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ABSTRAKT 

 

 Diplomová práce se zabývá participativním řízením organizace v preprimárním 

vzdělávání. Teoretická část diplomové práce se zabývá v první kapitole managementem ve 

vzdělávacích institucích, styly manaţerského řízení, rozhodováním individuálním a 

participativním a svobodnou firmou. V druhá kapitola v teoretické části diplomové práce 

se zabývá vedením v prerimárním vzdělávání, styly vedení v mateřské škole a vedoucím 

pracovníkem v Mateřské škole. Praktická část se formou nepřímého, standardizovaného 

pozorování a strukturovaných rozhovorů zaměřuje na řízení participativního řízení formou 

svobodné firmy v Mezinárodní soukromé mateřské škole a jeslích Bambíno Dejvice. Cílem 

diplomové práce je analyzovat specifika systému řízení v preprimárním vzdělávání 

organizace na základě principu svobodné firmy. 
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ABSTRACT 

 

This diploma thesis deals with the participatory management of the organization in 

pre-primary education. The theoretical part of this diploma thesis is dealt with in the first 

chapter by management in educational institutions, managerial management styles, 

decision making by an individual and participative and worker self-management. In the 

second chapter, in the theoretical part of the thesis, it deals with the management in pre-

school education, the styles of leadership in nursery school and the head of the 

kindergarten. The practical part, in the form of indirect, standardized observation and 

structured interviews, focuses on the management of participatory management in the form 

of a worker self-management in the International Private Kindergarten and the Bambíno 

Dejvice Nursery. The aim of the diploma thesis is to analyze the specifics of the 

management system in the pre-primary education of the organization based on the 

principle of a worker self-management. 
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Úvod 

Pro diplomovou práci je zvoleno téma Participativní řízení v preprimární organizaci. 

Cílem diplomové práce je analyzovat specifika systému řízení v preprimárním vzdělávání 

organizace na základě principu svobodné firmy. Stanoveného cíle bude dosaţeno pomocí 

nepřímého, standardizovaného pozorování a strukturovaných rozhovorů.  

 Autorka diplomové práci si poloţila tři výzkumné otázky, na které bude v průběhu 

svého bádání hledat odpověď: 

1. Jaké jsou odlišnosti v řízení preprimárního vzdělávání mezi standartním a 

participativním?  

2. Jaké jsou charakteristické znaky participativního řízení v preprimárním vzdělávání?  

3. Jak se podílí zaměstnanci mateřské školy, jako svobodné firmy na organizaci 

řízení?  

Diplomová práce se zaměřuje na participativní řízení v preprimární vzdělávací 

organizaci tzv. formou „svobodné firmy“. Participativní řízení preprimární vzdělávací 

organizace formou svobodné firmy je ve školství méně časté. Na základě moţnosti 

dlouhodobého systematického nepřímého pozorování autorka zvolila toto zajímavé téma. 

Autorka diplomové práce dělá nepřímé, standardizované pozorování a strukturované 

rozhovory, ale není součástí organizace. 

Struktura diplomové práce je rozdělena na dvě části teoretickou část a praktickou část. 

Teoretická část je rozdělena do dvou hlavních kapitol. První kapitola se zaměřuje na 

management ve vzdělávacích institucích. Zde je obecně popsán management a jsou zde 

popsány styly manaţerského řízení, rozhodování a svobodná firma, kde platí stejná 

pravidla řízení a stejné manaţerské činnosti, jako v ostatních typech organizací a podniků. 

Druhá kapitola se zabývá vedením v preprimárním vzdělávání. Zde jsou popsány styly 

vedení v mateřské škole a vedoucí pracovník mateřské školy. 

V praktické části probíhalo šetření v Mezinárodní soukromé mateřské škole a jeslích 

Bambíno Dejvice. Šetření bylo provedeno formou standardizovaného, nepřímého 

pozorování a strukturovaných rozhovorů. V této kapitole jsou popsáni techniky sběru dat. 

Praktická část je zaměřena na popise řízení tzv. „svobodné firmy“ v Mezinárodní Mateřské 

školy a jeslích Bambíno Dejvice. Praktická část se zabývá, ale i dřívějším řízením 
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Mezinárodních soukromých mateřských škol a jeslí Bambíno. V praktické části je 

pozorován a popsán vývoj a fungování svobodné firmy v Mezinárodní soukromé mateřské 

škole a jeslích Bambíno Dejvice. Toto pozorování je ukončeno rozhovory se zaměstnanci 

v Mezinárodní soukromé mateřské škole a jeslích Bambíno Dejvice, kteří pracovali 

v preprimární vzdělávací organizaci před vznikem svobodné firmy a nyní aktivně jsou 

zapojeni do vývoje a fungování svobodné firmy. Na konci praktické části je uvedeno 

vyhodnocení rozhovorů korespondentů z Mezinárodní soukromé mateřské školy a jeslích 

Bambíno Dejvice a celkové shrnutí výsledků praktické části. 

 Předem stanovený cíl diplomové práce je formulován tak, aby byl v rámci výzkumu 

reálný, dosaţitelný a splnitelný. Celkový přínos diplomové práce je v naplnění cíle, který 

analyzuje specifika systému řízení v preprimárním vzdělávání organizace na základě 

principu svobodné firmy. 

 Tato práce je vhodná pro manaţery vzdělávání, inspektory České školní inspekce, 

ředitele mateřských škol a pedagogy, kteří se zajímají o participativní řízení 

v preprimárním vzdělávání formou svobodné firmy. 
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1 Management ve vzdělávacích institucích 

 

Management z obecného hlediska lze charakterizovat jako soupis všech činností, které 

je potřeba udělat, aby byl zajištěn chod organizace. Záměrem managementu je tvořit 

organizace, které fungují.  

Management jako atypická aktivita (profese) je stále větší váţností uznáván jako 

hlavní činitel výnosu všech organizací. I nejlépe technicky vybavená organizace 

disponující odbornými lidmi nemusí být úspěšná, je-li nesprávně řízená. (Veber, 2009, s. 

19-20) 

Výraz management je převzat z angličtiny. V současné době má výraz mezinárodní 

platnost. Mnohdy není ani překládán a pouţívá se v mnoha jazycích. Výraz management 

má tří hlavní roviny. Je vnímán jako proces řízení, řídící pracovníci a soubor poznatků o 

řízení. 

Management bývá povaţován za ekvivalent českého slova řízení. Řízení probíhá 

v mnoha systémech – technických, biologických nebo společenských, management je 

řízením v organizacích. Management je specifickým případem řízení. Management je 

řízení skupin a jednotlivců v záměrně vytvořeném ekonomicko-sociálním prostředí. 

(Blaţek, 2014, s. 12)  

Ve vzdělávacích institucích platí stejná pravidla řízení a stejné manaţerské činnosti, 

jako v ostatních typech organizací a podniků. Do managementu patří styly řízení. 

Management propojuje řízení organizace jako celku. Řízení zahrnuje i jednotlivé procesy 

managementu např.: rozhodování, kontrolování a ovlivňování. (Mládková, Jedinák a kol., 

2009, s. 13) 

 

 

1.1 Styly manažerského řízení 

 

„Styl řízení či manažerské práce představuje způsob činnosti manažera 

charakterizující postupy jeho rozhodování a zvolené metody dosahování vytyčeních cílů 

v konkrétních podmínkách. Jde zvláštně o formu vztahu manažera k podřízeným, která 
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vyplývá z osobních znalostí manažera, jeho zkušeností, autority a schopnosti působit na 

vnitřní a vnější okolí, o uplatnění moci v kombinaci se způsobem jejího využití při vedení 

ostatních. V historii řízení se uplatnily všechny možné řídící styly, od fyzických trestů přes 

různé hrozby až po prosby a uplácení.“ (Veber, 2009, s. 43) 

Styl řízení je významným a důleţitým specifikem práce kaţdého manaţera. 

Manaţer ve své řídící práci potkává s velkou řadou všemoţných situací. Situace vyţadují 

vhodný způsob řešení ve smyslu vztahu s jeho podřízenými. Manaţer má moţnost volby 

např. přístup, kdy rozhoduje zcela nezávisle na názorech svých podřízených, nebo přístup, 

kdy s podřízenými konečné rozhodnutí spoluvytváří. Zkoumáme-li do hloubky jednotlivé 

situace, které potřebují rozhodnutí vedoucího, dojdeme k závěru, ţe určité podmínky 

v některých případech potřebují jen jeden určitý způsob rozhodování.(Veber, 2009, s. 43) 

„Řada výzkumů v této oblasti se přiklání k názoru, že nejúspěšnější manažeři jsou 

ti, kteří dokáží modifikovat svůj styl řízení v závislosti na různých situacích, skupinách 

pracovníků apod.“ (Veber, 2009, s. 44) 

V polovině 60. let minulého století přišel R. Likert, profesor University of Michigan 

s členěním manaţerských stylů do čtyř skupin, a jsou to: 

- „Autoritativní - jde o direktivní určování úkolů, kdy všechna rozhodnutí jsou činěna 

bez jakéhokoliv zapojení podřízených, manažer se nesnaží ani vytvořit prostředí 

vzájemné důvěry. 

- Benevolentní (benevolentně autoritativní) – označuje situaci, kdy je sice manažer 

autokratický, ale pokouší se vytvořit partnerské prostředí. Při motivování užívá 

odměn i trestů. Manažer důvěřuje svým podřízením a v řadě případů rozhodování 

se na ně obrací. 

- Konzultativní – tento styl řízení podporuje obousměrnou komunikaci, i když 

základní rozhodnutí se uskutečňují na nejvyšší úrovni. Pro motivování je využito 

hlavně pozitivních nástrojů, tedy odměn. Méně se využívá trestů a postihů. V řadě 

případů rozhodování se využívá názorů a myšlenek podřízených. 

- Participativní – při užití tohoto stylu manažer podporuje aktivní zapojení 

podřízených do procesu rozhodování, manažeři plně důvěřují podřízeným do té 

míry, že vytyčují cíle a vytvářejí příznivé klima pro jejich realizaci, vlastní způsob 

realizace je ponechán podřízeným.“ (Veber, 2009. s. 44) 



10 

 

 

Likertovo členění je moţno povaţovat za tradiční, ale postupem času bylo doplněno 

řadou dalších stylů. Níţe uvedené členění rozšiřuje výše uvedené členění řídících stylů: 

- Byrokratický styl řízení – manaţer svoji řídící činnost podkládá směrnicemi a 

nařízeními shora, které rozdělí a ukládá podřízeným, a následně sleduje, jak byly 

takto rozpracované úkoly splněny, ve své řídící činnosti se podpírá o autoritu 

nadřízených. 

- Autoritativní styl řízení – prioritou toho řízení jsou příkazy a jejich bezpodmínečné 

plnění a manaţer jedná s podřízenými formálním způsobem. 

- Cílové řízení – manaţer prostřednictvím uvedených úkolů dává podřízeným 

dlouhodobé cíle jejich činnosti, dosaţení cílového stavu podřízeného motivuje 

vyuţitých ekonomických podmínek. 

- Demokratický styl řízení – manaţer spolupracuje s podřízenými, má přirozenou 

autoritu, udrţuje si prostor pro přijetí vlastních rozhodnutí. Tento styl můţe mít 

podobu: 

 delegačního stylu řízení – manaţer si ve své pravomoci zanechává klíčové 

záleţitosti řízení organizace a řadu dalších, méně důleţité plně deleguje 

podřízeným; 

 liberálního stylu řízení – manaţer obvykle ovlivňuje činnost podřízených co 

nejméně, vyhýbá se zásahům, kritice, sankcím, riziku, řadu i důleţitých 

rozhodnutí ponechává na podřízených.(Veber, 2009, s. 44-45) 

 

 

1.2 Rozhodování 

 

Rozhodováním manaţer dosahuje poţadovaného stavu. Všechny rozhodnutí jsou 

výsledkem aktivního procesu. Proces je ovlivněn různými faktory např. organizačním 

prostředím, dovednostmi a motivací. V procesu rozhodování je důleţité rozhodnutí. 

Manaţeři se občasně zaměří převáţně na procesy rozhodování a tím se můţe stát, ţe dojde 
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k potlačení jejich invence, schopnosti rychle a aktivně reagovat na nově vznikající 

problémy. 

Kvalita rozhodování se z dlouhodobého hlediska projeví v dobrých hospodářských 

výsledcích organizace. V některých případech vývoje rizikových faktorů můţe i nekvalitní 

rozhodnutí přinést pozitivní výsledky nebo negativní výsledky. Kvalita rozhodovacích 

procesů je ovlivněna: 

 stanovenými cíli řešení a jejich formulacemi do kritérií hodnocení variant; 

 adekvátností informací uţitých k řešení; 

 mírou uplatnění rozhodovacích technik; 

 počtem zpracovaných různorodých variant. 

V průběhu rozhodování se objevuje řada různorodých obtíţí, které brání dosaţení 

cílené kvality. Překáţky v rozhodování lze rozdělit na ty, které mají příčinu na straně 

manaţera (subjektivní), a na ty, které se vytvářejí v organizaci (organizační).(Bělohlávek, 

2006, s. 663-664) 

„Bariéry subjektivní: 

 omezená schopnost manažera zpracovávat informace; 

 omezený rozsah znalostí a poznatků; 

 omezená schopnost formulovat a řešit složité rozhodovací problémy 

(zjednodušování, zanedbávání rizika, omezování počtu variant atd.); 

 opakování v minulosti neefektivních rozhodnutí (obava z přiznání apod.). 

Bariéry organizační: 

 nedostatečná kvalita informační základny; 

 nepružná organizační struktura; 

 velký počet stupňů v hierarchii řízení; 

 nepřesné a nejasné vymezení statutu manažerů.“ (Bělohlávek, 2006, s. 664) 

 

Individuální rozhodování 

V organizacích je povětšinou na funkčních místech vyuţit princip jedinečného 

odpovědného manaţera. Uplatnění principu jedinečného odpovědného manaţera při 

rozhodování znamená, ţe manaţer má pravomoc samostatně rozhodovat o tom, co 
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odpovídá jeho funkčnímu místu. Manaţer má právo sám rozhodovat o příslušných 

záleţitostech a moc dosáhnout s vyuţitím jemu daných sankčních prostředků realizace 

tohoto rozhodování. Manaţer nese za důsledky svého rozhodování odpovědnost. Tento typ 

rozhodování nazýváme individuální rozhodování.(Blaţek, 2014, s. 91) 

Moţno poznamenat, ţe nejde jen o právo rozhodovat, které manaţer můţe nebo 

nemusí vyuţít. Lze tedy říci, ţe jde o povinnost rozhodovat, a to i za situace, kdy 

rozhodnutí nebo jeho realizace pro manaţera můţe mít negativní důsledky, i a v případě, 

ţe neumí rozpoznat, které řešení je správné. Pokud je třeba rozhodnout v záleţitosti, která 

náleţí do působnosti daného funkčního místa manaţer se, nevyhne v záleţitosti tím, ţe 

bude nerozhodný nebo ţe bude rozhodování dlouho oddalovat, popřípadě se snaţit o to, 

aby to rozhodl někdo jiný.(Blaţek, 2014, s. 91) 

„Každý člověk si v životě postupně žebříček hodnot, který mu složí jako vodítko pro 

rozhodování v různých situacích. Hodnotový systém manažera prostupuje celým 

rozhodovacím procesem a ovlivňuje jeho myšlení ve všech fázích rozhodování.“ 

„Osobnost manažera patří mezi nejvýznamnější psychologické vlivy, které na něj 

působí v procesu rozhodování. Zejména v podmínkách neurčitosti je osobností manažera 

ovlivněna volba vhodné varianty.“ (Bělohlávek, 2006, s. 664-665) 

Rozhodování manaţerů úměrně riziku jsou různorodá. Postoje manaţerů k malému 

riziku, resp. se vyznačují averzí k riziku (tzv. odpůrci rizika), jiní manaţeři jsou ochotni 

nést velká rizika, mají sklon k riziku (tzv. hazardéři). Postupem zhodnocením ochoty 

riskovat v různých reálných a imaginárních situacích je moţno sestavit individuální křivky 

různých lidí. Manaţer poznává postoje svých podřízených vůči riziku, to je významné 

v případech, kdy podřízení doporučují nápady, nebo kdyţ podřízení sami rozhodují. Postoj 

manaţera k riziku ovlivňuje mnoho faktorů. Jedením z faktorů je např. manaţerova 

osobnost, minulé zkušenosti a okolnosti. 

Manaţerův přístup při volbě variant je ovlivněn manaţerovou osobností. Manaţeři 

vybírající si optimistický přístup povětšinou volí variantu s maximálním uţitkem, protoţe 

si myslí, ţe se nestane nic, ţe se nedostanou do neřešitelných situací. Naopak manaţeři 

s pesimistickým přístupem si představí zejména nejméně příznivé důsledky volby 

jednotlivých moţností a zvolí tu, která je z hlediska předpokládaných výsledků nejlepší, 

protoţe si myslí, ţe okolnosti zapříčiní ten nejhorší moţný důsledek. Manaţeři s mírným 
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optimistickým přístupem mají snahu minimalizovat rizika spojená s rozhodnutím, ale 

v průběhu chtějí dosáhnout co největšího uţitku.  Manaţeři s nerozhodným přístupem si 

myslí, ţe neexistuje ţádný důvod k tomu, aby jedna varianta z několika moţných důsledků 

volby měla větší pravděpodobnost neţ jiná. 

