíše výhoda (myšlena 

obecně změna zavedení SV), ale pouze za předpokladu, že ve třídě je ještě asistent 

pedagoga nebo osobní asistent.“,  

„… personální podpory žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,…“.  

Respondenti mezi výhody dále uvedli např. obecně inkluzi žáků do běžného 

vzdělávacího procesu, inkluzi žáku s poruchami učení, lepší pochopení a přijímání 

odlišností, tolerance k handicapovaným žákům nebo nezesměšňování se mezi žáky.  
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Nevýhody 

 Z výzkumných zjištění vyplývá, že mnoho respondentů uvedlo jako jednu 

z hlavních nevýhod změny nadměrnou, náročnou, někdy až zbytečnou administrativní 

zátěž a zvýšenou pracovní zátěž. Důkazem toho jsou příklady jejich výpovědí:  

„Nárůst administrativy, navýšení pracovní zátěže.“,  

„Z možnosti se stala povinnost se zásadním negativním dopadem na 

administrativní složku…“,  

„příliš násilné začleňování dětí, pro které to nemá žádný přínos a šílená zátěž 

pro pedagogy…“,  

„NEVÝHODY - neúčinná opatření, která s obrovským nárůstem administrativy 

přinášejí nulovou změnu práce s žáky…“,  

„Zvýšení administrativy, nepřipravenost, zbytečná zátěž pro učitele…“. 

Další velmi zmiňovanou nevýhodou bylo nedostatečné personální zajištění změny. 

Jedná se především o nedostatečné vzdělání či připravenost asistentů pedagoga, 

nedostatek speciálních pedagogů na školách nebo také nedostatečná připravenost 

samotných pedagogů na změnu.  

 „asistentky s minimálním kurzem situaci vůbec nezvládají, učí se za pochodu.“,  

 „chybí speciální pedagogové, nedostatečné vzdělání asistentů pedagoga 

(absolvovaný kurz je naprosto nedostačující)“, 

 „Pedagogové nebyli dostatečně připraveni.“,  

 „…nedostatek speciálních pedagogů na škole,…“,  

„nevýhody- učitelé, zejména na 2.stupni nejsou speciálními pedagogy a práce s 

dětmi s LMP je velmi vyčerpávající…“,  

„nedostatečně připravena personální otázka - speciální pedagogové, 

asistenti…“,  

„Pedagogové a asistenti pedagoga jsou kvalifikovaní pro práci na běžných ZŠ, 

ale nejsou speciální pedagogové, což by žáci s poruchami potřebovali - nevýhoda“. 
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Mezi další nevýhody změny respondenti často uváděli plýtvání financemi 

spojené s podpůrnými opatřeními, velkou časovou zátěž, která je spojená hlavně 

s narušením pracovního tempa výuky celé třídy, problémy v rozvrhu, roztříštěností 

výuky a omezenou či nedostatečnou výuku průměrných a nadaných žáků. Respondenti 

často také jako nevýhodu zmiňovali, že inkludovaní žáci nemají příležitost v dostatečné 

míře pocítit úspěch a motivaci, nemají šanci se prosadit.  

„Nevýhoda - narušení pracovního tempa celé třídy.“,  

„Nevýhody: v ZŠ zůstávají žáci, kteří nemají možnost zažít úspěch, protože 

nemohou zvládnout výuku a učivo v běžných školách…“,  

„nevýhody-začlenění dětí se SVP do početných tříd je frustrující pro všechny 

žáky i učitele. Žáci nemají možnost se prosadit,…“,  

„Žáci s inkluzí nepocítí v dostatečné míře úspěch a motivaci. Ostatní žáci jsou 

často omezováni.“,  

„…žáci s podpůrným opatřením potřebují asistentku, ve třídě pracuje mnoho 

skupin, hodina je roztříštěná, nadaní žáci jsou v nevýhodě...“. 

Respondenti jako nevýhody dále uvedli např. že z možnosti se stala povinnost, 

projevy šikany nebo posílení pravomocí rodičů a školských poradenských zařízení, a 

naopak potlačení pravomocí samotné školy.  

 
Tabulka č. 5: Seznam kategorií a kódů k položce č. 3  

Otázka
Kategorie

nedostatečné vzdělání AP
nedostatek speciálních pedagogů

s poruchami učení nedostatečná připravenost pedagogů
do běžného vzděl. procesu chybí čas pro nadané žáky

narušení tempa výuky
omezení času pro ostatní žáky
problémy v rozvrhu

školských poradenských zařízení
rodičů

nadměrná pracovní zátěž

šikana

nedostatečné personální zajištění

časová zátěž

posílení pravomocí

Kódy

č. 3 Jaké má podle Vás tato změna výhody a nevýhody?
výhody nevýhody

nezesměšňování

plýtvání financemižádné výhody
zavedení pozice asistentů pedagoga
nárokové finance 
spolupráce s poradenskými zařízeními

inkluze žáků

tolerance
pochopení a přijímání odlišností

administrativa

nemožnost zažít úspěch u inkludovaných žáků
je to povinnost
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Položka č. 4 

V položce č. 4 jsme se chtěli dozvědět, za dle respondentů, vnímali jejich 

zaměstnanci změnu jako prospěšnou. Více jak většina respondentů (53,4 %) 

odpověděla, že dle jejich názoru jejich zaměstnanci vnímají změnu jako spíše 

neprospěšnou. 34,5 % respondentů uvedlo, že jejich zaměstnanci rozhodně nevnímají 

změnu jako prospěšnou. Pouhých 12,1 % respondentů uvedlo, že jejich zaměstnanci 

vnímají změnu jako spíše prospěšnou. Možnosti odpovědí určitě ano a nevím nevybral 

žádný ze zúčastněných respondentů – viz graf č. 5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf č. 5: Vnímání prospěšnosti změny u zaměstnanců dle respondentů 

  

Co se týče vnímání prospěšnosti změny u zaměstnanců dle velikosti školy, je 

patrné, že opět převažují odpovědi respondentů o neprospěšnosti změny. Jak bylo výše 

zmíněno, na tuto otázku odpovídali ředitelé škol. Mohou se tak pouze domnívat, co si 

myslí jejich zaměstnanci. Zajímavé je, že téměř v každé skupině, rozdělené dle počtu 

zaměstnanců, je malé procento těch, kteří si myslí, že jejich zaměstnanci vnímali změnu 

jako spíše prospěšnou – viz tabulka č. 6. 
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Tabulka č. 6: Vnímání prospěšnosti změny u zaměstnanců z hlediska velikosti školy 
 
