17.1. Seznam kódů

1. náročnost a složitost úkolů
2. Akcent na odbornost
3. časová náročnost
4. Strach z chyby
5. Nízké propojení mezi rezorty
6. Duplicitní práce
ZATĚŽUJÍCÍ FAKTORY

7. Strach ze zodpovědnosti
8. Zatížení zbytečnou e-mailovou korespondencí
9. Velké množství administrativních činností
10. Vysoká odpovědnost
11. Přibývání administrativy
12. Technické potíže při vykazování dat
13. Chyba způsobuje časovou náročnost
14. Orientace v dané problematice je složitá
15. Přibývání práce, starostí a činností

1. Požadavek na sjednocený program pro sběr dat
2. Požadavek na zdokonalení serveru při sběru dat
3. Požadavek na snížení odpovědnosti
4. Požadavek na předávání dat mezi úřady
NÁVRH ÚPRAVY/ ZMĚNY

5. Požadavek na snížení duplicitní práce
6. Požadavek na snížení časové náročnosti
7. Požadavek na snížení obtížnosti a náročnosti činností
8. Požadavek na lepší informovanost

17.2. Rozhovory s respondenty
17.2.1. Rozhovor s paní ředitelkou A
1. Jak dlouho vykonáváte funkci ředitelky základní školy?
Funkci ředitelky základní školy vykonávám druhým rokem. Předtím jsem byla na pozici učitelky. Do
funkce ředitelky jsem nastoupila, jako nekvalifikovaná a dodělala jsem si v loňském roce funkční
studium.
2. Jak vnímáte roli ředitele základní školy?
Ředitel je podle mě hlavně administrativní pracovník. Je, teda dle mého názoru, méně pedagog, měl
by mít totiž například i právní přehled, ekonomické, a …celkově jiné vzdělání, než jen pedagogické.
3. Jaké byly Vaše představy o náplni práce před nástupem na pozici ředitelky základní školy? Byly
Vaše představy totožné s realitou?
Moje představa s realitou totožná nebyla. Myslela jsem si totiž, že tam bude víc prostoru na práci
pedagogickou a metodickou, ale bohužel se jedná více o práci hospodářskou, provozní a
administrativní. A abych řekla pravdu administrativní zátěž je pro mě opravdu velká. Zároveň jsem
nečekala, jak obtížné některé činnosti budou, takže jsem musela ze začátku hodně studovat a načítat
informace, abych se rychleji zorientovala. Čím delší praxi a čím více zkušeností mám, tak je to lepší, ale
dodnes mám občas problém se v něčem vyznat.
4. Máte někoho, na koho se můžete obrátit, když si s něčím nevíte rady?
Máme skvělou oporu tady v krajském úřadu. Paní xxx je velice šikovná a vše nám vždycky velice
ochotně metodicky vysvětlí, což vnímám jako velké plus. A dále pak máme na městě právničku, což je
dobré, že nemusíme vynakládat na právní pomoc žádné finance a nikde nikoho shánět. A dále pak co
se týče ekonomické oblasti, tak se obracím na pana xxx, což je náš účetní.
5. Jak celkově vnímáte administrativu, jež je po Vás vyžadována?
Z hlediska financování vnímám administrativu, jako užitečnou, ale je to náročné, než se to člověk
všechno naučí. Protože ono to není vůbec jednoduché. Například zůstanu-li u toho financování, jakmile
vyplním tabulku špatně, tak následně škola dostane jiné finance a může z toho být až porušení
rozpočtové kázně. Zabere mi to proto hodně času, protože se bojím udělat chybu.
6. Co ve vaší náplni práce vnímáte za naprosto zbytečné a zatěžující?
Řekla bych že není dostatečné propojení mezi jednotlivými rezorty, to znamená, že musím například
tabulky vyplňovat třeba i několikrát. Což mi přijde naprosto zbytečné. A dále pak vnímám jako