Dřívější zkušenosti manaţerů neboli úspěšnost či neúspěšnost jejich dřívějších 

rozhodnutí nejčastěji ovlivňuje za prvé pozitivně a za druhé negativně jejich současnou 

ochotu riskovat. (Bělohlávek, 2006, s. 665-666) 

„Okolnosti rozhodování mají velký vliv na postoj manažera k riziku zejména v těchto 

případech: 

 chybná rozhodnutí jsou tvrdě postihována; 

 může dojít finančním ztrátám; 

 nebezpečí ztráty image firmy; 

 ohrožení bezpečnosti práce; 

 postavení manažera (manažeři na vyšších úrovních jsou zvyklí akceptovat větší 

rizika); 

 rozhodnutí je týmové nebo individuální (jako členové týmu jsou manažeři ochotni 

podstupovat větší rizika).“ (Bělohlávek, 2006, s. 666) 

Kdyţ je rozhodnutí definitivní, manaţer začne mít pochybnosti o svém správném 

rozhodnutí. Manaţerovi pochyby jsou intenzivnější, kdyţ se projevují tyto okolnosti: 

 rozhodnutí má význam psychologický nebo finanční; 

 objevuje se velké mnoţství opomenutých variant; 

 opomenuté varianty můţou mít řadu dobrých charakteristik.  

Manaţeři si mohou své pochybnosti o chybě připustit, nebo si nejsou schopni takovou 

moţnost přiznat. V tomto případě se nejčastěji snaţí vybírat informace, které potvrzují 

správnost jejich rozhodnutí a jsou kladné oproti ostatním variantám. Takový druh jednání 

můţe být pro organizace nebezpečné.(Bělohlávek, 2006, s. 666) 

 

Participativní rozhodování 

Participativní metody jsou pomalé a je zapotřebí dostatečné mnoţství času. 

Manaţer, který je v časovém tlaku by měl zvolit styly autokratičtější. Participativní styly 
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pozitivně ovlivňují rozvoj pracovníků a mají příznivý vliv na kvalitu rozhodnutí a 

organizační klima. (Bělohlávek, 2006, s. 668) 

„K základním přednostem participativního rozhodování patří především: 

 zvýšení rozsahu informací a znalostí; 

 kombinace různých přístupů a dovedností (synergický efekt); 

 rozšíření spektra přístupů (překonání paradigmat); 

 lepší pochopení řešeného problému; 

 zvýšení akceptovatelnosti rozhodnutí (lidé jsou odpovědnější za rozhodnutí, 

na kterých se podíleli); 

 zlepšení spolupráce a vztahů (členové se učí si vzájemně důvěřovat a 

spoléhat se jeden na druhého); 

 rozvoj dovedností (členové si osvojují dovednosti nezbytné pro kvalitní 

rozhodování); 

 získání znalostí a zkušeností (členové se při společném řešení vzájemně 

obohacují); 

 integrace individuálních cílů s cíli organizace; 

 lepší pracovní uspokojení členů organizace (zlepšuje se vztah skupiny 

k organizaci a manažerům).“ (Bělohlávek, 2006, s. 668) 

Mezi nedostatky participativního rozhodování ve srovnání s individuálním patří: 

 velká časová náročnost (velká míra participace oddaluje rozhodování); 

 ubírání pracovní kapacity (kaţdá schůzka týmu ubírá členům z jejich 

kapacity); 

 sociální tlak (moţnost vzniku skupinového myšlení, kdy skupina udává 

směr, potlačuje nesouhlasně názory a preferuje konsenzus – místo aby 

skupina hledala nejlepší řešení, tak se skupina snaţí dosáhnout shody); 

 skupina můţe být ovlivněna chybami jiných členů skupiny; 

 moţnost vyloučení riskantních variant.“ (Bělohlávek, 2006, s. 668) 

 „Participativní styl rozhodování může selhat zejména z těchto důvodů: 

 autokratický nadřízený (není schopen po celou dobu akceptovat skupinovou 

práci); 
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 nesprávné složení skupiny (skupina postrádá určité znalosti nebo 

dovednosti); 

 individuální dominance (některý dominantní člen skupiny ukřičí ostatní); 

 příliš velká skupina (u větších skupin je obtížná koordinovat jejich práci a 

úsilí všech členů); 

 absence společného cíle (nesoulad mezi cíli organizace a cíli a zájmy 

členů).“ (Bělohlávek, 2006, s. 669) 

 O způsobu participace (stylu rozhodování) rozhoduje vícero faktorů. Jeden 

z faktorů je osobní charakteristika manaţera a to k jakému stylu řízení se více přiklání. 

Druhý z faktorů je tradiční styl organizace a její vţitá firemní kultura. Dalším z faktorů 

jsou osobní charakteristiky účastníků a převáţně pak povaha řešeného (rozhodovacího) 

problému. Z obecného hlediska lze říci, ţe občasná rozhodnutí se dosahují lépe 

individuálně, naopak jiná rozhodnutí pak skupinově. Častokrát špatně strukturovaný 

problém vyţaduje větší okruh informací, znalostí a názorů. Těmito okruhy jedinec 

disponuje málokdy.(Bělohlávek, 2006, s. 667) 

 Pokročilou variantou stylu demokratického lze nazvat styl participativní. 

V participativním stylu má lídr v rozhodovacím procesu pozici moderátora nebo facilátora. 

Lídr usměrňuje a usnadňuje proces rozhodování. V participativním stylu je přijato 

rozhodnutí, které je povaţováno za nejlepší. Rozhodnutí je přijato bez ohledu na to, kdo je 

autorem rozhodnutí. Tento styl řízení je funkční při práci s rozvinutou (vysoce výkonnou a 

přiměřeně soudrţnou) skupinou. Je to styl vhodný v prostředí změny a náročných 

nerutinních úkolů, ve kterých kaţdý člen týmu vykonává kompetentně své role. Mezi 

činnostmi členů týmu je pevná vazba a pro přijetí rozhodnutí je důleţitý názor kaţdého 

zúčastněného pracovníka. V participativním stylu řízené je důleţitá podpora rozvoje a 

vysoký pocit sounáleţitosti s organizací. (Tureckiová, 2007, s. 100) 

 „Týmové vedení = lídr podporuje vysokou výkonnost týmu za současné podpory 

rozvoje pozitivních (korektních) mezilidských vztahů uvnitř skupiny i se zbytkem 

organizace.“(Tureckiová, 2007, s. 100) 

 Organizace, které uplatňují organizační leadership, tak převáţně pouţívají styly 

s vyšší mírou participace a niţší mírou direktivního řízení. Pouţívají jen stylů s vysokou 
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mírou participace neboli spoluodpovědnosti a odpovědnosti za rozhodnutí, takţe výsledek 

umoţňuje výchovu nových lídrů.  Organizace tímto zajišťuje kompetentní a úspěšné 

fungování v budoucnosti. (Tureckiová, 2007, s. 100) 

 

Participace 

Participace je volně překládána jako spoluúčast. Participace je společné sdílení 

souboru hodnot a kultury společnosti neboli podnikové kultury, převáţně morálních 

hodnot, které se týkají základních mezilidských vztahů, vzájemného sdílení jazyka a 

dalších komunikačních prostředků probíhajících v dané společnosti, sdílení základních 

technik mezilidského styku, sdílení obecně přijatého vztahu k přírodě, k lidem, ke 

společnosti, ke světu, propojení okruhu činností, kterým lidé, v němţ společnosti 

uspokojují své základní potřeby atd.. V personálním řízení můţe jít o problém, který 

vyplývá z celkového manaţerského trendu a současných manaţerských teorií, přestoţe 

nejde o teorii zcela novou.(Palán, 2002, s. 148) 

„Participativní uvažování v teorii organizace a řízení začalo již v 60. letech 20. 

stol.. Je spojováno s tzv. koaliční teorií rozpracovanou americkými ekonomy. Podle této 

teorie nemůže manažer plnit pouze cíle a zájmy vlastníků, ale musí zohledňovat také zájmy 

zaměstnanců i odborů (udržení zaměstnanosti, odpovídající platové, pracovní i sociální 

podmínky) i vlády jako reprezentanta všech občanů (např. v ochraně životního prostředí) i 

odběratelů a subdodavatelů. Nejdéle je dnes tato teorie rozpracovávána v Japonsku, kde ji 

nazývají koncepcí symbiózy, resp. teorií kooperačního života. Spatřují v ní základní princip 

řízení pro 21. století.“(Palán, 2002, s. 148) 

V Evropě je tato teorie známá jako teorie podnikatelské harmonie. V Anglii se 

můţeme seznámit dokonce s pojmem Stakeholder theory. Shatekeholder theory je 

rozpracovaná teorie participace i v ostatních oblastech společenského ţivota. V podnikách 

se problematika participace soustřeďuje převáţně do nových forem organizace práce, která 

umoţňuje autonomii pracovníků, např.: týmové práce, integrované systémy, zapojování 

pracovníků do řízení, spolurozhodování apod..(Palán, 2002, s. 148) 
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Rozhodování v pracovní skupině a pracovním týmu 

 „Pracovní skupina a pracovní tým jsou prokazatelně základní stavební kameny 

struktury každé organizace a vytvářejí zcela konkrétní podmínky pro její dynamiku a 

rozvoj. Mezi základní dimenze skupin aplikující určitý styl řízení patří následující 

charakteristiky: 

 velikost (tři až třicet), 

 soudržnost vyjadřující míru identifikace člen se skupinou, 

 flexibilita, jako ovlivnitelnost společně sdílených postojů, hodnot a neformálních 

sociálních norem, 

 uzavřenost, resp. otevřenost, které vyjadřují míru ochoty skupiny přijímat nové 

členy, 

 polarizace vyjádřena homogenitou či heterogenitou skupinové orientace na 

společný cíl (rozdílnost v obsahu a intenzitě identifikace jednotlivců se společnými 

cíli tuto polarizaci zvyšuje), 

 stabilita skupiny určená stálostí nebo proměnlivostí (fluktuací) spolupracovníků, 

 intimita skupiny vyjadřující obsah a intenzitu vnitřních vzájemných vazeb mezi 

spolupracovníky, 

 přitažlivost skupiny, která je určena atraktivností a autoritou společenského 

postavení skupiny, 

 participace ve skupině vyjadřující míru, v níž se spolupracovníci podílejí na 

rozhodování o cílech a činnosti pracovní skupiny, 

 autonomie ve skupině, která vyjadřuje míru volnosti, již skupina poskytuje členům 

v jejich jednání, apod.“ (Bedrnová, Jarošová a Nový, 2012, s. 275-276) 

 Fungování jakékoli sociální skupiny s sebou kaţdý den nese potřebu rozhodování 

pro určité varianty. Rozhodování můţe probíhat na základě diskuze. Při rozhodování, které 

probíhá na základě diskuze, je nutné si pamatovat, ţe průběh rozhodnutí a konečný 

výsledek můţe být zkreslen v důsledku dvou sociálně psychologických jevů. První 

sociálně psychologický jev je nazýván skupinová polarizace a druhý sociálně 

psychologický jev je nazýván skupinové myšlení. Sociálně psychologický jev, který je 

nazýván skupinová polarizace znamená, ţe při skupinovém rozhodování dochází 
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k posilování extrémnějších druhů řešení problémů. Povětšinou skupina po diskusi zastává 

vyhraněnější názor, neţ jaký názor měla před diskuzí.(Bedrnová, Jarošová a Nový, 2012, s. 

285-286) 

„Chyby v procesu skupinového rozhodování:  

 neúplné prozkoumání skupinových cílů a alternativních postupů jednání, 

 opomenutí zvážení rizika preferované volby, 

 nedůsledné vyhledávání relevantních informací, 

 selektivní předpojatost při zpracovávání získaných informací, 

 opomenutí možnosti znovu posoudit zamítnuté alternativy, 

 opomenutí možnosti sestavit rezervní plány pro případ selhání.“ (Bedrnová, 

Jarošová a Nový, 2012, s. 285-286) 

 Jedním z významných pojmů sociální psychologie je skupinová koheze neboli 

soudrţnost sociální skupiny. Skupinová koheze umoţňuje všem členům angaţovat se 

v dosahování skupinových cílů.  Těchto cílů lze dosáhnout vzájemnou spoluprací a 

připraveností dělat to, co se očekává. Soudrţnost lze popsat tak, ţe lidé drţí při sobě, více 

mezi sebou kooperují a převáţně více participují na běţném cíli. Lidé mají zájem o ostatní 

na pracovní i mezilidské úrovni. V celé skupině pozitivně působí vědomí MY-SKUPINA, 

která ji intenzivně odděluje od okolí. Členové skupiny mají členství ve skupině jako 

závazek na dlouhodobé orientace na skupinové cíle. Členové skupiny se chtějí dlouhodobě 

ve skupině udrţet. Skupinová koheze je podporována shodou mezi cíli skupiny a cíli 

jedince, nadále pak osobní sympatií a mírou atraktivity skupiny pro jedince. Skupinovou 

soudrţnost lze posilovat převáţně v malé sociální skupině. Malá sociální skupina je taková, 

kde se jednotliví členové osobně znají a počet členů ve skupině umoţňuje osobní kontakty 

a časté vzájemné interakce. Avšak vysoká míra soudrţnosti nemusí znamenat pro skupinu 

vysokou skupinovou konformitu, naopak soudrţnost utváří v lidech pocit důvěry a bezpečí. 

Vysoká koheze občasně vytváří prostředí, které je otevřené diskusím a formulování jiných 

názorů a stanovisek.(Bedrnová, Jarošová a Nový, 2012, s. 287) 
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„Otázkou však zůstává, co podporuje motivace členů skupiny k participování na 

skupinovém dění. Obvykle se za hlavní zdroje považují: 

 úkolová motivace – kdy cíle skupiny jsou pro jedince zajímavé, atraktivní, kdy 

odpovídají i jeho struktuře cílů a hodnot, jejich dosahování představuje spíše výzvu 

a jedinec může využívat plně svého potenciálu, 

 afiliace – potřeba lidí navazovat a udržovat pozitivní vztahy s druhými. Druzí se 

pak stávají zdrojem sociální identity, sociální reality i sociální podpory, 

 vnější podmínky – například systém hodnocení a odměňování.“ (Bedrnová, 

Jarošová a Nový, 2012, s. 287) 

 Manaţerovo působení na řízené pracovníky můţe nadále být orientováno téţ na 

skupinu nebo tým. Za tohoto předpokladu se manaţer nezaměřuje na jednotlivce, ale 

zaměřuje se na skupinu jako celek. Manaţer by měl obvykle o skupině uvaţovat 

programově. Uvaţování o skupině programově znamená, ţe v rámci celkového mnoţství 

lidí v organizaci je schopen pozorovat (v optimálním propojení na ostatní) a dále i 

efektivně utvářet poměr mezi jeho výkonností, spokojeností a dalším rozvojem. (Bedrnová, 

Jarošová a Nový, 2012, s. 438) 

„Pro skupinu/tým a organizaci je cílem rozvoje: 

 výtečnost či výjimečnost skupinových a organizačních aktivit, 

 výkonnost a efektivita fungování zaměstnavatelské organizace jako celku, 

 naplnění vize, poslání a strategie organizace, 

 zajištění jejího dlouhodobějšího efektivního fungování a možnost transformačních a 

inovativních změn zejména v souladu se změnami socio-kulturních, ekonomických, 

legislativních a technologických podmínek, včetně změn ve vnitřním prostředí 

organizace.“ (Tureckiová, 2009, s. 75) 

 Participativní management lze nazvat téţ organizačním programem, který zapojuje 

dřívější řízené zaměstnance převáţně do procesů rozhodování. (Tureckiová, 2009, s. 107) 
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1.3 Svobodná firma 

 

 Svobodná firma by měla mít vizi sdílenou všemi. Svoboda v práci by neměla být 

ani hierarchie, ani anarchie. Nařízená svoboda, která je přeloţena volně z angl. Originaly 

ordered liberty pochází z politické filozofie a velmi se přibliţuje způsobu, kterým by se 

dalo o ní uvaţovat, nikoliv svoboda v práci není politickou svobodou. Nařízená svoboda je 

vysoce ukázněná forma organizace. Jeden z hlavních elementů je sdílená vize firmy o 

prvotřídním prostředí. (Carney, Getz, 2013, s. 79 - 82) 

 „Sdílení a vysvětlování firemní vize je v podstatě klíčovým úkolem liberálního lídra 

a druhým základním kamenem svobodného prostředí.“ (Carney, Getz, 2013, s. 86) 

 „Dosáhnout toho, aby se lidé ztotožnili s firemní vizí, je pro lídra dlouhý a nikdy 

nekončící úkol. Naštěstí ve firmách fungujících na svobodných principech jsou vize vždy 

spojeny s její prvotřídní úrovní, což přijímání vize usnadňuje.“ (Carney, Getz, 2013, s. 87) 

 Zaměstnanci pracující ve svobodné firmě sdílejí firemní vizi a mají svobodu jednat 

dle vlastního rozhodnutí. Pro naplnění této vize neexistují dvě rozdílné a oddělitelné věci, i 

kdyţ to tak občas na první pohled vypadá. Mnoho firem o svých vizích mluví a snaţí se 

přimět lidi, aby je koupili. Výsledky ale jsou povětšinou nepozitivní.  Kdyţ se lidé mohou 

při naplňování vizí rozhodovat podle svého, tak mohou vizi povětšinou povaţovat za 

vlastní.  Kdyţ mají lidé moţnost svobodně si zvolit mezi A nebo B, nutí je to zvaţovat 

všechna kritéria, na základě těchto kritérií se rozhodnout, a začít je posuzovat z pohledu 

firemní vize. Jedna z povinností liberálního lídra je starost o to, aby kromě prostředků 

nezbytných k vykonávání práce měli zaměstnanci také velký počet informací týkajících se 

strategické vize. Pokud je potřeba, můţe lídr vyzkoušet zaměstnance, který stojí před 

zásadním rozhodnutím, zda si úplně uvědomuje všechny moţné důsledky určitého kroku. 