 
Položka č. 5 

U položky č. 5 bylo naším cílem zjistit, zda se respondenti při řízení změny 

setkali s prvotním odporem svých zaměstnanců ke změně. Jak ukazuje graf č. 6, 

z výzkumného šetření vyplývá, že téměř 40 % respondentů (přesněji 37, 9 %) uvedlo, že 

se s prvotním odporem zaměstnanců ke změně nepotýkali. Na druhé straně pak více jak 

60 % respondentů (přesně 62,1 %) odpovědělo, že se s prvotním odporem zaměstnanců 

ke změně setkali. O tom, jak se respondentům dařilo překonávat prvotní odpor 

zaměstnanců ke změně, pojednává položka č. 6 níže. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 6: Setkání se s prvotním odporem zaměstnanců ke změně 

 

do 10 10 až 25 25 až 40 40 až 80 80 až 120 120 a více
určitě ano 0 0 0 0 0 0
spíše ano 1 2 1 1 2 0
nevím 0 0 0 0 0 0
spíše ne 1 10 7 9 2 2
určitě ne 1 6 6 7 0 0

Vnímání prospěšnosti změny u zaměstnanců - počet zaměstnanců školy
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Jak naznačuje graf č. 7, responze u mužů a žen byly víceméně podobné. Většina 

mužů i žen odpověděla, že se setkala s prvotním odporem ke změně u svých 

zaměstnanců.  

 

 
Graf č. 7: Odpor ke změně u zaměstnanců z pohledu mužů a žen  

 

Z pohledu délky funkce ředitelů byly výsledky, jak ukazuje tabulka č. 7, rozdílné 

u každé skupiny. U ředitelů ve funkci do 6 let většina odpověděla, že se s odporem u 

zaměstnanců setkala, pouze 4 respondenti uvedli, že se s ním u svých zaměstnanců 

nesetkali. U ředitelů, kteří jsou ve funkci mezi 6 až 12 lety 1/3 odpověděla, že se 

s odporem nesetkali a 2/3 ano. U ředitelů s praxí více jak 12 let byly výsledky odpovědí 

totožné. 

 
 
 
 
 
 
 
Tabulka č. 7: Odpor ke změně u zaměstnanců z pohledu délky ředitelské funkce 
 
 
 
 
 
 

méně než 6 let 6 až 12 let více jak 12 let
ano 16 4 16
ne 4 2 16

Odpor ke změně u zaměstnanců - délka ředitelské funkce
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Jak je možné vidět z tabulky č. 8, s odporem u zaměstnanců se nejvíce setkávaly 

školy s počtem od 10 do 80 zaměstnanců, zde se jedná o menší až středně velké školy. 

Respondenti z malých škol do 10 zaměstnanců se naopak s odporem u zaměstnanců 

nesetkali. 

 
 
 
 
 

 
Tabulka č. 8: Odpor ke změně u zaměstnanců s ohledem na velikost školy 
 
 

Položka č. 6 

Položka č. 6 navazuje na položku č. 5 a snaží se zjistit, jak se respondentům 

podařilo překonat odpor zaměstnanců ke změně. Dle výpovědí se mnohým 

respondentům stále nepodařilo překonat odpor zaměstnanců nebo se jim podařilo odpor 

zaměstnanců jen zmírnit nikoliv zcela překonat. Někteří respondenti uvedli, že se o to 

ani nesnažili, neboť mají stejný názor na změnu jako jejich zaměstnanci. Výsledné 

kategorie a kódy jsou k dispozici v tabulce č. 9. 

Nejčastější odpovědí respondentů však byla legislativa, které se museli všichni 

přizpůsobit.  

„Bylo to dané zákonem.“,  

„Nutností dodržovat platné právní předpisy.“,  

„Legislativě se nejde vyhnout.“,  

„změna pracovních náplní v rámci školského zákona“,  

„Musel jsem pouze konstatoval, že jde o úpravu zákona a my jsme povinni ji 

dodržovat.“,  

„prostě jsme se museli přizpůsobit“,  

„Nemají na vybranou. Zadaný úkol a povinnost musí plnit dle zákona“. 

 

Další opakující se odpovědí na překonávání odporu u zaměstnanců bylo neustálé 

a trpělivé vysvětlování, diskuze a přesvědčování zaměstnanců.  Další respondenti 

uvedli, že se jim dařilo odpor překonávat pomocí proškolení svých zaměstnanců, 

zajištěním potřebných materiálů či pomůcek či DVPP (další vzdělávání pedagogických 

do 10 10 až 25 25 až 40 40 až 80 80 až 120 120 a více
ano 0 11 10 13 1 1
ne 3 7 4 4 3 1

Odpor ke změně u zaměstnanců - počet zaměstnanců školy
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pracovníků). Několik respondentů také uvedlo, že zaměstnanci jsou již zvyklí podávat 

maximální výkony, podřizovat se neustálým změnám a mají profesionální přístup ke 

změně. Několika respondentům se odpor dařilo překonávat pomocí osobního přístupu, 

rad, motivace, povzbuzováním pedagogů či finančního ohodnocení.  

 

Tabulka č. 9: Seznam kategorií a kódů k položce č. 6 

 

Položka č. 7 

Na grafu č. 8 můžeme pozorovat, jak respondenti vnímali, zda se jim dařilo 

dostatečně motivovat své zaměstnance v průběhu realizace změny. Téměř polovina 

respondentů (46,6 %) zodpovědělo, že dle jejich názoru se jim spíše dařilo dostatečně 

motivovat své zaměstnance. S jistotou, že určitě dostatečně motivovali své zaměstnance 

v průběhu realizace změny, odpovědělo jen 6, 9 % respondentů. 24,1 % respondentů si 

nebylo jistí, zda dostatečně motivovali své zaměstnance. Respondentů, kteří uvedli, že 

motivovali své zaměstnance spíše nedostatečně bylo celkem 17, 2 % a těch, kteří uvedli, 

že určitě nedostatečně motivovali své zaměstnance bylo 5,2 %. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otázka č. 6 Pokud ano, jak se Vám podařilo překonat odpor Vašich zaměstnanců ke změně?
Kategorie metody překonávání odporu

nepodařilo se překonat
legislativa
vysvětlování, diskuze
zaměstnanci byli již zvyklí
profesionálové
školení
osobní přístup, rady, motivace, povzbuzení
finanční ohodnocení
zapojení do projektu SV

Kódy
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Graf č. 8: Vnímání respondentů, jak dostatečně motivovali své zaměstnance 

 

Co se týče motivace zaměstnanců dle respondentů mužů a respondentek žen, 

můžeme z grafu č. 9 na první pohled spatřit, že většina respondentek si myslí, že se jim 

své zaměstnance dařilo během změny dostatečně motivovat. Poměrně dost žen (celkem 

