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7. Přílohy 
Příloha číslo 1: Pozvánka k výzkumu 
POZVÁNKA K VÝZKUMU 
Kariéry mužů-učitelů v předškolním vzdělávání/Profesní identita mužů-učitelů v 

kontextu feminizace učitelského povolání 
Vážený pane, 
obracíme se na Vás s pozvánkou k zapojení do výzkumu „Kariéry mužů-učitelů v 

předškolním vzdělávání/Profesní identita a motivace mužů-učitelů v kontextu feminizace 

učitelského povolání“, který je realizován ve spolupráci s Psychologickým ústavem Akademie 
věd ČR. Naše výzkumná studie se zabývá profesní identitou a motivací mužů-učitelů 

působících v předškolních institucích. Hlavním cílem výzkumu je blíže porozumět, jak muži-
učitelé vnímají sami sebe ve své roli učitele v předškolním zařízení, jaká je jejich motivace k 
výkonu práce a jaké jsou hlavní klady a zápory jejich profese.  

Informace poskytnuté v rozhovoru jsou důvěrné a podléhají řadě ochranných opatření. 

Záznam rozhovoru bude anonymní a nebude obsahovat žádné údaje, které by identifikovaly 

Vás nebo Vaše pracoviště.   
Vaše zkušenosti jsou pro nás velice důležité. Pomohou nám blíže porozumět tomu, 

jakým problémům čelí muži-učitele v předškolním zdělávání, co je vede k výkonu této profese 

a také jak jsou vnímáni svým okolím, či pracovním kolektivem. Doufáme proto, že naše studie 

bude pro Vás přínosná a že naší žádosti o účast ve výzkumu vyhovíte.  
V případě Vašeho zájmu o zapojení do výzkumu bych se s Vámi ráda domluvila na 

realizaci rozhovoru v čase a místě, které Vám budou nejlépe vyhovovat. Současně Vám 

poskytnu Informovaný souhlas, který shrnuje informace o rozhovoru a opatřeních na ochranu 

Vámi poskytnutých informací.  
  
Děkujeme za Vaši spolupráci! 
Barbora Procházková 
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Bi.prochazkova@gmail.com 
+ 420 721 218 732 
_______________________________________ 
Projekt: Profesní identita a motivace mužů-učitelů v kontextu feminizace učitelství 
Pracoviště: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy a Psychologický ústav 

Akademie věd ČR, v.v.i. 
Řešitelka projektu: Barbora Procházková 
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Příloha číslo 2: Informovaný souhlas 
INFORMOVANÝ SOUHLAS pro účast ve výzkumu 
 

Název: Profesní identita a motivace mužů-učitelů v kontextu feminizace učitelského povolání 
Pracoviště: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Řešitelka projektu: Barbora 
Procházková, vedoucí práce: Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.   
Tel.: (+420) 721 218 732  
E-mail: bi.prochazkova@gmail.com 
 ____________________________________________________________________________ 
  

Vážený pane,  
byl jste pozván k účasti na výzkumném projektu „Kariéry mužů-učitelů v předškolním 

vzdělávání/Profesní identita a motivace mužů-učitelů v kontextu feminizace učitelského 

povolání“. Vaše účast v tomto výzkumu je zcela dobrovolná. Svou účast můžete odmítnout 

nebo ji kdykoliv v průběhu přerušit, aniž byste za to byl/a nějakým způsobem penalizován. 
Níže najdete hlavní informace o našem výzkumném projektu. Přečtěte si, prosím, 

pečlivě tyto informace a rozhodněte se na jejich základě, zda se chcete výzkumu účastnit. Pokud 

máte ohledně výzkumu jakékoliv nejasnosti či dotazy, neváhejte se s nimi obrátit na řešitelku 

projektu. 
Jaké jsou cíle výzkumu? 
Cílem tohoto výzkumu je blíže porozumět tomu, jak muži vnímají sami sebe v roli 

učitele v předškolním zařízení, jaká je jejich motivace k výkonu profese a jaké jsou hlavní klady 

a zápory jejich profese. Předmětem našeho zájmu jsou také faktory v sociálním a pracovním 

prostředí, které ovlivňují volbu profese v předškolním vzdělávání, a to jak pozitivně, tak 

negativně. Zaměřujeme se přitom na několik hlavních faktorů, kterými jsou práce v ženském 

kolektivu či reakce blízkého okolí na výběr profese ve vztahu k mužům učitelům. 
Kdo se účastní výzkumu? 
Tohoto výzkumu se účastní přibližně 10 učitelů mužů působících v mateřských školách 

veřejného i soukromého typu.   
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Jak dlouho bude trvat Vaše účast ve výzkumu?  
Vaše účast ve výzkumu zahrnuje 1 rozhovor v rozsahu 30–40 minut. Délku rozhovoru 

přizpůsobíme Vašim časovým možnostem.  
  
Co bude následovat, pokud se výzkumu rozhodnete zúčastnit?  
Pokud se rozhodnete našeho výzkumu účastnit, řešitelka výzkumu s Vámi povede 

rozhovor týkající se vaší role učitele v předškolním vzdělávání a motivace pro výkon profese. 

