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Příloha 1 Techniky ke sběru dat
Příloha 1A Otázky polostrukturovaného rozhovoru
Identifikace respondenta – délka praxe, pohlaví, typ a zaměření školy, vize školy
1. Jak dlouho je již Vaše škola v programu „I ve mně je lídr.“? Jak dlouho se o tento
program (potažmo o leadership) zajímáte Vy, lídr školy?
2. Co Vaši školu trápilo, než jste vstoupili do programu „I ve mně je lídr“?
2.a To bylo tedy důvodem pro realizaci programu?
3. Jakou formou jste si jednotlivé návyky osvojovali/ osvojujete? (sdílení, týmové
učení…)
4. Co ovlivnilo/ovlivňuje osobní vítězství kolegů a také Vaše v každodenním
pracovním působení?
5. Který návyk z osobního vítězství pokládáte za nejpodstatnější?
6. Co bylo/je přínosem po osvojení 1. návyku? „Buďte proaktivní“
7. Co bylo/je překážkou osvojení 1. návyků? „Buďte proaktivní
8. Co bylo/je přínosem po osvojení 2. návyku? „“Začínejte s myšlenkou na konec“
9. Co bylo/je překážkou osvojení 2. návyků? „Začínejte s myšlenkou na konec“
10. Co bylo/je přínosem po osvojení 3. návyku? „To nejdůležitější dávejte na první
místo“
11. Co bylo/je překážkou osvojení 3. návyků? „To nejdůležitější dávejte na první místo.“
12. Co ovlivnilo/ovlivňuje společné vítězství v každodenním pracovním působení?
13. Který návyk ze společného vítězství pokládáte za nejpodstatnější?
14. Co bylo/je přínosem po osvojení 4. návyku „Myslete způsobem výhra-výhra“?
15. Co bylo/je překážkou osvojení 4. návyků „Myslete způsobem výhra-výhra“?
16. Co bylo/je přínosem po osvojení 5. návyku „Nejprve se snažte pochopit, potom být
pochopeni“?
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17. Co bylo/je překážkou osvojení 5. návyků „Nejprve se snažte pochopit, potom být
pochopeni.“?
18. Co bylo/je přínosem po osvojení 6. návyku „Vytvářejte synergii“?
19. Co bylo/je překážkou osvojení 6. návyků „Vytvářejte synergii“?
20. A co poslední 7. návyk „Ostřete pilu“? V čem byl a je nápomocný?
21. Jak Vaše škole funguje nyní po osvojení si konceptu 7 návyků? V čem spatřujete
nevýznamnější změny?
22. Přineslo osvojení si leadershipu pozitiva nebo konkrétní výsledky v profesním
rozvoji pedagogů?
23. Jak byste shrnul/shrnula průběh procesu změny Vaší školy?
24. Sbíráte pravidelnou zpětnou vazbu?
25. Jste spíše lídr nebo manažer?
26. Vyjádřete, prosím, jednou větou, co byste doporučil ostatním lídrům školy, kteří o
tomto programu „I ve mně je lídr“ přemýšlí?
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Příloha 1B - Dotazník výzkumného šetření
Identifikace respondenta – délka praxe a typ školy, věk, pohlaví
1. Co Vaši školu trápilo, než jste vstoupili do programu „I ve mně je lídr“?
STÁLE

VELMI

ČASTO

OBČAS

NIKDY

ČASTO

KULTURA ŠKOLY
HODNOTY A POSTOJE
ŠKOLY
ŠKOLNÍ DOCHÁZKA
ŠKOLNÍ VÝSLEDKY
PŘÍSTUP PEDAGOGŮ
VÝUKA
SPOLUPRÁCE
PEDAGOGŮ
SPOLUPRÁCE ŽÁKŮ
KOMUNIKACE
S RODIČI
VZTAH ŽÁK-UČITELRODIČ
VZTAH UČITELÉVEDENÍ ŠKOLY
PLNĚNÍ PLÁNŮ
DLOUHODOBÉ
VÝSLEDKY/systémové
myšlení
SPOKOJENOST SE
ŠKOLOU (PATNEŘI
ŠKOLY, RODIČE,
ZŘIZOVATEL)
JINÉ – doplňte
2. Který návyk z osobního vítězství pokládáte za nejpodstatnější? Hodnoťte na škále 7
= nejvíce podstatný, 1 = nejméně podstatný
1. návyk

7

6 5

4

6

2

1

2. návyk

7

6 5

4

6

2

1

3. návyk

7

6 5

4

6

2

1

7. návyk

7

6 5

4

6

2

1
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3. Který návyk z osobního vítězství měl/má nejvíce pozitivní vliv v procesu změny?
Hodnoťte na škále 7 = největší vliv, 1 = nejmenší vliv
1. návyk

7

6 5

4

6

2

1

2. návyk

7

6 5

4

6

2

1

3. návyk

7

6 5

4

6

2

1

7. návyk

7

6 5

4

6

2

1

4. Který návyk ze společného vítězství pokládáte za nejpodstatnější? Hodnoťte na škále
7 = nejvíce podstatný, 1 = nejméně podstatný
4. návyk

7

6 5

4

6

2

1

5. návyk

7

6 5

4

6

2

1

6. návyk

7

6 5

4

6

2

1

7. návyk

7

6 5

4

6

2

1

5. Který návyk ze společného vítězství měl/má nejvíce pozitivní vliv v procesu změny?
Hodnoťte na škále 7 = největší vliv, 1= nejmenší vliv
4. návyk

7

6 5

4 6

2

1

5. návyk

7

6 5

4 6

2

1

6. návyk

7

6 5

4 6

2

1

7. návyk

7

6 5

4 6

2

1

6. Jak Vaše škola - konkrétně uvedené oblasti fungují nyní po osvojení si konceptu 7
návyků? Ohodnoťte aktuální stav hlavních oblastí na škále 7= nejvýraznější změna
k lepšímu, 1=beze změny od původního stavu, N= nelze hodnotit
KULTURA ŠKOLY
HODNOTY A
POSTOJE ŠKOLY
ŠKOLNÍ DOCHÁZKA
ŠKOLNÍ VÝSLEDKY
PŘÍSTUP
PEDAGOGŮ
VÝUKA
SPOLUPRÁCE
PEDAGOGŮ
SPOLUPRÁCE ŽÁKŮ
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7
7

6
6

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

N
N

7
7
7

6
6
6

5
5
5

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1
1
1

N
N
N

7
7

6
6

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

N
N

7

6

5

4

3

2

1

N

KOMUNIKACE
S RODIČI
VZTAHY ŽÁKUČITEL-RODIČ
VZTAHY UČITELÉVEDENÍ ŠKOLY
PLNĚNÍ PLÁNŮ
DLOUHODOBÉ
VÝSLEDKY
SPOKOJENOST SE
ŠKOLOU (PATNEŘI
ŠKOLY, RODIČE,
ZŘIZOVATEL)
JINÉ – doplňte…..
7.

7

6

5

4

3

2

1

N

7

6

5

4

3

2

1

N

7

6

5

4

3

2

1

N

7
7

6
6

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

N
N

7

6

5

4

3

2

1

N

7

6

5

4

3

2

1

N

Zaznamenejte, prosím, pod číselnou legendou ty návyky, které byli nejvíce
prospěšné pozitivní změně v uvedených oblastech.
1 – Návyk Buďte proaktivní
2 – Návyk Začínejte s myšlenkou na konec
3 – Návyk To nejdůležitější dávejte na první místo
4 – Návyk Myslete způsobem výhra-výhra
5 – Návyk Nejdříve se snažte pochopit potom být pochopeni
6 – Návyk Vytvářejte synergii
7 – Návyk Ostřete pilu

KULTURA ŠKOLY
HODNOTY A POSTOJE
ŠKOLY
ŠKOLNÍ DOCHÁZKA
ŠKOLNÍ VÝSLEDKY
PŘÍSTUP PEDAGOGŮ
VÝUKA
SPOLUPRÁCE
PEDAGOGŮ
SPOLUPRÁCE ŽÁKŮ
KOMUNIKACE
S RODIČI
VZTAHY ŽÁK-UČITELRODIČ
VZTAHY UČITELÉVEDENÍ ŠKOLY
PLNĚNÍ PLÁNŮ
DLOUHODOBÉ
VÝSLEDKY
SPOKOJENOST SE
ŠKOLOU (PATNEŘI

104

ŠKOLY, RODIČE,
ZŘIZOVATEL)
JINÉ – doplňte
8. Přineslo osvojení si leadershipu pozitiva nebo konkrétní výsledky v profesním
rozvoji pedagogů?
URČITĚ
ANO