zatěžující, že musím sedět pomalu celé dny u počítače. Chodí mi spousta e-mailů na adresy škol, a
většina z těchto e-mailů mi přijde naprosto bezpředmětných, myslím si, že by tím školy neměly být
přetěžovány, ale bohužel se tak děje. No a v neposlední řadě mě štve konečná odpovědnost, jež mám.
Takže i když deleguju nějaké administrativní činnosti na své zaměstnance, nakonec to stejně musím po
svých zaměstnancích zkontrolovat, protože mám konečnou odpovědnost a pokud by udělali chybu,
nikoho nezajímá, že to dělal někdo jinej, jde to zkrátka za mnou.
7. Jaké změny v této oblasti by Vám ulehčily práci?
Stačilo by, kdyby si úřady předávaly data mezi s sebou a když bych neměla finální odpovědnost v
určitých činnostech a nemusela po svých zaměstnancích vše kontrolovat. A hodně by mi práci ušetřilo,
kdyby některé činnosti nebyly tak složité.
8. Jaký vliv má administrativní zátěž na Vás a na Vaši práci?
Asi, že jsem nucena zůstávat velmi často přesčas, abych vše stíhala. Navíc když mají kolegové například
prázdniny, ředitelské či studijní volno a podobně, tak já volno nemám a jsem i často nucena brát si
práci domů. Takže asi, že mi bere spoustu času a já pak nemám tolik času například na práci
pedagogickou a metodickou.

17.2.2. Rozhovor s panem ředitelem B
1. Jak dlouho vykonáváte funkci ředitele základní školy?
No, tak to už je nějakej ten pátek. Necelých třicet let.
2. Jak vnímáte roli ředitele základní školy?
Ředitele vnímám především jako managera. Musí se totiž postarat o kompletní chod celé instituce. Což
není lehkej úkol. Pak samozřejmě jako pedagogického pracovníka. On je ředitel taková holka pro
všechno bych tak řekl. Protože on ředitel může za všechno a hlavně musí umět úplně všechno. Musí
umět úplně všechny zákony, takže já naštěstí mám tu výhodu, že můžu čerpat z vlastních zkušeností, a
teprve… jó když fakt nevím, tak pak teprve začnu pátrat v zákonech.
3. Vnímáte nějaké změny ve své náplni práce za tu dobu, co jste ve funkci?
No, já jsem nastoupil těsně po revoluci, kdy byli všichni nadšený, jak se vše změní a vše bude krásný a
postupně docházelo k vystřízlivění. V těch devadesátých letech toho po nás bylo vyžadováno poměrně
málo, to jsme pomalu nedělali skoro nic a pak to začalo přibývat. Výkazy se nějak rozmnožily. Sice nám
v tom nyní pomáhá počítačová technika, dříve nám sice nepomáhala, ale ono nám ta počítačová
technika pomáhá, jen když je to dobře zadaný. Pak stačí, aby tam byla nějaká chyba a pak se dva/tři

dny nedělá nic jinýho, než že se ta chyba hledá. Protože většinou to je nějaká pěkná ptákovina. No,
takže změny vnímám asi především v přibývání administrativy.
4. Jak celkově vnímáte administrativu, jež je po Vás vyžadována?
No jsou tam věci, který jsou samozřejmě nezbytný. Je toho hodně, musíme vyplňovat všechny možný
výkazy. Ale já to moc neberu, protože když bych to vzal do důsledku, tak bych musel evidovat všechno
co nám přijde poštou, všechno, co přijde e-mailem. No to bych se musel zbláznit! Každý den to otevřu,
mám tam třicet mejlů, z toho je deset nějakých zcela pochybných, dalších deset zcela bezpředmětných
(reklamy a nabídky bůhví odkaď) a teprve ta poslední třetina je k nějakému využití no. Takže když bych
tohle vše měl evidovat… to nedělám, ani náhodou, to odmítám, protože už jen to, že se tím musím
prokousat je dostatečně zatěžující, natož to pak ještě evidovat. No a úplně nejhorší administrativa, co
si tak vzpomínám jsou tak zvané zjednodušené projekty – šablony do škol. To byla katastrofa. Nechápu
teda v čem to bylo zjednodušený, proti normálním projektům, protože napsat monitorovací zprávy.
Teďka teda, v těch nových šablonách, se už tomu neříká monitorovací zpráva, ale říkalo se tomu, nějak
zpráva o realizaci, nebo nějak tak. No tak to byla docela makačka, protože ty údaje nic nikomu neříkají
a my je přitom museli naprosto zbytečně zjišťovat a vykazovat, jen proto, abychom vykázali tu činnost,
v rámci těch šablon. No, takže už jsem poučenej a platím si externí firmu.
5. Je nějaká administrativní činnost ve Vaší náplni práce, jež vnímáte za naprosto zbytečnou a
zatěžující?
No nejvíc mě zatěžuje korespondence, protože každý den mám minimálně třicet e-mailů, které musím
vyřešit, což mi přijde opravdu hodně. A pak mi vadí, že stejné údaje musím vyplňovat do různejch
formulářů pro různý úřady, protože si je mezi sebou nepředávaj. A nejvíc mi vadí, ňáký to zjišťování
něčeho, kdy někdo někde zjistí, že něco nefunguje, nebo něčeho je málo, tak okamžitě to uloží České
školní inspekci, aby obeslala všechny školy, protože oni nemůžou jít do škol, že jo, protože to by
nezvládali a teď příjde heslo dlouhé přes tři řádky a v půlce Vám ten server přestane fungovat, tak to
druhý den děláte znova, protože zrovna si vzpomnělo deset tisíc lidí v republice, že to zrovna bude
dělat a ten server to nezvládá, což se mi párkrát stalo.
6. Jaké změny v této oblasti by Vám ulehčily práci?
No, určitě by mi práci ušetřilo, kdyby bylo větší propojení mezi úřady a potom by mi pomohlo, kdybych
mohl smazat meil (smích). A samozřejmě, když už nás otravujou sběrem dat, tak aby to ten server
zvládal, a ne že mi to v půlce spadne a já to budu muset dělat znova.

