ŘEDITEL A ZMĚNA

Po roce 1989 řídí čeští ředitelé „své“ školy v permanentně turbulentním prostředí. Změn je tolik, že většinou není šance se na jejich zvládnutí v předstihu připravit a často ani patřičně reagovat. Přitom to jsou mnohdy změny mající pro školy zásadní až revoluční význam, někdy dokonce ohrožující samotnou existenci některých škol (například demografický vývoj, reforma veřejné správy a z ní vyplývající kurikulární reforma). 


Řízení a podpora změny 

Údělem vedoucího pracovníka školy je nepřetržitě registrovat změny (ekonomické, politické, kulturní, technologické atd.) v prostředí, ve kterém se jeho škola nachází. Neměl by však nechávat bez povšimnutí ani změny, ke kterým dochází uvnitř školy (personální, klimatu, materiální apod.). Při řízení by pak měl vedoucí pracovník na zjištěné změny pružně reagovat. Ze systémové teorie vyplývá, že škola jako systém se sociální složkou by si za účelem optimální existence měla ve svém prostředí zachovávat dynamickou rovnováhu. Na každou změnu reagovat změnou (platí, že odchylky od norem vyvolávají nápravné akce). 

Pro potřebu provádět změny ve škole pružně považuji za prospěšné, aby zaangažovaní znali teoretické poznatky o řízení změny. Neboť řešit problematiku řízení změn metodou „pokusu a omylu“ znamená postupovat neefektivně. V současnosti školy pracují nebo se chystají pracovat na tvorbě školního vzdělávacího programu. Tvorba a zahájení realizace školních vzdělávacích programů zřejmě budou jednou ze zásadních změn, kterou budou muset nejen vedoucí pracovníci škol zvládnout („uřídit“). 

Podle názoru některých odborníků na provádění změn platí, že ze strany manažera nestačí realizaci změny pouze řídit, ale svým postojem a konáním ji má manažer především podpořit. Podporující chování ke změně se pak dá očekávat i u ostatních pracovníků organizace. Ve sděleních odborníků se v této souvislosti hovoří o tzv. „podpoře změny“.


Aplikace obecného modelu řízení změn do podmínek školy

Provádění změn patří v managementu k těm nejobtížnějším úkolům. Nezahrnuje totiž pouze formulaci kýženého cíle a stanovení obsahu změn, ale především získání lidí pro zavádění změn. Proč ke změnám dochází? Již v úvodu kapitoly bylo připomenuto, že škola jako organická součást celé společnosti reaguje na vše, co se v jejím okolí děje. Citlivě reaguje i na to, co se odehrává přímo ve škole. Pro existenci školy je důležité, aby dokázala reagovat na všechny podněty a udržovala tak potřebnou rovnováhu (homeostázu) mezi školou a jejím okolím. S cílem zachovat tuto rovnováhu dochází například:
	ke změnám strategie školy (otevřenost ke komunitě, zacílení na komplexní rozvoj žáka – klíčové kompetence, zaměření vzdělávací nabídky školy i na vzdělávání dospělých nebo handicapovaných, zaměření vzdělávací nabídky školy na přípravu pracovníků určité odbornosti, nabídka aktivit pro volný čas žáků aj.),
	ke změnám realizačních procesů a pracovních postupů (koordinovaná spolupráce s rodinou, zapojení obyvatel obce/sídliště do některých školních procesů, posílení diagnostických činností učitelů, týmová spolupráce učitelů při přípravě a realizaci projektů či integrované výuky, využívání výukových metod podporujících aktivní učení, cílená spolupráce 1. a 2. stupně ZŠ či praktické a teoretické výuky SŠ atd.),
	ke změnám v řízení (participace pracovníků na rozvoji a řízení školy) apod.

Všechny tyto změny vyžadují změnu lidského chování a v tom právě tkví obtížnost provádění změn.