SPÍŠE ANO

SPÍŠE NE

URČITĚ NE

NEPOZORUJI
VZÁJEMNÝ
VLIV
V případě že ano, vypište ta nejdůležitější z podhledu školy i pedagoga:
Můžete popsat, v čem spočívá zásadní rozdíl v této oblasti před a po programu „I ve
mně je lídr“?
9. Jak byste shrnul/shrnula průběh procesu změny Vaší školy?
10. Vyjádřete, prosím, jednou větou, co byste doporučil/ doporučila lídrům dalších škol,
kteří o tomto programu „I ve mně je lídr“ přemýšlí?
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Příloha 2 Identifikace a přepis rozhovoru RESPONDENT A
Raspondent A – ZUŠ – ředitelka s praxí 6 let, do této školy docházela sama jako žák, poté,
zde učila
1. Jak dlouho je již Vaše škola v programu „I ve mně je lídr.“? 1 rokem.
Jak dlouho se o tento program (potažmo o leadership) zajímáte Vy, lídr školy?
O leadership se zajímám díky studiu nejprve školského managementu a nyní
managementu vzdělávání. Leadership mne nadchnul. O program „I ve mně je lídr“
jsem se zajímala tak zhruba rok předem. Objevila jsem na webových stránkách
nabídku FranklinCovey pro školy a nejprve jsem to konzultovala se svým zástupcem,
zvažovali jsme to.. Poté jsem se rozhodla pozvat O.B. k nám do školy, aby nám
program představil. Nebylo to šťastné, nebyl dostatek času, ani vlastně nebyli všichni
členové pedagogického sboru. Cítila jsem velké nepřijetí. Proto jsem to na rok
odsunula a o programu jsem se snažila s lidmi mluvit. Nakoupili jsme knihy
s tématikou 7 návyků a s jednou kolegyní jsme vyjely na otevřený seminář. Učitelé
měli možnost se mnou diskutovat o tom, co to je. Poté jsem se s příchodem šablon
pro ZUŠ, protože ten program není pro školu levnou záležitostí, rozhodla, že do toho
půjdeme. Rozhodla jsem se samozřejmě na základě toho, že kolegové, to přijali.
S každým jsem si o tom v rámci osobních rozhovorů promluvila a nikdo program
neodmítl. Upřímně šablony trochu pomohly. Můj tým měl pocit, že by tímto
programem škola vyhazovala peníze. Rozhodla bych pro program i bez šablon,
protože jsme o něm přesvědčená, ale… s šablonami je cesta o něco snazší.
2. Důvodem pro realizaci programu byla tedy inspirace? No spíše než inspirace, tak
důvěra v sílu leadershipu a jeho uplatnění v budoucnosti. Chtěla jsem dát učitelům
a našim žákům skvělý nástroj k jejich rozvoji. A také jsem chtěla povýšit naše
umělecké vzdělávání, dopřát mu nadstavbu. Naše město je aktivní, laskavé a
otevřené, program „I ve mně je lídr“ byl pro školu logickým krokem.
3. Jakou formou jste si jednotlivé návyky osvojovali? Měli jsme úvodní dva
dvoudenní semináře, na kterých jsme všichni získali materiály – manuál, opakovací
karty a osobní závazek k cestě leadershipu. Osvojení je na každém samostatně,
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snažíme se vzájemně podporovat, hlavně v majáku v týmu, který vznikl po úvodním
semináři a tvoří tento program. Hodně nám v osvojování si pomohla příprava
seznamovací akce 7 návyků pro žáky. Vymysleli jsme v rámci majáku nově
pojmenovaný koncept. Nepoužíváme návyky, ale rady. Učitelům ale i některým
rodičům samozřejmě nejsou příjemné americké názvy. Hodně z nich se obávalo, že
bude děti manipulovat… víte je to tenký led. Ale vždy jsem všechny ujistila, že nikdy
nehodlám tento nástroj zneužít a používat ho negativně, že jednoduše nikomu
„vymývat hlavy“ nebudeme. Této nedůvěře v řadách učitelů hodně pomohlo aktivní
tvoření vlastního pojmenování.
Jakou formou udržujete na škole 7 návyků? Zajímají mne konkrétně učitelé.
Vytvořili jsme 7 rad spokojeného a úspěšného žáka, máme je zobrazené ve škole.
S majákem se scházíme tak 1x v měsíci s přípravou programu to bylo více, teď je to
méně. Máme ještě koučovací setkání s O.B. Členové majáku vědí, že mají seznamovat
ostatní kolegy, kteří nejsou v tomto týmu. Tým vznikl tak, že jsem oslovila vybrané
kolegy, o kterých jsme velmi s mým zástupcem uvažovali. Samozřejmě jsem
respektovala, pokud někdo s oslovených do týmu nechtěl. Řekla bych, že návyky
neudržujeme, spíše si je stále osvojujeme, jsme teprve na začátku…
4. Co si myslíte, že ovlivňuje osobní vítězství v každodenním pracovním působení?
Podporující atmosféra, otevřené možnosti a odvaha. Snažím se s kolegy mluvit a
podporovat je, stále hledám cesty, jak se k nim, co nejvíce přiblížit a podpořit je
v jejich cílech a snažení. Netlačím je do ničeho zásadního, co sami nechtějí.
5. Který návyk z osobního vítězství pokládáte za nejpodstatnější? Nejde vybrat,
celé kontinuum je provázané, ale u nás ve škole to je jistě jasná myšlenka na konec
a plánování jejího dosažení.
6. Co ovlivnilo/ovlivňuje společné vítězství v každodenním pracovním působení?
Tak určitě vztahy a řekla bych, že profesionální kolegialita a respekt. Je to o tom
naslouchání si, dohodách stylu výhra-výhra a synergii. Nelpění na svých nápadech
a svých myšlenkách, ale dospět k jejich posunutí. Je to o odvaze nebát se otevřít svou
mysl druhým. Tyto profesní vztahy jsou zásadní, samozřejmě je ovlivňují i ty vztahy
přátelské, ale myslím, že jako dospělí lidé zvládneme realizovat společná vítězství i
bez přátelských vazeb. Je to těžké, zdravé přátelství tomu samozřejmě přispívá.
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V tomto ohledu, zdravých vztahů na pracovišti je důležité, aby si ředitel uvědomil, že
on je ten hlídač hodnot, on musí střežit, co podporuje společné vítězství a eliminovat
to, co ho nabourává. A hlavně ze zkušeností vím, že lidé to očekávají, lidé to chtějí.
Mnohdy si to sami mezi sebou neřeknou, nemají problém s kolegou, který bortí
hodnoty, ale očekávají, že pořádek zjedná právě ředitel.
7. Který návyk ze společného vítězství pokládáte za nejpodstatnější? Určitě výhravýhra, i když je to těžké někdy najít výhry pro obě strany a poté snaha o pochopení
druhých teprve poté o to své. Toho bych řekla, že není jen ve škole nedostatek, ale i
ve společnosti, mnohdy mám pocit, že sami sobě nerozumí ani někteří lidé a v tom si
vždy vzpomenu na kontinuum a uvědomím si, že je zcela běžné, že jsou lidé
v závislosti, nezávislosti nebo ve vzájemnosti naprosto různě.
8. Myslíte si, že můžete říci, co je přínosem a překážkou těch jednotlivých návyků?
Přínosem je jistě samotný nástroj sebeuvědomění a spousta návodů a pomůcek, jak
na sobě pracovat. Po mě osobně mělo největší přínos pochopení a změna
paradigmat. Trpěla jsem, jako asi každý druhý, silným paradigmatem, že každý, ale
opravdu každý to má jako já… pramenili z toho chyby jako, že jsem dost jasně
nepředávala úkoly, protože jsem si myslela, že on to přece ví, nebo, že jednoduše na
to máme se všemi kolegy podobný pohled… Přínosem pro školu bylo společné
pojmenování a společné vyjasnění všeho, co chceme, aby naši žáci díky 7 návykům
získali. Přínosem je tedy potvrzené sdílení hodnot a efektivních vzorců chování a
jednání..
A byla nějaká překážka, když jste si ty návyky osvojovali? Ano, ty americké
názvy, nedůvěra a strach z toho, že po zavedení programu bude vedení chtít vidět
diáře učitelů a budou kontrolovat jejich chování… trochu to možná přeháním, ale
demonstruji spíše ten pocit, který zprvu program vyvolal, že je manipulativním
nástrojem, zasahujícím do soukromí. A ještě nedůvěra, že je to to ono, co umělecké
vzdělávání potřebuje, že se nás to přece netýká, vždyť je to pro základky, my na to
nemáme čas a děti tak často nevídáme. Slovník jsme vyřešili přejmenování a
nedůvěra se postupně vytrácí, díky přístupu vedení a majáku k programu.
9. A co poslední 7. návyk „Ostřete pilu“? Ten mají mnozí učitelé a i žáci nejraději.
Mne ale uvedl k uvědomění si, že jako ředitelka musím dát lidem prostor, aby se
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mohli postarat o sebe v oněch čtyřech dimenzích. Došlo mi, že pokud to jen trochu
jde, měla by škola o své zaměstnance pečovat – individuální přístup, vybavení,
společná setkání a společný čas, zábava, oslava atd. … Lidé se chtějí bavit v práci,
ne tedy nějak závratný čas, což chápu, všichni máme rodiny a jiné povinnosti a
v případě umělců ještě i jiná zaměstnání jako kapely, filharmonie a tak. Ale alespoň
trochu toho neformálního času mít pro sebe společně je důležité.
10. Kdybyste měla shrnout Vaší roční cestu s kulturou leadershipu, v čem vidíte
rozdíl od startu do toho místa, kde jste teď? Hmmm (směje se) udělali jsme
v podstatě jeden krok, nespatřuji závratné změny. Jako zásadní ale cítím to
uvědomění si. Jsme ve fázi, kdy si uvědomujeme a víme, co je důležité, jak bychom to
měli efektivně dělat… V rámci příprav akce pro děti „Seznámení se 7 radami“ jsem
již na majáku spatřovala malé změny, lidé se více rozmlouvají, přijde mi, že více
spolupracujeme. Velkým přínosem bylo to seznamovací odpoledne, kdy jsme si 7 rad
doslova užili s žáky. Bylo to skvělé, žáky to bavilo, všechny věkové kategorie s námi
aktivně to odpoledne spolupracovali a zpětně přichází sem tam nějaká chvála od
rodičů. Nasmáli jsme se i my sami učitelé mezi sebou, poznali jsme se z jiného úhlu.
Řekla bych, že jsme na dobré cestě, dobrým směrem a těšíme se, co bude dál.
11. Přineslo osvojení si leadershipu pozitiva nebo konkrétní výsledky v profesním
rozvoji pedagogů? Jedno pozitivum přinesla samotná forma úvodních seminářů a
to společný, společně zažitý seminář osobního rozvoje, kdy jsme mohli spolupracovat
v jednotlivých skupinkách a společně se poznávat. Jsem velký fanda dalšího
vzdělávání a inspirování se, ale toho smysluplného, takže bych řekla, že na naší škole
se učitelé vždy vzdělávali, měli otevřené možnosti. Takže řekla bych, že přínos
v profesním rozvoji je vzájemné sdílení pedagogů mezi sebou, vzájemný dialog, na
který dříve nezbývalo tolik času, a nebo byl pouze takovým tím klasickým stěžováním
si.
Změnila se třeba aktivita ve vyhledávání si dalšího vzdělávání, četnost nebo
formy tohoto vzdělávání? Zatím to nesleduji, aktivní učitelé jezdí na jimi zvolené
semináře, tak jako dřív. Ostatní si vyhledají to minimum, co je pro ně důležité. Naší
prioritou v oblasti DVPP byl pro tento rok program „I ve mně je lídr“ a s ním
související semináře.
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12. Sbíráte pravidelně zpětnou vazbu, abyste mohla reflektovat požadavky žáků,
učitelů a veřejnosti? No upřímně sbírám i nesbírám. Mám za sebou několika
etapovou autoevaluaci, kdy jsme rozdávali dotazníky žákům, rodičům a sledovali
jejich spokojenost se školou a nové nápady. Poté následovali učitelé. Takto řízeně
však v tomto školním roce nejedeme. Zpětnou vazbu samozřejmě pravidelně sbírám
od učitelů formou vzájemných motivačních rozhovorů, které dělám vždy 2x do roka
na začátku a na konci. Pro rodiče jsem otevřela pondělní odpoledne, kdy je pro ně
ředitelna otevřená a mohou s čímkoli přijít. Zatím zájem nebyl vůbec. Soudím i podle
toho, že jsme menší město a většinou se k nám donese nějaký negativní názor, že jsou
rodiče spíše spokojeni než nespokojeni. V příštím roce rozhodně budeme sledovat,
kam jsme se v programu posunuli, nyní jsme stále na začátku. Připravujeme na příští
rok založení žákovského majáku, tak věřím, že i to nám poskytne zpětnou vazbu.
13. Jaký vzkaz byste zanechala ostatním lídrům škol, kteří o tomto programu „I ve