Rozhovor bude probíhat buďto na Vašem pracovišti nebo v prostorách Psychologického ústavu 

AV ČR na Praze 1. V průběhu rozhovoru Vám budeme klást otázky týkající se následujících 

okruhů:  
• Popis okolností, které Vás vedly k výběru profese a Vaše dosavadní profesní dráha 
• Popis Vaší motivace k učitelskému povolání 
• Popis toho, jak vnímáte sám sebe v roli učitele v předškolním vzdělávání 
• Popis reakce okolí na výběr profese 
• Popis práce v ženském kolektivu z pohledu muže učitele 

Abychom mohli přesně zaznamenat Vaše výroky, rádi bychom rozhovor nahráli na 
diktafon. Nahrávka bude sloužit pouze k přepisu (transkripci) rozhovoru do textové podoby a 

bude okamžitě po přepisu trvale vymazána. Přepis rozhovoru bude důkladně anonymizován, tj. 

z přepisu rozhovoru budou odstraněny všechny informace, které by mohly identifikovat Vás 

nebo Vaše pracoviště. Nahrávání na diktafon můžete odmítnout, to jak nahrávání celého 

rozhovoru, tak jeho úseků. V takovém případě si osoba realizující rozhovor bude dělat pouze 
písemné poznámky.  

Vyznačte prosím svou volbu týkající se nahrávání rozhovoru:  
_____ Souhlasím s nahráváním rozhovoru na diktafon.  
_____ Nesouhlasím s nahráváním rozhovoru na diktafon. 
 

Jak budou mnou poskytnuté informace chráněny?  
Všechny Vaše odpovědi v rozhovoru jsou přísně důvěrné. Aby byla ochrana Vašich 

dat co nejvyšší, provedeme následující opatření:  
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• Ve výzkumu nebudeme zaznamenávat žádné informace, které by mohly vést k 

identifikaci Vás nebo Vašeho pracoviště, jako jsou Vaše jméno, název pracoviště, 

datum narození, adresa, nebo jiné identifikační údaje. Rozhovor s Vámi bude 

zaznamenán pouze pod pseudonymem, takže Vaše jméno ani název Vašeho pracoviště 

se v žádném záznamu neobjeví.   
  

• Ve výzkumu budeme zaznamenávat pouze základní demografické údaje, které 

nemohou vést k Vaší identifikaci: věk, dosažené vzdělání, rodinná situace apod.  
  

• Při rozhovoru budete vyzváni, abyste neidentifikovali své pracoviště, ani osoby na něm 

působící. Pokud omylem nějaký identifikační údaj v rozhovoru uvedete, tento údaj 

nebude přepsán do textové podoby a bude spolu s nahrávkou vymazán.  
  

• Přepis nahrávky bude důkladně anonymizován, tj. veškeré případné identifikační údaje 

budou vymazány. Po přepisu bude nahrávka trvale vymazána. Analýzu dat budeme 

provádět již pouze na anonymizovaných přepisech, ze kterých nebude možné Vás nebo 
Vaše pracoviště identifikovat.  
  

• Je samozřejmostí, že Vaše jméno ani název Vašeho pracoviště se neobjeví v žádném 

publikačním výstupu.  
Máte další otázky týkající se výzkumu?  
V průběhu celého výzkumu máte právo se ptát a dostat odpověď na jakékoliv otázky 

týkající se výzkumu (s výjimkou otázek, které by ohrozily anonymitu ostatních účastníků). 

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, obraťte se s nimi, prosím, na řešitelku projektu. 
Souhlas s účastí ve výzkumu: 
Prohlašuji, že jsem přečetl/a všechny výše uvedené informace o výzkumu. Na základě 

poskytnutých informací dobrovolně souhlasím se svou účastí v tomto výzkumu.  
 
  



6 

 

 
_______________________________________
_______________ 
 Podpis účastníka/účastnice výzkumu   

 
    ____________________ 
     Datum 

   
  
 

_______________________________________
_______________ 
 Podpis řešitele předkládajícího informovaný 

souhlas  

  
 

    ____________________ 
     Datum 

 
_______________________________________
_______________ 
 Jméno řešitele předkládajícího informovaný 

souhlas 
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Příloha číslo 3: Demografický dotazník  

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE 
(Příloha k informovanému souhlasu) 
Datum konání rozhovoru:  Participant (pseudonym):  Rozhovor realizuje:  
______________________________ 

 
Věk: __________  

 
 
Dosažené vzdělání 

 
□ Střední – pedagogicky 

zaměřené 
□ Střední - jiného zaměření 
□ Vysokoškolské - 

pedagogicky zaměřené 
□ Vysokoškolské - jiného 

zaměření 
□ Jiné vzdělání  _________ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Délka působení na pracovišti  
(roky/měsíce):___________ 

 
 

Instituce (dle zřizovatele) 
 

□ Veřejná (Kraj, MŠMT, Církev) 
□ Soukromá 

 
 
Místo výkonu práce 
 

□ Praha 
□ Střední Čechy 
□ Jiné _________ 

 
 

Vedoucí pozice:  
 
□ Ne 
□ Ano 

 
Pracovní smlouva:  

 
□ Na dobu určitou 
□ Na dobu neurčitou 

 
 

Výše úvazku: _________ 

 
 
 