Větší změna v organizaci nikdy neprobíhá jako jednorázová akce. Urban (2003), ve shodě s dalšími autory, uvádí obecný model řízení změn, který obsahuje tři základní fáze změny:
	fáze je označována jako fáze uvolnění stávající podoby organizace. V podmínkách školy je to situace, kdy si vedení školy uvědomuje, že stávající praxe již neodpovídá skutečnému stavu. Z toho vyplývá, že musí dojít ke změně… Vedení školy (někdy ve spolupráci s pracovníky školy) vyhodnocuje současnou situaci školy, zvažuje, jak by škola měla reagovat na vlivy v okolí a tak být připravena na budoucí požadavky. Rozhodujícím faktorem této první fáze je překonání odporu pracovníků školy ke změně, které se projeví v jejich akceptaci změny i v ochotě změnu uskutečnit. 


	fázi procesu změn nazývá Urban (2003) jako fázi transformační. Tato fáze začíná formulací nové cílové podoby – vize. Pro dosažení vize, konkrétní podoby kýžené změny, je zapotřebí zpracovat a posléze uskutečnit realizační projekt, který zahrnuje změny ve třech základních oblastech: změny strukturální, kulturní a individuální.

      Strukturální změny se týkají například organizace práce a způsobů řízení (v případě školy to může být například uzpůsobení organizace práce tak, aby se mohli pracovníci navzájem scházet a spolupracovat, případně u sebe hospitovat, pracovníkům je umožněno spolupodílet se na řízení, jeden z pracovníků získá pověření ke koordinaci školního vzdělávacího programu apod.). Strukturální změny mohou také znamenat změnu technologií a pracovních postupů (používání diagnostických nástrojů za účelem získání podkladů pro autoevaluaci školy, realizace nového systému kontrolní činnosti, na kterém by se podíleli všichni pracovníci školy, využívání prvků daltonských škol ve výuce, inovace přístupu k dětem v duchu činné školy, kreativní a funkční využívání učeben a dalších prostor školy apod.). Strukturální změnou může být i nové vymezení pracovních pozic. Jeden z pedagogických pracovníků školy se může stát garantem spolupráce a výměny zkušeností s partnerskou školou, další zase koordinátorem školního vzdělávacího programu apod. 
Kulturní změny se promítají především ve vzájemných vztazích a chování mezi pracovníky navzájem, mezi vedením a pracovníky. Může k nim přispět změna řídícího stylu (např. z autoritativního na participativní, nebo využití koučování či podporování) i preference správných hodnot vedením školy. V souvislosti s tvorbou a zavedením školního vzdělávacího programu může být vedením školy u pracovníků podporována, veřejně oceňována i uznávána jejich iniciativnost, samostatnost, loajalita ke škole, smysl pro spolupráci, ochota učit se i sdílet znalosti apod. 
Individuální změny jsou zaměřeny na to, aby byly podpořeny žádoucí změny pracovního chování jednotlivých pracovníků. Spočívají ve vytváření nových pracovních schopností u jednotlivých pracovníků (další vzdělávání), v podpoře i vytváření žádoucích pracovních postojů, případně v přijetí nebo výměně pracovníků.

	fáze procesu změn nazvaná jako fáze zakotvení slouží k podpoře a posílení nového pracovního chování a tím i k fixaci žádoucích změn. Nedílnou součástí této fáze je kontrola jako zdroj zpětné vazby o průběhu změny. Úspěšnost fáze lze podpořit vybudováním kvalitního informačního systému, účinných kontrolních mechanismů i zavedením systému hodnocení, který podporuje nové žádoucí chování pracovníků. Například při práci na tvorbě a zavádění školního vzdělávacího programu se jedná o systematické monitorování průběhu činností vedením školy, o vymezení a dodržování smluvených časových termínů zaangažovanými pracovníky, o vzájemné sdělování poznatků a zkušeností mezi pracovníky školy, o důsledné hodnocení dosažených pokroků, o formulaci kritérií hodnocení pracovníků v souladu s realizovanou změnou apod.



Základní předpoklady pro úspěšné provedení změny

Aby bylo provedení změny úspěšné a k zamýšlené změně opravdu došlo, je zapotřebí zajistit splnění určitých podmínek a předpokladů. De Woot (1996) nastínil následující schéma základních předpokladů a nutných podmínek potřebných pro provedení změny. Uvedl, že při absenci i jen jednoho z předpokladů nelze proces změny realizovat. 


