X. Příloha č. 1
Dotazník pro ředitele základních škol
Řízení změny společného vzdělávání
Vážený pane řediteli, vážená paní ředitelko,
dotazník je anonymní a obsahuje pouze 19 položek, které Vám zaberou nanejvýš 15
minut.
V dotazníku se zaměřujeme na konkrétní změnu - zavedení tzv. společného vzdělávání
do školství, která je účinná od školního roku 2016/2017, je neustále v procesu a je
zmiňována v mnohých debatách v oblasti vzdělávání. Prosím vztahujte Vaše odpovědi
pouze k této konkrétní změně.
Vyplněním dotazníku mi pomůžete dokončit výzkumnou část diplomové práce, a proto
si moc vážím Vaší spolupráce.
Mnohokrát děkuji.
Tereza Cysařová
1. Myslíte si, že byla změna zavedení společného vzdělávání (dále jen změna)
potřebná?
a) určitě ano
b) spíše ano
c) nevím
d) spíše ne
e) určitě ne
2. Vnímali jste, že bylo zavedení změny dobře připraveno?
a) určitě ano
b) spíše ano
c) nevím
d) spíše ne
e) určitě ne
3. Jaké má podle Vás tato změna výhody a nevýhody?
Nápověda k otázce: Popište prosím hlavní výhody a nevýhody změny dle Vašeho
názoru.
…………………………………………………………………………………………
4. Vnímali Vaši zaměstnanci tuto změnu jako prospěšnou?
a) určitě ano
b) spíše ano
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c) nevím
d) spíše ne
e) určitě ne
5. Setkal/-a jste se s prvotním odporem zaměstnanců ke změně?
a) ano
b) ne
6. Pokud ano, jak se Vám podařilo překonat odpor Vašich zaměstnanců ke změně?
…………………………………………………………………………………………
7. Dařilo se Vám během realizace změny dostatečně motivovat své zaměstnance?
a) určitě ano
b) spíše ano
c) nevím
d) spíše ne
e) určitě ne
8. Dostali Vaši zaměstnanci prostor podílet se na řízení této změny?
a) určitě ano
b) spíše ano
c) nevím
d) spíše ne
e) určitě ne
9. Byli Vaši zaměstnanci ochotní se na změně podílet?
a) určitě ano
b) spíše ano
c) nevím
d) spíše ne
e) určitě ne
10. Jak konkrétně se Vaši zaměstnanci podíleli na realizaci změny?
…………………………………………………………………………………………
11. V souvislosti s řízením této změny se raději rozhodujete:
a) samostatně
b) na základě shody se zástupcem ředitele a pedagogickými pracovníky
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12. Když jste se svými zaměstnanci prodiskutovávali záležitosti týkající se změny:
a) zajímali Vás jejich názory, postoje, možnosti řešení atd.
b) bylo důležité, aby byli všichni seznámeni s Vaším postupem a podle toho se řídili
13. V průběhu realizace změny jste:
a) průběh kontroloval sám s menším přispěním několika zaměstnanců
b) přenechal kontrolu nad dílčími částmi odpovědným zaměstnancům
14. V průběhu této změny jsem se ve své práci nejvíce věnoval/-a:
Nápověda k otázce: Můžete vybrat více odpovědí.
a) tvorbě vize, monitorování pracovníků a jejich rozvojem, podpoře, zpětné vazbě
b) plánování, organizování, analýzou, rozhodování, hodnocení
c) realizaci činností dle plánů, přímé pedagogické činnosti
15. Co Vám v řízení této změny přišlo nejobtížnější?
…………………………………………………………………………………………
16. Co Vám v řízení této změny přišlo naopak nejméně obtížné?
…………………………………………………………………………………………
17. Vyplňte prosím Vaše pohlaví:
a) muž
b) žena
18. Ve funkci ředitele základní školy jste:
a) méně než 6 let
b) 6 až 12 let
c) více jak 12 let
19. Počet zaměstnanců Vaší školy je:
a) do 10
b) 10 – 25
c) 25 – 40
d) 40 – 80
e) 80 – 120
f) více jak 120
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XI. Příloha č. 2
Ukázka kódovaného materiálu
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