10) si nebylo jistých, zda se jim dařilo své zaměstnance dostatečně motivovat a volily 

tak odpověď nevím. Co se týče mužů, ti nejvíce uváděli odpovědi spíše ne, spíše ano či 

nevím. Ani jeden z respondentů mužů neuvedl, že by určitě dostatečně motivoval své 

zaměstnance během realizace změny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 9: Vnímání respondentů mužů a žen, jak dostatečně motivovali své zaměstnance 
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 Opět z pohledu délky ředitelské funkce můžeme z tabulky č. 10 vidět, že nejvíce 

jistí si byli respondenti s ředitelskou praxí více jak 12 let (celkem 20), kteří uvedli, že se 

jim spíše dostatečně dařilo motivovat své zaměstnance během realizace změny. Naopak 

nejméně jistí si byli respondenti s délkou ředitelské praxe méně než 6 let.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 10: Vnímání respondentů, jak dostatečně motivovali své zaměstnance 

z pohledu délky ředitelské funkce 

 

Tabulka č. 11 níže ukazuje, jak se respondentům dařilo motivovat své 

zaměstnance během změny z hlediska velikosti školy. Malé školy do 10 zaměstnanců 

uvedly, že spíše ano nebo určitě ano. Menší školy s 10 až 25 zaměstnanci ve většině 

uvedly, že se jim spíše dařilo motivovat své zaměstnance. Školy s velikostí 25 až 40 

zaměstnanců povětšinou uvedly, že se jim spíše nedařilo motivovat zaměstnance během 

změny anebo nevědí. Středně velké školy s 40 až 80 zaměstnanci uváděly opdověď 

spíše ano nebo že nevědí. Velké školy s 80 až 120 nejvíce uváděli odpověď spíše ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabulka č. 11: Vnímání respondentů, jak dostatečně motivovali své zaměstnance 

z pohledu velikosti školy 

 

 

méně než 6 let 6 až 12 let více jak 12 let
určitě ano 1 1 2
spíše ano 6 1 20
nevím 7 2 5
spíše ne 5 1 4
určitě ne 1 1 1

Motivace zaměstnanců - délka ředitelské funkce

do 10 10 až 25 25 až 40 40 až 80 80 až 120 120 a více
určitě ano 1 1 1 0 1 0
spíše ano 2 12 2 7 3 1
nevím 0 2 6 5 0 1
spíše ne 0 2 5 3 0 0
určitě ne 0 1 0 2 0 0

Motivace zaměstnanců - počet zaměstnanců školy
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Položka č. 8 

V položce č. 8 nás zajímalo, zda dle respondentů dostali jejich zaměstnanci 

prostor podílet se na řízení změny. Z grafu č. 10 můžeme vidět, že 34,5 % respondentů 

uvedlo, že jejich zaměstnanci určitě dostali prostor podílet se na řízení změny. Přesně 

polovina respondentů (50 %) uvedla, že jejich zaměstnanci spíše dostali prostor podílet 

se na řízení změny. 10,3 % respondentů uvedlo, že jejich zaměstnanci spíše prostor 

podílet se na řízení změny nedostali a 1, 7 % respondentů uvedlo, že jejich zaměstnanci 

rozhodně nedostali prostor podílet se na řízení změny.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf č. 10: Poskytnutí prostoru zaměstnancům na podílení se na řízení změny 

 
 

Na grafu č. 11 lze vidět rozdělení mužů a žen a jejich vnímání poskytnutí 

prostoru podílet se na řízení změny svým zaměstnancům.  
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Graf č. 11: Poskytnutí prostoru zaměstnancům na podílení se na řízení změny u mužů a 

žen 

 Z tabulek č. 12 a č. 13 můžeme pozorovat, jaký vliv měla délka ředitelské 

funkce či velikost školy (počet zaměstnanců školy) na poskytnutí prostoru 

zaměstnancům podílet se na řízení změny u respondentů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabulka č. 12: Poskytnutí prostoru zaměstnancům na podílení se na řízení změny 

z hlediska délky ředitelské funkce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabulka č. 13: Poskytnutí prostoru zaměstnancům na podílení se na řízení změny 

z hlediska velikosti školy 

Prostor zaměstnanců podílet se na řízení změny - počet zaměstnanců školy
do 10 10 až 25 25 až 40 40 až 80 80 až 120 120 a více

určitě ano 1 6 6 4 2 1
spíše ano 2 7 7 11 1 1
nevím 0 1 0 1 0 0
spíše ne 0 3 1 1 1 0
určitě ne 0 1 0 0 0 0

Prostor zaměstnanců podílet se na řízení změny - délka řed. funkce
méně než 6 let 6 až 12 let více jak 12 let

určitě ano 4 2 14
spíše ano 11 4 14
nevím 2 0 0
spíše ne 2 0 4
určitě ne 1 0 0
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Položka č. 9 

V položce č. 8 jsme zjišťovali, zda respondenti dávali dostatečný prostor 

zaměstnancům podílet se na řízení změny 

. U položky č. 9 nás zajímalo, zda byli dle respondentů jejich zaměstnanci vůbec 

ochotní se na změně podílet. Dle respondentů 12,1 % jejich zaměstnanců bylo určitě 

ochotno se na změně podílet a 56, 9 % zaměstnanců bylo spíše ochotno podílet se na 

změně. Respondenti, kteří odpověděli, že jejich zaměstnanci spíše nebyli ochotní se na 

změně podílet bylo 22,4 %. Zbytek respondentů (8,6 %) uvedlo, že neví, zda byli jejich 

zaměstnanci ochotní se na změně podílet – viz graf č. 12. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 12: Ochota zaměstnanců podílet se na řízení změny dle respondentů 

 
 Další graf. č. 13 ukazuje, jak se vyjadřovali respondenti muži a respondentky 

ženy k ochotě svých zaměstnanců podílet se na změně. Ženy více volily odpovědi určitě 

ano a spíše ano. Muži pak volili odpovědi převážně spíše ano, spíše ne či nevím. 

 

 

 

 
 
 



77 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 13: Ochota zaměstnanců podílet se na řízení změny dle respondentů mužů a žen 

 
To, jaký vliv má počet zaměstnanců školy na ochotu zaměstnanců podílet se na 

změně, ukazuje tabulka č. 14. Oproti ostatním skupinám, někteří respondenti ze středně 

velkých škol s 25 až 40 (5) a 40 až 80 zaměstnanci (5) uvedli, že jejich zaměstnanci 

spíše ochotní podílet se na změně nebyli.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka č. 14: Ochota zaměstnanců podílet se na řízení změny dle respondentů 

z hlediska počtu zaměstnanců školy 

  

Ochota zaměstnanců podílet se na změně - počet zaměstnanců školy
do 10 10 až 25 25 až 40 40 až 80 80 až 120 120 a více

určitě ano 2 2 1 1 1 0
spíše ano 1 11 7 9 3 2
nevím 0 2 1 2 0 0
spíše ne 0 3 5 5 0 0
určitě ne 0 0 0 0 0 0
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Položka č. 10 

Účelem položky č. 10 bylo zjistit, jak konkrétně se podíleli zaměstnanci školy 

na realizaci změny. Tato položka byla zadána opět otevřeně a vyjádřilo se k ní celkem 

45 respondentů. Výsledné kategorie a kódy jsou uvedeny v tabulce č. 15. 