mně je lídr“ přemýšlí? Rozhodně se běžte do škol, které mají tento program
zavedený podívat a co nejvíce se informujte, pokud se přímo o leadership nezajímáte.
Dobře si to načasujte a jděte do toho, ale buďte trpěliví a nezapomeňte, že změna
začíná u nás samotných.
14. Zeptám se tedy na klíčová slova, která podle Vás nejvíce resonují s konceptem
7 návyků nebo s programem „I ve mně je lídr“. Co Vás napadne, když se řekne
leadership ve škole? Důvěra i sebedůvěra, odvaha a ohleduplnost.
15. Poslední dotaz, jste víc lídr nebo manažer? Jak to cítíte, jako se vidíte? Jé to
nevím, myslím si, že zvládám manažerské činnosti vcelku dobře a snažím se pečovat
i o svou lídrovskou roli. Věřím, že s přibývajícími zkušenostmi se ze mě bude stávat
čím dál tím lepší a opravdovější lídr. Chce to čas. Leadership vyžaduje čas, čas
s lidmi.
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Příloha 3 Identifikace a přepis rozhovoru RESPONDENT B
Respondent B soukromá škola - GYMNÁZIUM A ZŠ – ředitelka s praxí 20 let – předtím
3 roky učila na gymnáziu, 2 roky na ZŠ a 2 roky na ZUŠ
1. Jak dlouho je již Vaše škola v programu „I ve mně je lídr.“? 2 roky
Jak dlouho se o tento program (potažmo o leadership) zajímáte Vy, lídr školy?
Asi, asi dva roky předtím, než jsme začali všichni, protože jsem zažila projektového
manažera FranklinCovey na konferenci asociací základních škol s prezentací, protože
jsem taková nedůvěřivá vůči programům, tak jsem se se svými dvěma kolegy zúčastnila
otevřeného semináře, tehdy ještě ne pro učitele, ale normálně pro všechny manažery.
Dva kolegy jsem vzala proto, aby ten pohled byl nějak vyvážený a až když oni řekli jo,
to je něco co nás obohatilo a co by mohlo fungovat i ve škole, tak jsme do toho vstoupili
jako škola. Tím, že mám dvě školy- mám gymnázium a základní školu, tak tam máme
časovou prodlevu mezi tím a nejdřív byli proškoleni všichni učitelé z gymnázia – ti to
vzali jako, že je to bezvadná věc, ale vlastně rok nám trvalo než jsme si víc zmobilizovali
síly tak, abychom začali fungovat víc efektivně jako maják a abychom se snažili to začít
prosazovat do školy s tím že chceme hlavně vytvořit to klima v té škole takové, kde bude
7 návyků fungovat a existovat, protože si myslím, že to nám pak pomůže ke všemu
ostatnímu.
2. Co Vaši školu trápilo, než jste vstoupili do programu „I ve mně je lídr“?
a To bylo tedy důvodem pro realizaci programu? Nemám pocit, že bychom měli
nějaké trápení nebo problém, spíš jsme škola, která pořád hledá nějaké výzvy. Jakože
nechceme, že když něco splníme (měli jsme zavádění iPadů do výuky nebo změnu
v něčem, že se kousek posuneme a máme na základní škole program Začít spolu a já
jsem hledala něco, co by vlastně ty obě školy zaštítilo, sjednotilo, co bychom, na čem
bychom se shodli. Program 7 návyků mi přišel jako dělaný, protože když srovnáte 7
návyků a Začít spolu tak ty kroky jsou tam. Vzhledem k tomu, že Začít spolu si
vyzobávalo z těch filozofií výukových jako to nejlepší, tak samozřejmě, že ty prvky těch
7 návyků jsou i v programu Začít spolu, takže to nebylo nic, kde bychom byli v něčem
v konfliktu, ale hezky se nám to celý zcelí.
3. Jakou formou jste si jednotlivé návyky osvojovali/ osvojujete? (sdílení, týmové
učení…) Teď úplně nerozumím, na co se mně ptáte? Ptám se na to, jakou formou jste
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se seznámili se 7 návyky a poté jakou formou jste s nimi pracovali ve škole, nejprve se
ptám na učitele… ehm, jasně. My jsme prošli tím 4denním seminářem (tzn. dva a dva
dny) a no … a vlastně teď se snažíme najít systém, jakým to dostaneme jako do školy,
protože nejsem nátlakový typ, to znamená chci, aby tomu ty lidi věřili a aby si oni sami
rozhodovali jakým způsobem to budeme dělat, tak jsem musela akceptovat to, že
neudělám nějakou týdenní nalívárnu celoškolní pro děti na 7 návyků, ale že jim je
představíme – měli jeden projektový den na to seznámení s tím, že i plnili napříč školou
různé úkoly v různých skupinách, abychom jim ukázali, že vlastně pakliže půjdeme po
těch 7 návycích, že možná jim to příště půjde lépe a spíše se snažíme jednotlivými
aktivitami, jednotlivými projekty, jednotlivými akcemi je vést k tomu, že si na ty věci
přijdou sami, že je budou objevovat. To jsme zkoušeli půl roku, udělali jsme v něčem
obrovský jako pokrok, určitě ano, ale pořád nám to přišlo málo a třeba systém
třídnických hodin, který jsme měli vymyšlený, že pojedeme v tandemu a že bude víc jako
zaměřený na 7 návyků, tak se nám zhroutil jenom proto, že se ty třídnické hodiny nedaly
dát do rozvrhu tak, jak my jsme si představovali. Nebo nedalo se navýšit vyučování díky
těm třídnickým hodinám. Takže jsme hledali po půl roce systém vlastně co s tím udělat,
abychom během toho roku opravdu skončili tím, že všichni mají 7 návyků. Ještě jsem
zapomněla, že ještě jsme v mezičase, vlastně na jaře loňského roku proškolili studentský
parlament, tzn. dva zástupce z každé třídy, kteří jsou teď vlastně nositeli těch myšlenek
a pomocníky těch třídních i ostatních učitelů. I na nich jsme zkoušeli, jako jestli je to
baví, jestli je to něco, co je, může nějak obohatit. Bylo hrozně fajn vidět, jak od primána
do oktavána k tomu přistupují svými možnostmi a svým tím a všichni s nadšením a
nikoho to vlastně neotrávilo. No a pro to druhé pololetí jsme zvolili model, že dobře to
co nás blokuje tak je čas nebo nedostatek místa proto to udělat, tak jsme řekli, že tomu
obětujeme čas, že nám to za to stojí a v každém měsíci teď únor, březen, duben, květen
máme jeden projektový den, který mají třídy s třídním plus s tím tandemovým
vyučujícím, který bude zaměřen na 7 návyků. Protože ty třídy… někdo už je třeba u
třetího návyku, kam se dostali během třídnických hodin, hodně jsou do toho ponořeni
jazykáři, třeba angličtináři, kteří hodně pracují s pracovními listy, které si vyrábějí sami
a pomoci různých videí je objevují vlastně ty návyky a tak. Tak abychom to sjednotili,
tak každý třídní má teď ten den a prostor, kde může to být projekt, může to být workshop,
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je to úplně na nich, jakou cestu si zvolí a vyberou taky různě těm věkovým kategoriím,
no a vlastně výsledek by byl, že v červnu bychom chtěli, aby ty děti si sami prezentovali,
co jsou, co pro ně je 7 návyků.
A když se ještě zaměřím na učitele, tak to osvojování si a udržování se v životě 7
návyků mají skrze učitelský tandem a v rámci majáku- širšího učitelského týmu?
Ano a samozřejmě, že počítáme s tím, že jako průběžně máme setkání. Není to jenom
v rámci majáku, ale v rámci celého toho týmu pedagogického. S O. B., který vlastně
přednáší znovu ten refresh do toho a ty jednotlivé kroky, které na to potom navazují.
Kde právě dneska jsme se dívali do těch knížek, že 7 návyků je vlastně jedna věc a poté
ty 4 disciplíny je další věc, která na to navazuje a ty WIGy jsou strašně důležité, protože
to jak se naučíme my sami jako učitelé, nebo my sami jako děti dávat svoje vlastní cíle,
tím se vlastně můžeme potom dále posouvat.
4. Co ovlivnilo/ovlivňuje osobní vítězství kolegů a také Vaše v každodenním
pracovním působení? Co si myslíte? No když si vezmete tu strukturu těch 7 návyků a
i vlastně tu celistvou osobnost – čtyři dimenze člověka, tak tam je fakt jako zásadní věc,
že učitel bude spokojený, když bude vnímat, že ta organizace mu nabízí uplatnění všech
těch čtyř jeho dimenzí. Že to není, že chodí do práce „za čárku“, že to je něco, kde je
mu dobře. Kde se rád potkává s lidmi, kde má další možnosti rozvoje a svého uplatnění
volného času a uplatnění svého talentu. To, v čem je dobrý nebo vyniká, tak může
uplatnit tam a může to nabídnout ostatním. My sami říkáme, že chceme, aby nám bylo
ve škole dobře, abychom tam chodili rádi my, jako učitelé stejně jako děti. A tohle dělá
spoustu věcí. Máme školní kapelu kantorskou, jezdíme společně na výlety, slavíme
společně narozeniny. Je to atmosféra vlastně jedný, velký rodiny, která se popere potom
daleko líp i s problémy, které přijdou. A to si myslím, že je zásadní – atmosféra, která
v té škole je. A když je tam dobrá atmosféra, když oni vědí teda, že jsou uplatnitelní, že
mají s kým spolupracovat, že se na toho druhého mohou spolehnout, že je ta spolupráce
baví, tak to je to osobní vítězství. Vlastně my fakt vůbec nejedem, že já něco vymyslím a
je to ta cesta. Pořád jsou to ty jednotlivé týmy, které vlastně do toho přináší…
přírodovědci vymyslí skvělou věc – například „HUGO VĚDOMED“ – takovou
zábavnou věc pro děti, naši dějepisáři skvěle namotivovali děti a ty teď sami dělaly
projektový den „Osmičková výročí“ jako pro mladší. Oni sami si k tomu zvolili metody
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a formy, které je baví, to znamená, o to větší zážitek měli ti mladší z toho dne. A to je
něco co, když si rozdělí ten tým mezi sebe, každý má něco a jeden na druhého se může
spolehnout, tak je to super.
5. Který návyk z osobního vítězství pokládáte za nejpodstatnější? Nebo také,
kterému jste věnovali nejvíce času? Ehm… to jsou ty první tři, nevím, kterému věnovat
více času, je to různě.. Můžu říct, co u nás bylo zlomové, u čeho jsme dělali ty „aha
věci“. Jednak když jsme začali používat proaktivní jazyk, jednak když jsme zjistili, co to
jsou paradigmata, předsudky a ten způsob nahlížení na ty věci. Když člověk změní
paradigma, tak jako jak obrovsky se posune. Tu možnost volby, že je přeci jenom na
nás, jak k tomu přistupujeme. No a potom samozřejmě, když jsme se dostávali
k nejdůležitějším věcem nebo k velkým kamenům a k tomu si vlastně začít umět plánovat
čas a jestli si vybavíte ty čtyři kvadranty (naléhavé nedůležité, naléhavé důležité,
nenaléhavé důležité, nenaléhavé nedůležité) jako když jsme si o tom ze začátku povídali
a já jsem vlastně říkala příklad z ředitelny, že někdy mám pocit, že můj den sestává
jenom ze samých „jenom“ – jak někdo zaťuká a řekne: „já bych chtěl jenom…“ A že
když se naučíme plánovat si ten čas, stejně tak jako říct ne, nezlob se, teď na to nemám
čas a prostor, dělám něco jinýho, přijď za dvě hodiny a mít šanci to, co teď dělám
dotáhnout do konce. Tak když se to takhle naučí dělat všichni, tak já teď zažívám takové
dny ve škole, že najednou nemám co dělat, protože jsem si ty věci lépe zorganizovala.
Naučila jsem se přerozdělovat ty věci, že nemusím všechno dělat já, že mám lidi, na
který se můžu spolehnout. Nemusím vyplňovat každou tabulku, mám tam lidi, který to
udělají stejně dobře jako já.
Nechci Vás tlačit do toho definitivního rozhodnutí, ale kdybyste přeci jen měla
uvést jeden jediný návyk? Je to jako celek, navazuje na to sebe hrozně logicky. Okruh
vlivu jsem zapomněla říct, který je pro nás hrozně důležitý. Uvědomit si, že co nemůžu
ovlivnit, mne netrápí, tak ono je to i ve vztahu k rodičům. Vy to musíte znát z hudebky,
je třeba ambiciózní rodič, který je přesvědčený o tom, že jeho dítě prostě bude hrát na
ty housle, ale to dítě má talent na fotbal. Vůbec nechce hrát na housle. Na mě je, abych
to trpělivě vysvětlovala tomu rodiči a pokud je neústupný, tak je to něco, co nemohu
ovlivnit a tím pádem to přestávám řešit.