Lídr by měl ze začátku provádět velice často tyto zkušební kontroly, aby se ujistil, ţe 

potřebné informace a prostředky dostatečně zaměstnancům poskytl a také ţe zaměstnanec 

umí v průběhu rozhodování své informace a prostředky plně vyuţít. (Carney, Getz, 2013, 

s. 90) 

 Kdyţ lídr získá jistotu, ţe zaměstnanci mají všechno, co ke své práci potřebují, a 

rozhodnutí zaměstnanců jsou plně v souladu s firemní vizí, přenechává jednání na 
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zaměstnancích podle jejich vlastního uváţení. Pokud zaměstnanci lídra poţádají o pomoc, 

jak mají co udělat, tak je odmítne, neboli tzv. odmítne z jejich zad tuto pomyslnou opici 

sejmout. K rozhodování patří i problematické rozhodnutí, které je s firemní vizí v úplném 

protikladu. Pro lídra to znamená, ţe ho ještě čeká mnoho práce, neţ zaměstnanci pochopí a 

přijmou vizi za vlastní. Lídr nemůţe zaměstnance nutit, aby vizi přijali za vlastní. Lídr se 

můţe jen pokoušet o to, aby vytvořil takové prostředí (svobodu jednání), ve kterém se o 

smysluplnosti vize zaměstnanci přesvědčí sami. Lídrova trvalá úloha je neustále a aktivně 

se zaměstnanci komunikovat, aktivně jim sdělovat nové informace o firemní vizi. (Carney, 

Getz, 2013, s. 91) 

„Velkou výhodou svobodné firemní kultury je to, že nečeká, až podnikovou vizi 

zpochybní klienti, partneři nebo ekonomický pokles – v takovou chvíli bývá většinou už 

pozdě. Ve svobodných firmách mají zaměstnanci nejenom možnost rozhodovat se podle 

sebe, ale také ovlivňovat tyto zásadní strategické obraty a udělat to ve chvíli, dokud je na 

změnu kurzu ještě čas.“ (Carney, Getz, 2013, s. 92) 

Řízení změn: aplikace strukturovaného procesu a sady nástrojů, které vedou lidskou 

stranu změny k dosaţení poţadovaných obchodních výsledků. Řízení změn jako proces 

efektivní správy změn probíhá po opakovaném procesu a vyuţívá holistický soubor 

nástrojů pro úspěšnou změnu (řízení změn jako kompetence). Jako kompetence pro 

vedoucí pracovníky je řízení změn soubor dovedností, které umoţňují změny a vytvářejí 

strategické schopnosti pro zvýšení organizační efektivnosti. 

(Crasey, 2009, s. 7, vlastní překlad) 

 Kdyţ liberální lídr chce přesvědčit zaměstnance, ţe s nimi bude jednat jako se sobě 

rovnými, tak by měl odstranit bariéru nedůvěry a hierarchie, která by měla být ve většině 

firem. (Carney, Getz, 2013, s. 117) 

 Ve svobodné firmě mají zaměstnanci velkou pravomoc v rozhodování v zastoupení 

společnosti. Pokud je rozhodování rozptýlené, tak budí nejistotu a strach. (Carney, Getz, 

2013, s. 300) 

„Svoboda funguje, protože v sobě obsahuje to, co DouglasMcGregor v roce 1957 

označil za lidský aspekt podnikání. Angažuje lidi a zapojuje je do toho, co dělají, takže 

plodí vysoce sebe motivované zaměstnance. Chce-li liberální lídr úspěšně zapojovat lidi do 
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práce, musí v první řadě odbourat vnitrofiremní signály, že někteří lidé jsou 

rovnoprávnější než ostatní.“ (Carney, Getz, 2013, s. 305)  

Na svobodnou firmu s myšlenkou učící se organizace přišel Senge (1990). Senge 

popsal učící se organizaci jako organizaci, která lidi neustále rozšiřuje o schopnosti 

dosahovat důleţitých cílů. Učící se organizace nadále rozvíjí nové a pokrokové vzorce 

myšlení. V učící se organizaci se svobodné prosazuje kolektivní aspirace a lidé se 

nepřetrţitě učí, jak se učit společně. (Amstrong, Taylor, 2015, s. 347) 
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2 Vedení v preprimárním vzdělávání 

 

Základní právní normou v oblasti školství je školský zákon. Ředitelé mateřských škol 

se musí seznámit se zásadami a cíli vzdělávání podle § 2 školského zákona. Jeden ze 

základních dokumentů, podle kterých mateřská škola vzdělává, je ŠVP. § 7 aţ 8a jsou 

paragrafy o vzdělávací soustavě, školy a školská zařízení a jejich právní postavení. 

Mateřské školy jsou povětšinou zřizovány obcí, jako příspěvková organizace. (Syslová, 

Kol., 2015, s. 23) 

„Mateřská škola je organizace ve smyslu uspořádaného systému. Je jednotkou 

s nastavenými pravidly a danou strukturou. Sdružuje skupinu lidí, jejichž činnost směřuje 

ke společnému záměru a cíli. V případě mateřské školy je to kvalitní předškolní vzdělávání, 

jehož cíle definuje školský zákon § 33.“ (Syslová, Kol., 2015, s. 276) 

Pro mateřskou školu jako celek se občasně vyuţívá označení organizační jednotka. 

Častěji jsou pojmenovány její jednotlivé části. Pro tyto jednotlivé části se v praxi pouţívá 

pojem organizační úseky. Ať se pouţívá kterékoliv označení, vyjadřuje, ţe mateřská škola 

se skládá z jednotlivých skupin lidí, které zaopatřují balík činností podporujících její 

pozitivní fungování. Budování organizačních jednotek neboli úseků a jejich obsazování 

určitými lidmi i spojení a definování vzájemných vztahů mezi nimi musí ředitel věnovat 

značnou pozornost. Toto je jeden z důleţitých prvků řízení, který aktivně ovlivňuje 

pozitivní chod mateřské školy o kvalitu naplňování cílů předškolního vzdělávání. Počty 

organizačních jednotek nebo úseků mateřské školy se obvykle odvíjí od velikosti mateřské 

školy. Vţdycky se jedná o vzdělávací úseky, úsek školní jídelny a úsek hospodářský. 

Vazba, počty a členitost jsou vyjádřeny organizační strukturou mateřské školy a jejím 

schématem. (Syslová, Kol., 2015, s. 276) 

Kaţdá organizační struktura v mateřské škole je pojmenovávána jako tzv. formální. Je 

to struktura organizačních jednotek, kde je jasně daná nadřízenost a podřízenost, 

odpovědnosti a pravomoci jednotlivých pedagogických pracovníků nebo celého útvaru. 

 (Syslová, Kol., 2015, s. 276) 
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„Vnitřní předpisy jsou nástrojem stabilizace systému mateřské školy a její činnosti. 

Určují konkrétní práva, povinnosti i odpovědnost. Vydává je ředitel a zaměstnanci jsou 

povinni se jimi řídit. Ředitel s nimi musí všechny pracovníky nejen seznámit, ale měl by je 

také v mateřské škole zveřejnit.“ (Syslová, Kol., 2015, s. 276) 

Pracovní řád mateřské školy měl by být zaměřený směrem dovnitř organizace, 

Pracovní řád nemá být přístupný veřejnosti, ale má slouţit převáţně pro vnitřní potřebu, a 

kdyţ je potřeba, tak pro kontrolní orgány. Pracovní řád mateřské školy má zaznamenávat 

obecná pravidla pracovního řádu pro zaměstnance a rozpracovávat jej do podrobné podoby 

zohledňující specifika a potřeby mateřské školy. (Bečvářová, 2010, s. 63) 

„Promyšlenost organizační struktury ovlivňuje činnost mateřské školy v tom, že: 

 vytváří prostor a předpoklady pro naplňování jejich záměrů vzdělávacích cílů a 

strategií rozvoje, 

 jejím prostřednictvím může být nastavená spolupráce více nebo méně efektivní 

(méně nebo více umožněná), 

 přispívá k tomu, aby zaměstnanci plnili zadané úkoly plynule a efektivně.“ 

(Syslová, Kol., 2015, s. 277) 

Organizační struktura mateřské školy se vyvíjí podle její velikosti. Mateřská škola 

s malým počtem tříd na jednom pracovišti má častokrát strukturu jednoduchou. Mateřská 

škola s velkým počtem tříd a pracovišť nebo po sloučení několika mateřských škol je 

sloţena z mnoha úseků a také řídících úrovní. Zpracováváním a zveřejňováním 

organizačního schématu ukazuje ředitel přehlednou grafickou formu všech organizačních 

jednotek a jejich postavení ve struktuře mateřské školy. Organizační schéma ukazuje také 

propojení a vzájemné vztahy mezi organizačními jednotkami, převáţně nadřízenost a 

podřízenost. (Syslová, Kol., 2015, s. 277) 

Řízení mateřské školy jako samostatného právního subjektu v posledních letech prošlo 

mnoha změnami. První změnou je důraz na humanizaci školy, která se soustředí na 

vzdělávací proces, ale důleţité je i klima školy. Klima školy je charakteristické pro 

partnerské vztahy mezi všemi zaměstnanci školy, tedy i mezi ředitelkou a 

učitelkami.(Veselá, Kol., 2012, s. 3) 
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„Efektivní fungování školy a jejího týmu je výsledkem dlouhodobého a soustavného 

úsilí jejího ředitele či ředitelky. Jde o nesnadný úkol, na který často ředitel nemá formální 

vzdělání ani zkušenosti, ani dostatek času, pracuje v prostředí omezeném nedostatkem 

kvalitních lidí, financí, materiálního zabezpečení a někdy malé podpory zřizovatele.“ 

(Veselá, Kol., 2012, s. 9) 

Ředitelka při vedení svých zaměstnanců vytváří prostor vzájemné důvěry a tolerance, 

zapojuje zaměstnance do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí a 

respektuje jejich názor. Ředitelka by měla také podporovat a motivovat spoluúčast všech 

týmu na rozhodování o důleţitých otázkách školního programu. Nadále pak vyhodnocuje 

práci všech zaměstnanců, měla by pozitivně zaměstnance motivovat a podporovat jejich 

vzájemnou spolupráci. Pedagogický sbor spolupracuje jako tým a zve ke spolupráci rodiče. 

(Syslová, 2016, s. 24) 

„Za styl práce vedoucího pedagogického pracovníka ve vedení lidí se považuje osobitý 

způsob uplatňování metod, technik a nástrojů řízení. Optimální řídící styl je ten, který 

vyhovuje momentálním podmínkám a dokáže flexibilně reagovat na přicházející změny. 

V managementu mateřské školy se zohledňuje, nakolik důvěřuje vedoucí pracovník svým 

podřízeným, jakou roli jim ponechává v procesu plnění cílů a jakým stylem je vede.“ 

(Syslová, Kol., 2015, s. 53) 

 

 

2.1 Styly vedení v mateřské škole 

 

Podle Kenneth Blanchard, který je povaţován za klasika managementu můţeme 

rozlišit základní čtyři styly vedení. Styly řízení se dělí podle toho, zda ředitel je zaměřený 

na splnění úkolu – výkon nebo na lidi a jejich spokojenost. (Veselá, Kol., 2012, s. 8) 

 

Autokratický styl 

 V autokratickém stylu vedoucí pedagogický pracovník nebo lídr udává příkazy a 

očekává jejich splnění. Vedoucí pedagogický pracovník nebo lídr by měl být rozhodný, 
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rázný, dogmatický a vést zaměstnance k moţnostem udělit nebo odepřít odměny či 

postihy.(Syslová, Kol., 2015, s. 53) 

Ředitel, který pouţívá autokratický styl: 

 je vysoce zaměřený na úkoly a má nízké zaměření na vztahy, 

 udává jasné a dopodrobna dané pokyny, popisuje přesně co, kdy a jak učinit, 

 důkladně pozoruje výkon a předurčuje výsledky práce, 

 není podpůrný, 

 dělá rozhodnutí sám, 

 aktivně vyuţívá svou moc a formální autoritu, 

 komunikuje se zaměstnanci obvykle jednostranně, nenaslouchá jim, 

 v průběhu motivování vyuţívá obvykle postihy a tresty.(Veselá, Kol., 2012, s. 10) 

„Kdy tento styl využívat - výhody autokratického stylu: 

 když máme málo času – je to rychlý způsob řízení, 

 při řešení krizových situací, 

 při porušení prioritních a zásadních dohod, pravidel, 

 když nemáme další zájem daného člověka rozvíjet, 

 u jednoduchých a jednorázových úkolů, kterým není ekonomické věnovat více času, 

není třeba pro ně lidi motivovat 

 když ostatní styly nefungují.“(Veselá, Kol., 2012, s. 11) 

„Rizika nadměrného používání autokratického styl: 

 může demotivovat, srážet iniciativu a samostatnost, 

 nebuduje důvěru, loajalitu a dobré vztahy v týmu.“ (Veselá, Kol., 2012, s. 10-11) 

 

Konzultativní styl 

 Vedoucí pedagogický pracovník nebo lídr velice často diskutuje a radí se 

zaměstnanci o aktivitách a rozhodnutí. Nadále je podporuje, aby se zaměstnanci podíleli na 

chodu mateřské školy, aby s vedoucím pedagogickým pracovníkem nebo lídrem 

spolupracovali. Tento styl se týká jak těch, kteří nic neudělají bez předchozích diskuzí, tak 

i takových vedoucích pedagogických pracovníků nebo lídrů, kteří pouze konzultují svoje 

jasné rozhodnutí. (Syslová, Kol., 2015, s. 53) 
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Ředitel, který pouţívá konzultativní styl: 

 je vysoce zaměřený na lidi i na úkoly, 

 udává specifické instrukce, 

 říká zaměstnancům co, kdy, kde a jak udělat, 

 dohlíţí v hlavních fázích na plnění úkolu, 

 podporuje zaměstnance tím, ţe jim vysvětluje a odpovídá na otázky, proč je třeba 

daný úkol udělat, 

 pracuje na vztazích a vyzdvihuje výhody, které přinese splnění úkolu jeho 

způsobem, 

 kdyţ dělá rozhodnutí, můţe ho konzultovat se zaměstnanci, ale má poslední slovo, 

 vţdy kontroluje výkon.(Veselá, Kol., 2012, s. 12) 

„Kdy tento styl používat – výhody konzultativního stylu: 

 podřízení nejsou dostatečně zkušení, aby mohli sami navrhovat řešení a plnit 

některé úkoly, 

 v případě, že podřízení jsou z různých důvodů demotivovaní, 

 potřebujeme lidi zapojit, motivovat, ale zároveň se zajistit značnou míru kontroly 

nad úkolem, 

 chceme vychovávat samostatně pracující a spolehlivé lidi, 

 když máme další zájem člověka rozvíjet.“(Veselá, Kol., 2012, s. 13) 

„Rizika nadměrného používání konzultativního stylu: 

 někteří lidé na tento způsob vedení nemusejí být připraveni, 

 typy samostatně uvažujících, ambiciózních podřízených mohou mít problém s příliš 

instruktážním vedením, 

 tento styl vyžaduje čas a značnou aktivitu ze strany manažera, 

 může dojít k vyhoření, přepracování ze strany ředitele – všechno řídí sám, 

 dlouhodobě si podřízení zvyknou na pohodlný způsob práce – jejich nadřízený 

všechno zná, vyřeší, nemusí samostatně přemýšlet.“(Veselá, Kol., 2012, s. 12-13) 
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Participativní styl 

 Vedoucí pedagogický pracovník nebo lídr vyuţívá svou moc jen občasně a 

ponechává zaměstnance, aby si sami stanovili cíle a prostředky k jejich dosaţení. Vedení 

v mateřské škole je volné. Zaměstnanci jsou převáţně nezávislí při realizování svých 

aktivit. Vedoucí pedagogický pracovník nebo lídr má roli ve zprostředkování informací a 

spojení s vnějším světem. Zaměstnanci mají velkou volnost. Vedoucí pedagogický 

pracovník nebo lídr je shovívavý k nedostatkům a trpí nekázeň. V takto řízené mateřské 