Mezi nejčastějšími odpověďmi se objevovala spolupráce s asistenty pedagoga, 

jejich výběr a zaškolení, dále pak aktivní spolupráce v týmu, společné diskuze, 

rozdělení si kompetencí, zapojení se do příprav, vzájemná komunikace mezi 

zaměstnanci apod.  

„Vytvoření týmů a stanovení dílčích odpovědností pro společné vzdělávání.“,  

„rozdělení kompetencí…“,  

„ochotou nacházet řešení pro vzdělávání dětí se speciálními potřebami“,  

„školení, společné diskuse, výměny zkušeností, spolupráce s PPP…“,  

„Zapojením do příprav…“. 

 
Dále respondenti uváděli také spolupráci s poradenskými zařízeními a rodiči: 

„zúčastňovali se schůzek s PPP a SPC“,  

„úzkou spoluprací s PPP a SPC, získávání informací, konzultace s ŠPP“,  

„komunikují se školským poradenským zařízením, rodiči“. 

 

Mezi další opakující se odpovědi patřila tvorba či úprava nejrůznějších dokumentů jako 

školní vzdělávací program, PLPP (Plán pedagogické podpory), individuální vzdělávací 

plány pro žáky atd.: 

„Tvorba dokumentů.“,  

„Minimálně zpracováním podpůrného opatření či individuálního plánu žáka.“,  

„Učili se jak vyplňovat PLPP a IVP…“,  

„úpravy minimálních výstupů v ŠVP“,  

„Postupně se naučili tvořit dokumenty - PLPP, IVP“. 

 

Dále respondenti uváděli, že se zaměstnanci podíleli např. na přípravě pomůcek a 

prostředí, zajišťování pedagogické intervence, vlastním sebevzděláváním, 

nastudováním si potřebných materiálů, získávání informací, plněním svých povinností 

či konkrétní prací s žáky.  
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Tabulka č. 15: Seznam kategorií a kódů k položce č. 10 

 
Položka č. 11 

 V položce č. 11 bylo cílem zjistit, zda se respondenti při řízení změny rozhodují 

z pravidla samostatně nebo spíše na základě shody se svým týmem (zástupcem ředitele 

a dalšími pedagogickými pracovníky). Většina respondentů (86%) uvedla, že se při 

řízení změny rozhodují na základě shody se zástupcem ředitele a pedagogickými 

pracovníky. Pouze 14 % respondentů uvedla, že se rozhodují samostatně.  

 Co se týče rozhodování při řízení změny z hlediska mužů a žen, muži oproti 

ženám častěji volili rozhodování samostatné. Většina žen uvedla, že se při rozhodování 

o řízení změny potřebuje shodnout s kolegy (38) a pouze 5 žen uvedlo, že se raději 

rozhodují sami – viz graf č. 14. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Graf č. 14: Rozhodování v procesu řízení změny u mužů a žen 

Otázka
Kategorie

s AP
aktivní spolupráce v týmu
s PPP, SPC

spolupráce

Kódy

č. 10 Jak konkrétně se Vaši zaměstnanci podíleli na realizaci změny?
podílení zaměstnanců

tvorba/úprava dokumentů
školení, studium
plnění povinností
příprava pomůcek a prostředí
pedagogická intervence
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Co se týče rozhodování v průběhu změny s ohledem na délku ředitelské funkce, 

respondenti, kteří byli ve funkci méně než 6 let uvedli, že se rozhodují spíše na základě 

shody se zástupcem ředitele a pedagogickými pracovníky. Pouze 4 z nich se rozhodují 

při řízení změny samostatně. Všichni respondenti s délkou ředitelské funkce 6 až 12 let 

odpověděli, že se také raději rozhodují na základě shody se svými pracovníky. 

Respondenti s praxí delší než 12 let opět ve většině volili společné rozhodování se 

zaměstnanci a pouze 4 se rozhodují samostatně.  

 

 

Tabulka č. 16: Rozhodování v procesu řízení změny s ohledem na délku ředitelské 

funkce 

 

Položka č. 12 

V další položce č. 12 nás zajímalo, jakým způsobem respondenti 

prodiskutovávali záležitosti týkající se změny se svými zaměstnanci. Přes 86 % 

respondentů uvedlo, že je zajímali názory, postoje, možnosti řešení atd. jejich 

zaměstnanců. Necelých 14 % respondentů uvedlo, že pro ně bylo důležité, aby byli 

jejich zaměstnanci seznámeni s postupem, který určili a dle toho se řídili.  

  

 

 

 

 

 

 

méně než 6 let 6 až 12 let více jak 12 let

samostatně (8) 4 0 4
na základě shody se zástupcem ředitele 
a pedagogickými pracovníky (50) 16 6 28

Rozhodování v procesu řízení změny - délka ředitelské funkce
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V grafu č. 15 můžeme vidět, jaké odpovědi v této položce volili ženy a muži.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf č. 15: Diskuze se zaměstnanci nad změnou – muži a ženy 

 Další tabulka č. 17 ukazuje pojetí diskuze respondentů se zaměstnanci nad 

změnou z hlediska délky jejich ředitelské praxe. Můžeme pozorovat že, bez ohledu na 

délku jejich praxe, valná většina respondentů uváděla, že je zajímají názory, postoje atd. 

jejich zaměstnanců. 

 
Tabulka č. 17: Diskuze se zaměstnanci nad změnou s ohledem na délku řed. praxe 
 
 
Položka č. 13 
 
 Úkolem další položky č. 13 bylo zjistit, jak respondenti kontrolují průběh 

změny, zda preferují kontrolu sami či přenechávají kontrolu nad dílčími částmi 

odpovědným zaměstnancům. Graf č. 16 ukazuje, jak tomu je mezi muži a ženami. Co se 

týče mužů, dalo by se říci, že jejich odpovědi jsou celkem vyrovnané. O trochu více 

méně než 6 let 6 až 12 let více jak 12 let

zajímali Vás jejich názory, postoje, 
možnosti řešení atd. (50) 19 6 25

bylo důležité, aby byli všichni seznámeni s 
Vaším postupem a podle toho se řídili (8) 1 0 7

Diskuze se zaměstnanci nad změnou - délka ředitelské praxe
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bylo mužů (8), kteří raději kontrolují průběh změny sami či s malým přispěním několika 

zaměstnanců. U žen byly odpovědi více rozdílné. Dvě třetiny žen si také průběh změny 

raději kontrolují sami a přibližně 1/3 žen preferuje přenechání kontroly nad změnou 

svým zaměstnancům. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Graf č. 16: Kontrola v průběhu změny u mužů a žen 

 

 V tabulce č. 18 můžeme vidět, jakým způsobem respondenti kontrolují průběh 

změny s ohledem na délku jejich ředitelské funkce. Ředitelé s praxí menší než 6 let a 

více jak 12 let více preferují kontrolování průběhu změny samostatně či s menším 

přispěním svých kolegů. Naopak ředitelé s praxí mezi 6 až 12 lety uvedli, že spíše 

přenechávají kontrolu nad průběhem změny odpovědným zaměstnancům.  