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6. Před námi je sada otázek na přínosy a překážky jednotlivých návyků z osobního
vítězství.
Co bylo/je přínosem po osvojení 1. návyku? „Buďte proaktivní“
Co bylo/je překážkou osvojení 1. návyků? „Buďte proaktivní
Co bylo/je přínosem po osvojení 2. návyku? „“Začínejte s myšlenkou na konec“
Co bylo/je překážkou osvojení 2. návyků? „Začínejte s myšlenkou na konec“
Co bylo/je přínosem po osvojení 3. návyku? „To nejdůležitější dávejte na první
místo“
Co bylo/je překážkou osvojení 3. návyků? „To nejdůležitější dávejte na první
místo.“ Ono se to takhle, ale jednotlivě po návyku nedá říci.
Pojmeme to tedy jako celek, který mezi sebou souvisí. Dá se říci, co bylo největším
přínosem a co bylo naopak překážkou (s čím se třeba tým déle pral, co potřebovalo
více času), jde to nějak popsat za tuto oblast návyků, které vedou k osobní
nezávislosti? Já myslím, že nejde. Že ehm… Když si vzpomenut na to, když jsme
procházeli jako tým tím čtyřdenním cyklem, nemám pocit, že bychom narazili na něco,
co nějak dřelo nebo co by tam bylo nelogický, nebo čemu bychom nerozuměli. Návyky
jsme přijali a nenarazili jsme na problém. Možná že jako někdy na to na co jsme narazili,
když jsme se pokoušeli potom o to zavádění, tak byl třeba jazyk, který ale dětem vůbec
nevadí. To jak jsou definovány jednotlivé návyky. Mě to třeba nikdy nepřišlo, ale byla
část učitelů, která s tím jazykem měla problém. Měla problém potom v tom, když viděli
ty záběry z těch amerických škol, jako kde ta samozřejmě, to nasazení je jako trochu
jinak, měli pocit, jako když jsme kdysi ještě zažívali to deklamování něčeho, čemu já
nevěřím. Ale já si myslím, že to je ten náš pocit, ty ostny, který nám vyskakujou, když
máme pocit, že někdo po nás chce něco, čemu nevěříme, ale jinak si nemyslim, že
bychom narazili na něco, co by byla překážka. A nedá se ani říct, že můžete něco z toho
vyndat, protože bez uvědomění toho celku a toho jak to na sebe navazuje, jenom ty dílčí
věci nemůžou sami o sobě fungovat.
Jak jste se přenesli s některými členy týmu přes obavu z toho jazyka? Pracovali
jste tedy nějak s tím jazykem 7 návyků? Já jsem říkala fajn dobře, tak to pojďte
vymyslet jinak. A když to začali vymýšlet jinak, tak zjistili, že ten jazyk původní je vlastně
nejjednodušší.
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Ale už o přijetí bylo, protože si prošli tím procesem? Jo, jo, ale měli šanci vymyslet
to.
7. Co ovlivnilo/ovlivňuje společné vítězství v každodenním pracovním působení?
No, že tam je fajn atmosféra, že tam lidi chodí rádi, že ehm… nemají to tak, že doučí ve
dvě, sklapnou kufry a jdou domů. Jsou zvyklí se tam připravovat a je pro ně příjemnější
udělat si tu přípravu ve škole a popovídat si ještě s ostatníma, společně jít na oběd.
8. Který návyk ze společného vítězství pokládáte za nejpodstatnější? Já to zase řeknu
od sebe. Já když jsem prošla 7 návyky a musela jsem si udělat tu „360“ (hodnocení
360°), to znamená to sebehodnocení a hodnocení, které mi dělali i kolegové moji na mě,
tak já jsem nejhorší výsledek měla přijímání odlišnosti. Což asi má většina z nás a
vnímáme to jako logicky, že vlastně se obklopujeme lidmi stejné krevní skupiny, nebo
kteří jsou nám blízcí, nebo jsou na stejné vlně s námi a tak. Když jsem procházela 7
návyky, tak jsem se dostala na hranici, kde už nemůžeme jít dál, protože není žádný nový
nápad a ten nový nápad může přijít od těch odlišností. A tohleto uvědomění, že když ty
odlišnosti nebudu odmítat a dokážu přijmout i kolegyni, kterou jinak moc nemusím a že
i ona může přijít najednou s úžasným nápadem, který nás všechny posune, bylo docela
zásadní. A i ten způsob, že nejdříve se snažte pochopit a potom být pochopen, že někdy
my ředitelé máme takovou ambici, že vlastně jim to všechno řekneme, řekneme jim, já
to vidím takhle a takhle to teď budou vidět všichni ostatní, tak nemusí zafungovat. Že
když si poslechnu ty názory ostatních a i tak my se snažíme jako týmově vést tu školu, že
nám záleží na tom, co vymyslíme společně a posloucháme se opravdu a hledáme v tom
třeba hrozby, které jako ty nápady nám mohou přinést, a nebo ta realizace, tak to má
větší hodnotu, než kdybych s něčím já přistoupila direktivně. Tyhlety dvě věci – přijímání
odlišností a poslouchat se.
9. Před námi je opět sada otázek na přínosy a překážky návyků ze společného
vítězství.
Co bylo/je přínosem po osvojení 4. návyku „Myslete způsobem výhra-výhra“?
Co bylo/je překážkou osvojení 4. návyků „Myslete způsobem výhra-výhra“?
Co bylo/je přínosem po osvojení 5. návyku „Nejprve se snažte pochopit, potom být
pochopeni“?
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Co bylo/je překážkou osvojení 5. návyků „Nejprve se snažte pochopit, potom být
pochopeni.“?
Co bylo/je přínosem po osvojení 6. návyku „Vytvářejte synergii“?
Co bylo/je překážkou osvojení 6. návyků „Vytvářejte synergii“? Opět to nejsem
schopna takhle po jednotlivém návyku popsat.
Pojmeme to tedy opět jako celek, který mezi sebou souvisí. Dá se říci, co bylo
největším přínosem a co bylo naopak překážkou (s čím se třeba tým déle pral, co
potřebovalo více času), jde to nějak popsat za tuto oblast návyků, které vedou ke
vzájemnosti? No to je tak… přínos bude, když si to všechno uvědomíme. I to co já jsem
u sebe podle té „360“ (hodnocení 360°) objevila, překážka bude, když to bude něco,
přes co nejsme schopni přejít. To znamená, pokud nejsem schopna se smířit s tím, že
dobré nápady může mít i ten člověk, který z mého hlediska je pro mne nepřijatelný.
Dojdu na hranici, ze které nemůžu postupovat výš. Když budu mít pocit, že sama musím
rozhodovat ehm… myslete způsobem výhra-výhra a hledání ještě lepších řešení, že
pokud to nevezmu a pokud budu v kategorii nejlepší mít vždycky jenom ten můj názor….
Nemam šanci.
Takže Váš tým se společně napojil v rámci podstaty filozofie 7 návyků a principům
leadershipu … Ano naučili se poslouchat a přijímat ty názory ostatních, jako nebát se
jich a tím pádem třeba i pro lidi, kteří dřív byli míň zapojení, tak vzniknul prostor.
Protože oni třeba mohli mít pocit, že ho předtím neměli, protože je pořád, já nevím, šest
sedm lidí, kteří pořád velmi akční a velmi aktivní a mají ty nápady, ženou to dopředu. A
mezi těma lidma, kteří jsou neprůbojní, může být stejně tak skvělá baterie nápadů,
kterou my jenom jim nedáme možnost, aby to uplatnili. Takže docela dobrý.
Takže určitě se ještě v rámci Vašeho celého týmu zlepšili vztahy a míra spolupráce
a pomoci… Určitě, určitě … ale i odpovědnost za ten výsledek. Že oni, vlastně třeba
příklad – Jak máme vždycky pololetní uzávěrku klasifikace, a protože my píšeme slovní
hodnocení, tak jsme mívali s tou uzávěrkou potíže, protože dokud tam všichni nevložili
slovní hodnocení, tak ten třídní učitel nemohl uzavřít tu třídu a udělat tu uzávěrku a
v tom případě ta třída nemohla dostat vysvědčení. To bylo něco, s čím jsme neustále
bojovali, že někdo mu do toho jako přišlo a pak onemocněl, pak mu spadl počítač…
neměl tu zodpovědnost za ten výsledek. A když najednou se zjistilo, hm my tady máme
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čtyři třídy, ty nedostanou vysvědčení, co s tím budeme dělat, tak to zapojení se a
spolupráce mezi lidmi se prostě posunulo. Je to tak poslední rok a půl, kdy klasifikace
probíhá v termínech, jako které jsou. Není tam žádná brzda. Stejně tak třeba já nevím,
ty běžný věci, který, ale když se naučíme dělat, tak nám vlastně umožní větší prostor na
tu nadstavbu, na to, co bychom chtěli dělat na víc. Když se naučím, že nemusím řešit,
jestli jsou zapsaný třídnice, že jestli všichni odevzdali „témaťáky“ (tematické plány),
protože prostě jsou, protože to všichni udělají tak, aby od toho měli pokoj, klid a můžou
udělat další věci. To jsou jednotlivosti.
10. A co poslední 7. návyk „Ostřete pilu“? Hm… (usmívá se)
V čem byl a je nápomocný? Nebo mne i zajímá, protože je to návyk již čistě osobní
povahy, tak jestli ho třeba sdílíte mezi sebou? Hm, hm… Já už jsem to vlastně říkala
na začátku, že to je to, že se snažíme ostřit pilu společně, že hledáme možnosti a aktivity,
kdy jako spolu můžeme být a jít na večeři nebo jedem na výlet. Nebo třeba jsme si udělali
i čas, že jsme třeba o Velikonocích, jsme si udělali čas a jeli na Šumavu a tak. To jsou
věci, které tomu pomáhají, ale i uvědomění vlastně toho šéfa, že pokud ten tým má dobře
fungovat, potřebují mít ty lidi prostor na to, aby si přečetli, aby si zašli zacvičit, aby
nebyli tak strašně jako zavalení, že je to na ně navaleno hodně, že ten prostor na to mít
nebudou. Protože pak fakt budou vyhořelý, neochotný, bez zájmu a nějakých ambicí a
to je špatně. To znamená, pokud se optimalizuje ten čas ve škole, takže máme rozdělený
úkoly, že každý víme, za co jsme zodpovědní a věci, za který jsme zodpovědní tak si
uděláme, tak nám zbude čas i na všechno ostatní.
11. Kdybyste měla shrnout Vaší dvouletou cestu s kulturou leadershipu, v čem vidíte
rozdíl od startu do toho místa, kde jste teď? My jsme pořád na cestě... (odmlčí se) a
ona je ještě dlouhá před námi. Ehm, takže ….
Tak zkuste popsat nějaké první znaky nebo změny, které se udály? Ehm… Já
myslím, že to co vnímám jako obrovsky pozitivní je, že snažíme jinak nahlížet na děti. Že
ehm, chceme, aby oni se cítili v té škole dobře a aby oni cítili, že my je vnímáme jako
jedinečný. Že je nebudeme vnímat jako masu, že budeme snažit vyhledávat ty silný
stránky jich samých a ty se budeme snažit vlastně posilovat. A zároveň, že jim dáme
obrovskou možnost v tom, aby oni převzali iniciativu a aby řekli, co by vlastně v té škole
chtěli mít, co jim tam chybí. Co třeba je nebaví a proč je to nebaví, jestli je to špatně
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vedenou výukou, nebo jestli je to nedostatečným materiálním vybavením. Jsou věci,
které neovlivníme, jo … máme učební osnovy, máme RVPéčka a ŠVPéčka, ale i tak si
myslím, že se dá najít spoustu věcí, které se dají ušít těm dětem na míru. A najednou oni
začali chodit s tím, že by chtěli udělat tuhle soutěž, že mají málo soutěží, jako třeba
literární a jiných uměleckých a jestli by mohli chodit sportovat a jestli by mohli mít
nějaký prostor na školním hřišti, kam by si chodili sportovat sami. A jestli můžou mít
svůj studentský klub a jestli si ho můžou sami řídit a my máme takovou, na konci roku
udělujeme cenu- výroční, jmenuje se to „BEDŘICH“ a je v různých kategoriích a oni
přišli s tím, že by mohli tu cenu udělovat oni, jako studenti učitelům. Takže to je to, že
oni najednou jsou na té jedné lodi, oni jsou tam s náma a oni s náma určujou tu plavbu.
Myslím, že pak je to pro ně daleko větší zábava. Ne všichni, ne všude, ale ty drápky už
tam jsou. Učitelé vlastně přišli na to, jak učit jinak. Najednou vlastně v tercii pilotujeme,
že budeme učit některé předměty v blokové výuce, to znamená, že oni mají třeba
například dějepis, mají ho jenom půl roku, ale mají ho čtyři hodiny týdně. To znamená,
že my splníme penzum té látky, ale splníme ho během půl roku a to proto, abychom těm
ubrali počet předmětů v tom půl roce, aby byli víc koncentrovaní na míň věcí a tím