Předpoklady pro provedení změny



   tlak na                                                 způsobilost             odvaha
   provedení     +            jasná       +       provést          +      provést              =         ZMĚNA
   změny                         vize                   změnu                    první
                                                                                                krok




Tlak na provedení změny může přicházet z vnějšího okolí školy (např. konkrétní požadavek rodičů, nedostatek žáků pro další roky, právní norma, výše normativu aj.) nebo vznikat ve vnitřním prostředí školy (např. při kontrolní činnosti byly zjištěny závažné nedostatky, učitelé upozorňují na odchody žáků na jinou školu aj.) Iniciátorem změny pak může být buď vedení školy nebo pracovníci školy. Na školách existuje mnoho aktivních pracovníků, kteří působí jako zdroje inspirace a motor změn. Někdy bývá změna ve škole výsledkem působení sil politických procesů v organizaci (např. neformální vůdce pracovníků nebo skupina pracovníků prosazují nějakou změnu). Může nastat i situace, kdy pracovníci školy nečekají na řízení změny shora (vedením školy), ale začnou ji sami v rámci svých možností uskutečňovat (např. po absolvování motivující vzdělávací akce). 

Když chybí tlak na provedení změny, určitě se ji nepovede realizovat, poněvadž neexistuje ani důvod pro její realizaci. V tomto případě je tedy výsledek úplně jasný. Je chybou plánovat a realizovat změnu jen pro změnu samu, tedy zcela bez důvodu a jenom proto, že třeba všechny školy v blízkém okolí nějaké změny dělají. 

Pod označením jasná vize je míněna rámcová představa budoucího stavu, která zmobilizuje veškerý tvůrčí potenciál účastníků změny. Chybí-li jasná vize, proběhne místo úspěšné změny „rychlý start, který brzy splaskne“ (de Woot, 1996). Je však zapotřebí, aby tato vize byla formulována dostatečně konkrétně a vycházela z analýzy stávajícího stavu školy. Pomůckou je již dříve zmíněný požadavek SMART týkající se formulace cílů. Pouhé konstatování, že např. v horizontu dvou let začne škola učit úplně jinak a „nově“, bez dalšího upřesnění, je právě takovou vizí, po níž následuje zcela zbytečný start a nedojde k realizaci změny.

Způsobilost provést změnu znamená motivovat a odborně připravit pracovníky, kterých se změna týká. Provedení změny je dlouhodobý proces. Může být úspěšně uskutečněn pouze tehdy, když jsou vedení školy i většina pracovníků opravdu přesvědčeni o tom, že setrvání v dosavadním stavu neprospívá další existenci školy. Potom změnu akceptují a jsou ochotni se pro její uskutečnění angažovat. Pro realizaci změny je optimální, když vedení školy změnu podporuje, přebírá odpovědnost jako její zadavatel a funguje jako její motor, neboť podle Schratze (Ender, Schratz aj., 1999) rozvoj školy v „katakombovém“ stylu, tzn. bez podpory vedení školy, dá velkou námahu. Pokud chybí způsobilost provést změnu, je její realizace doprovázena pocity úzkosti a frustrace těch, kdo se na změně podílejí. A to se promítne do kvality realizace zamýšlené změny.

Posledním předpokladem pro úspěšné provedení změny je odvaha udělat první krok. To znamená vypracovat projekt realizace změny. Přetransformovat vizi do systému obecných a posléze konkrétních cílů, na jejichž dosahování se budou pracovníci podílet. Pak teprve realizaci změny zahájit. Jak to dopadne s realizací změny, když bude chybět odvaha provést první krok? Potom bude celá akce spíš připomínat falešný start a hazardování s pracovní morálkou lidí.


Význam lidského faktoru v přípravě a realizaci změny

Za normálních okolností převládá u lidí spíše odpor ke změně. Podle tvrzení odborníků je odpor pracovníků ke změnám zcela přirozeným jevem. Urban (2003) uvádí, že podle mezinárodních výzkumů má při zahájení programu změn 60 až 80 % pracovníků obavy z těchto změn nebo k nim zaujímá odmítavý postoj. Teoreticky je popsán tzv. cyklus reakce osoby nebo skupiny vystavené změnám. Probíhá v následujících fázích:
	tendence k okamžitému popření možnosti změn,

snaha o odpor vůči změnám,
po zjištění, že je odpor marný a že změny mají i své pozitivní stránky, zájem o prozkoumání změn,
přijetí změn.
Příčinou obav ze změn je často strach z neznámého, tendence k setrvačnosti, spokojenost se stávající situací, pocit méněcennosti, předpokládané znehodnocení starých schopností a dovedností, strach ze ztráty pracovního místa či pracovních výhod, nepochopení potřeby změn, dosavadní kultura organizace nepřející změnám, strach z časové náročnosti, odborná náročnost nových situací a úkolů, ztráta mocenské pozice, ztráta důvěrné obeznámenosti s tím co denně dělají apod. Odpor ke změnám může mít i jiné příčiny než obavy. Mezi ně například patří nesprávné načasování změn a jiné vnímání situace organizace pracovníky.