škole u zaměstnanců chybí kontrola od vedoucího pedagogického pracovníka nebo lídra a 

motivace. (Syslová, Kol., 2015, s. 53) 

Ředitel, který pouţívá participativní styl: 

 je vysoce zaměřený na lidi a má nízké zaměření na úkoly, 

 nechává zaměstnance, aby pracovali svým způsobem, kterým oni chtějí, zatímco on 

je zaměřený na konečný výsledek, 

 aktivně podporuje zaměstnance povzbuzováním a budováním jejich sebedůvěry, 

 ptá se zaměstnanců, jak daný úkol splní, zaměstnancům nedává instrukce, jak daný 

úkol splnit,  

 dělá rozhodnutí spolu se zaměstnanci nebo dovoluje zaměstnancům, aby dělali 

rozhodnutí v souladu s jeho omezeními a souhlasem, 

 motivuje převáţně odměnou a pochvalou, dostatečným informováním a 

zapojováním do rozhodování, 

 deleguje pravomoci.(Veselá, Kol., 2012, s. 14-15) 

„Kdy tento styl používat – výhody participativního stylu: 

 podřízení, učitelé mají dostatek zkušeností, aby mohli samostatně rozhodovat o 

vhodných postupech a návrzích řešení úkolů a problémů, 

 ředitel/vedoucí je rovnocenným partnerem svým podřízeným při návrzích a řešení 

problémů a úkolů, 

 podřízené je potřeba motivovat, 

 často je tento styl využíván právě u učitelů, kteří jsou již na škole dlouhodobě, jsou 

zkušení, ale hrozí jim syndrom vyhoření, potřebují povzbudit, 
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 výhodou tohoto stylu je velká podpora samostatnosti podřízených, posílení jejich 

motivace a sebevědomí.“(Veselá, Kol., 2012, s. 15) 

„Rizika nadměrného používání participativního stylu: 

 rizikem je, že jej nadřízený začne využívat moc brzy a učitelé s tímto stylem 

nebudou mít ještě dostatek zkušeností, 

 mohou narazit ti ředitelé, kteří se setkávají s pracovním kolektivem, který doposud 

nebyl řízen takto demokraticky, a učitelé si se svěřenými kompetencemi nebudou 

vědět rady, 

 může se stát, že podřízení si navyknou rozhodovat o problémech sami a v situacích, 

kdy je bude potřeba řídit direktivně (krizová situace, nové úkoly), mohou vznikat 

konfliktní situace.“ (Veselá, Kol., 2012, s. 15) 

 

Styl volná uzda 

Ředitel, který pouţívá styl volná uzda: 

 je málo zaměřený na úkoly i na vztahy, 

 seznamuje zaměstnance jen s tím, co je v danou chvíli potřeba udělat, 

 udává zaměstnancům směr jen málo nebo vůbec, 

 na výkon zaměstnancům dohlíţí málo nebo vůbec, 

 dovoluje zaměstnancům, aby dělali vlastní rozhodnutí. (Veselá, Kol., 2012, s. 16) 

„Kdy tento styl používat – výhody stylu volná uzda: 

 časově i energeticky nenáročný, 

 když jsou podřízení vysoce motivováni a potřebují podporu jen málo nebo vůbec 

ne.(Veselá, Kol., 2012, s. 17) 

„Rizika nadměrného používání stylu volná uzda: 

 ztráta motivace a cíle, 

 rozpad týmu a následně celé organizace.“ (Veselá, Kol., 2012, s. 17) 
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Situační model řízení 

Situační styl vedení je styl vedení u vedoucího pedagogického pracovníka, který umí 

dle potřeby situace vhodně střídat styly vedení. Ţádný styl vedení není dobrý ani špatný, 

jenom kaţdá situace vyţaduje jiný způsob vedení.(Veselá, Kol., 2012, s. 9) 

 Pro management mateřské školy je situační model inspirativní. Situační model 

řízení je podmíněn mnoha faktory, které ho ovlivňují, ale zároveň se řídí stupněm zralosti 

skupiny. Tento model řízení předpokládá vysoké odborné a pedagogicko-psychologické 

nároky na vedoucí pracovníky v Mateřské škole, které provází tým zaměstnancům na cestě 

jeho vlastního zrání. (Syslová, Kol., 2015, s. 55)  

„V managementu mateřské školy to vyvolává potřebu větší míry spolupodílení se na 

řízení organizace, delegování, zvýšenou účast spolupracovníků na rozhodování, řešení 

běžných i problémových situací.“ (Syslová, Kol., 2015, s. 55) 

 

Typy situačního modelu: 

 „Příkazový styl – pro nezkušené a málo motivované skupiny (přesné návody, 

důsledná kontrola atd.). 

 Koučování – manažer stanovuje úkoly. Informuje, dává limity, vhodně podněcuje a 

poskytuje prostor pro samostatné řešení, usměrňuje proces i mezilidské vztahy, 

hodnotí výsledky a motivuje. 

 Podporování – předpokládá vyšší zralost skupiny v sociálních a psychologických 

směrech, manažer přenáší skupiny větší míru odpovědnosti, zadání je volnější, 

ubývá limitů, dále skupinu sleduje a motivuje. 

 Delegování – manažer seznámí s úkolem, předá informace a deleguje odpovědnost 

za celé řešení, skupina řeší vše sama, manažer musí být připraven vstoupit do 

procesu, do situace i v případě komplikací.“ (Syslová, Kol., 2015, s. 55-56) 

Delegování určitých prvků řízení, převáţně rozhodování, neznamená likvidaci centra 

řízení, ale spoluúčast – participaci na řízení.  U mateřské školy v praxi se jedná např.: o 

předávání pravomocí, přesunutí zodpovědnosti a rozhodování na zaměstnance nebo na 

samostatné orgány školy, jako jsou rady, školy, rodiče. Deklarovaný situační systém 

ukazuje vyšší efektivitu a flexibilitu mateřské školy. I přes svou ucelenost je však jeho 
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postavení a význam v praxi mateřské školy opakovaně málo ohodnocený. (Syslová, Kol., 

2015, s. 56) 

 

Delegování pravomocí 

 Proces delegování je v řízení uznáván za velice obtíţný a jeho zvládnutím je 

 jedním ukazatelů vyzrálosti a převáţně kritériem úspěchu vedoucích pracovníků. 

Delegování pravomocí je převáţně předání určitých činností ředitelem jinému zaměstnanci 

a s nimi také předání části rozhodovacích pravomocí. Delegování pravomocí je z časového 

hlediska dlouhodobá záleţitost.(Syslová, Kol., 2015, s. 278) 

„Je při něm třeba: 

 přesně vymezit kompetence pracovníka, 

 přiřadit příslušné pravomoci, 

 určit úkoly nebo formu zadávání úkolů, 

 stanovit výsledky, které jsou od něho očekávány.“ (Syslová, Kol., 2015, s. 278) 

Obvyklým jevem bývá, ţe ředitelé nemají problém s delegování úkolů a činností, ale 

v delegování pravomocí vidí mnoho překáţek. Delegovat pravomoc je vlastně poskytování 

práva a moci, to jsou nástroje, které pomáhají vyţadovat po druhých činnosti ke splnění 

zadaných úkolů. K delegování pravomocí patří také moţnost odměňovat zaměstnance nebo 

sankcionovat podle kvality práce. S pravomocí souvisí také odpovědnost. Odpovědnost 

nelze delegovat. Odpovědnost vzniká přirozenou cestou v souvislosti s pověřováním 

zaměstnanců. Ředitel by si měl uvědomovat, ţe jako vedoucí pracovník pokaţdé nese 

odpovědnost za svou práci i práci svých zaměstnanců. Ředitelova odpovědnost za svou 

práci i práci svých zaměstnanců je nejčastějším zdůvodněním ředitelů, kteří si ponechávají 

všechny pravomoci. Jedním z důvodů je velice často pocit jejich vlastního ohroţení. 

Mnohokrát to bývá téţ strach ze zneuţití pravomocí zaměstnanci, nebo naopak z jejich 

odborného růstu a tím vzniku konkurence. Ředitel si musí uvědomit, ţe delegování 

pravomocí s sebou obvykle přináší velké zaujetí a aktivitu zaměstnanců při plnění úkolů. 

Zaměstnanci se aktivně podílejí na dalším vzdělávání a zapojují se do budování dobrého 

jména mateřské školy. Odborný růst zaměstnanců má příznivý dopad na efektivitu a 

výsledky práce mateřské školy. (Syslová, Kol., 2015, s. 278-279) 
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Míra delegování je samozřejmě rozdílná a souvisí s velikostí mateřské školy. 

V jednotřídní mateřské škole je mnoho zaměstnanců, kteří nemají plný pracovní úvazek. 

Zde je delegování velice obtíţně realizovatelné. V mateřských školách, kde je více tříd a 

má mnoho pracovišť, je delegování nutností. Ředitel nemůţe sám zvládnout všechny 

úkoly, které s sebou vedení velké mateřské školy nese. Ředitel nemůţe být na všech 

pracovištích nebo v mateřské škole neustále přítomen.(Syslová, Kol., 2015, s. 279) 

„Z hlediska časového může mít delegování: 

 jednorázovou platnost (např. provedení inventarizace majetku v konkrétním roce, 

zajištění divadelního představení v měsíci dubnu, zastupování mateřské školy 

v konkurzním řízení), 

 trvalou platnost (např. pravidelné zastupování ředitele v plném rozsahu při každé 

jeho nepřítomnosti v mateřské škole konkrétní osobou, provádění hospitační 

činnosti, zajišťování zástupu za nepřítomné, vedení záznamů z pedagogických rad a 

formulování závěrů).“ (Syslová, Kol., 2015, s. 279) 

„Má-li být delegování úspěšné, je třeba dodržovat určitá pravidla: 

 Znát dobře pracovníky a vědět na koho lze delegovat, poněvadž ne každý je na 

delegování připraven nebo ochoten přijímat náročnější úkoly a spolu 

s pravomocemi přebírat odpovědnost. 

 Delegovat od jednodušších po náročnější činnosti tak, aby je pracovníci zvládli a 

postupně se učili, poněvadž v tom spočívá umění řízení – zapojovat 

spolupracovníky a nechat je zažít pocit úspěchu. 

 Sledovat nenápadně a zpovzdálí, jak pracovníci delegované činnosti zvládají, 

zasahovat jen v krajním případě, podstatná je totiž důvěra ve spolupracovníky. 

 Nevměšovat se pracovníkům zbytečně do postupů, kontrolovat celkový výsledek a 

jeho kvalitu.“ (Syslová, Kol., 2015, s. 279) 

Vzájemná spolupráce a kolegiální vztahy v mateřské škole jsou důleţité jak na úrovni 

třídy, tak na úrovni celé školy. V mateřské škole vznikají funkční týmy, které dávají pocit 

důvěry, sounáleţitosti a radosti ze společné práce. Kdyţ se zaměstnanci navzájem 

podporují a inspirují v realizaci společných cílů mateřské školy, budují předpoklady pro 
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vznik kvalitního vzdělání. Z tohoto důvodu je potřeba věnovat se cíli, kterým je formování 

a posilování týmové práce.(Syslová, 2016, s. 23) 

 Jeden z mnoho problému ředitele mateřské školy můţe být poznat míru uplatnění 

autority vedoucího a respektování názorů zaměstnanců. Podle situace a své osobnosti se 

ředitel rozhoduje, zda bude rozhodovat autoritativně nebo demokraticky. V dnešní době 

musí ředitel reagovat na vnitřní i vnější podmínky pruţně, aktivně a iniciativně. (Syslová, 

Kol., 2015, s. 55) 

„Řízení školy se skládá z řady oblastí: plánování, organizování, řízení lidských 

zdrojů (výběr zaměstnanců, jejich rozvoj, motivace a hodnocení), vedení lidí (leadership) a 

kontrolování.  

Řízení je vždy proces, který má čtyři fáze: 

1. Analýza a identifikace – podkladem jsou například záznamy hospitací, evaluační 

dotazníky, plány profesního rozvoje učitelů, plány školy, zápisy z pedagogických 

rad apod. Příprava a výběr podkladů vychází z konkrétního záměru a cíle oblasti 

řízení. 

2. Plánování – ze získaných informací naplánovat hlavní úkoly, způsob realizace 

včetně časového harmonogramu, zodpovědnosti a kontroly. 

3. Realizace plánu – naplňování stanovených cílů, průběžná reflexe, spolupráce. 

4. Hodnocení – obsahem je hlavně kontrola a zhodnocení naplnění původního cíle, 

reflexe a nastavení nových cílů.“ (Syslová, 2016, s. 26-27) 

Proces sociálního vlivu v kultuře školy je proces, který vede lidi. Tímto procesem 

manaţeři dosahují dobrovolné účasti zaměstnanců na plnění cílů skupiny nebo organizace. 

Mateřská škola, která umí správně vést lidi, se projeví ideálním stavem organizace. 

V mateřské škole zaměstnanci pracují ochotně s velkým nadšením a sebedůvěrou. Ředitel 

jako manaţer vytváří v mateřské škole kladné klima a atmosféru aktivní spolupráce 

v kultuře školy a kaţdodenně nově inspiruje své podřízené. Ředitel pro takovýto stav 

nemůţe stát mimo tým, podněcovat ho nebo nutit, ale měl by: 

 stát viditelně před týmem, skupinou a zpříjemňovat cestu, 

 inspirovat k dosaţení týmových cílů a vizí, 

 vytvářet klima aktivní spolupráce.“ (Syslová, Kol., 2015, s. 46-47) 
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„Kultura školy se vysvětlí na základě kultury školy, kterou přiblížil Eger a 

Jakubíková (2005) následovně: Kultura škol je vnitřním fenoménem, který je primárně 

vytvářen a využíván v oblasti řízení a vztahu k vlastním zaměstnancům školy. Jedná se o 

souhrn představ, přístupů a hodnot ve škole všeobecně sdílených a relativně dlouhodobě 

udržovaných.“ (Syslová, Kol., 2015, s. 47) 

 

 

2.2 Vedoucí pracovník v mateřské škole  

 

Ředitel – manaţer – vedoucí pracovník mateřskou školu řídí, organizuje, kontroluje, 

hodnotí práci svých zaměstnanců, pro které vytváří příznivé podmínky a bezpečné 

pracovní prostředí, zabezpečuje dodrţování právních a vnitřních předpisů a ochrany 

majetku. Manaţer můţe být i současně lídrem, který povzbuzuje energii zaměstnanců, 

dává jim sebedůvěru a vede je vpřed svým osobním nasazením. Manaţer nestojí nad ani 

proti svým zaměstnancům, ale dohromady s nimi udává směr. V pracovním týmu je velice 

důleţité mít lídra. Bez lídra se špatně dosahuje stanovených cílů svou formální silou – 

svěřenými pravomocemi (které jsou zaměstnancům svěřeny). Tato strategie je 

z dlouhodobého hlediska častokrát krátkozraká a nefunkční. (Syslová, Kol., 2015, s. 48) 

 Lídr je vůdce. Lídr je osoba, která má znační vliv na zaměstnance. Lídr má v sobě 

něco jedinečného, zvláštního a neznámého, coţ lze nazvat charismatem. Lídrovo charisma 

se projevuje schopností přimět lidi, aby ho následovali, a schopností ovlivňovat je směrem 

k dosaţení cílů. Lídr má vizi, komunikuje s lidmi tak, aby je inspiroval a inicioval. 

Vůdcovství můţe být dáno spojením dovedností, postojů, vlastností a konkrétního chování. 

Manaţer můţe být vůdcem. Nicméně kaţdý manaţer nemůţe být schopným vůdcem. 

(Syslová, Kol., 2015, s. 48) 

„Vůdcovství obsahuje interakci mezi těmi, kteří jsou vedeni.  Vůdcovství se skládá ze 

čtyř žádoucích schopností: 

 schopnost vytvářet a rozvíjet příznivé evokující klima, 

 schopnost využívat svou moc odpovědně a zároveň efektivně, 

 schopnost inspirovat, 
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 schopnost pochopit, že motivace lidí je závislá na situaci a čase.“ (Syslová, Kol., 

2015, s. 48) 

Vedoucí pedagogický pracovník = manaţer jeho hlavní úkol je motivace a stimulace 

zaměstnanců. Lidé jsou různí,  odlišují se věkem, uznáváním hodnot, ekonomickým 

zázemím atd.. Kaţdého člověka motivuje něco jiného např.: někoho motivuje pochvala, 

uznání, někoho motivuje finanční odměna. Vedoucí pedagogický pracovník musí být 

schopen rozpoznat potřeby svých zaměstnanců a vědět, jak motivovat a stimulovat nejen 

skupinu, tým, ale i jednotlivce správným směrem. To, ţe vedoucí pedagogický pracovník 

stimuluje a motivuje zaměstnance, je předpokladem k tomu, ţe sjednotí zájmy 

motivovaného zaměstnance s cíli. (Syslová, Kol., 2015, s. 49) 

 

Jednotlivé kompetence – pozorovatelné chování 

1. „Kompetence lídra (strategické myšlení): 

 dokáže sestavit vizi odpovídající potřebám školy, 

 umí sestavit priority a rozhodnout o naléhavosti a důležitosti každé z nich, 

 propaguje a zviditelňuje školu na veřejnosti, 

 dosahuje svým působením optimálního výkonu u členů svého týmu. 