pádem se s nimi dalo dělat víc věcí. Ať se jedná o všelijaké činnosti, projekty, o práce
které oni objevují. Když mají čtyři hodiny týdně, tak se toho dá zvládnout daleko více a
hlavně musíte popřemýšlet o způsobu té výuky, nemůžete do nich nabušit čtyři frontální
hodiny dějepisu. Takže nám se toto moc osvědčilo a hledáme další cesty kudy. Tak to je
to v čem jsme se výrazně posunuli za ty dva roky, že hledáme nový cesty.
Dalo by se tedy z Vaší zkušenosti říct, že 7 návyků nebo v obecném pohledu
principy leadershipu jsou vhodným nástrojem pro učící se organizaci, jejíž hlavní
doménou je právě osobní mistrovství jednotlivců, sdílení a týmové učení, a dialog,
který mění ten status quo a hledá nové cesty a vše se systémově zpracuje a uloží,
aby se z toho organizace poučila… Ano…Ale hlavně když si uvědomíte, že máme šanci
vlastně provádět tím leadershipem i děti a učíte tyhlety návyky vlastně jako od dětství,
to znamená, že oni když je potom budou mít zakódované, jednak si myslíme, že jim to
pomůže, v tom jejich životě a to budou ti, kteří se o nás budou starat, tak to je přeci
super.
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12. Přineslo osvojení si leadershipu pozitiva nebo konkrétní výsledky v profesním
rozvoji pedagogů? Jak se třeba změnilo DVPP- další vzdělávání pedagogických
pracovníků na Vaší škole? Já si myslím, že jakýkoliv osobní rozvoj, nemusí to být
jenom 7 návyků, jakýkoliv a jakákoliv chuť na sobě dál pracovat je zásadní, protože
jinak vyhoříme, ustrneme, nebude nás nic napadat a tak. A možná, že těhletěch 7 návyků,
jako první krok nějakého osobnostního rozvoje, začalo určovat priority těch lidí, jako
kam by se ještě chtěli dál posunout. Oni sami si začali vyhledávat najednou, jako jiný
typy programů a vzdělávání, který jim pomáhají k tomu, zase vést tu výuku jinak.
Najednou tu máme poptávku po projektovém vyučování, po sebehodnocení žáků, po
právě vedení portfolia. Jsou to nové věci, které oni teď vyhledávají v tom dalším
vzdělávání.
Změnila se třeba i četnost vzdělávání? Hm, to myslím že ne, protože jako upřímně,
zavádění programu 7 návyků je o víc přemýšlení o těch věcech a nějaký kus toho našeho
života nám to zabere. Ono to nenaskakuje samo, takže my se teď soustředíme tady na to
a neděláme žádná další výrazná školení a tak. Učitelé mají prostor si vyhledat to, co
potřebují, ale nijak to nekvantifikuji, protože je pro nás důležitý, abychom tohle usadili
a až to poběží nějakým způsobem tak, to dá zase větší volbu hledat si další věci.
Jen si ověřím, zda Vám dobře rozumím – 7 návyků se stalo základním nástrojem
pro uvědomění si učitele, v čem se chce vzdělávat, jaká je jeho priorita? Ano, určitě,
a stejně také pro ten osobní rozvoj, uvědomění si velkých kamenů, nebo plánování akcí,
rozložení svého času, nezapomínat na některé věci… Chce to čas a trpělivost, než se
nějaký zvyk nebo činnost stane návykem. Někdy jsme naráželi na to že, díky to že byl
obrovský tlak na to, aby to proběhlo nenásilnou formou a ne tou deklamativní, tak … a
já jsem byla ta, která říkala a já ale chci, abychom měli jednotnou terminologii,
abychom se o těch věcech bavili, protože jsem říkala, tak jsme teď v jedné rodině
nějakých škol a pokud budeme s nimi chtít spolupracovat, tak se tady na tom musíme
přece shodnout. Musíme to mít společný, to je nějaké východisko k něčemu. A dotaz
mého kamaráda a kolegy byl: „Tak je pro tebe víc, abychom se posunuli jako škola,
anebo abychom byli v nějaký rodině?“ (pousmání).. takže je to tenký led.
13. Sbíráte pravidelně zpětnou vazbu, abyste mohla reflektovat požadavky žáků,
učitelů a veřejnosti? Tak zpětná vazba je, její zpracování jsme už měli dříve jako
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nařízenou, pak jsme si ji začali dělat jako úplně sami, protože nám začalo záležet na
tom, jak na tom jsme, jak nás vnímají, učitelé rodiče, studenti, potažmo veřejnost. Teď,
co se týká 7 návyků, tak jsme zatím dělali zpětnou vazbu teď v pololetí u dětí a u učitelů.
Kam se posunuli, co to pro ně znamená a tak… A jako potěšilo mne to, měla jsem z toho
radost.
14. Větu, kterou byste doporučil ostatním lídrům školy, kteří o tomto programu „I ve
mně je lídr“ přemýšlí, jste uvedla v dotazníku? Zeptám se tedy na klíčová slova,
která podle Vás nejvíce resonují s konceptem 7 návyků nebo i s programem „I ve
mně je lídr“ Ježiš, to je těžký… Uvědomění si sama sebe, plánování, ochota
poslechnout ostatní a spolupracovat s nimi, nebránit se novým myšlenkám, nebo
odlišným názorům a nezapomínat sám na sebe.
15. Poslední dotaz, jste víc lídr nebo manažer? Jak to máte? Já si myslím, že jsem víc
lídr. Já to tak mám asi nastavený, ještě před sedmi návyky, já potřebuji ten tým. Já bych
neměla radost z toho, kdyby bylo, jakože přijdu a řeknu, že budeme něco dělat takhle a
tak by se udělalo. Mě by to nebavilo, já potřebuji říct, hele pojďme vymyslet, kam se
společně vydáme, pojďme si to říct a přijímat ty názory ostatních, protože když to
vznikne takhle, když to uděláme spolu, tak máme větší chuť na tom všichni pracovat.
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Příloha 4 Identifikace a přepis rozhovoru RESPONDENT C
Respondent B ředitelka – ZŠ– ředitelka s praxí 17 let, bez předchozí vazby na školu
1. Jak dlouho je již Vaše škola v programu „I ve mně je lídr.“? 3 roky. Před třemi lety
prošel pedagogický sbor komplexním proškolováním, to jsme realizovali během jednoho
školního roku, postupně jednotlivé stupně. Děti jsme do programu začlenili před dvěma
lety – tzn. minulý školní rok.
Jak dlouho se o tento program (potažmo o leadership) zajímáte Vy, lídr školy?
No ve své podstatě asi čtyři roky, jeden rok předtím než jsem do toho uvedla své
pedagogy.
2. Co Vaši školu trápilo, než jste vstoupili do programu „I ve mně je lídr“?
a to bylo tedy důvodem pro realizaci programu? Vůbec ne, školu nic netrápilo. Byla
to záležitost moje, já jsem člověk, který se hodně zabývá takovým tím krokem vpřed a
vizí a mě osobně asi trápí ten problém vzdělávacího systému Český republiky a vlastně
současná situace ve světě, ve společnosti jako takové. Vnímám, že ten systém naše
vzdělávání je totálně zastaralý a vůbec neodpovídá potřebám doby a tohle jsem si říkala,
že je to jedna z forem, jak tomu třeba trochu pomoct.
3. Jakou formou jste si jednotlivé návyky osvojovali? Tak prošli jsme si klasickým
vzděláváním FranklinCovey, s tím že ta první část vzdělávání probíhala ve dvou fázích,
vlastně dvou a půl denních programech, takže dohromady dalo by se říci 5 dní
praktického proškolování, konkrétních ukázek
Jakou formou udržujete na škole 7 návyků? Zajímají mne konkrétně učitelé.
No udržujeme… všichni učitelé získali studijní materiály, takže mají možnost se k tomu
kdykoliv vrátit, opakovací karty. Ty materiály, které nám společnost FranklinCovey
poskytla, jsou opravdu na vynikající úrovni, takže každý ten pedagog má možnost se
k nim vrátit. Směřujeme je k tomu možnému opakování, ale těžko říct jestli to dělají.
Připomínky stran stromu a všech 7 návyků ty jsou po škole a jsou s nimi vlastně denně
v kontaktu. Ale učitelům to já a ani maják, vlastně ta skupina, která se snaží podněcovat
pořád dopředu, tak jim to nijak nepřipomínáme.
4. Co si myslíte, že ovlivňuje osobní vítězství v každodenním pracovním působení?
Dalo by se říci, že osobní vítězství ovlivňuje všechno, ale hlavně si to každý přináší
z dětství z rodiny. Ta vlastní naplněnost toho jestli jdu za svým cílem a skutečně se ho
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snažit nějakým způsobem naplnit to je asi věc, která si myslím, že je, jako relativně
neměnná, že už v dospělosti to člověk nezíská. To buď tam má, jde a ta osobní vítězství
si naplňuje, a nebo je skeptický. Co to ovlivňuje? Těch motivačních věcí je spousta,
jakým způsobem lídra i ty lidi kolem můžeme svým způsobem strkat dopředu. Těch
nástrojů je asi hodně. A každý to má hlavně jinak. Dneska je prioritou mladého člověka
dalo by se říci volný čas, ani tak ne peníze a materiální statky. U těch starších lidí přeci
jenom ještě pořád převládá to materiální zajištění a více méně ta potřeba mít se dobře.
5. Který návyk z osobního vítězství pokládáte za nejpodstatnější? Tak já si myslím, že
tohleto je záležitost úplně každého individuálně, každý to má prostě úplně jako jinak. Já
třeba osobně to mám tak, že mě to naučilo vyčleňovat spoustu malicherností a skutečně
se zaměřovat na to, co je pro mě to nejdůležitější a ostatní věci pouštět. Ehm… je fakt,
že tam jsou další věci, které mne obohatili i ve směru k paradigmatům a překonání jich
a vůbec záležitostí toho, že slovo musím, je velmi zavádějící, a že když ho člověk z toho
slovníku vypustí, tak by se až divil, kolik vůle tam nachází k něčemu jinému.
6. Co ovlivnilo/ovlivňuje společné vítězství v každodenním pracovním působení?
No, přemýšlím nad tím co, ehm možná pochopení opravdu skutečného nástroje výhravýhra a jeho uchopení na vlastní ego, nějaký setrvávání na pozicích a principech,
kterými lidi byli vychovávaní a vzdělávání dřív, asi tak.
7. Který návyk ze společného vítězství pokládáte za nejpodstatnější? Pro mne určitě
návyk o naslouchání a pochopení nejprve toho druhého, teprve poté se snažit, aby oni
pochopili mne.
8. Myslíte si, že můžete říci, co je přínosem a překážkou těch jednotlivých návyků?
Směrem k mé osobě asi ano, ale ve škole to má každý úplně jinak.
Když se podíváme na cestu školy za vizí, měli v tom přínos návyky a principy
leadershipu? To ano, já si myslím, že velmi důležitý pro naplňování vize, pro tu
společnou cestu za tím cílem je záležitost návyku směřujícího k naslouchání, protože
skutečně nejdřív pochopit toho druhého a teprve pak být pochopen. Je to jednak strašně
těžký a jednak strašně důležitý na to, aby se vytvořila nějaká společná cesta za
naplněním cíle.
A byla nějaká překážka, když jste si ty návyky osvojovali? Překážka, nevím… to by
musel každý říci za sebe. Já jsem to směrem k učitelům vnímala hlavně jako opravdu
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jejich osobnostní rozvoj, že jim dávám já možnost, aby se každý z nich nějakým
způsobem posunul. A je jenom na nich jakým způsobem si to vezmou a co z toho oni pro
sebe získají. Někdo z toho vytěžil velmi mnoho a byla na nich vidět obrovská změna už
potom „kurzu“. Na někom to víceméně žádný, vyloženě vnější evidentní efekt
nezanechalo. Možná uvnitř ano, ale vně ne. Takže z toho důvodu se to velmi těžko
hodnotí….(přemýšlí) Teď mi ale dochází překážka, která pro některé byla, a to, že to je
americký a jednak pak, že to už několikrát slyšeli v různých podobách, že je to
v podstatě hodně podobný s řadou věcí, a že je to nijak obzvlášť neobohacuje. Nebyli
připravený a nemají to v sobě otevřený tak, aby domysleli opravdu ten obrovský nástroj
toho jednoduchého principu, té struktury, která každému z nás nějakým způsobem,
alespoň podle mého, může pomoct. Je to jednoduchý návod, jak naplnit nějaké věci,
pokud po těch schodech půjdu, tak to tak budu, ale tohle některý lidi takhle neumí
uchopit, nebo nechtějí, mají tam nějakou vnitřní bariéru. Tohle je u každého hodně
individuální.
9. A co poslední 7. návyk „Ostřete pilu“? Ano, ten poslední návyk. Myslím si, že byl