 

Tabulka č. 18: Kontrola v průběhu změny s ohledem na délku řed. praxe 

 

méně než 6 let 6 až 12 let více jak 12 let
průběh kontroloval sám s menším přispěním 
několika zaměstnanců (38) 15 1 22
přenechal kontrolu nad dílčími částmi 
odpovědným zaměstnancům (20) 5 5 10

Kontrola v průběhu změny - délka ředitelské praxe
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 Další tabulka č. 19 ukazuje, jak ředitelé kontrolují průběh změny s ohledem na 

velikost školy, respektive na počet zaměstnanců školy. Výsledky ukazují, že v malých 

školách (do 25 zaměstnanců) a velkých školách (od 80 zaměstnanců) respondenti raději 

průběh změny kontrolují sami. Ve středně velkých školách (25 až 80 zaměstnanců) také 

převažovala samostatná kontrola, ale mnozí také uvedli, že preferují přenechání 

kontroly průběhu změny svým odpovědným zaměstnancům.  

 

Tabulka č. 19: Kontrola v průběhu změny s ohledem na velikonst školy 

Položka č. 14 

V položce č. 14 jsme zjišťovali, jakým činnostem se ředitelé v průběhu změny 

nejvíce věnovali. U této položky měli respondenti možnost zvolit více variant odpovědí: 

a) tvorba vize, monitorování pracovníků a jejich rozvoj, podpora, zpětná vazba; 

b) plánování, organizování, analýza, rozhodování, hodnocení; 

c) realizace činností dle plánů, přímá pedagogická činnost. 

Tabulka č. 20 ukazuje, jaké varianty respondenti volili a také ukazuje rozdělení 

odpovědí u mužů a žen. Nejvíce respondenti volili možnost b) a to jak ženy, tak muži 

(celkem 24). Mezi další častou odpověď patřila varianta c), celkem 14 respondentů. 

Jako třetí nejvíce volená možnost byla varianta a) + b) + c), celkem7 respondentů.  

 
Tabulka č. 20: Činnosti v průběhu změny u mužů a žen 

do 10 10 až 25 25 až 40 40 až 80 80 až 120 120 a více
průběh kontroloval sám s menším přispěním 
několika zaměstnanců (38) 3 14 9 8 2 2
přenechal kontrolu nad dílčími částmi 
odpovědným zaměstnancům (20) 0 4 5 9 2 0

Kontrola v průběhu změny - počet zaměstnanců školy

Varianty odpovědí muži ženy celkem
a) tvorbě vize, monitorování pracovníků a jejich rozvojem, podpoře, zpětné vazbě 1 4 5
b) plánování, organizování, analýzou, rozhodování, hodnocení 9 15 24
c) realizaci činností dle plánů, přímé pedagogické činnosti 2 12 14

a) + b) 1 2 3
a) + c) 0 2 2
b) + c) 1 2 3

a) + b) + c) 0 7 7

V průběhu této změny jsem se ve své práci nejvíce věnoval/-a:
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Druhá tabulka č. 21 uvádí údaje o tom, jakým činnostem se věnovali respondenti 

s různou délkou jejich ředitelské praxe. Ředitelé s nejkratší praxí do 6 let nejvíce volili 

možnost b), dále pak c) a možnost a) + b) + c). U ředitelů s délkou praxe mezi 6 až 12 

lety převažovala odpověď b). A ředitelé s praxí delší více jak 12 let nejčastěji volili 

možnosti b) a c).  

 

Tabulka č. 21: Činnosti v průběhu změny s ohledem na délku praxe respondentů 

Položka č. 15 

 
Položka č. 15 zjišťovala, co respondentům přišlo v řízení změny nejobtížnější. 

K této položce se vyjádřilo celkem 49 respondentů. Tabulka č. 22 kategorií a kódů 

k této položce je uvedena níže.  

Jendou z nejčastějších odpovědí respondentů byla velmi zatěžující 

administrativa, která pro respondenty byla, jak uváděli, nepřehledná a neúměrně 

vysoká:  

„Neúměrně vysoká administrativní zátěž.“,  

„Nepřehledná administrativa.“,  

„Nárůst administrativy“,  

„Příliš mnoho administrativy“. 

 

Velké obtíže respondentům také činila nesrozumitelnost celé změny a nedostatečné 

informace ohledně dané změny. Respondenti měli obtíže s protichůdnými informacemi, 

orientací v pojmosloví, výkaznictvím, legislativou, nedostatkem včasných informací o 

společném vzdělávání. S tím souvisí další výpovědi o nedostatečné připravenosti 

změny:  

„…naprostá nepřipravenost této změny“,  

Varianty odpovědí méně než 6 let 6 až 12 let více jak 12 let
a) tvorbě vize, monitorování pracovníků a jejich rozvojem, podpoře, zpětné vazbě 1 1 3
b) plánování, organizování, analýzou, rozhodování, hodnocení 8 3 13
c) realizaci činností dle plánů, přímé pedagogické činnosti 5 0 9

a) + b) 1 0 2
a) + c) 0 1 1
b) + c) 0 1 2

a) + b) + c) 5 0 2

V průběhu této změny jsem se ve své práci nejvíce věnoval/-a:
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„realizace změny, která nebyla dobře připravena a vše se zapracovávalo za 

chodu…“,  

„Nepřipravenost této změny“. 

 

Respondenti dále uváděli, že se potýkali také s motivací a přesvědčováním svých 

zaměstnanců: 

„Motivace pracovníků.“,  

„…přesvědčování podřízených o správnosti a důležitosti společného 

vzdělávání“,  

„Motivovat pedagogy“.  