2. Kompetence manažera (rozvoj organizace): 

 stanovení strategii, pojmenuje změřitelné cíle v souladu s vizí školy, 

 správně provádí výběr pracovníků, jejich adaptaci a hodnocení, stanovuje 

kritéria a pečuje o další rozvoj pracovníků, 

 zajistí pro školu finanční zdroje mimo stanovený rozpočet, 

 umí správně vykonávat všechny základní manažerské funkce. 

3. Kompetence odborné: 

 řídí školu v souladu s platnými právními a ekonomickými předpisy, 

 sleduje trendy vývoje školství a dokáže je implementovat do života školy, 

 dokáže vhodně komunikovat se členy svého týmu i s partnery školy, 

 komunikuje v cizím jazyce. 

4. Kompetence osobnostní: 

 dokáže si rozvrhnout svůj čas, stíhá svoji práci, 
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 pravidelně se vzdělává, dokáže se poučit z vlastních chyb, 

 umí se rozhodovat a nést důsledky svých rozhodnutí, 

 umí pracovat pod časovým tlakem. 

5. Kompetence sociální: 

 umí sestavit tým a pracovat s jednotlivými jeho členy, 

 konflikty řeší otevřeně a rychle, umí zvládat odpor proti změnám, 

 navazuje spolupráci s partnery školy a dokáže ji využít ku prospěchu školy, 

 dokáže akceptovat stávající podmínky vytvořené zřizovatelem školy a 

legislativním rámcem. 

6. Kompetence řízení a hodnocení edukačního procesu: 

 dokáže naplánovat a implementovat ŠVP odpovídající konkrétní škole, 

žákům a situaci, v níž se škola nachází: 

 využívá pravidelně zjišťované výsledky žáků k zlepšování edukačního 

procesu, 

 využívá nové poznatky (mezinárodní šetření, OECD..) pro optimalizaci 

edukačního procesu, 

 umí využít poznatků tak, aby v předstihu inovoval ŠVP. “ (Lhotková, Trojan, 

Kitzberger, 2012, s. 63) 

 

Kaţdý den v procesu řízení a vedení lidí dochází přirozenou cestou ke komunikaci. 

Komunikace je důleţitá pro aktivní řízení a organizování, vyslovení vizí, záměrů a sdělení 

cílů, pro sdílení a zpracování plánů, vedení a vytváření aktivního prostředí, pro výběr, 

rozvoj a hodnocení zaměstnanců, jejich kontrolu. Komunikace je vzájemná dorozumívací 

cesta mezi lidmi, která sděluje a přijímá informace, názory a myšlenky. Verbální 

komunikace, nonverbální komunikace a činy v mateřské škole jsou tvořeny mezi 

vysílatelem a příjemcem na základě interakce – vzájemného působení. V managementu 

mateřské školy komunikace prochází mezi všemi funkcemi. Pomocí efektivní komunikace 

jsou zaměstnanci navzájem informováni, propojeni a mohou takto dosáhnout společných 

cílů.  Zaměstnanci mezi sebou spolupracují jako celek a chápou podstatu chodu mateřské 
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školy. Předpokladem úspěšné a efektivní práce v řízení mateřské školy pro vedoucího 

pedagogického pracovníka jsou komunikační dovednosti. (Syslová, Kol., 2015, s. 51) 

 

„Kompetenční model učitele: 

 oborově předmětové, 

 didaktická a psychodidaktická, 

 obecně pedagogická, 

 diagnostická a intervenční, 

 sociální, psychosociální a komunikativní, 

 manažerské a normativní, 

 profesně a osobně kultivující, 

 ostatní.“ (Lhotková, Trojan, Kitzberger, 2012, s. 35) 
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3 Participativní řízení v mateřské škole 

 

Praktická část diplomové práce se zabývá participativním řízením v preprimárním 

vzdělávání. Pro praktickou část autorka diplomové práce zvolila šetření, které probíhá 

v Mezinárodní  soukromé mateřské škole a jeslích Bambíno Dejvice. 

 

 

3.1 Metodologie výzkumu 

 

Cíl: 

Cílem diplomové práce je analyzovat specifika systému řízení v preprimárním 

vzdělávání organizace na základě principu svobodné firmy.  

 

Stanovení výzkumných otázek: 

1. Jaké jsou odlišnosti v řízení preprimárního vzdělávání mezi standardním a 

participativním?  

2. Jaké jsou charakteristické znaky participativního řízení v preprimárním vzdělávání?  

3. Jak se podílí zaměstnanci mateřské školy, jako svobodné firmy na organizaci 

řízení?  

 

Techniky sběru dat: 

Autorka diplomové práce pro výzkumnou část zvolila výzkumnou metodu zaloţenou 

na rozhovorech, kterou aplikovala na zaměstnancích Mezinárodní soukromé mateřské 

školy a jeslích Bambíno Dejvice. K popisu stavu fungování soukromé mateřské školy na 

principu svobodné firmy autorka zvolila pro diplomovou práci metodu pozorování. 

 

 Pozorování – standardizované, nepřímé 

„Pozorování znamená sledování činnosti lidí, záznam (registrace nebo popis) této 

činnosti, její analýzu a vyhodnocení. Při kvantitativně orientovaném výzkumu 
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pozorovatel už před začátkem pozorování ví přesně, co a jak bude pozorovat. 

Stanovil si druhy jevů, na které své pozorování zaměří. Pozorovatel sleduje průběh 

činností osobně (přímé pozorování) nebo ze záznamu (nepřímé pozorování). Při 

přímém pozorování má být pozorovatel umístěn tak, aby co nejméně rušil 

pozorované osoby.“(Gavora, 2010, s. 76) 

„Jako standardizované pozorování bývá označováno činnost spočívající 

v záměrném cílevědomém, systematickém a relativně objektivním sledování 

smyslově vnímatelných jevů, které nebyly vyvolány zásahem pozorovatele. 

Pozorování má dobrou validitu tehdy, jestliže se pozoruje skutečně to, co se 

pozorovat má. Dobrou reliabilitu má pozorování tehdy, jestliže není ve větší míře 

zatíženo chybami pozorování, tzn. tehdy, jestliže spolehlivě a přesně zachycuje 

pozorované jevy. Reliabilita pozorování souvisí s validitou, ale není s ní totožná.“ 

(Chráska, 2007, s. 151-152) 

 

 Rozhovor – strukturovaný 

„Rozhovor jako výzkumnou techniku je možno definovat jako systém verbálního 

kontaktu mezi tazatelem a dotazovaným s cílem získat informace prostřednictvím 

otázek, které klade tazatel. Prostřednictvím rozhovoru zkoumáme mínění, názory, či 

postoje lidí. Je zřejmé, že rozhovorem postihujeme hlavně verbální stránku lidského 

chování (tedy to co nám člověk o sobě a druhých, o situaci apod. řekne). Jednání 

jako akční lidského chování můžeme z takovýchto informací vyvazovat pouze 

neúplně. K poznávání jednání lidí je vhodnější technika pozorování. Jako 

nejčastější způsoby ověřování spolehlivosti spolehlivosti a validity výpovědí lidí 

v rozhovoru (ale i u ostatních technik) se používá sledování shody mezi výpovědí a 

skutečným jednáním člověka tj. tím, že současně pozorujeme jeho jednání. Je to 

možné jen u některých otázek.“ (Zich, Roubal, 2014, s. 39) 

„Strukturované interview umožňuje úplnou volnost odpovědí. Takové interview 

přináší nové, často nepředpokládané informace. Na druhé straně se však tyto údaje 

obtížněji vyhodnocují.“ (Gavora, 2010, s. 111) 
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Vymezení objektu šetření 

Počet respondentů pro diplomovou práci je 7. Pohlaví respondentů - ţeny.  Věkové 

rozmezí respondentů je 24 – 48 let.  Respondenti jsou zaměstnanci Mezinárodní soukromé 

mateřské školy a jeslích Bambíno Dejvice, kteří jsou pro diplomovou práci průběhu 1 roku 

pozorováni. Pro diplomovou práci je vybráno 7 respondentů, kteří se po celý rok aktivně 

podíleli na fungování Mezinárodní soukromé mateřské školy a jeslích Bambíno Dejvice na 

principu svobodné firmy. Ze 7 respondentů je 5 pedagogů, 1 hospodyně a 1 asistentka 

v kanceláři. 

 

Časový harmonogram:  

Stanovení výzkumného problému pro diplomovou práci bylo v březnu v roce 2017. Od 

března 2017 do února 2018 byl nepřímě, standardizovaným pozorován stav, vývoj a 

fungování Mezinárodní soukromé mateřské školy a jeslích Bambíno Dejvice na principu 

svobodné firmy. Ke konci pozorování byly provedeni strukturované rozhovory 

s zaměstnanci Mezinárodní soukromé mateřské školy a jeslích Bambíno Dejvice, kteří se 

aktivně podílejí na fungování svobodné firmy v preprimární vzdělávací organizaci. 

Výzkum je zakončen v březnu 2018 vyhodnocením celého výzkumu. 

 

Místo výzkumu 

Šetření bylo provedeno v Mezinárodní soukromé mateřské škole a jeslích Bambíno 

Dejvice. Mezinárodní soukromé mateřské školy a jesle Bambíno byly zaloţeny v roce 

2008 za účelem poskytování sluţeb předškolního vzdělávání. Mezinárodní soukromé 

mateřské školy a jesle Bambíno mají dvě pobočky. Jedna pobočka je na Dejvicích a druhá 

sídlí na Vinohradech. Jako první pobočka v roce 2009 byla otevřena na Dejvicích. Druhá 

pobočka na Vinohradech byla otevřena v roce 2013. V roce 2012 byla otevřena ještě jedna 

pobočka v Kunraticích. Tato pobočka byla zrušena z důvodu nového projektu a to otevření 

základní školy. Mezinárodní soukromé mateřské školy a jesle Bambíno jsou mateřské 

školy a jesle s vlastním akreditovaným vzdělávacím programem. 

Mezinárodní soukromá mateřská škola a jesle Bambíno Dejvice sídlí v příjemné 

funkcionalistické vile s velkou zahradou, na které můţeme najít hřiště.  V mateřské škole a 
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jeslích jsou umístěny tematicky rozdělené učebny a další místnosti, které podporují 

přirozený ţivot ve škole. Všechny místnosti jsou světlé, čisté, splňují bezpečnostní a 

hygienické normy dle platných předpisů a vyhovují nejrůznějším skupinovým a 

individuálním činnostem dětí. Vzdělávání v Bambínu probíhá v multikulturním prostředí.  

Mezinárodní soukromé mateřské školy a jesle Bambíno mají vlastní vytvořený 

program, který je zaměřený na ţivotný styl a cizí jazyk – angličtinu. Do mateřské školy 

jsou přijímáni děti od 2,5 let, které učí profesionální pedagogové, rodilí mluvčí a další 

odborníci z oblasti dětské psychologie a logopedie. Jesle jsou připraveny na péči o děti od 

6. týdnu do 2,5 let, o které se starají zdravotní sestry a profesionální pedagogové. 

 

 

3.2 Řízení Mezinárodních soukromých mateřských škol a jeslí Bambíno 

 

Mezinárodní soukromé mateřské školy a jesle Bambíno řídí ředitelka vzdělání a 

obchodní ředitel. Kaţdá mateřská škola a jesle mají svoji kancelář se svým managementem 

a navíc ještě jednu kancelář a to je kancelář vedení = management společnosti. V kanceláři 

vedení sídlí ředitelka, ředitel, manaţerka vzdělávacích projektů, HR manaţerka a office 

managere. Všichni z kanceláře vedení, v různorodých intervalech, navštěvují obě dvě 

pobočky. 

V kanceláři na obou dvou pobočkách byla manaţerka pobočky, manaţerka 

vzdělávání a asistentka pobočky. Mezi pobočkami v kanceláři se střídala asistentka pro 

administraci (slečna se ZTP), podle potřeby pobočky.  

Ve školce a jesličkách bylo a je celkem dvanáct pracovníků (pedagogů, rodilých 

mluvčí, zdravotní sestra) + hospodyně + řidič + uklízečka.  

Ředitelka vzdělávání řídila manaţerku vzdělávání a manaţerku pro vzdělávací 

projekty. Obchodní ředitel řídil manaţerku pobočky, HR manaţerku, office manaţerku a 

správce objektů. Manaţerka vzdělávání řídila učitele anglické skupiny, české skupiny a 

jesliček. Nadále pak řídila externisty  - logopeda, psycholoţku, brigádníky na krouţky, 

brigádníky na hlídání dětí. Manaţerka pobočky řídila asistentku na pobočce, řidiče, 
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hospodyni a brigádnice pro administrativu. HR manaţerka řídila HR konzultantku. Office 

manaţerka řídila administrativní pracovnici.  

Kaţdý pracovník měl soupis své pracovní náplně – kompetencí. Na pobočkách 

probíhali minimálně čtyři velké porady za rok, kde učitelé se dozvídali potřebné informace 

od vedení. Vedení mělo porady managementu jednou za dva měsíce. Na jaře a podzim 

vyjíţdělo na pět dní na pracovní workshopy. 

 Z obou dvou poboček se shromaţďovali peníze dohromady a navzájem si pobočky po 

finanční stránce vypomáhali. Zaměstnanci dostávali celoroční prémie. Zaměstnanci mají 

nárok na čtvrtletní odměnu tzv. pohyblivá variabilní sloţka mzdy: 5-15% z hrubé mzdy.  

Zaměstnanec vţdy dostal 5 úkolů na čtvrtletí, s kterými přišel on sám a po domluvě svých 

nadřízených se na úkolech domluvil při pohovoru vyhodnocování úkolů z minulého 

čtvrtletí nebo mu byly přiděleny po domluvě. Na vyhodnocení úkolů byli přítomni např. u 

učitele, tak manaţerka vzdělávání, manaţerka pobočky a ředitelka nebo u asistentky 

v kanceláři, tak to je manaţerka pobočky a ředitel.  

 

 

3.3 Participativní řízení v Mezinárodní soukromé mateřské škole a jeslí 

Bambíno Dejvice 

 

Od ledna 2017 se vydala soukromá mateřská škola Bambíno  Dejvice na novou 

cestu řízení a to participativní řízení neboli tzv. „Svobodná firma“.  Vše začalo začátkem 

listopadu 2016, kdy se na pobočce dozvěděli, ţe manaţerka pobočky půjde na mateřskou 

dovolenou a vedení bude hledat novou manaţerku pobočky a zároveň, ţe manaţerka 

vzdělávání na své pozici končí a vrací se na pozici učitele. Učitelé a další zaměstnanci 

pracující na Dejvicích nechtěli přijmout nikoho nového do vedoucích pozicí. Po mnoha 

poradách a diskuzích se rozhodli rozdělit si kompetence manaţerky pobočky a manaţerky 

vzdělávání mezi sebe. To znamenalo rozdělení kompetencí mezi učitele, asistentku 

v kanceláři, řidiče, hospodyni a uklízečku. Pár jedinců s tímto systémem řízení ale 

samozřejmě nesouhlasilo. Pro ně bylo jediné řešení to, ţe úplně vše budou řešit a 

projednávat s ředitelkou a ţe se tedy do svobodného řízení pobočky nemusí zapojovat.  
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 Začátkem prosince 2016 se dejvický tým musel začít domlouvat na praktických 

věcech, co a jak bude od ledna 2017 fungovat např.: kdo se bude starat o moţné nové 

klienty (prohlídky pobočky) a stávající klienty (e-mail), telefony – kdo je bude mít a jak 

vyřešit přesné a rychlé předání informací, informační web pro rodiče, otevírací doba 

kanceláře, reflexe dětí s rodiči, dovolené učitelů, nečekané absence, úkoly pro pohyblivou 

variabilní sloţku mzdy atd..  Nad těmito věcmi se všichni museli zamyslet a s návrhy 

řešení udělali velkou poradu, kde se všechno projednávalo. Kaţdý byl vyslechnut. Tým se 

začínal učit participačnímu rozhodování a participačnímu řízení. Tým se domluvil, ţe od 

ledna bude kaţdý den v kanceláři jeden učitel a asistentka kanceláře. Učitelé se měli střídat 

v určitých intervalech a naučit se vše v kanceláři zvládat. Učitelé si zaloţili nový e-mail, 

který byl pro lepší komunikaci s druhou pobočkou a kanceláří vedení a nadále si zaloţili 

uzavřenou skupinu na Facebooku, kde si měli psát aktuální informace pro všechny a ještě 

jeden komunikační kanál a to Whatsapp, kde se psali úplně stejné informace jako na 

Facebooku, ale jen to bylo pro lidi, kteří si nechtěli zaloţit Facebook. Velká změna pro 

všechny nadále bylo ta, ţe se domluvili na vyhodnocování cílů ve skupině v přítomnosti 

ředitelky. 