největším přínosem pro řadu lidí, když si uvědomili, že je skutečně potřeba nějakým
způsobem myslet na sebe. Že proto, aby fungovali, tak skutečně potřebují naplňovat i
svou fyzickou stránku, víc se o ni starat. Mít pro sebe prostor pro odpočinek a i nabírání
dalších sil. Řada lidí odcházela po seznámení s tímhle návykem s takovým předsevzetím,
že si čas na sebe chtějí udělat. Když jsme se o tom bavili, tak třeba ne všem se tohleto
daří, ale všichni to mají tak, že to je to, s čím něco dělat chtějí.
10. Kdybyste měla shrnout Vaší tříletou cestu s kulturou leadershipu, v čem vidíte
rozdíl od startu do toho místa, kde jste teď? Úplně upřímně, mě osobně… trošku jsem
ztratila ten optimismus, že to touhle cestou půjde. Ne však, že bych nevěřila já tomu
programu, ale pochopila jsem, že řada těch lidí to má nastavené jinak a že skutečně je
strašně těžký ty, kteří jsou, buď teda nějakým způsobem vyčkávali, a nebo jsou těmi
odpůrci, je zlomit někam jinam. A já jsem si z toho odnesla asi to, že je to to maximum,
co mohu dávat lidem v jejich osobnostním rozvoji a každý jejich osobnostní rozvoj je
přínosem zase pro ty děti. Tudíž si myslím, že ta nastolená cesta, ten program určitě
nebyl zbytečný. Polevila jsem v tom tlačení, že to musí být nějak. Dala jsem opravdu
hodně volnou ruku všem těm kantorům, jakým způsobem s tímhle budou dále pracovat.
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Je pravda, že řada učitelů, kteří se toho chopili a hodně je to posouvá s těma dětma. Je
zajímavý pro mne, možná to je pravděpodobný, že to jsou učitelky na I. stupni, že těm
dětem se to samozřejmě lépe představuje. Například pomocí těch pohádek, „Sedm
návyků šťastných dětí“, tak tam to jde dobře. U těch puberťáků to jde hůře. Možná, že i
do budoucna se to lépe potáhne, ve chvíli kdy ty děti už to první seznámení s těmi návyky
získali na tom prvním stupni a na tom druhém stupni si je už nějakým způsobem
připomínají. Ale toho človíčka s pobertou seznamovat s návyky a tlačit je do principů
vyloženě osobních je těžký. Pak si myslím, že je jednodušší to už zase u těch dospělých
lidí, který to vnímají jinak, ale ta věková kategorie 12-15, to je strašně složitý. Jako
přínos vnímám to, že se posunul ten člověk, jako každý, alespoň o něco. Někteří si víc a
někteří míň uvědomují
11. Přineslo osvojení si leadershipu pozitiva nebo konkrétní výsledky v profesním
rozvoji pedagogů? To určitě, těžko se to měří, těžko jako podle čeho, ale já si myslím,
že ano. Já to vnímám tak, že ty lidi jsou o kus dál, každý z nich o nějaký?
Změnila se třeba aktivita ve vyhledávání si dalšího vzdělávání, četnost nebo formy
tohoto vzdělávání? To asi ne, v tomhle změna není. Ty aktivní jsou stále aktivní. Ono
stačí, když se to změní v těch momentech v přístupu k tomu žákovi. I když říkají, že je to
nezměnilo, tak já vnímám, že jsou učitelé daleko víc partnerštější k dětem, vnímají je ne
z pozice nadřazenosti, ale skutečně jako partnera, s kterým mají nějaký společný cíl.
12. Sbíráte pravidelně zpětnou vazbu, abyste mohla reflektovat požadavky žáků,
učitelů a veřejnosti? Upřímně už ne. Já jsem to tenhle školní rok hodně pustila. Po tom
tvrdém pojetí a pravidelné práci s dětmi každý týden v předchozích letech, jsem tmu
dala tento školní rok větší volnost. Lidi nesmírně přijali další alternativy v tom jejich
posunu, protože dostali další náboje, jak prakticky pracovat se třídou. Je to zase o
osobnostním rozvoji těch dětí, trošku jiném třeba, ale tohle přijímají pozitivně. Proto
v současné chvíli sbírání zpětné vazby nepovažuju za tak důležitý. Naopak se snažím
v tom duchu toho lídra, nebo respektive.. my jsme si ten projekt nazvali „ŠŤASTNÉ
DÍTĚ“ a hovoříme o tom, že chceme, aby to dítě bylo ve škole a třídě šťastný, takže co
pro to může dělat a jaký jsou ty principy morálního chování, aby se tak dobře cítili. To
těm učitelům víc sedí. Zpětnou vazbu dělám jen z pohledu našich projektů, které se dělají
ve smyslu, že se děti mohou prosadit nebo prezentovat. A my se na škole snažíme nejen
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o to, aby se prezentovali ti, kteří to nějakým způsobem umí nebo mají nějaký talent, ale
aby se prezentovali úplně všichni. Myslím si, že naprosto luxusní projektem, byli oslavy
100let republiky. Jednak jsem se snažila dětem předat tu emoci a vyslovit důvěru, že
v nich je skutečně ta budoucnost. Měli možnost si napsat přání republice, kterým
vyjadřovali svou touhu do budoucna, touhu co republice přejí a co by chtěli. Tak to byl
jeden aspekt a druhý vytvořili jsme vlastně projekt, kdy každá třída zpracovávala téma
100 let republiky z nějakého pohledu – kultury, sportu, politiky, literatury, filmu atd. a
pak to každá třída prezentovala před všemi ostatními. Musím říci, že každý žák se do
toho nějakým způsobem zapojil a to je ta důležitost toho, aby jako tým vytvořili nějakou
společnou práci, kterou jsou schopni nějakým způsobem prezentovat. Toto jsou věci,
které jsou důležitý, to je ten výstup, který můžu říct, že nějakým způsobem sledujeme.
Ten jejich pokrok, jak schopni tyhle věci dělat a jak jsou na to připraveni.
13. Jaký vzkaz byste zanechala ostatním lídrům škol, kteří o tomto programu „I ve
mně je lídr“ přemýšlí? Určitě dát tu možnost těm učitelům. Je pravda, že je to otázka
i financí, aby mohly jít společně a plošně to postavit pro ty lidi. Každopádně, to není
ztracená investice, i když se to nepodaří realizovat s dětmi. Jako vzdělávací program
pro učitele je to podle mého názoru vynikající záležitost, i když se setkají s tím, že lidi
budou remcat, tak jsem přesvědčená, že každému člověku jako takovému to má co dát.
Není možný to do nich natlačit, každý si z toho něco vezme. Už jenom to, že si to vezme
on sám, tak jakýmkoli způsobem to předává a dává dál těm žákům, i když to nemusí být
formou stromu a 7 návyků a nějakých hesel, která jsou s tímto programem spojená. To
vnitřní, co zůstane v tom člověku tak, to určitě předá.
14. Zeptám se tedy na klíčová slova, která podle Vás nejvíce resonují s konceptem 7
návyků nebo s programem „I ve mně je lídr“. Co Vás napadne, když se řekne
leadership ve škole? Určitě důvěra, respekt před kýmkoli v jakémkoli smyslu, protože
je důležitý, aby respekt měli nejen žáci k učitelům, ale i učitel k žákům, učitel k rodiči a
rodič k učiteli. Takže respekt a pak ještě co mne napadá, jsou pravidla, který si myslím
jsou důležitá a respektování těch pravidel. Nevím, jestli to můžu takhle generalizovat,
ale mám pocit, že to Čechovi hrozně chybí. Že jsme si demokracii vyložili úplně jinak.
Vyložili jsme si ji tak, že vlastně to znamená totální chaos a nerespektování, možnost
nerespektování pravidel a dělání si co chtěli. Úplně stejně svoboda. Nerespektujeme to,
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že svoboda končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného. Tohle nám je strašně cizí. To
co já s oblibou říkám žákům, že by měli skutečně vědět, jak svoboda probíhá jinde, třeba
v jejich vysněný Americe. Svoboda je o volbě, ale jestliže si zvolím, že někam jdu, tak
tam respektuju přesně pravidla, která jsou tam daná a o nich už nediskutuju. Prostě je
musím přijmout. Moje svoboda je, jestli tam půjdu nebo nepůjdu, tak se můžu
rozhodnout. Pokud se svobodně rozhodnu, že jdu, tak dodržuju to, co tam je. To
neumíme, neumíme to ve škole ani v rodině a společnosti. A to myslím, že je to proč,
proč je pro mne tenhle program leadershipu důležitý. On nedává konkrétní pravidla,
ale dává nějakou strukturu charakterových, osobnostních a morálních hodnot člověka,
které by člověk vycházející do života měl mít. To je to, proč mne ten systém nadchnul a
přijde mi pochopitelnej a morální hodnoty jsou na něm krásně ukázaný a
oddiskutovatelný, že to takhle má být.
15. Poslední dotaz, jste víc lídr nebo manažer? Jak to cítíte, jako se vidíte? No z testu
m i vyšlo, že docela lídr. Určitě jsem byla manažerem, když jsem začínala ve funkci.
Samozřejmě čím dál tím víc si uvědomuji, že důležitost je z pozice lídra nikoli manažera.
Je pravda, že pořád mám potřebu kontrolovat ty věci, mít je, nechci říct ve svých rukou,
ale alespoň je monitorovat. Pořád mám potřebu přicházet s nějakými nápady a podněty
atd., nechci úplně vyčkávat. Ale když mi někdo řekne, že to prostě blbost, tak o tom
samozřejmě hodně přemýšlím. Je jenom otázka jestli ty lidi jsou skutečně ochotni mi
říct, že to takhle vnímají. Jsem asi i na pochybách, ale v tomhle směru jsem na sebe
kritická. Když si to vezmu, tak skutečně chci dát lidem volnost, ale … Samozřejmě, který
šéf, který má vizi by nechtěl, aby tímto směrem šlo. Je to strašně těžký to nevynucovat,
jenom je nechat směřovat.
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Příloha 5 Identifikace a přepis rozhovoru RESPONDENT D
Respondent D – ZŠ– ředitel s praxí 4,5 roku předtím na této škole vyučoval fyziku a
matematiku, poté robotiku, informatiku, nyní vyučuje předmět člověk a svět práce (dříve
předmět dílny).
1. Jak dlouho je již Vaše škola v programu „I ve mně je lídr.“? 3 rokem.
Zajímá mne, jak dlouho se o tento program (potažmo o leadership) zajímal Vy
sám, ještě předtím, než do něj škola vstoupila? Předtím jsem se o to nezajímal
vůbec. Přišlo to jak blesk z čistého nebe. Tuhle cestu mi dopomohla objevit tour
ředitelů, kdy jsme objeli celou Českou republiku, navštívili jsme různé školy a jedna
zastávka byla právě v „MANDYSCE“. Ta Mandyska vlastně tu návštěvu těch ředitelů
přivítala právě ukázkou toho leadershipu. Takže líbilo se, líbily se i materiály, které
tam byly. Takže jsme začali pak spolupracovat s O.B. (projektový manažer „I ve mně
je lídr“), navazovali kontakty a ptát se, co všechno nás čeká, pokud se na tu cestu
vydáme
Takže důvodem pro realizaci programu byla tedy inspirace a nadšení?
Ano, inspirace určitě. Sice spousta skeptiků říkala „vždyť je to jedna jediná škola!,
proč bychom se měli zapojovat do něčeho, co tady není“ říkám, děláme tady spoustu
věcí, které děláme jako první, ať ve městě nebo třeba v okrese, takže proč nebýt jako
jedny z prvních vlaštovek.
2. Jakou formou jste se seznámili s těmi návyky a jakou formu jste si je jako tým
pedagogů osvojovali? Program jsem zapojil direktivně ze shora, říkám, tady o tom
bych asi nemohl nechat rozhodovat, protože by to bylo takový, říkám tomu tak
nehezky, omlouvám se tady diktafonu „cochcárna“, každý by si řekl, co by chtěl a
pak by z toho nic nebylo. Takže v úzkém vedení jsme se domluvili, že se do programu
zapojíme. Pak jsme ho nějakým způsobem představili na společném zájezdu, na který
přijel O.B. a program představil opravdu jenom „z rychlíku“. Tak hodinka, hodinka
a půl představení o co se jedná, aby lidé alespoň trošku něco věděli a trošku jim
začalo hloubat. Ten, kdo chtěl, tak se mohl podívat na internet a pak jsme měli ta
výjezdní zasedání, kdy první vyjížďka, protože jsme to měli na horách, byla
k osobnímu leadershipu. To si myslím, že se povedlo, že se to líbilo hodně akorát pak
začali zjišťovat (pousměje se) vyučující, že až to budou zapojovat právě v té škole,