7. Jaký vliv má administrativa na Vás a Vaši práci?
Asi žádný výrazný vliv nevnímám. Já si to moc neberu. No faktem je, že já mám tělocvikářský tempo,
takže já, když si umanu, že něco udělám a stihnu, tak to prostě stihnu.

17.2.3. Rozhovor s panem ředitelem C
1. Jak dlouho vykonáváte funkci ředitele základní školy?
Na pozici ředitele jsem 3. rokem.
2. Jak vnímáte roli ředitele základní školy?
Myslím, že role ředitele je hrozně obšírná. Ale převážně teda ředitele vnímám, asi jako hospodáře,
administrativního pracovníka, svým způsobem vlastně i asi jako ekonoma a samozřejmě je ředitel
pedagogickej pracovník.
3. Jaké byly Vaše představy o náplni práce před nástupem na pozici ředitele základní školy? Byly Vaše
představy totožné s realitou?
No, takhle… ještě když jsem byl učitel, tak jsem si dálkově dodělával bakaláře z managementu školství.
Tam jsem se dozvěděl spoustu informací. Mimo to jsem toho hodně načetl a měl jsem svým způsobem
i trochu náhled do praxe našeho tehdejšího ředitele. Takže už jsem při nástupu povědomí o téhle funkci
měl. - Samozřejmě mě to i přes to překvapilo no. Že je to až tak náročná pozice, se přiznám, jsem fakt
nečekal. To víte nastoupil jsem plný vizí, jak tu školu kompletně přetvořím a změním a místo toho se
hrabu v papírech a řeším, jestli všude svítěj světla.
4. Máte někoho, na koho se můžete obrátit, když si s něčím nevíte rady?
Jo to mám. Pro radu se většinou obracím na zřizovatele, tam spolupráce funguje perfektně a mám pak
známou na kraji, tak občas otravuju jí. A jinak pak tady máme spolek ředitelů a ředitelek škol. Jednou
za čas se sejdeme, diskutujeme různé problémy a navzájem si pomáháme. V tom cítím také velkou
oporu, protože tam jsou ředitelé, jež mají několikaletou praxi a více zkušeností, takže se mnohdy
obracím o radu i na ně.
5. Jak celkově vnímáte administrativu, jež je po Vás vyžadována?
Potřebnou z hlediska financí. To beze sporu. Jako já nejsem odpůrce administrativy, chápu zkrátka, že
je to potřeba. Jen mě hodně štve, že jakmile například uděláte chybu, při vyplňování výkazů, přiděláte
si práci na dalších x hodin. Je to fakt složitý no, než se v tom člověk zorientuje. Navíc toho je fakt hodně
a je to hodně složité, i když s přibývající praxe je to samozřejmě lepší.