 Od ledna 2017 se změnila další podstatná jedna věc. Z ředitele se stal jednatel a 

ředitelka byla ředitelkou pro všechny oblasti.  

 V průběhu ledna se začali učitelé střídat v kanceláři. V kanceláři se především 

střídali čeští učitelé. Cizojazyční učitelé se do střídání v kanceláři zapojovali velice málo. 

Z časového důvodu se do střídání v kanceláři nezapojil -  uklízečka, hospodyňka a řidič. 

Tyto tři osoby se snaţili aktivně zapojit do svobodné firmy jiným způsobem organizování 

a práce v  organizaci. Dejvický tým se musel učit novým věcem a začít se naučit společně 

rozhodovat. Tým Dejvic informoval o změně rodiče s prosbou o trpělivost, ţe se občas 

můţe teď stát, kdyţ nějakou informaci nebudou hned vědět. Další věci, co v průběhu ledna 

tým Dejvic řešil, byly např.: stáţistky na léto, oprava ţaluzií, očkování koz a případná 

výhodnější změna dodavatelů. 

 Začátkem února se dejvický tým rozhodl udělat v mateřské škole první den 

otevřených dveří, jelikoţ ve školce nebyla naplněná kapacita. Potom se museli vyřešit další 

věci: úprava tabulky školného pro další školní rok, oslovit firmu pro víkendové oslavy 

narozenin. S fungováním svobodné firmy nebyli všichni spokojeni a hned v únoru jedna 
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učitelka anglického jazyk (rodilá mluvčí) odešla. Ihned se tým musel domluvit a hledat 

někoho nového. Priorita byla, nová posila musí umět fungovat ve svobodné firmě. 

V Dejvicích začali fungovat tzv. mini porady, kde se tým domlouval a navzájem 

informoval. Někteří se taky účastnili porady managementu, která se přejmenovala na 

ladění, jelikoţ za Dejvice uţ nepřicházel management, ale zástupci.  

 V březnu měl dejvický tým první vyhodnocování cílů v různě rozděleních 

skupinkách v přítomnosti ředitelky. Aby mohlo proběhnout skupinové vyhodnocování cílů, 

tak v ten den musel být tzv. Den bez ţidlí, kdy kancelář vedení si vymění role s dejvickým 

týmem, aby měli dostatek času na vyhodnocení cílů a provoz mateřské školy nebyl 

narušen.  Tým se najednou měl na odměnách dohromady podílet a vzájemně se hodnotit. 

Tým se hodnotil ve skupinkách po 5 lidech za přítomnosti ředitelky. Ředitelka vedla 

hodnotící skupinu a podávala zpětnou vazbu ze svého pohledu.  Lidi ve skupinkách se 

hodnotili pozitivně a neuměli si říct něco negativního. Kolegové ze začátku neuměli svému 

kolegovi jeho pohyblivou variabilní sloţku poníţit. Nechtěli, aby jejich kolega dostal 

malou odměnu.  Lidi v týmu si dávaly různorodé úkoly. Zaměstnanci do své odměny 

hodnotili cíle, ale i to jak zaměstnanec funguje v organizaci. Někteří měli úkolů méně a 

někteří více, ale to nic nezměnilo na tom, ţe kdo má více úkolů, tak má více peněz, tak to 

nebylo. Někteří si vzali stejný cíl, takţe na jednom cíli např.: pracovalo 5 lidí a dříve tento 

cíl zvládal 1 člověk nebo někdo měl cíl náročnější - sestavený rozpočtu na další školní rok 

a někdo měl méně náročný cíl - péči o zvířata. Dejvický tým na toto hodnocení nebyl zcela 

připraven. Pro většinu to byla velice stresující a časově náročná záleţitost.  

 Začátkem dubna bylo mnoho lidí unaveno z toho, jak to v preprimární vzdělávací 

organizaci funguje. Byl zde chaos. Kaţdý něco věděl, ale jen na půl. Někdo se snaţil dělat 

všechno a někdo nedělal nic. V průběhu dubna probíhalo na Dejvické pobočce mnoho 

diskuzí, jak pobočku řídit dál. Na konci dubna byla velká porada, kde se řešili oblasti 

zodpovědnosti.  

Oblasti zodpovědnosti: 

 Akce – průběţné akce pro děti, organizace a dohled, informování učitelů a rodičů, 

komunikace s fotografkou, 

 Marketing – příměstské tábory, narozeninové oslavy, porady, web, komunikace 

s vedením, získávání nových klientů, workshop a jiné akce, 
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 Dodavatelé – objednávky, řidič, hospodyňka, uklízečka, prádelna, 

 Pedagogika dětí – skupiny dětí, reflexe dětí s rodiči, roční plán, multikulturní 

projekt, integrace, rozvrhy, spolupráce s logopedkou,  

 Finance – plán investic, platby, pokladna, rozpočet, 

 Legislativa – sledování a plnění zákonných povinností, třídní kniha, 

 HR – péče o zaměstnance, směny, komunikace s personalistkou, poţadavky na 

nové zaměstnance, spolupráce s týmem lidé, cíle, mzdy, dovolené, 

 Klienti – stávající klienti, správa IS, doprava, merchandising/produkty, kids web.  

Kaţdý si vzal zodpovědnost za určité oblasti, kterým rozumí a baví ho. Někdo vytvořil 

dvojice. Postupem času práce ve dvojicích byla pro lidi náročná a to převáţně na 

komunikaci. Nakonec odpovědnost zbyla jenom jednomu člověku. Začali taky vznikat 

týmy, kdy se propojovali lidi z Dejvic a lidi z Vinohrad např. tým ročního plánu.  

Kaţdý začal pomalu srozuměn, kdo co dělá. Kdyţ něco potřeboval, uţ věděl za kým jít. 

Začínal po dlouhé době pořádek. 

Květen a červen byl pro Dejvickou pobočku náročný po personální stránce. 

Z pobočky odešli tři další učitelé (dvě české učitelky a jeden rodilý mluvčí). Tým musel 

zajistit, aby provoz školky fungoval a včetně kanceláře, tak jak má a do toho hledat vhodné 

nové adepty na pracovní pozice.  Dejvický tým se jeden víkend, také účastnil rozvojového 

programu s druhou Vinohradskou pobočkou. Na rozvojovém programu lidé trénovali 

poskytování zpětné vazby, aby si to procvičili na vyhodnocování cílů.  

Koncem června se dejvický tým rozhodl podepsat Dejvickou úmluvu o vzniku 

koordinátora. I přesto, ţe si rozdělili odpovědnosti, tak mnoho lidí se necítilo na pobočce 

dobře. Pořád podle nich byl chaos a termíny se neplnily.  

 V Dejvické úmluvě bylo o koordinátorovi napsáno:  

 všeobecný přehled, co se děje na pobočce, 

 pravá ruka, podporuje dejvický tým a předává zkušenosti, které má, 

 spojka s Vinohradskou pobočkou, personalistkou a dalšími týmy a lidmi, kteří 

v Bambínu jsou, 

 „kopal“ – připomenutí termínu, zodpovědností, 

 přinášení nápadů, jak záleţitosti na pobočce zlepšit a zefektivnit, 
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 informátor, 

 nemá skupinu dětí, aby byl dostatečně flexibilní, 

 od podpisu všech do konce srpna 2017 je koordinátor a pobočka v adaptaci. 

Dejvický tým si na pozici koordinátora vybral jednu učitelku. Učitelka byla stvrzena 

podpisem všech zaměstnanců. 

 V červenci tým lidí připravil nové hodnocení a výběr cílů pro Dejvický tým. 

Hodnocení bylo v papírové podobě. Kaţdý člen týmu dostal na kaţdého svého kolegu i 

sebe hodnotící papír, kde byla hodnotící škála od 1 – 10 + komentáře. Hodnotily se aktivity 

v běţném provozu, respektování Bambíní filosofie a firemní kultury, osobní cíl a cíle. 

Kaţdý pak dostal svoji obálku, kde měl své hodnocení. Výběr nových cílů probíhalo 

z tabulky vypsaných cílů. Cíle byli rozděleni do oblastí kompetence – kancelář, koordinace 

projektů, akce a údrţba místností. Bylo na kaţdém, jaký cíl si vybere a kolik si jich vezme.  

 Koncem července se Dejvický tým dozvěděl, ţe za uplynulý rok nezvládli splnit 

ekonomický cíl a ţe nedostanou celoroční prémie. V Bambínu podle rozpočtu školní rok 

začíná v červenci a končí v červnu. Pro někoho to bylo zklamání, ţe cíl i přes velkou snahu 

nebyl naplněn a pro někoho to byla výzva, proto, aby nový školní rok zvládli a dostali i 

finanční ohodnocení. 

 V srpnu probíhala na pobočce jak celoroční schůze, tak i komunikační schůze, která 

byla zaměřena na komunikaci mezi zaměstnanci, koordinátorkou, kanceláří vedení, 

Vinohrady a týmem Dejvic.  

 Od září na pobočce v Dejvicích na plný úvazek funguje koordinátorka. Na pobočce 

uţ není tak velký chaos, ale občas si ho tým špatnou komunikací vytvoří. Kaţdý ví, kdo co 

má na starosti. Podle potřeby mají na pobočce mini porady, velké porady a mimořádné 

porady (ohledně komunikace). Kdyţ něco mají řešit, vytváří si ankety v uzavřené skupině 

na Facebooku a hlasují. Do kanceláře tým přijal další asistentku pro administrativu. 

Vyhodnocování cílů probíhá nadále papírovou podobou, i kdyţ je to pro mnoho lidí časově 

náročné a nemají dispozice to efektivně kolegům vyplnit. Pořád je v tomto systému 

nedořešena nespravedlnost systému, ţe někdo má více cílů a někdo pouze minimum a mají 

stejnou odměnu. Probíhají mezi Vinohradskou a Dejvickou pobočkou výměnné pobyty 
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zaměstnanců, kde se mezi sebou pobočky učí. Dejvice poskytují informace Vinohradům, 

které začínají nově se svobodnou firmou.  

 

 

3.4 Rozhovory 

 

Klíčové otázky pro sumarizaci dat z rozhovorů 

Třídění otázek z rozhovoru bude probíhat do třech kategorií: 1. fungování 

Mezinárodní soukromé mateřské školy a jeslí Bambíno Dejvice před rokem, 2. fungování 

organizace v průběhu vývoje svobodné firmy, 3. stav organizace po 1. roce fungování, jako 

svobodné firmy.  

 

Návrh otázek k rozhovoru 

 Můţete popsat dřívější řízení mateřské školy? 

 Jaké byly Vaše dřívější kompetence? 

 Můţete stručně popsat vývoj svobodné firmy v mateřské škole? 

 Jaké byli Vaše reakce ve vývoji svobodné firmy? 

 Hledali jste nějaké informace o svobodné firmě i mimo své pracoviště? 

 Můţete charakterizovat svobodnou firmu na svém pracovišti? 

 Měnili se Vám v průběhu vývoje svobodné firmy zodpovědnost za nějaké věci? 

 Máte nyní nějaké nové kompetence nebo zodpovědnost za nové věci? 

 Jak se Vám ve svobodné firmě pracuje? 

 Můţete popsat nyní stav po 1. roce fungování svobodné firmy? 

 

Respondenti 

 Respondentka A – ţena, 24let, praxe na pozici učitelky 3,5 roku, v Bambínu 2 

roky, vzdělání vysokoškolské – speciální pedagogika, bakalářské studium, pozice 

učitelka český jazyk. 
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 Respondentka B – ţena, 25let, praxe na pozici asistentka 6 let, v Bambínu 6 let, 

vzdělání SOŠ – veřejnosprávní, pozice asistentka v kanceláři. 

 Respondentka C – ţena, 38 let, praxe na pozici učitelky 12 let, v Bambínu 8 let, 

vzdělání vysokoškolské – francouzština a latina, magisterské studium, pozice 

učitelka český jazyk. 

 Respondentka D – ţena, 37 let, praxe na pozici učitelky 18 let, v Bambínu 9 let, 

vzdělání SOŠ – předškolní a mimoškolní pedagogika, pozice učitelka český jazyk, 

předtím manaţerka vzdělávání. 

 Respondentka E – ţena, 45 let, praxe na pozici učitelky 11 let, v Bambínu 5 let, 

vzdělání vysokoškolské  - tělesná výchova, magisterské studium, pozice 

koordinátorka, předtím učitelka český jazyk. 

 Respondentka F – ţena, 48 let, praxe hospodyně 4,5 let, v Bambínu 4,5 let, 

vzdělání SOU – obchod, pozice hospodyně. 

 Respondentka G – ţena, 25 let, praxe na pozici učitelky 3 roky, v Bambínu 2 roky, 

vzdělání vysokoškolské – speciální pedagogika, bakalářské studium, pozice 

učitelka český jazyk. 

 

Otázka č. 1: Můžete popsat dřívější řízení mateřské školy? 

 Z pozice učitelky český jazyk, která je v Bambínu dva roky odpověděla 

(respondentka A): „Nebylo tolik schůzek. Nemuselo se tolik věnovat chodu školky. 

Řídil to jenom jeden člověk. Nemuseli jsme řešit lidi na jiných pozicích. Negativně 

vnímám dřívější řízení, že jak manažerka rozhodla, tak to bylo. Hotová věc. Když 

jsme za ní přišli požádat o pomoc, tak nepomohla.“ 

 Asistentka v kanceláři, která má praxi na této pozici 6 let odpověděla (respondentka 

B): „Měla jsem dříve přímého nadřízeného. Jako pozitivum na dřívějším řízení 

vidím to, že řešení požadavků bylo s jedním člověkem a byl vždy po ruce.“ 

 Z pozice učitelky český jazyk, která je v Bambínu 8 let odpověděla (respondentka 

C): „Pan ředitel, ředitelka, manažerka, dané povinnosti a porady. Stejně se vše 

řídili podle sebe, i když je názor zajímal. Postupem času se více bral ohled.“ 
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 Z pozice bývalé manaţerky vzdělávání odpověděla (respondentka D): „Dříve 

hodně papírové práce. Nebyla jsem tolik u dětí a u učitelů.“ 

 Z pozice bývalé učitelky český jazyk odpověděla (respondentka E): „Já jsem to 

vnímala pozitivně. Nějak to bylo nastavené a fungovalo to hezky.“ 

 Hospodyně, která pracuje v Bambínu 4,5let odpověděla (respondentka F): 

„Dřívější fungování jsem vnímala negativně, protože se nedalo vyjít s manažerkou 

pobočky. Jen si názor vyslechla. Spokojená jsem nebyla.“ 

 Z pozice učitelky, která v Bambínu pracuje 2 roky, odpověděla (respondentka G): 

„Dříve na pobočce byla manažerka vzdělávání a manažerka pobočky. Vždy 

informovali a řídili vše. Mohli jsme říct svůj názor na věc, ale stejně si to udělali, 

jak chtěli oni. Pozitivně toto řízení hodnotím, že všechno mělo svůj řád. Negativně 

to vidím ohledně komunikace.“ 

 

Otázka č. 2: Jaké byly Vaše dřívější kompetence? 

 Respondentka A na pozici učitelky český jazyk odpověděla: „Péče o děti.“ 

 Asistentka v kanceláři odpověděla (respondentka B): „Asistenční věci manažerky – 

objednávky, email.“ 

 Z pozice učitelky český jazyk odpověděla (respondentka C): „Péče o děti.“ 

 Respondentka D, která dříve zastávala pozici manaţerky vzdělávání a nyní je 

učitelka český jazyk odpověděla: „Všechny kompetence manažerky vzdělávání.“ 

 Respondentka E, která byla učitelka český jazyk a nyní je koordinátorka 

odpověděla: „Péče o děti a spolupráce na akcích.“ 

 Z pozice hospodyně odpověděla (respondentka F): „Kompetence hospodyně.“ 

 Z pozice učitelka český jazyk odpověděla (respondentka G): „Péče o děti.“ 

 

Otázka č. 3: Můžete stručně popsat vývoj svobodné firmy v mateřské škole? 

 Respondentka A, která má na své pozici učitelky praxi 3,5 roku odpověděla: 

„Začátek byl jeden velký chaos. Všichni jsme se plácali. Hledali jsme se. Chyběl 

nám řídící člověk. Postupně jsme přicházeli na věci, co nefungují – jeden člověk 
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v kanceláři c týdnu. Přijali jsme dalšího člověka do kanceláře. Myslím si, že to teď 

funguje dobře. Víme, co každý dělá.“ 

 Asistentka kanceláře, která má na pozici asistentka 6 let praxe odpověděla 

(respondentka B): „Náročný. Ten půl rok byl strašný.“ 

 Respondent C, která má na pozici učitelky 12 let praxe odpověděla: „Odchod 

manažerky. Od jedné z nás vzešel nápad s tím, že nemůžeme mít novou manažerku 

a že si rozdělíme kompetence. Ze začátku zmatenost. Lidi čekali na kompetence. 