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tak nebude právě o tom jejich osobním , že se budou muset samozřejmě s těma
žákama popasovat. Hlavně ta skeptičnost pro ten druhý stupeň, tam byla velká. Takže
od těch malých dětí, který se dají pěkně vychovávat postupně to je něco jiného.
3. Co si myslíte, že ovlivnilo nebo stále ovlivňuje osobní vítězství pedagogů
v každodenním pracovním životě? Hm… (pousměje se) Nevím, u některých to jsou
možná předsudky z toho, že buďto někteří tomu věří, třeba tak je podán jeden ze
sedmy návyků jeden po druhém, takže oni s tím nemají problém, částečně hraje roli,
že je to převzatý program z Ameriky a ne všem sedí. Osobní vítězství jsou ale vždycky
v práci většinou s jejich třídou, to znamená to, co se jim podaří, to, co splní a to, co
pak rozebíráme na těch synergických setkáních. Takže tam si myslím, že ta vítězství
padají jedna za druhým vlastně u těch lidí a myslím, že to obohacuje i ostatní, protože
ty se tam dozvědí o tom, jak se to dělá v jiné třídě, takže buďto to pak koresponduje
už s náslechem v té třídě, a nebo si to jenom tady vyslechnou a zkusí si to udělat po
svém v té třídě.
4. Který návyk z osobního vítězství pokládáte za nejpodstatnější? No není to z této
části, ale já nejvíc uplatňuji návyk výhra-výhra. Ten mi sedí nejvíc. Snažím se
alespoň ho při každým jednání a všude, kde vstupuju do interakce s kýmkoli na to
myslet, i když ne vždycky to je přijato z té druhé strany.
5. Co ovlivňuje to společné vítězství ve škole? No pořád je to, je to počet lidí, kteří
jsou schopni přijímat tohle společné vítězství, protože ač nerad, vždycky to sklouzne
k tomu „on tam má kolem sebe lidi“, což strašně nerad slyším, protože se může přidat
kdokoliv. Třeba ta synergická setkání mám připravená pro kohokoliv, jsou dána
k dispozici a čekáme na další, který se přidá do toho článku, aby s námi vytvářel tu
kulturu v tom lepším slova smyslu. Myslím si, že je to opravdu na těch lidech.
6. Který návyk ze společného vítězství pokládáte za nejpodstatnější?
Viz odpověď otázka č.4.
7. Myslíte si, že můžete říci, co je přínosem a překážkou těch jednotlivých návyků?
No já bych nerad mluvil za někoho, adresně mluvit nemůžu. Za sebe můžu mluvit, co
mě je nejbližší, nebo, jak já se snažím naplňovat žití podle 7 návyků. Myslím si, že na
té škole, tak jak se všude ty programy vlastně na těch školách jakoby rozjížděly
pomalu s těma porodníma bolestma, tak jak jsme si vyslechli, že všichni jsme na tom
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téměř stejně, malinko tam jsou diference samozřejmě podle toho jakou kulturu už ta
škola měla, jaký má složení jak žáků, tak pedagogů, ale to na čem jsme se zamýšleli,
jestli ty návyky představit jednotně jako sadu, nebo se postupně věnovat každému
z nich. Tak jsme to udělali podle nás tak, neinspirovali jsem se nikde jinde, takže to
je naše myšlenka, že by to takhle bylo asi správně, že jsme dětem představili těch 7
návyků, těm menším třeba podle té knížky, která je vydaná (Sedm návyků šťastných
dětí) a teďka začínáme rozpracovávat ten jednotlivý návyk dopodrobna v těch
jednotlivých třídách. Takže tam probíhá, kdybych to měl přiblížit například naším
dnem naruby, kdy učí žáci a ty třídy měli představit vylosované, měli představit jeden
z těch návyků, tak tam bylo nejvíce „synergie“ a „ostřete pilu“. Takže to bylo
nejčastěji..
8. A co poslední 7. návyk „Ostřete pilu“, který vybízí sdílet a ostřit společně
v rámci týmu? Určitě. Zrovna teď jsem se musel omluvit na tento víkend, kdy byl
vypsán takový turistický zájezd na Vltavu. Přiznám se, že úplně nevím, kam to přesně
bylo, protože ač jsme tak úplně příliš nezahrnovali do těch 7 návyků, ale seznámili
jsme je s tím a každý jak si to přebral, i nepedagogické zaměstnance a tak tyhlety
zájezdy přicházejí z jídelny. To znamená, že jídelna nám organizuje tyhlety zájezdy,
kdo chce, tak se napíše a jezdí nás kolem 8-10. Teď nedávno jsme byli v Penzionu
Pohoda v Deštné, tam jsme si prošli krásné lyžařské areály, ale z letního pohledu,
takže super vyčištění hlavy.
9. Kdybyste měla shrnout Vaší tříletou cestu s kulturou leadershipu, v čem vidíte
rozdíl - posun od startu do toho místa, kde jste teď? Sbíráte pravidelně zpětnou
vazbu, abyste mohla reflektovat požadavky žáků, učitelů a veřejnosti?
Určitě si myslím, že se zlepšilo klima. Jak O. B. říká je to na zamyšlenou, protože to
se dělat moc nedá, ale čím víc jsem to rozebíral třeba dneska, tak vidím, že to asi jde.
Vím, že to lze měřit, což je strašně důležitý takže jenom to změřit. H. F. nám dnes dal
spoustu námětů, jak se to dá měřit a například ročně vyhodnocovat jestli nastal
posun nebo nenastal. Otevřel mi další oblast, kterou si u nich projdu a podívám se
jak, to mají zavedeno a nastaveno. To mne opravdu zajímá. Takže tam bych potom
mohl cíleně říci, že mám prokazatelné výsledky, že si lidi myslí, že se to zlepšilo. Já
si myslím, tak jak dostávám zpětnou vazbu od svých vyučujících a kolegů, tak jako
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my se tady máme dobře, máme se výborně, ale spousta lidí, tím, že neochutnali nic
jiného, tak si myslí, že to není úplně tak, jak by to mělo být. Což, mě samozřejmě
mrzí, protože to jsou lidi, který, když máme vtáhnout do čehokoli, přizveme je
kamkoli, nabízíme jim pomoc, tak těžko přijímají. Ale to je všude….
10. Přineslo osvojení si leadershipu pozitiva nebo konkrétní výsledky v profesním
rozvoji pedagogů? Ano, postupně je přináší tak, jak jsou lidé na sobě ochotni
pracovat.
Změnila se třeba aktivita ve vyhledávání si dalšího vzdělávání, četnost nebo
formy tohoto vzdělávání? To si myslím, že ke změně nedošlo, tam jakoby trošičku.
Nevím, jestli jsme to měli diskutovat třeba od začátku, já jsme to nechal na Ondrovi
Bártovi, protože jsem si říkal, je to postavený program, který je ověřený, takže vlastně
my když jsme měli ta původní dvě setkání mimo školu, tak jsme se, každý zaměřoval
na svůj osobnostní a sociální rozvoj jakoby toho člověka a pak teprve začali ty
programy tady ve škole. Těch školení bylo poměrně hodně, teď dostávám zpětnou
vazbu, že jich bylo až přespříliš, protože jsme se opravdu scházeli skoro co měsíc a
ti lidé to vnímali ne moc dobře. Od toho se možná odvíjí i to, že si leadership pro to
své další vzdělávání, jako nevolí tolik. Nechci říct, že čekají, že ta nabídka přijde
ještě ze školy, nevím, ale vlaštovky tam jsou, ne že by nebyly. Je to od těch nejbližších
lidí, se kterými ty myšlenky budujeme, jak by to tu mělo fungovat. Ti se na tohle
vzdělávání zaměří a je to posune zase o kousek dál.
11. Souhlasíte s tím, kdybych Vaší školu popsala jako učící se organizaci? Určitě, já
si myslím, že se pořád učíme a budeme se učit do nekonečna.
I se specifickými charakteristikami učící se organizace - osobní mistrovství
jednotlivců, sdílení a týmové učení, a dialog, který mění ten status quo a hledá
nové cesty, systémové myšlení. Určitě.
12. Zajímá mne, jaká klíčová slova Vás napadnou, když řekneme leadership ve
škole. Hm (pousměje se), je to určitě budování dobrého klimatu školy… práce s žáky,
tak aby je dokázal vyučující dovést k respektu a posunutí se na tom svém rozvoji
kousek dál, i když to není klíčové slovo (směje se)…. Sebedůvěra, je tam toho spousta,
ochota naslouchat… je toho opravu hodně.
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13. Poslední dotaz, cítíte se být víc lídrem nebo manažerem? Ehm (usměje se a
přemýšlí)
Nebo obojím, jak se vidíte? Já bych to vzal asi tak půl na půl. K tomu lídrovství se
hodně prokousávám, možná si myslím, že tam ještě bude ta manažerská pozice
převládat. Někdy bych to raději překlopil trošičku jinak, ale každý člověk na sobě
může pracovat a já se snažím a snad to přispěje k tomu, aby to tady všechno
fungovalo, jak si přejeme.
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Příloha 6 Identifikace a přepis rozhovoru RESPONDENT E
Respondent E – MŠ a ZŠ– ředitel s praxí 28 let
1. Jak dlouho je již Vaše škola v programu „I ve mně je lídr.“? 5 let, končíme pátý
rok.
Jak dlouho se o tento program (potažmo o leadership) zajímáte Vy, lídr školy?
Já bych řekl, že dlouhodobě jsem cítil, že škola učí děti číst, psát a počítat, ale
nevěnuje se příliš ovlivnění dovedností sociálním, komunikativním dovednostem,
nebo nazvěme to, jak chceme, které by se jim pak hodili, až opustí naši školu. Takže
jsme hledali, já bych řekl možná dva, tři roky nějaký program, který by se nám hodil.
A pak moje zástupkyně se dostala k bussinesovému školení FranklinCovey a přijela
s tím, že to vypadá velmi dobře a že plánuje FranklinCovey dělat něco podobného
pro školy.
2. Zajímá mne, jakou formou jste si jednotlivé návyky osvojovali? No tak, osvojené
je určitě nemáme. Jak já vždycky říkám, je to nekončící proces u jednotlivce u té
třídy, u školy u společnosti asi pravděpodobně. Takže je neustále vlastně potřeba si
ty návyky připomínat a neustále pracovat na jejich praktickém použití. Že
samozřejmě nestačí jenom vědět, že je třeba spolupracovat, ale je potřeba to nějakým
praktickým způsobem s těmi dětmi procvičovat, a nebo navozovat situace, kde to
použít. Nedokážu říci, na jakém procentu osvojení si těch návyků jsme, ale víme, že
jsou, máme je pojmenovány a snažíme se je implementovat směrem k těm dětem a
samozřejmě i směrem k nám.
3. Co si myslíte, že ovlivňuje osobní vítězství v každodenním pracovním působení?
Tak samozřejmě, když má ten kolektiv přijmout něco takového, tak musí zjistit, že to
k něčemu slouží, že to není samoúčelná, nějaká teoretická záležitost a že to těm lidem
pomůže v práci, protože samozřejmě to, že je někdo dobrý učitel a má problémy
s dětmi, které ho neposlouchají nebo nechtějí komunikovat, nebo nechtějí si pomáhat,
tak to ho pak limituje i v tom, co ty děti třeba chce naučit. Takže já bych řekl, že to
vítězství je v tom, že většina lidí, neříkám zase všichni, poznali, že jim to v něčem
pomáhá a že nemusíme na naší škole řešit nějaké zásadní kázeňské prohřešky, nebo
šikanu, nebo prostě věci, které jsou kritické a závadové. Samozřejmě, že se vyskytují
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nějaké běžné kázeňské problémy, ale takové ty zásadní se nám tedy zatím vyhýbají.
To si myslím, že musí ty lidi dovést postupně k té myšlence, že na té filozofii něco je.
4. Který návyk z osobního vítězství pokládáte za nejpodstatnější? Tím
nejzásadnějším a prvotním návykem je jednoduše komunikace.
5. Co ovlivnilo/ovlivňuje společné vítězství v každodenním pracovním působení?
Tak tam je samozřejmě strašně důležité, aby ty děti pochopili, že spolupracovat a
pomáhat si, mluvit spolu a nesnažit se jít pouze systémem výhra, že prostě vyhraju
jenom já, ale že implementace těch návyků jim pomůže, že se jim bude lépe pracovat,
že poznají, že když spolupracují s jinými kamarády, tak je to posouvá. Že když se
vzájemně poslouchají, tak je to lepší než když se překřikují a tak dále. Takže to je na
úrovni dětí a zase si myslím, že v současné době už jsou vidět ty návyky. U nás je
zcela běžné, že si děti plánují. Automaticky, nemusíme jim říkat a pište si, že bude
někdy nějaký úkol, nějaký termín. Oni si automaticky, to vidíte, přijdete do jakékoliv