V odborné literatuře se uvádí, že odpor ke změnám je sice normální, ale dlouhodobý odpor pracovníků ke změnám je důkazem toho, že management není schopen změnu řídit. Manažeři se pochopitelně snaží odpor pracovníků k plánované změně odstranit a pro zavádění změny je získat. V první řadě potřebují zjistit skutečné příčiny odporu lidí ke změně. Jedním ze způsobů, jak postupovat, je využití tzv. metody ADCOM (Folaron, 2005), která nastalou situaci posuzuje a zkoumá z pěti hledisek. Akronym ADCOM je tvořen prvními písmeny pěti slov vymezujících zmíněná hlediska: 
Ability (fyzická připravenost). Je zkoumáno, jaká je fyzická připravenost lidí zvládat nové úkoly a činnosti. To neznamená jenom tělesnou zdatnost, ale celkový fyzický stav (svou roli zde může hrát i přetíženost, únava apod.). 
Direction (nasměrování). Je zjišťováno, zda lidé jasně chápou a mají zažitou podobu cíle. Zda k dosažení cíle mohou postupovat podle jednoznačně nastavených pravidel i pokynů, a to ve stabilním prostředí.
Competence (způsobilost). Z tohoto hlediska je posuzováno, zda jsou lidé způsobilí změnu realizovat, zda k tomu opravdu mají potřebné znalosti i dovednosti.
Opportunity (příležitost). Je ověřováno, zda lidé mají pro úkoly spojené s realizací změny dostatek času, ale také zda jsou v potřebné míře zabezpečeni potřebnými informacemi, materiálem a dalšími zdroji.
Motivation (motivace). Poslední hledisko akceptuje skutečnost, že bez motivace lidí se nedá změna uskutečnit. Je tedy zkoumáno, zda jsou lidé dostatečně motivováni. 
Zmíněná hlediska se v reálné situaci vzájemně různě překrývají.

Pro odstranění odporu ke změně a k získávání lidí k jejímu uskutečnění využívají manažeři následujících základních metod (Urban, 2003), případně jejich kombinací:
	osvěta a komunikace spočívá ve snaze srozumitelně objasnit pracovníkům potřebu provést změny; optimální je vést diskusi s co největším počtem pracovníků a jako argumenty předkládat jasná fakta,
	participace na změnách předpokládá zahrnutí pracovníků do tvorby a zavádění změn, akceptaci jejich návrhů, rad a připomínek; nevýhodou je časová náročnost,
	facilitace a podpora zahrnuje podporu pracovníkům při provádění změn, proškolení, trénink, přípravu podmínek, posílení rozhodovacích pravomocí, pozorné naslouchání problémům pracovníků, porozumění pro chyby a omyly atd.,
	odměňování a vyjednávání; spolupráci na změnách může výrazně podpořit nově nastavený systém odměňování; vyjednávání je využíváno v různých situacích, např. za příslib podpory změny může být dojednán nějaký jiný ústupek týkající se průběhu pracovního procesu apod.,
	kooptování patří ke skrytým metodám ovlivnění, např. aby se osoba se silnou neformální autoritou nestavěla proti potřebným změnám, je jí svěřena v procesu změny významná role; kooptování se mine účinkem tehdy, je-li příliš průhledné a manipulativní,
	přímé nebo nepřímé donucení je metodou rychlého překonávání odporu, používá se většinou jen v časové tísni, kdy hrozí nebezpečí z prodlení při zavádění změn; hrozbou může být odebrání nenárokové složky mzdy, převedení na jinou práci, zrušení pracovního místa apod.; tato metoda vede k odporu vůči manažerům. 


Podle Havlínové (2003) často lidé reagují nepřiměřeně, protože v jejich emocích hraje roli řada okolností, jako je:
	Silné vědomí odpovědnosti za plnění předpisů a závazných norem. 

Nedostatek znalostí v souvislosti s novými úkoly. 
Způsob, jakým byla změna uvedena. 
Strach z neznámého. 
Stávající zvyky ve škole při řešení konfliktů. 
Předchozí zkušenosti. 
Nedostatek sebedůvěry. 
Nedostatek důvěry ve druhé. 
Tlak ze strany druhých nebo nadřízených. 
Upevněné pohledy a způsoby vidění světa. 
Pocit ohrožení obecně. 
Chudé mezilidské vztahy 
A další.
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