6. Co ve vaší náplni práce vnímáte za naprosto zbytečné a zatěžující?
No, co teda fakt absolutně vůbec nechápu je, proč musím vyplňovat stejné údaje, do x formulářů pro
různý úřady, když kolikrát ty úřednice seděj jen přes zeď a chtějí údaje stejné. To mi přidělává
neskutečně moc práce. A pak asi náročnost některých úkolů.
7. Jaké změny v této oblasti by Vám ulehčily práci?
Uvítal bych nějakej program, do kterýho bych ty údaje vyplnil a ty úřady by si pak z toho stáhly potřebné
informace.
8. Jaký vliv má administrativní zátěž na Vás a Vaši práci?
Asi, že nemám osmihodinovou pracovní směnu, jak mí kolegové. Moje pracovní doba je spíš tak
desetihodinová. Když tu jsou pedagogové a děti, tak se snažím věnovat hlavně jim. Administrativní
práci pak dodělávám po odpolednech a po různých volnech a často si beru práci i domů.

17.2.4. Rozhovor s paní ředitelkou D
1. Jak dlouho vykonáváte funkci ředitelky základní školy?
Na pozici ředitelky jsem druhé funkční období. Předtím jsem pracovala na jiné základce, ale tam hodně
skřípala spolupráce se zřizovatelem, takže jsem tam po šesti letech skončila a na této základce jsem
teď pátým rokem.
2. Jak vnímáte roli ředitele základní školy?
No asi převážně jako vedoucího pedagogického pracovníka a pak jako administrativního pracovníka.
3. Vnímáte nějaké změny ve své náplni práce za tu dobu, co jste ve funkci?
Změny vnímám v přibývání práce. Přibývá činností, starostí a celkově odpovědnosti. Když jsem
nastoupila před jedenácti lety, bylo i méně administrativy. Upřímně jsem ráda, že jsem nastoupila
tehdy a vše přišlo postupně. Neumím si představit, že bych v dnešní době nastoupila, a měla se ve
všem zorientovat. Je toho opravdu hodně a některé činnosti jsou dost náročné.
4. Jak celkově vnímáte administrativu, jež je po Vás vyžadována?
Administrativu vnímám jako potřebnou, ale často je na úkor právě pedagogického řízení, což mi není
příjemné. Musím pak zůstávat přesčasy. A po odpolednech a doma po večerech dohánět
administrativu. Je toho opravdu hodně a přiznám se, že co jde nějak obejít anebo co dělat nemusím,
tak to nedělám. Už tak je množství práce dost zatěžující, natož kdybych měla dělat vše poctivě.

5. Je nějaká administrativní činnost ve Vaší náplni práce, jež vnímáte za naprosto zbytečnou a
zatěžující?
No, nejvíc mě zatěžuje asi náročnost některých administrativních činností a pak určitě duplicitní práce.
Různé úřady chtějí po mě stejná data, ale každý má svůj vlastní formulář, do kterého to musím vepsat.
6. Jaké změny v této oblasti by Vám ulehčily práci?
Kdybych nemusela zadávat stejné údaje několikrát. A kdyby se některé činnosti zjednodušily.
7. Jaký vliv má administrativní zátěž na Vaši práci?
Jak jsem již zmínila před tím, pracuji přes časy, abych vše stíhala. A asi, že mi sežere zbytečně moc času,
který bych mnohem radši věnovala právě pedagogickému řízení.

17.3. informovaný souhlas
Univerzita Karlova – Filozofická fakulta – Katedra pedagogiky Celetná 20, 116 38 Praha 1

Souhlasím s účastí ve výzkumu, jež je prováděn za účelem bakalářské práce Petry Vychytilové, na
téma „Administrativní zatížení v práci ředitele základní školy“.
Dále souhlasím s pořízením audiozáznamu a s jeho následným zpracováním (odbornou analýzou a
prezentací) a s jeho využitím pro studijní a výzkumné účely této bakalářské práce.
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byla seznámen/a s podmínkami, cílem a obsahem výzkumného
šetření. Rozumím jim a souhlasím s nimi.
Souhlasím se způsobem, jak bude zachovávána důvěrnost a jak bude má identita chráněna během
výzkumu i po jeho skončení.

V ..................... dne .................... Podpis: ………………………….