třídy a oni automaticky si berou ty naše záznamníky a zapisují si tam ten termín.
Takže to se bezesporu jako daří. Samozřejmě, jak jsem říkal, je to nekončící proces,
takže se jde pořád dál. Tam podle mne nejslabší stránka, nejslabší stránkou jsou
rodiče, protože tam nemáme jako přímou možnost je ovlivnit, protože samozřejmě
nemůžete těm rodičům nakázat, že budou jednat podle 7 návyků a leadershipu, ale
musíte nějakým způsobem přes ty děti a to je příliš… to je skoro mimo náš vliv, a
nebo s velmi omezeným vlivem.
6. Který návyk ze společného vítězství pokládáte za nejpodstatnější? Vše je opět o
vzájemné komunikaci.
7. Myslíte si, že můžete říci, co je přínosem a překážkou těch jednotlivých návyků?
Návyky jistě zafungovali ve sjednocení cíle, toho, co chceme dosáhnout a učí nás
lépe plánovat a spolupracovat a měnit naši školu. Překážkou byla taková přirozená
nedůvěra těch lidí. Ten sbor, když si ho představím před těmi pěti lety, tak jeho
průměrný věk byl určitě přes 45 let. No a samozřejmě v tomhle věku jsou již lidé
nějak utvořeni. Nějak, nebudu říkat, jestli dobře nebo špatně, to se nedá hodnotit, ale
mají nějaké zajeté mechanismy myšlení a jednání a samozřejmě pro ně, když přijdete
s něčím takovýmhle, tak to vyvolává nedůvěru. Musím teda říct, že Franklinům se
podařilo je přesvědčit, že to stojí za to zkusit. Takže jakoby ty první školení, ty byli
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přijímány velmi, ale velmi pozitivně. Je pravda, že když pak došlo k tomu střetu, k té
implementaci, tak tam už bylo u několika lidí rozčarování, protože tam není možné
si myslet, že to půjde rychle a bez problémů, že to pak jako trvá dlouho. Takže to
možná a jinak si myslím, že žádné překážky tam nebyli. Ti lidé to v zásadě chtěli, ale
samozřejmě se s tím ztotožnili individuálně. Někdo na sto procent, někdo méně, ale
já tam nemám, nebo alespoň teda nevím o nich, že by vyloženě šli proti tomuhle.
Možná je tam skupina lidí, to určitě, kteří se nějakým způsobem vezou, to ano, ale
nesabotují to, nebo nemají tendenci to nějakým způsobem jako hatit.
Pro ten program jste rozhodli společně, nebo alespoň všichni věděli proč teda?
My jsme v podstatě, to trvalo možná rok, ale jakoby přistoupili k tomu, že do toho
vstoupíme. Nejprve moje zástupkyně s tím seznámila mne, my jsme potom pozvali
předchozí kolegyni Ondřeje Bárty. Ta přijela k nám a vysvětlila to jako vedení a
postavili jsme vlastně ji před ty lidi a ona jim to tam nějakým způsobem vysvětlila a
řekla a my jsme se v zásadě demokraticky zeptali, jestli jako ano či ne. Buďto to bylo
ano, a nebo se zdržovali hlasování, ale to byla menšina. Na 91,9% lidí to chtělo,
přestože to znamenalo v té době podle mě tří dvoudenní víkendová školení, kdy ty lidi
museli opravdu po práci a sedět tam ještě celou sobotu, ale prostě rozhodli se to
podstoupit.
8. A co poslední 7. návyk „Ostřete pilu“ Využíváte ho ke společnému sdílení a
utužování kolektivu? Tak podle mne tohle organizace musí dělat, teď se nebavím o
rozvíjení fyzickém o oblasti těla, ale o té oblasti mentální a duševní. Bavím se hlavně
o tom, že ti lidé kromě toho, že do té práce přijdou tak z toho musí nějakým způsobem
existovat. My jsme se tomu věnovali také předtím, ale teď děláme teambuildingové
výjezdy, děláme prostě akce, kdy se sejdeme prostě mimo školu, třeba po večerech
nebo odpoledne a vždycky tam sklouzne diskuze k některým z témat, které tady jsou.
Mně se třeba hodně líbil ten nápad, že maják (maják ZŠ Ústí nad Orlicí)teda vyjíždí
na dvoudenní akce. To si myslím, že je bezvadný, protože podle mne v té škole je to
vždycky takové já nevím, nebo samozřejmě vím, že to je prostředí, kde ten člověk
není úplně jako, chtěl bych, aby to bylo, ale ještě to pořád není prostředí, kde ti lidé,
třeba chtějí být i po práci, nebo někteří z nich. Takže, když se to udělá někde mimo,
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tak je to samozřejmě mnohem lepší. Takže ano, ano děláme takovéhle aktivity,
abychom se v podstatě neustále utvrzovali v tom, že to funguje.
9. Kdybyste měla shrnout Vaší pětiletou cestu s kulturou leadershipu, v čem vidíte
rozdíl od startu do toho místa, kde jste teď? Tak to není asi úplně jednoduché, ale
zkusím to…. Když bych bral ten rok té implementace jako nějaký rok nula, tak v té
době ta škola samozřejmě učila vyloženě čtení, psaní a počítání, když to jako
zjednoduším. Ale více méně jsme se nevěnovali této části jako, to znamená ne, že
vůbec, ale bylo to formou nějakých témat v občanské výchově nebo prostě těch
okrajových předmětů, kde to jako jenom tak se proběhne, ale to nemá nic se systémem
společného. Mně se tenhle program líbil v tom, že to je vlastně jednak ty lidé v té
škole mají pojmenováno, čeho chtějí dosáhnout, měli by a vědí, co to obsahuje ten
pojem a vědí, že tohle chceme v té škole dělat a chceme toho dosáhnout. Takže to pro
mne bylo největším přínosem a myslím si, že samozřejmě ze začátku, že když jsme
tam přišli, tak synergie nebo nějaké tyhle pojmy, na to všichni jako samozřejmě
hleděli s nedůvěrou, možná někde s odporem. Dneska je to zcela běžná součást
slovníku třeba dětí na I. stupni. Já jsem včera říkal, že s tím třeba mám větší problém
než ty děti, ale to je jedno, to je dáno asi tím mým věkem. Takže toto je znát. Pak se
strašně podle mne zlepšila ta schopnost spolupracovat. My jsme samozřejmě dělali
nějaká skupinová, párová nebo prostě takovéhle formy vyučování, ale dneska
opravdu přijdete do třídy a řeknete těm dětem, udělejte skupinky a vůbec nemusíte
nic, oni fungují automaticky, mají to naučené, tak si sedají, vědí a pracují, takže
nemusíte ztrácet čas nějakou organizací. O plánování už jsem mluvil, takže jako
určitě to v té škole vidět je, asi tak. Posun z nuly dneska jsme třeba na 50, 60% a těch
100% je podle mne ideál, který je asi nedosažitelný. Když se dostaneme někam k
80%, tak si můžeme poplácat po ramenou a říkat je to skvělý.
Navíc určitě se to průběžně mění, myslím si, že to není konstantní. Ano, my
narážíme právě na to, že ti lidé už jsou nějak utvořeni, tak v nich to jako přepsat a
změnit nepůjde, takže podle mne i obměny těch sborů a příchod těch mladých lidí,
kteří tohle už vědí, už se s tím setkali třeba při studiu, už třeba předtím, tak to pro
tenhleten program bude dobrý. A u těch dětí… já věřím, že se na tom ta
celospolečenská objednávka projeví, že i ty rodiny pochopí, že ano samozřejmě je
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dobré umět číst, psát, počítat, ale je taky dobrý spolupracovat. Tak asi optimisticky
to vidím.
10. Přineslo osvojení si leadershipu pozitiva nebo konkrétní výsledky v profesním
rozvoji pedagogů? Určitě ano.
Změnila se třeba aktivita ve vyhledávání si dalšího vzdělávání, četnost nebo
formy tohoto vzdělávání? Ano, ale je to individuální, lidé, kteří tím žijí, si cíleně
vyhledávají ta školení, která třeba nejsou organizována Franklinem, ale jsou tam
prvky,, které můžou použít, protože co si budeme povídat, ty myšlenky tohohle
programu to nejsou žádné objevy, žádná nova, která jako neexistovala. Takže určitě
ti lidé si vybírají takovéhle programy a navštěvují je. To tam rozhodně vidět je.
Řeknu to ještě třeba jinak. Matematikáři chodili většinou na školení k matematice,
dneska vidíte, že se jde podívat na komunikaci a věci, který prostě nejsou úplně
matematika, ale je to něco co toho pedagoga zajímá. To dříve nebývalo.
11. Sbíráte pravidelně zpětnou vazbu, abyste mohla reflektovat požadavky žáků,
učitelů a veřejnosti? My jsme teď… to je další ohromné téma pro toho Franklina,
jak to měřit. Protože přirozeně potřebujete i vy jako ředitel, potřebujete říct lidem
kolem sebe, že to je dobré v tom a v tom, a že je to nějak měřitelné. Ale tyto pojmy a
pocity to se špatně měří, takže my jsme začali s tím, že vlastně si vždycky stanovíme
pro nějaké období nějaký jeden z těch prvků. Dnes máme například samostatnost a
děláme to tak, že těm dětem dáme dotazník, kde formulujeme nějaké z našeho pohledu
dovednosti související se samostatností a oni se tam nějak ohodnotí. Pak na konci
toho období jim to dáme znova, samozřejmě je to zase subjektivní .. a oni by měli
říct, jako zlepšilo se to, zhoršilo se to? Z toho máme nějaké baterie, vlastně teď již
třetí rok … Vlastně se vždycky ukázalo, že z jejich pohledu je to lepší. Takže takhle
se to snažíme… a pak samozřejmě pokud jde o to klima v té škole tak, tam jde o to
jako úplně triviální třeba počet kázeňských opatření, nebo snížených známek
z chování. To je tady docela dost ošidné, protože my jsme třeba léta neměli
neomluvené absence a pak Vám přijdou dvě děti a ty jsou schopni Vám udělat 6 hodin
klidně sami. Takže z nuly jste najednou jinde, takže to se musí brát jako opatrně.
Měříme, ale ALE.. Budu jenom rád, když někdo vymyslí ještě nějaké další jiné
metody, jak to změřit.
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12. Souhlasíte s tím, že můžu popsat Vaší školu, jako učící se organizaci?
Organizaci, která má stanovenou vizi, učitelé spolupracují, komunikují,
týmově se učí, ale zároveň je škola schopná systémového myšlení, že sleduje
svůj vývoj a zjištění ukládá. Pojmenovala jste to hezky (směje se)…Doufám, že to
tak je. Všechna ta slova bych použil. Ale já jsem takový trošku, jako se neumím
chválit… ale určitě. Já jsem si jistý, že třeba vidím tady na Hradec Králové a nevidím
jinam, že jo vidím jenom to svoje velké město a myslím si, že jsme ojedinělí v tomhle.
Že jako systémově…. Já si myslím, že ostatní se tomu věnují, tak jako jsme se tomu
dříve věnovali my, mají občanské výchovy, mají nějakou komunikaci a tam to prostě
během jedné nebo dvou hodin proberou jakoby leadership. Ale to není ono. Takže
systémově my ano, ví se to, že to děláme, někteří jiní kolegové se u nás byli podívat,
zajímá je to, ale zatím ještě nikdo, tohle, takhle systémově neudělal.
13. Jaký vzkaz byste zanechala ostatním lídrům škol, kteří o tomto programu „I ve
mně je lídr“ přemýšlí? Je to dlouhodobý a nikdy nekončící proces.
14. Zeptám se tedy na klíčová slova, která podle Vás nejvíce resonují s konceptem
7 návyků nebo s programem „I ve mně je lídr“. Co Vás napadne, když se řekne
leadership ve škole? Společná snaha o co nejlepší soužití ve škole.
15. Poslední dotaz, jste víc lídr nebo manažer? Jak to cítíte, jako se vidíte?
Já si myslím, že to podle mě nejde úplně oddělit. /Protože, když chcete ty lidi dobře
řídit, tak je musíte vést. To jde jednoduše dohromady. Může být podle mne někdo
bezvadným manažerem, ale když není lídr, tak za ním ty lidi …nebo ono to asi
fungovat bude, ale nebude to fungovat tak, jak by to fungovat mohlo. Ty lidi on prostě
nepřesvědčí, oni to budou dělat z jiných důvodů, třeba, že je na tom člověk závislý,
práci potřebuje .. ale potřeba je ty lidi nadchnout, aby to dělali z vlastního
přesvědčení. Takže já nevím, mne když se ptají, jaký mám způsob řízení, tak
demokratický, já nejsem žádný autokrat, ale samozřejmě „odsuď posuď“, ona
demokracie musí mít svoje hranice a pravidla, že jo. Ale podle mne leadership a
management jsou dvě věci, které jsou spojeny dohromady.
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