 

Mezi odpověďmi se také objevovala časová zátěž a vypětí, spolupráce s rodiči a 

poradenskými zařízeními, koordinace zaměstnanců či financování. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tabulka č. 22: Seznam kategorií a kódů k položce č. 15 

 

Položka č. 16 

V závěrečné položce č. 16 jsme zjišťovali, co respondentům v řízení změny 

přišlo naopak nejméně obtížné. K položce se vyjádřilo 45 respondentů. Nejvíce se 

opakovaly odpovědi ohledně samotné práce s dětmi – přímé práci s žáky.  

„Samotná práce se žáky.“,  

„Práce s dětmi…“,  

„pokračovat v dosavadní praxi - přímé pedagogické činnosti“,  

Otázka č. 15 Co Vám přišlo v řízení této změny nejobtížnější?
Kategorie největší obtíže

nesrozumitelnost
nedostatečné informace
nepřipravenost změny
administrativa
motivace pracovníků
financování
časová zátěž
spolupráce s poradenskými zařízeními
spolupráce s rodiči
koordinace zaměstnanců

Kódy
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Otázka č. 16 Co Vám v řízení této změny přišlo naopak nejméně obtížné?
Kategorie nejmenší obtíže

práce se žáky
práce s dokumenty
práce se zaměstnanci
spolupráce s poradenskými zařízeními
spolupráce s AP
zavedení samotné změny
spolupráce s rodiči

Kódy

„Podpora dětí.“,  

„…učit naše děti, vzdělávat je a vychovávat“. 

 

Dále respondenti často uváděli práci se zaměstnanci jako např. přesvědčení pedagogů, 

vytvoření týmu spolupracovníků, monitorování pracovníků, zpětná vazba apod.: 

 

„přesvědčení pedagogů“,  

„Vytvoření týmu spolupracovníků, ve spolupráci s obcí a radou školy.“,  

„Monitorování pracovníků, zpětná vazba“. 

 

Někteří respondenti pak také uváděli, že neměli problém se spoluprácí a komunikací 

s poradenskými zařízeními, rodiči a asistenty pedagoga. Některým nečinily obtíže ani 

práce s novými dokumenty, jiní zase uvedli samotnou integraci žáků či zavedení 

samotného procesu společného vzdělávání.  

 

 

Tabulka č. 23: Seznam kategorií a kódů k položce č. 16 
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4.3 Interpretace výzkumných zjištění 

 
V kapitole č. 4 Shrnutí pro výzkumnou část jsme uvedli pět oblastí, které nám 

přišli z hlediska řízení změny důležité a na které jsme se zaměřili v tomto výzkumném 

šetření. Oblastí první byly postoje ředitelů škol k zavedení změny společného 

vzdělávání, druhou získání pracovníků pro změnu. Ve třetí oblasti jsme zkoumali 

zapojení pracovníků z pohledu ředitelů. Čtvrtá oblast se zaměřovala na řídící styl 

ředitele a v páté oblasti bylo cílem zjistit, kterým rolím se ředitelé během řízení změny 

nejvíce věnovali.  

 

Oblast 1 

V první oblasti jsme zjišťovali postoje ředitelů ke změně tím, že jsme se jich 

dotazovali, zda považují změnu za potřebnou a dobře připravenou. Dále jsme se chtěli 

dozvědět, jaké výhody a nevýhody ředitelé spatřují v zavedení změny společného 

vzdělávání. V dotazníku byly na tuto oblast zaměřeny položky č. 1, 2 a 3.  

To, že 75,9 % respondentů uvedlo, že nepovažují změnu za potřebnou a 89, 6 % 

respondentům nepřišla změna dobře připravená, mohlo být způsobeno např. tím, že 

nebyl čas dostatečně vyškolit ředitele a pedagogické pracovníky a vést s nimi diskuze o 

možnostech přípravy a realizace změny dostatečně dlouho před zavedením změny. 

Změna jednoduše vešla v účinnost příliš brzy a pedagogové na ni nebyli vhodně 

připraveni a vyškoleni. Školení probíhala až v průběhu společného vzdělávání, a to už 

byly na pedagogy i ředitele kladeny větší časové i pracovní nároky. Již v roce 2013 dle 

mezinárodního šetření TALIS ředitelé škol uváděli obavy, že nemají dostatečné 

informace a v důsledku toho se pedagogové nemohou včas na přicházející změny 

připravit (TALIS, 2013). Za největší nevýhody této změny respondenti pokládají 

přílišnou administrativu, navýšení pracovní zátěže, nedostatečné vzdělání a připravenost 

asistentů pedagoga, nedostatek speciálních pedagogů a nedostatečná připravenost 

samotných pedagogů na změnu. Tyto výpovědi opět potvrzuje šetření TALIS, kde 

ředitelé uváděli, že se obávají zvýšené administrativy, zajištění podpůrných opatření pro 

žáky a personální podpory specialistů – asistentů, psychologů apod. (TALIS, 2013). 

Podle České školní inspekce si školy stěžují na čas strávený nad administrativou, 

nejasnost v informacích, které se k nim dostávají z MŠMT, což zapříčinilo např. 
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zbytečné nákupy pomůcek či neefektivní využívání peněz na platy asistentů pedagoga 

(IDnes.cz, 2017). 

 

Oblast 2 

Druhá oblast se věnovala získávání pracovníků pro změnu. Na tuto oblast se 

zaměřovaly položky č. 4 až 7.  

 Respondenti na položku č. 4, zda jejich zaměstnanci vnímali změnu jako 

prospěšnou, odpověděli v 53,4 %, že spíše ne a 12,1 % že určitě ne. Tato položka 

zjišťovala, jak respondenti vnímali prospěšnost změny u svých zaměstnanců, nikoliv, 

jak to vnímali samotní zaměstnanci. Domníváme se, že tyto odpovědi mohou být 

způsobené samotným přesvědčením respondentů o neprospěšnosti změny. Pokud změně 

nevěří samotný management, jak mají potom ke změně přistupovat zaměstnanci? To se 

potvrdilo i z hlediska vyhodnocení dle velikosti škol. Bez ohledu na velikost škol (počet 

zaměstnanců škol) většina respondentů uvedla, že jejich zaměstnanci vnímají změnu 

jako spíše či určitě neprospěšnou. Dalším signálem je i to, že 62,1 % respondentů 

uvedlo v položce č. 5, že se setkalo s prvotním odporem ke změně u svých 

zaměstnanců. Položka č. 6, týkající se úspěšnosti překonávat odpor u zaměstnanců, 

ukazuje, že respondenti se odvolávali hlavně na legislativu. Respondenti byli jednoduše 

donuceni zákonem. Dále uvedli, že využili např. trpělivé vysvětlování, diskuzi či 

přesvědčování. Co se týče motivace zaměstnanců 46,6 % respondentů (převážně žen) si 

myslí, že se jim dařilo dostatečně motivovat své zaměstnance během realizace změny.  