Kompetence dostal člověk, který si o ně řekl. Nepříjemné komplikace. Původní 

myšlenka byla, že kompetence budou mít všichni. Všichni budou rozhodovat. Po 

roce určití lidé z toho vypadli, neplnili a neměli čas, tak to zůstalo jen u pár lidí.“ 

 Naopak bývalá manaţerka pozitivně hodnotila vývoj svobodné firmy. Manaţerka 

má praxi 18 let a odpověděla (respondentka D): „Odvážili jsme se do 

organizačních a praktických věcí více mluvit. Větší přehled ostatních oblastí. Není 

velká rozdělenost mezi jesličkami a školkou a i druhou pobočkou. Motivace pro 

samostatnost.“ 

 Bývalá učitelka s 11letou praxí, která je nyní v Bambínu na pozici koordinátorky 

odpověděla (respondentka E): „Ze začátku učení se novým věcem. Naučit se převzít 

zodpovědnost. Za mě udržet se u dětí a kancelář dělat navíc. Zjištění, že se nedá 

zvládnout všechno najednou. Učení se nových kompetencí. Učení se systému firmy. 

Nadšení do něčeho nového.“ 

 Respondentka F, která má na pozici hospodyně 4,5let praxe odpověděla: „Ze 

začátku se mi to moc nelíbilo a teď se to usadilo.“ 

 Respondentka G, která na pozice učitelky má 3 roky praxe, odpověděla: „Velký 

zmatek. Někdo chtěl dělat všechno a někdo nechtěl dělat nic. Velice složité než se 

našli cesty, jak co bude fungovat. Člověk byl unavený a frustrovaný.“ 

 

Otázka č. 4. Jaké byli Vaše reakce ve vývoji svobodné firmy? 

 Respondentka A, která pracuje 2 roky v Bambínu na pozici učitelka český jazyk 

odpověděla: „ První pocit byl, to není špatný nápad. Může to být zajímavá 

zkušenost. Pak přišel zmatek a frustrace. 
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 Respondentka B, která pracuje v Bambínu 6 let na pozici asistentky v kanceláři 

odpověděla: „Nezavrhovala jsem, ale nadšená jsem nebyla. Chladnější přijetý 

nápadu.“ 

 Z pozice učitelky český jazyk, která pracuje v Bambínu 8 let odpověděla 

(respondentka C): „Strach z něčeho nového.  Ztracení kolegyně do jiné pozice. 

Pokud jsem se chtěla účastnit, musela jsem se rychle chopit příležitosti. Ze začátku 

byla pomoc od bývalé manažerky. Nyní radost. Vím, co a jak. Administrativní 

pomoc asistentky v kanceláři je důležitá.“ 

 Respondentka D, která před vznikem svobodné firmy pracovala na pozici 

manaţerka vzdělávání a nyní je zastává pozici učitelky český jazyk a v Bambínu uţ 

působí 9 let, odpověděla: „Šok. Velká důvěra od vedení. Znamená to, že nám 

důvěřují. Musíme se snažit jim to dokázat. Více mi vyhovuje pozice učitelky český 

jazyk.“ 

 Respondentka E, která byla dříve učitelka český jazyk a nově teď zastává funkci 

koordinátorky a pracuje v Bambínu 5 let odpověděla: „Pozitivní strach jestli to 

zvládneme. Dobrý pocit z toho, že nám dalo vedení důvěru.“ 

 Respondentka F, která pracuje v Bambínu 4,5 roku na pozici hospodyně 

odpověděla: „Nadšení, radost ze změny. To, že to nefungovalo, bylo zklamání.“ 

 Respondentka G, která na pozici učitelky v Bambínu pracuje 2 roky, odpověděla: 

„Radost z něčeho nového, že se člověk něco nového naučí. Potom přicházelo 

zklamání. I nyní mám občas ze svobodné firmy radost, že je a občas jsem ze všeho 

zklamána, jak to je a funguje. 

 

Otázka č. 5: Hledali jste nějaké informace o svobodné firmě i mimo své pracoviště? 

 Respondentka A, která má vysokoškolské vzdělání, obor speciální pedagogika, 

bakalářský program odpověděla: „Hledala jsem v minulosti. Představa v minulé 

práci. Ptala jsem se na pracovním workshopu a v práci.“ 

 Respondentka B, která má vystudovanou střední odbornou školu, obor 

veřejnosprávní činnost odpověděla: „Ne.“ 
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 Respondentka C, která má vysokoškolské vzdělání, obor francouzština a latina, 

magisterský program odpověděla: „Ne“ 

 Respondentka D, která má vystudovanou střední odbornou školu, obor předškolní a 

mimoškolní pedagogika odpověděla: „Ne. Plně jsem důvěřovala.“ 

 Respondentka E, která vystudovala vysokou školu, obor tělovýchova, magisterské 

studium odpověděla: „Ne.“ 

 Respondentka F, která má vystudovanou střední odborné učiliště, obor obchod 

odpověděla: „Ne.“ 

 Respondentka G, která má vysokoškolské vzdělání, obor speciální pedagogika, 

bakalářský program odpověděla: „Ano hledala. Na internetu a v odborné literatuře. 

Snažila jsem se najít, jak fungují jiné firmy, které mají také svobodnou firmu.“ 

 

Otázka č. 6: Můžete charakterizovat svobodnou firmu na svém pracovišti? 

 Respondentka A, ze své pozice učitelky český jazyk s praxí 3,5 roku odpověděla: 

„Více se na věcech domlouváme. Můžeme vyjádřit více svůj názor. Hezký kolektiv. 

Svobodná firma nás stmelila i po stránce vědění. Jsou nám věci bližší. Otevřelo mi 

to oči v hodně směrech.“ 

 Respondentka B, která je má pozici asistentka v kanceláři s praxí 6 let odpověděla: 

„Domlouvání každá s každým, s vícero lidmi.“ 

 Na pozici učitelka český jazyk, která má praxi 12 let respondentka C odpověděla: 

„Skupina lidí se dobrovolně rozhodla, že školku bude řídit sama. Každý má větší 

odpovědnost a převzaté kompetence.“ 

 Učitelka český jazyk, která byla dříve manaţerkou vzdělávání s praxí 18 let, 

odpověděla (respondentka D): „Přirozeně si to vedeme sami.  Vedení voláme, když 

je velká potíž.“ 

 Zvolená koordinátorka, která byla dříve učitelka český jazyk s praxí 11 let, 

odpověděla (respondentka E): „Příjemně fungující. Nastavení na jedné vlně. 

Vyjdeme si vstříc. Poznali jsme mezi sebou a sami v sobě, kdo je v čem dobrý, za 

kým jít a co s kým řešit.“ 
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 Respondentka F, která je na pozici hospodyně s praxí 4,5 let odpověděla: „Vidím to 

pozitivně. Vrátit zpátky řízení bych nechtěla.“ 

 Respondentka G, která je na pozici učitelky český jazyk s praxí 3 roky odpověděla: 

„Snažíme si to vést sami. I když nám to všem nejde. Myslím si, že někdo je do toho 

zapojený více a někdo méně. Je to z důvodu, jak kdo má odpoledne čas se odpojit 

od dětí a má možnost jít do kanceláře řešit a více se zapojit.“ 

 

Otázka č. 7: Měnili se Vám v průběhu svobodné firmy zodpovědnost za nové věci? 

 Respondentka A, která pracuje na pozici učitelky 2 roky v Bambínu odpověděla: 

„Určitě jo. Přišel hned na začátku takový papír s rozpisem zodpovědností. Nabrala 

jsem se jich docela dost, potom jsem to zúžila, na to co jsem stíhala a byla si jistá, 

že mě to neomezuje.“ 

 Asistentka v kanceláři, která v Bambínu pracuje 6 let, odpověděla (respondentka 

B): „Měnili.“ 

 Respondentka C, která je na pozici učitelky v Bambínu 8 let odpověděla: „Myslím, 

že ne. Od začátku svobodné firmy mám akce, charitu a roční plán.“ 

 Bývalá manaţerka vzdělávání, která je nyní učitelky český jazyk a pracuje 

v Bambínu 9 let odpověděla (respondentka D) : „Nedělám koordinaci.“ 

 Koordinátorka, která předtím pracovala na pozici učitelky český jazyka a je 

v Bambínu 5 let odpověděla (respondentka E): „Rozpis místností, směny školka, 

dovolené, brigádnice, mentoring a adaptace.“ 

 Hospodyně, která pracuje v Bambínu 4,5 let odpověděla (respondentka F): „Nic. 

Přestala jsem dělat cíle z důvodu dlouhého vyhodnocování.“ 

 Respondentka G, která pracuje v Bambínu na pozici učitelka český jazyk 2 roky 

odpověděla: „Minulý rok jsem v průběhu svobodné firmy měla sestavení rozpočtu a 

integraci.“ 

 

Otázka č. 8: Máte nyní nějaké nové kompetence nebo zodpovědnost za nové věci? 

 Respondentka A, která má vysokoškolské vzdělání, obor speciální pedagogika, 

bakalářský program odpověděla:: „Mentoring, vytváření směn pro jesličky, 
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spolupráce na plánování dovolených za celou školku, směny brigádnic pro celou 

školku.“ 

 Respondentka B, která má vystudovanou střední odbornou školu, obor 

veřejnosprávní činnost odpověděla: „Ano – reklama, marketing, přijetí více 

kompetencí po manažerce pobočky.“ 

 Respondentka C, která má vysokoškolské vzdělání, obor francouzština a latina, 

magisterský program odpověděla: „Akce, charita a roční plán.“ 

 Respondentka D, která má vystudovanou střední odbornou školu, obor předškolní a 

mimoškolní pedagogika odpověděla: „Mám nově zase ty učitelské. Přirozeně 

v průběhu komunikace dávám zpětné vazby a motivuji.“ 

 Respondentka E, která vystudovala vysokou školu, obor tělovýchova, magisterské 

studium odpověděla: „Nemám skupinku dětí. Funguji jako vykrývač, když někdo 

chybí.“  

 Respondentka F, která má vystudovanou střední odborné učiliště, obor obchod 

odpověděla: „Nově mám cíle od ledna 2018 cíle, protože je nové hodnocení a to 

papírové.“ 

 Respondentka G, která má vysokoškolské vzdělání, obor speciální pedagogika, 

bakalářský program odpověděla: „Nyní mám roční plán a odpovědnost za 

praktikantky.“ 

 

Otázka č. 9: Jak se Vám ve svobodné firmě pracuje? 

 Z pozice učitelky český jazyk, která v Bambínu pracuje 2 roky, odpověděla 

(respondentka A): „V závěru teď dobře. Všechno má své mouchy. Pozitiva 

převažují nad negativy.“ 

 Asistentka v kanceláři, která v Bambínu pracuje 6 let, odpověděla (respondentka 

B): „Pracuje dobře. Není to ideální na tu komunikaci. Není jeden člověk. Musím se 

ptát deseti lidí, co s tím. Je to prostě náročné na komunikaci s vícero lidmi.“ 

 Respondentka C, která pracuje v Bambínu na pozici učitelky český jazyk 8 let 

odpověděla: „Dobře. Hlavně díky tomu, že pracuji u malých dětí a že odpoledne 

mám čas jít do kanceláře.“ 
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 Respondentka D, která pracuje v Bambínu na pozici učitelky a dříve zastávala 

pozici manaţerky vzdělávání 9 let, odpověděla: „Velmi spokojená.“ 

 Respondentka E, která pracuje v Bambínu na pozici koordinátorky a dříve byla na 

pozici učitelky český jazyk 5 let odpověděla: „Příjemně.“ 

 Respondentka F z pozice hospodyně, která pracuje v Bambínu 4,5 let odpověděla: 

„Moc dobře. Dobrý kolektiv.“ 

 Respondentka G na pozici učitelky český jazyk, která pracuje v Bambínu 2 roky 

odpověděla: „Asi dobře. Myslím si, že je to všechno o kolektivu.“ 

 

Otázka č. 10: Můžete popsat nyní stav po 1. roce fungování svobodné firmy? 

 Respondentka A, která má na své pozici učitelka praxi 3,5 roku odpověděla: 

„Sehraní. Myslím si, že nám to funguje. Dokážeme se dohodnout. Komunikujeme.“ 

 Asistentka v kanceláři, která má na této pozici praxi 6 let odpověděla (respondentka 

B): „Fungování je dobrý, ale se stálými lidmi. S novými lidmi to jede vše od 

znova.“ 

 Respondentka C, která pracuje na pozici učitelka český jazyk, má praxi 12 let, 

odpověděla:  „Každému je jasné, co má dělat. Nyní mám pocit, že už je to svobodná 

firma jen na půl. Neprojednává se vše se všema. Ze začátku rozhodování se všemi. 

Teď zase rozhoduje zase jen kancelář. Pro mě osobně je to skvělé, že vidím práci 

s dětmi i z jiné stránky. Podílím se na organizaci.“ 

 Respondentka D, která nyní pracuje na pozici učitelka a má na své pozici praxi 18 

let odpověděla: „Cítíme se všichni mnohem lépe. Vlastně vidím růst na nás, ale i na 

vedení.“ 

 Respondentka E na pozici koordinátorky, dřívější pozice učitelky český jazyk má 

praxi 11 let odpověděla: „Ustálenější. Dobře fungující ale musíme dávat pozor. Je 

dobře, že se dějí věci. Nutí nás to dělat víc.“ 

 Respondentka F na pozici hospodyně s praxí 4,5 let odpověděla: „Za mě vše 

funguje dobře. Při rozhodování je to složité. Není dobrá komunikace.“ 

 Respondentka G na pozici učitelky český jazyk s praxí na této pozici 3 roky 

odpověděla: „Myslím si, že už není celkové rozhodování. Občas se stává, že to 
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rozhodne jenom pár lidí v kanceláři. Jsem ráda, že jsem mohla a můžu zjistit, jak 

funguje organizace mateřské školy i z jiného pohledu než jenom z učitelského.“ 

 

Vyhodnocení rozhovorů 

 Respondentů pro rozhovory bylo celkem sedm. Všechny respondenti jsou 

zaměstnanci Mezinárodní soukromé mateřské školy a jeslí Bambíno Dejvice, kteří se 

aktivně podíleli na vývoji a podílí se na fungování svobodné firmy v preprimární 

vzdělávací organizaci. Zaměstnanci v preprimární vzdělávací organizaci pracovali i před 

vznikem svobodné firmy. 

Rozhovory se zaměstnanci Mezinárodní soukromé mateřské školy a jesle Bambíno 

Dejvice přinesli pro Diplomovou práci kvalitní důkazy a příklady toho, jakým způsobem 

funguje řízení preprimární vzdělávací organizace formou tzv. svobodné firmy. Společnými 

pozitivními jmenovateli všech rozhovorů je svoboda slova, moţnost se ke všemu vyjádřit a 

dobře fungující kolektiv. Nepozitivní jmenovatel všech rozhovorů je problematika 

komunikace mezi kolegy Mezinárodní soukromé mateřské školy a jeslí Bambíno.  

Rozhovory téţ potvrdily mnoha zjištění z nepřímého pozorování a poukázaly na 

pozitiva a negativa svobodné firmy. 

Vyhodnocování rozhovorů je rozděleno do třech kategorií: 1. Fungování 

Mezinárodní soukromé mateřské školy a jeslí Bambíno Dejvice před rokem, 2. fungování 

organizace v průběhu vývoje svobodné firmy, 3. stav organizace po 1. roce fungování, jako 

svobodné firmy.  

Z rozhovorů vyplývá, ţe fungování mateřské školy a jeslí Bambíno před rokem na 

někoho působilo pozitivně a na někoho negativně. Pro některé pracovníky bylo na 

dřívějším řízení pozitivní to, ţe měli svého nadřízeného, minimum porad a byl nastaven 

nějaký řád fungování. Negativně někteří pracovníci, ale vidí na bývalém řízení i to, ţe 

nebyl jejich názor vyslechnut nebo se na názor nebral ohled a vedení si preprimární 

vzdělávací organizaci řídilo podle svého. Kaţdý měl svoje kompetence dané podle své 

pozice v Mezinárodní soukromé mateřské škole a jeslích Bambíno Dejvice. 

První reakce na svobodnou firmu z rozhovorů je, ţe někdo měl pozitivní reakce a 

naopak někdo negativní, které se postupně s fungováním svobodné firmy měnili. Mnoha 
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pracovníků, kteří měli na prvopočátku nadšení, a pozitivum do nových věcí se postupně 

začátkem fungování svobodné firmy přeměnilo do negativ. Negativní reakce byly: chaos, 

náročnost, zmatenost, flustrace a dokonce i zklamání z toho, ţe svobodná firma nefunguje, 

tak jak má. Naopak ti, kteří na začátku byli v šoku a měli strach, pak začátkem fungování 

svobodné firmy začali projevovat pozitivní reakce. Pozitivní reakce byli vytvořeny tím, ţe 

vedení jim důvěřuje, můţou se učit novým věcem a jsou motivováni pro samostatnost a 

odvaha do organizačních a praktických věcí více mluvit.  

