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Přílohy

Příloha č. 1 – dotazník výzkumného šetření
Dotazník pro vedoucí pracovníky základních škol
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Jmenuji se Elena Vesela a jsem studentkou třetího ročníku bakalářského studia oboru
Školský management na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Dovolte mi, abych Vás oslovila se žádostí prosbou v souvislosti s mojí bakalářskou prací na
téma „Ředitel v roli manažera, komparace situace v ČR a Bělorusku “. Pro potřeby mé BP
bych si dovolila Vás požádat o 10 minut Vašeho času, nutných pro vyplnění dotazníku, který
je v příloze. Tyto odpovědi na dotazník budou součástí BP a budou zpracovány anonymně.
Předem děkuji za Vaši spolupráci.

Oddíl A
1
2
3
4
5

Věk
Délka ve funkci
Délka působení na současném pracovišti
Typ zařízení
Pohlaví

Oddíl B
Napište křížek do rámečku, který odpovídá nejlépe Vaší situaci.
1 nikdy, 2 málokdy, 3 často, 4 vždy
Manažerské rozhodování a časový fond

1 2 3 4

Cítíte se ve své práci jako manažer-ředitel?
Zabírá Vám manažerská rozhodování více jak polovinu pracovní doby?
1

Je k Vašemu manažerskému rozhodování nutné celoživotní manažerské
vzdělávání?
Cítíte se vrcholovým manažerem při řízení týmu?
Jak často je rozhodnutí za činnost školy nařízeno zřizovatelem?
Zasahuje Vám zřizovatel do operativního řízení?
Věnujete se manažerskému rozhodování v týmu?
Ovlivňuje Vás legislativa při manažerském rozhodování?
Kompetenční techniky a jejich využití v praxi

1 2 3 4

Označíte sám sebe při komunikaci s kolegy jako spojovací článek týmu?
Označíte sám sebe při komunikaci s kolegy jako přesvědčovací článek týmu?
Používáte při své práci vědomě asertivní techniky vyjednávání?
Používáte při své práci vědomě neverbální komunikaci?
Je na místě použití kompetenčních technik při nezvyklé situaci-krizové
situaci?
Ovlivňujete jednání druhých?
Je pro Vás přínosná diskuze s kolegy, s týmem?
Vytváříte zpětné hodnocení porady a měříte efektivitu plnění úkolů?
Hodnocení, stanovování parametrů hodnocení

1 2 3 4

Je hodnocení pro Vás příjemné?
Stanovujete si kritéria pro hodnocení zaměstnanců?
Jste při hodnocení omezen státní administrativou?
Provádíte hodnocení pracovníka při nástupu do funkce?
Je hodnoticím parametrem kvalifikovanost a aprobovanost pedagogů?
Využíváte hodnocení v týmu?
Hodnotíte také sám-sama sebe, jako sebereflexi?

2

Je podle Vás finanční ohodnocení nejdůležitějším hodnotícím parametrem
z pohledu zaměstnance?
Využíváte i mimo finanční nástroje hodnocení?
Využíváte zpětné vazby hodnocení své práce týmem (FEEDBACK)?
Provádíte hodnocení práce pravidelně?
Využíváte zápisy z porad k hodnocení?
Je pro Vás vyjádření rodičů hodnotícím parametrem pedagoga?

Oddíl C
1. Kolik času Vám zabere (vyjádřeno v %) administrativní práce ________ %, pedagogická
činnost ___________ %, manažerské rozhodovaní ___________ % z celkového počtu
pracovních hodin denně?
2. Kterou část legislativy byste navrhoval /la změnit tak, aby Vám pomohla ve Vaší práci?

3 V této části je možné vyjádřit se k tématu souvisejícímu s předmětem dotazování a
bakalářské práce.
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