  

Oblast 3 

Cílem třetí oblasti bylo zjistit, jak si ředitelé vedli v zapojování pracovníků do 

řešení a realizace změny. Na tuto oblast byly zaměřené položky č. 8, 9 a 10.  

Dle většiny respondentů (84,5 %) dostali jejich zaměstnanci prostor podílet se na 

řízení změny a také 69 % respondentů uvedlo, že jejich zaměstnanci byli ochotní se na 

změně podílet. Respondenti uváděli, že nejvíce se jejich zaměstnanci podíleli na 

spolupráci s asistenty pedagoga, spolupráci v týmu, spolupráci s pedagogickými 

zařízeními a rodiči, dále pomáhali tvořit a upravovat potřebné dokumenty, připravovat 

pomůcky, prostředí atd.  
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Oblast 4 

 Čtvrtá oblast byla zaměřená na řídící styl ředitele. Zde jsme chtěli zjistit, zda byl 

řídící styl ředitelů spíše autoritativní nebo demokratický v průběhu řízení změny 

společného vzdělávání. Položky č. 11 až 13 ověřovaly tuto oblast.  

 Položka č. 11 se věnovala rozhodování v procesu řízení změny u respondentů. 

Zajímalo nás, jestli se ředitelé rozhodovali spíše samostatně nebo spíše na základě 

shody se zástupcem ředitele a pedagogickými pracovníky. 50 z 58 respondentů uvedlo, 

že se v procesu řízení změny rozhodují na základě shody se zástupcem ředitele a 

pedagogickými pracovníky. Což odpovídá spíše demokratickému stylu řízení. 

V položce č. 12 nás zajímalo, jakým způsobem respondenti prodiskutovávali záležitosti 

týkající se změny se svými zaměstnanci. Přes 86 % respondentů uvedlo, že je zajímali 

názory, postoje, možnosti řešení atd. Opět jako u položky č. 11 to poukazuje na známky 

demokratického stylu řízení. V položce č. 13 jsme chtěli zjistit, jak respondenti 

kontrolují průběh změny, zda preferují kontrolu sami či přenechávají kontrolu nad 

dílčími částmi odpovědným zaměstnancům. V této položce respondenti převážně 

odpovídali, že raději průběh změny kontrolují sami či s menším přispěním několika 

zaměstnanců. V této položce si respondenti chtějí držet autoritu, to naznačuje na 

autoritativní styl řízení. Nicméně nelze to zcela generalizovat, každý ředitel má svůj 

specifický styl řízení a jak se uvádí i v teorii žádný řídící styl není zcela správný nebo 

špatný, je vhodné využívat různé řídící styly dle situace.  

 

Oblast 5 

 V páté oblasti bylo cílem dozvědět se, kterým činnostem se ředitelé v průběhu 

řízení změny věnovali nejvíce a která ze tří základních rolí (role, lídra, manažera a 

vykonavatele) u nich převažovala, či zda byly vyvážené nebo některé opomenuté. Této 

oblasti se věnovaly položky č. 14 až 16. Dále jsme také chtěli zjistit, co přišlo 

respondentům v řízení této změny nejjednodušší a naopak nejobtížnější.  

 V položce č. 14 respondenti uváděli nejvíce možnost b), což odpovídá roli 

manažera. 14 respondentů uvedlo variantu c), které odpovídá role vykonavatele. Třetí 

nejvíce volená možnost byla varianta a) + b) + c), což znamená, že se věnovali jak roli 

lídra, manažera, tak i vykonavatele.  
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4.4 Závěrečné shrnutí výsledků 

 
Hlavním cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jaké role sehráli ředitelé 

základních škol v Ústeckém kraji při řízení změny zavedení společného vzdělávání. 

Hlavní výzkumná otázka byla stanovena takto: Jaké role sehráli ředitelé základních škol 

v Ústeckém kraji při řízení změny zavedení společného vzdělávání? Na základě této 

otázky bylo stanoveno pět dílčích výzkumných otázek, které pomohou zodpovědět 

hlavní výzkumnou otázku.  

První z nich se týkala postojů ředitelů škol k zavedení změny společného 

vzdělávání: Jaké jsou v rámci managementu změny postoje ředitelů škol k zavedení 

změny společného vzdělávání? Dle výsledků výzkumného šetření se ukázalo, že 75,9 % 

ředitelů škol převážně necítí změnu zavedení společného vzdělávání jako potřebnou a 

89,6 % si myslí, že změna nebyla dobře připravena. Jako nejčastější nevýhody změny 

zavedení společného vzdělávání ředitelé uváděli přílišnou administrativu, navýšení 

pracovní zátěže, nedostatečné vzdělání a připravenost asistentů pedagoga, nedostatek 

speciálních pedagogů a nedostatečná připravenost samotných pedagogů na změnu. 

K výhodám změny se ředitelé vyjadřovali již méně. Někteří ředitelé mezi výhody 

změny uvedli finanční zajištění podpůrných opatření a financování asistentů pedagoga, 

dále také zavedení samotné pozice asistenta pedagoga.  

Druhá dílčí otázka byla stanovena takto: Jak byli ředitelé schopni získat své 

pracovníky pro zavedení změny společného vzdělávání a jak překonávali odpor 

pracovníků k uvedené změně? Z výzkumu vyplynulo, že 65,5 % ředitelů si myslí, že 

jejich zaměstnanci vnímají změnu zavedení společného vzdělávání jako neprospěšnou. 

S tím souvisí také to, že 62,1 % ředitelů uvedlo, že se setkalo s prvotním odporem ke 

změně u zaměstnanců. Někteří uváděli, že se jim vůbec nepodařilo odpor zaměstnanců 

překonat, další odkazovali především na povinnost řídit se legislativou. Někteří ředitelé 

uváděli, že odpor u zaměstnanců překonávali pomocí společných diskuzí, trpělivým 

vysvětlováním či přesvědčováním. Co se týče motivace zaměstnanců 53,5 % ředitelů 

mělo pocit, že se jim dařilo během realizace změny společného vzdělávání dostatečně 

motivovat své zaměstnance.   
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Třetí dílčí otázka se věnovala zapojení pracovníků do řízení změny: Jak velký 

prostor měli dle ředitelů škol jejich pracovníci pro podílení se na realizaci změny 

společného vzdělávání a jak konkrétně se pracovníci podíleli na realizaci změny? 

Z výsledků vyplynulo, že 84,5 % ředitelů poskytlo zaměstnancům prostor podílet se na 

řízení změny a 69 % ředitelů uvedlo, že jejich zaměstnanci byli ochotní se na změně 

podílet. Ředitelé jako nejčastější formu podílení se zaměstnanců na realizaci změny 

uváděli spolupráci s asistenty pedagoga, poradenskými zařízeními, rodiči a spolupráci 

v týmu kolegů. Dále pak přípravu pomůcek a prostředí na výuku, zajišťování 

pedagogické intervence či sebevzdělávání.  