Zajímavé je, ţe se všichni ze začátku podíleli na fungování svobodné firmy, ale 

ze sedmi respondentek jen pouze jedna měla snahu najít o svobodné firmě nějaké 

informace na internetu a v odborné literatuře a jedna se snaţila představovat si svobodnou 

firmu v chodu v bývalém zaměstnání a ptát se na pracovním workshopu. Jinak ostatní šli 

do svobodné firmy s nedostatkem informací o svobodné firmě.  

Někomu se v průběhu vývoje svobodné firmy měnila zodpovědnost za nové věci. 

Někdo jiný si na začátku svoje zodpovědnosti stanovil a uţ se mu nezměnili a naopak 

někdo si toho vzal, tak moc, ţe si musel svoje zodpovědnosti ubrat. Respondentka F si ve 

svobodné firmě nevzala ţádné nové zodpovědnosti, ale naopak se vzdala čtvrtletních cílů 

z důvodů náročného vyhodnocování cílů. 

Z rozhovorů vyplývá, ţe po roce fungování svobodné firmy se všem pracuje velice 

dobře, příjemně a jsou spokojení. Pro někoho je svobodná firma uţ méně svobodná a to 

z důvodu, ţe více rozhoduje kancelář a je náročná komunikace se všemi. Někteří mají nové 

kompetence a zodpovědnosti a někdo má ty stálé od začátku. Dokonce respondentka F má 

nově zase zpátky čtvrtletní cíle. Pracovníci popsali svobodou firmu, jako firmu, kde se lidi 

více domlouvají, můţou vyjádřit svůj názor, snaţí se vést si to sami, poznávat se a 

stmelovat kolektiv.  
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3.5 Shrnutí 

 

Předmětem této podkapitoly je shrnutí participativního řízení v Mezinárodní 

soukromé mateřské škole a jeslí Bambíno Dejvice, jeţ ukázalo přínosy a problémy 

participace ve svobodné firmě.  

 V Mezinárodní soukromé mateřské škole a jeslí Bambíno Dejvice byly vyuţity 

techniky sběru dat pozorováním a rozhovory. Těmito technikami se analyzovala specifika 

systému řízení v preprimárním vzdělávání organizace na základě principu svobodné firmy.  

 Fungování svobodné firmy v Mezinárodní soukromé mateřské škole a jeslích 

Bambíno Dejvice je postaveno na vzájemné důvěře mezi zaměstnanci a vedením. Tato 

vzájemná důvěra mezi kolegy na pobočce a kanceláří vedení, byla jedním ze specifik toho, 

ţe svobodnou firmu pobočka Dejvice zaloţí. Vzájemná důvěra je podloţená i 

v rozhovorech se zaměstnanci Mezinárodní soukromé mateřské škole a jeslích Bambíno 

Dejvice. Při nepřímém pozorování svobodné firmy, bylo velice dobře identifikovaná 

vzájemná důvěra převáţně mezi zaměstnanci na pobočce Dejvice. Vzájemná důvěra mezi 

druhou pobočkou a kanceláří vedení uţ u některých zaměstnanců není v plném rozsahu. 

 Základním principem svobodné firmy v preprimárním vzdělávácí organizaci je 

komunikace mezi všemi zaměstnanci Mezinárodní soukromé mateřské školy a jeslích 

Bambíno Dejvice. Komunikace pak pokračuje dále mezi pobočkou Dejvice a kanceláří 

vedení a v neposlední řadě mezi pobočkami navzájem. Komunikace ve svobodné firmě 

mezi spolupracovníky je velice důleţitá, pro fungování svobodné firmy. Komunikace je 

důleţitým nástrojem ve svobodné firmě při participačním rozhodování. Při rozhodování je 

důleţité, aby všichni vyjádřili názor a všichni mezi sebou při rozhodnutí komunikovali a 

vzájemně se domluvili na vzájemném rozhodnutí. Jedním z negativních faktorů participace 

je, ţe kaţdá věc musí být se všemi prodiskutována na poradě. Vznik svobodné firmy 

v Mezinárodní soukromé mateřské škole a jeslích Bambíno znamenalo pro zaměstnance 

nespočetně velkých a malých porad. Přespříliš porad probíhá i nadále, ale to k participaci 

ve svobodné firmě patří. Participativní rozhodování je velice časově náročné a  z přemnoho 

schůzek je mnoho zaměstnanců unaveno. I kdyţ se zaměstnanci v méně významných 

věcech naučili pomocí vytvořené ankety rozhodovat na uzamčené skupině na Facebooku. 
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Jenţe toto rozhodování a informovanost na Facebooku pro zaměstnance Mezinárodní 

soukromé mateřské školy Bambíno Dejvice znamená, ţe musí být neustále online na 

sociální síti, jak v zaměstnání, tak i ve svém soukromém ţivotě.  

Přínosem je, ţe zaměstnanci si při participaci učí novým věcem např.: rozhodnout 

se sám za sebe a celý kolektiv se shodnout a rozhodnout se. Ze strukturovaných rozhovorů 

a nepřímého, standardizovaného pozorování vyplývá, ţe komunikace na začátku vývoje 

svobodné firmy byla na velice dobré úrovni, ale nyní komunikace podle některých vázne. 

Systém občas sklouzává k rozhodování pár jedinců, bez zapojení všech, coţ je časově 

méně náročné, avšak je to v rozporu s nastavením svobodné firmy. Z rozhovorů vyplývá, 

ţe pro některé je velice časově náročné to, ţe všechno musí probrat a rozhodnout se všemi.  

 Za velký nedostatek se dá povaţovat nezapojení cizojazyčných učitelů. I kdyţ se 

snaţili všichni zapojit, tak na začátku svobodné firmy v kanceláři se střídali pouze čeští 

učitelé a vůbec se na organizaci a fungování kanceláře nepodíleli. Nadále se do 

kancelářských věcí nezapojuje hospodyně, uklízečka a řidič. I kdyţ se do kancelářských 

věcí nezapojují cizojazyční učitelé, hospodyně, uklízečka a řidič, přesto se snaţí aktivně 

podporovat a rozvíjet svobodnou firmu ve preprimární vzdělávací organizaci jinými 

znalostmi a dovednosti. 

 Jako uţ bylo zmíněno při jednom z rozhovorů, ţe všechno s novými zaměstnanci 

začíná.  Jedním dalším problémem participace jsou nově příchozí zaměstnanci, kteří se 

svobodné firmě a participačnímu rozhodování musejí, pokud v této organizaci chtějí 

pracovat, naučit. 

 Přínosem participace ve svobodné firmě je sblíţení mezi všemi navzájem. Bliţší 

seznámení mezi kolegy je nejen na pracovní rovině, ale i zasahuje do roviny soukromé. 

Kolegové si vzájemně důvěřují a učí se spoléhat se jeden na druhého.  

 Jako velkým problémem participace ve svobodné firmě je komunikace. I kdyţ 

probíhají v Mezinárodní soukromé mateřské škole a jeslích Bambíno Dejvice komunikační 

porady pod vedením psycholoţky, tak komunikace ve svobodné firmě přesto vázne. 

Váznoucí komunikace můţe znamenat při participačním rozhodování a organizování 

nevhodné komplikace. Špatnou komunikaci v průběhu organizování mnoho zaměstnanců 

nazývalo při rozhovoru, jako chaos na pracovišti. Pro lepší komunikaci, proto vznikla nová 

pozice koordinátora, který pomáhá při komunikaci mezi kolegy, kanceláří vedení a druhou 
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pobočkou Vinohrady. Koordinátor se snaţí, taky o to, aby byli všichni ztotoţněni s firemní 

vizí. Přijetí firemní vize je důleţité pro fungování svobodné firmy. Pro zaměstnance 

v organizaci by bylo vhodné na komunikaci více pracovat i mimo firemní prostředí. 

Vhodné by bylo navštívit např.: komunikační kurzy pro firmy nebo záţitkové komunikační 

workshopy. Participace ve svobodné firmě v Mezinárodní soukromé mateřské škole a 

jeslích Bambíno Dejvice znamená, taky to, ţe kdyţ se o něčem rozhoduje, tak kaţdý za 

sebe je odpovědný, za svá rozhodnutí na kterých se podílí.  

 Přínos participace v Mezinárodní soukromé mateřské škole a jeslích Bambíno 

Dejvice můţeme, také označit, jako zvýšení rozsah informací a znalostí o organizaci. 

Kaţdý do organizace přináší nové přístupy a své dovednosti. Zaměstnanci organizace 

neustále získávají nové znalosti a zkušenosti. Zaměstnanci se navzájem mezi sebou 

v organizaci obohacují o nové informace. 

 Z nepřímého, standardizovaného pozorování a strukturovaných rozhovorů vyplývá, 

ţe vznik participace formou svobodné firmy zlepšilo pracovní uspokojení všech 

zaměstnanců v Mezinárodní soukromé mateřské škole a jeslích Bambíno Dejvice. 

 Zaměstnanci Mezinárodní soukromé mateřské školy a jeslí Bambíno na začátku 

vzniku svobodné firmy byli velice dobře motivováni k fungování organizace. Motivací pro 

ně bylo, ţe si budou moci řídit svoji pobočku sami, ale z nepřímého, 

standardizovaného pozorování a strukturovaných rozhovorů vyplývá, ţe míra motivace uţ 

není, tak velká jako byla na začátku.  Pro mnoho zaměstnanců motivace vyplývá taky 

z toho, ţe byli s dřívějším řízením nespokojeni. 

 Ředitelka je velice zaměřená na komunikaci mezi zaměstnanci a proto zařadila 

komunikaci s kolegy i do hodnocení čtvrtletních cílů. Snaţí se zaměstnance povzbuzovat a 

vzbuzovat v nich sebedůvěru, ţe zvládnou úkol, řízení, komunikaci a rozhodnutí sami. 

 Jedním ze specifik systému řízení v preprimárním vzdělávání organizace na základě 

principu svobodné firmy je přijetí a naučení novým dovednostem i mimo svoje vzdělání. 

Z rozhovorů se zaměstnanci vyplývá z nepřímého pozorování, ţe před vznikem svobodné 

firmy měli zaměstnanci kompetence určené ke své pracovní pozici a ţádná jiné 

zodpovědnosti mimo svoji pracovní pozici neměli. Vznikem svobodné firmy se mnoho 

zaměstnancům zodpovědnosti k jejich pracovní pozici začali měnit. Zodpovědnosti jim 

neubývali, naopak přibývali. S fungováním svobodné firmy v preprimární vzdělávací 
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organizaci se kaţdý postupně převzal z kanceláře zodpovědnosti, které zvládne. 

Zaměstnanci se museli naučit novým věcem, aby mohli nové zodpovědnosti začít 

vykonávat. Ve svobodné firmě v preprimárně vzdělávací organizaci tedy funguje to, ţe 

pedagog nejen, ţe zastává svoji funkci pedagoga, ale umí i zastat věci organizační. 
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Závěr 

 

Diplomová práce se zabývá tématem Participativní řízení organizace v preprimárním 

vzdělávání. 

Cílem diplomové práce je analyzovat specifika systému řízení v preprimárním 

vzdělávání organizace na základě principu svobodné firmy. Z cíle diplomové práce byly 

vytvořeny tři výzkumné otázky: 

1. Jaké jsou odlišnosti v řízení preprimárního vzdělávání mezi standartním a 

participativním?  

2. Jaké jsou charakteristické znaky participativního řízení v preprimárním 

vzdělávání?  

3. Jak se podílí zaměstnanci mateřské školy, jako svobodné firmy na organizaci 

řízení?  

První kapitola teoretické části diplomové práce se zabývá managementem ve 

vzdělávacích institucích. V této kapitole je popsán management. Dále se tato kapitola 

zabývá styly manaţerského řízení. Styly řízení jsou důleţitým specifikem pro kaţdého 

manaţera. Nadále se v první části kapitoly lze nalézt rozhodování individuální a 

rozhodování participativní, kde je popsána participace a nadále rozhodování v pracovní 

skupině a pracovním týmu. První kapitola teoretické části diplomové práce končí popisem 

svobodné firmy. Druhá kapitola teoretické části diplomové práce se zabývá vedením 

v preprimárním vzdělávání, kde je popsána mateřská škola, jako organizační jednotka. 

Kapitola dále pojednává o stylech vedení v mateřské škole, situačních model řízení a 

delegování pravomocí. Druhá kapitola končí vedoucím pracovníkem v mateřské škole, kde 

je popsána funkce ředitele jako manaţera mateřské školy. Nadále se kapitola zabývá 

jednotlivými kompetencemi lídra, manaţera a kompetenčním modelem učitele. Pro 

napsání teoretické části diplomové práce autorka jiţ prostudovala mnoho odborné 

literatury z oblasti managementu a řízení mateřské školy.  

Praktická část se nazývá participativní řízení v mateřské škole. Výzkum v praktické 

části byl proveden metodami nepřímého, standardizovaného pozorování a strukturovanými 

rozhovory. Místo výzkumu pro diplomovou práci je Mezinárodní soukromá mateřská škola 
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a jeslích Bambíno Dejvice. V praktické části je popsáno řízení Mezinárodních soukromých 

mateřských škol a jeslí Bambíno před vznikem svobodné firmy. Nadále je z nepřímého, 

standardizovaného pozorování je popsáno v Mezinárodní soukromé mateřské škole a jeslí 

Bambíno Dejvice vznik, vývoj a fungování participativního řízení formou svobodné firmy. 

Po popsání řízení následují strukturované rozhovory s respondenty z Mezinárodní 

soukromé mateřské školy a jeslí Bambíno Dejvice a vyhodnocení rozhovorů. Pro 

strukturované rozhovory byly otázky postaveny tak, aby otázky byly vhodné a týkali se 

cíle a výzkumu otázek diplomové práce.  

V závěru praktické části diplomové práce je vyhodnocení z celkového výzkumného 

šetření participace v preprimární vzdělávací organizace.  Vyhodnocení výzkumného šetření 

poukázalo na výhody a nevýhody participace v preprimární vzdělávací organizaci. Hlavní 

přínosem svobodné firmy je, ţe zaměstnancům se otevřeli nové moţnosti. Kromě svoji 

kaţdodenní stereotypní práce a jejich běţných kompetencí si ve svobodné firmě naučí 

novým kompetencím, ke kterým by v jiné jiţ zmíněné vzdělávací organizaci neměli 

moţnost se naučit a vykonávat.   

Výhoda na participačním řízení vzdělávací organizace je důvěra mezi kolegy a 

vedením, spolupráce kolegů, učení se novým věcem, pochopení firemní filozofie a větší 

znalost o fungování vzdělávací organizace.  

Nevýhoda na participačním řízení ve vzdělávací organizaci je velká časová náročnost 

a komunikace mezi kolegy. Komunikace je v participačním řízení podstatná věc, se kterou 

se kaţdý den setkávají. Přestoţe v Mezinárodní soukromé mateřské škole a jesle Bambíno 

Dejvice probíhají komunikační porady pod vedením psycholoţky, tak komunikace 

v preprimární vzdělávací organizaci vázne.  

Výzkumným šetřením bylo dosaţeno cíle diplomové práce a odpovědí na výzkumné 

otázky diplomové práce. 

Závěry výzkumných otázek - Jaké jsou odlišnosti v řízení preprimárního vzdělávání 

mezi standartním a participativním? V participativním řízení preprimárního vzdělávání 

jsou si všichni na různých pozicích rovni, nikdo není nikomu nadřazen. Všichni 

dohromady v participativním řízení vzdělávání rozhodují oproti standartnímu řízení 

preprimárního vzdělávání, kde jsou si určeni pozice, kaţdý má daného nadřízeného a o 

věcech rozhodují nadřízení. Jaké jsou charakteristické znaky participativního řízení 
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v preprimárním vzdělávání? Charakteristické znaky participativního řízení v preprimárním 

vzdělávání je delegování pravomocí, zlepšení se spolupráce a vztahů na pracovišti, rozvoj 

dovedností u zaměstnanců a jiţ velká časová náročnost při rozhodování, důvěra mezi 

zaměstnanci či pochopení firemní filozofie a komunikace mezi kolegy. Jak se podílí 

zaměstnanci mateřské školy, jako svobodné firmy na organizaci řízení? Zaměstnanci 

mateřské školy se podílí na řízení svobodné firmy přinášení nových znalostí a dovedností 

do organizace při řízení, přebírání pravomocí, přijetí a naučení novým dovednostem, 

podílení na řízení a rozhodování o chodu mateřské školy. 

Doporučení pro zaměstnance je aby navštívili workshopy a semináře, kde se vyuţívá 

záţitková pedagogika, a semináře jsou zaměřené na komunikaci. Toto doporučení vyplývá 

z toho, ţe komunikace v participativně řízené organizaci vázne.   

Informace získané výzkumným šetřením mohou být přínosné z hlediska teorie a praxe 

v oblasti managementu vzdělávání.  

Diplomová práce můţe být vhodná pro manaţery vzdělávání, ředitele mateřských 

školy a pedagogy, kteří by chtěli jiţ zmiňované vzdělávací organizaci řídit participativním 

řízením formou svobodné firmy. 
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