Čtvrtá dílčí otázka se týkala řídícího stylu ředitelů v průběhu řízení změny 

společného vzdělávání: Jaký řídící styl volili ředitelé škol v řízení změny společného 

vzdělávání? Co se týče rozhodování v průběhu řízení změny 50 z 58 ředitelů uvedlo, že 

se v procesu řízení změny zavedení společného vzdělávání rozhodují na základě shody 

se zástupcem ředitele a pedagogickými pracovníky. Z výzkumného šetření dále 

vyplynulo, že více jak 86 % ředitelů uvedlo, že je zajímali názory, postoje, možnosti 

řešení jejich zaměstnanců týkající se změny. Tyto výsledky ukazují převážně na znaky 

demokratického stylu řízení. Dalším zjištěním bylo, že 65,5 % ředitelů raději kontroluje 

průběh realizace změny samostatně či s menším přispěním několika zaměstnanců a 34,5 

% ředitelů přenechává kontrolu nad dílčími částmi odpovědným zaměstnancům. V této 

věci většina ředitelů využívá spíše autoritativnějšího řídícího stylu.  

Poslední pátá dílčí otázka se věnovala rolím ředitele školy: Jaké roli (lídr, 

manažer, vykonavatel) se ředitel školy v průběhu realizace změny zavedení společného 

vzdělávání věnoval nejvíce? Výsledky ukazují, že ředitelé se nejvíce věnovali roli 

manažera, dále pak roli vykonavatele, a na třetím místě všem třem rolím zároveň – roli 

lídra, manažera i vykonavatele.  
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IV. Závěr 

Tato práce pojednává o rolích ředitelů základních škol v procesu managementu 

změny. Cílem celé diplomové práce bylo seznámit čtenáře s problematikou změn, a to 

zejména v rovině školy jakožto specifické entity a s rolí těch, kteří se nejvýznamněji 

angažují při jejím vedení a řízení, ředitelů škol. Dále pak poukázat na některé významné 

okolnosti managementu změn a výzkumným šetřením zjistit, jaké role sehráli ředitelé 

základních škol v Ústeckém kraji v procesu managementu změny zavedení společného 

vzdělávání.  

V teoretické části práce bylo nejprve definováno, co je to změna a další 

okolnosti, které se jí týkají. Byly vymezeny role ředitele školy v souvislosti s řízením 

změny, vlastnosti řídících pracovníků, možné styly řízení či postoje pracovníků ke 

změnám. Závěr teoretické části se věnoval konkrétní změně zavedení společného 

vzdělávání do školství, která byla výchozí změnou pro výzkumné šetření v této práci. 

Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jaké role sehráli ředitelé základních škol 

v Ústeckém kraji v procesu managementu změny zavedení společného vzdělávání. Pro 

výzkumné šetření byl zvolen kvantitativní výzkumný design s hlavní výzkumnou 

metodou dotazování.  

Dle výsledků výzkumného šetření se ukázalo, že většina ředitelů škol necítí 

změnu zavedení společného vzdělávání jako potřebnou ani dobře připravenou. Jako 

nejčastější nevýhody změny zavedení společného vzdělávání ředitelé uváděli přílišnou 

administrativu, příliš pracovní zátěže, nedostatečné vzdělání a připravenost asistentů 

pedagoga atd. Někteří ředitelé mezi výhody změny uvedli finanční zajištění podpůrných 

opatření a financování asistentů pedagoga.  

Z výzkumu vyplynulo, že většina ředitelů si myslí, že jejich zaměstnanci vnímají 

změnu zavedení společného vzdělávání jako neprospěšnou. Dále většina ředitelů 

uvedla, že se setkala s prvotním odporem ke změně u zaměstnanců. Někteří uváděli, že 

se jim vůbec nepodařilo odpor zaměstnanců překonat, další odkazovali především na 

povinnost řídit se legislativou. Někteří ředitelé uváděli, že odpor u zaměstnanců 

překonávali pomocí společných diskuzí, trpělivým vysvětlováním či přesvědčováním. 
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Většina ředitelů má pocit, že svým zaměstnancům poskytují prostor podílet se na 

řízení změny a vnímali, že i většina zaměstnanců byla ochotna se na změně podílet. 

Jako nejčastější formu podílení se zaměstnanců na realizaci změny uváděli ředitelé 

spolupráci s asistenty pedagoga, poradenskými zařízeními, rodiči a spolupráci v týmu 

kolegů. 

Co se týče řídícího stylu, zde není jednoduché výsledky zobecnit, nicméně 

převážně jsou ředitelé ochotni se svými zaměstnanci diskutovat, zajímají je jejich 

názory a rozhodují se na základě shody se svými kolegy. Průběh realizace změny 

většina ředitelů raději kontroluje samostatně. Tyto výsledky ukazují převážně na znaky 

demokratického stylu řízení. Důležité je však využívat různé řídící styly dle aktuální 

situace.  

Ohledně rozdělení rolí ředitele na lídra, manažera a vykonavatele, z výsledků 

vyplývá, že se nejvíce věnují roli manažera (tedy plánování, organizování, analýze, 

rozhodování, hodnocení atd.), roli vykonavatele (realizaci plánů, přímé pedagogické 

činnosti), nebo všem třem rolím (lídr, manažer, vykonavatel) současně.  

Všechny výzkumné otázky byly zodpovězeny, čímž se podařilo naplnit cíl 

výzkumného šetření.  

Práce přinesla výsledky, které přispívají k prohloubení informací týkajících se 

rolí ředitele základní školy v procesu řízení změny společného vzdělávání a také může 

sloužit jako podklad pro další výzkumné šetření v oblasti řízení změny, rolí ředitele či 

společného vzdělávání.  

Dle mého názoru by tuto práci mohli využít samotní ředitelé základních škol 

v Ústeckém kraji jako určitou zpětnou vazbu o tom, jak tuto problematiku vidí jejich 

kolegové z kraje a následně si stanovit, zda je třeba podniknout nějaké další kroky. Dále 

také ostatní ředitelé základních škol v ČR, neboť se téma společného vzdělávání týká 

všech základních škol a mohou se zde inspirovat např. v managementu změny. Tato 

doporučení však spadají spíše do oblasti školského managementu. Co se týče 

managementu vzdělávání, práce by mohla být využitelná a zajímavá např. pro různé 

vzdělávací instituce, ať už v Ústeckém kraji či celé ČR, kterým se naskýtá možnost 

dalšího vzdělávání ředitelů škol či pedagogických pracovníků v oblasti společného 

vzdělávání nebo např. managementu změny. 
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