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Příloha A – Dotazník  

 

Hezký den, 

 

jmenuji se Kristýna Bůžková, jsem studentkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a v 

rámci své diplomové práce realizuji dotazníkové šetření zabývající se aktuální kvalitou 

pracovního života učitelů v Praze a Středočeském kraji. Ráda bych Vás v této souvislosti 

požádala o účast na průzkumu a v ideálním případě také o přeposlání dotazníku Vašim 

kolegům. Zodpovězení všech otázek Vám nezabere více než 10 minut. 

 

Sběr dat probíhá do konce března 2021 a je anonymní. Nemusíte se tedy obávat, že by 

odpovědi byly spojovány s konkrétními osobami či byly jakkoli zneužity. V případě zájmu 

Vám však ráda poskytnu celkové výsledky s komentářem. 

 

Předem děkuji za Váš čas a ochotu se účastnit! 

 

Příjemný zbytek dne 

Kristýna Bůžková 

 

 

Dotazník kvality pracovního života učitelů v Praze a Středočeském kraji 

 

Následující oddíl otázek vlastní konstrukce se zabývá kvalitou Vašeho současného 

pracovního života. U otázek 1 až 5 prosím zaškrtněte odpověď, která nejlépe vystihuje 

Vaši situaci a u zbývajících položek vyberte míru souhlasu (či nesouhlasu) s tvrzením. 
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otázk

a č. 

 

tvrzení 

 

odpovědi 

1 Jsem:  žena muž x x 

2 Ve své profesi 

působím: 

méně než 

1 rok 

2-5 let 6-10 let více než 10 

let 

3 Zřizovatel naší školy 

je: 

veřejný soukromý x x 

4 Škola, na které 

působím se nachází v: 

Praze Středočeské

m kraji 

x x 

5 V současnosti je pro 

mě náročné zejména: 

zvládat 

aktuální 

požadavk

y práce 

vyrovnávat 

se s 

nejistotou 

reagovat 

rychle na 

změny 

jiné 

6 Mám dojem, že 

celková kvalita mého 

pracovního života 

během pandemie 

klesla. 

souhlasím  spíše 

souhlasím 

spíše 

nesouhlasí

m 

nesouhlasí

m 

7 S kvalitou svého 

pracovního života jsem 

nyní spokojen/a. 

souhlasím  spíše 

souhlasím 

spíše 

nesouhlasí

m 

nesouhlasí

m 
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8 Online výuka (za 

stávajících 

protiepidemických 

opatření) mě stojí více 

psychických sil než 

standardní prezenční 

výuka. 

souhlasím  spíše 

souhlasím 

spíše 

nesouhlasí

m 

nesouhlasí

m 

9 Před pandemií jsem 

dobrovolně dělal/a 

mnoho věcí a činností 

pro studenty nad rámec 

svých povinností. 

souhlasím  spíše 

souhlasím 

spíše 

nesouhlasí

m 

nesouhlasí

m 

10 Výkon práce je pro mě 

nyní časově náročnější 

než před pandemií. 

souhlasím  spíše 

souhlasím 

spíše 

nesouhlasí

m 

nesouhlasí

m 

11 Rozsah, ve kterém si 

organizuji svou práci 

mi nyní vyhovuje. 

souhlasím  spíše 

souhlasím 

spíše 

nesouhlasí

m 

nesouhlasí

m 

12 Současnou náplň práce 

vnímám jako 

rozmanitou. 

souhlasím  spíše 

souhlasím 

spíše 

nesouhlasí

m 

nesouhlasí

m 

13 Svou práci vnímám 

jako smysluplnou. 

souhlasím  spíše 

souhlasím 

spíše 

nesouhlasí

m 

nesouhlasí

m 
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14 Myslím, že moje 

nápady bývají 

dostatečně oceněny. 

souhlasím  spíše 

souhlasím 

spíše 

nesouhlasí

m 

nesouhlasí

m 

15 Je pro mě náročné 

oddělovat pracovní a 

osobní život. 

souhlasím  spíše 

souhlasím 

spíše 

nesouhlasí

m 

nesouhlasí

m 

16 Mám obavy o stabilitu 

a jistotu své práce. 

Souhlasí

m 

 

spíše 

souhlasím 

spíše 

nesouhlasí

m 

nesouhlasí

m 

17 Zpětná vazba od rodičů 

žáků je většinou 

kritická. 

souhlasím  spíše 

souhlasím 

spíše 

nesouhlasí

m 

nesouhlasí

m 

18 Vedení školy učitelům 

poskytuje dostatečnou 

podporu a pomoc při 

výkonu práce. 

souhlasím  spíše 

souhlasím 

spíše 

nesouhlasí

m 

nesouhlasí

m 

19 S kolegy táhneme za 

jeden provaz.  

souhlasím  spíše 

souhlasím 

spíše 

nesouhlasí

m 

nesouhlasí

m 

20 Jsem hrdý/hrdá na 

výsledky své práce. 

souhlasím  spíše 

souhlasím 

spíše 

nesouhlasí

m 

nesouhlasí

m 

21 Naše škola má celkově 

dobrou pověst. 

souhlasím  spíše 

souhlasím 

spíše 

nesouhlasí

m 

nesouhlasí

m 
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22 Naše škola poskytuje 

kvalitní služby. 

souhlasím  spíše 

souhlasím 

spíše 

nesouhlasí

m 

nesouhlasí

m 

23 Vím, co mohu v rámci 

své práce a při jejím 

výkonu očekávat. 

souhlasím  spíše 

souhlasím 

spíše 

nesouhlasí

m 

nesouhlasí

m 

 

 

Dotazník pracovní a osobní pohody UWES 

 

 

Posledních 9 výroků bylo převzato z dotazníku UWES (Schaufeli a Bakker, 2004) a týkají 

se toho, jak se cítíte v práci. Z uvedených možností prosím zaškrtněte odpověď, která nejlépe 

vystihuje Vaši situaci. 

  

 

tvrzení 

 

odpovědi 

24 Ve své práci 

překypuji 

energií 

nikdy  skoro nikdy 

(několikrát 

do roka 

nebo méně) 

zřídka 

(jednou 

za měsíc 

nebo 

méně) 

někdy 

(několikrát 

za měsíc) 

často 

(jednou 

týdně) 

velmi často 

(několikrát 

za týden) 

vždy 

(každý 

den) 

25 Ve své práci 

se cítím silně 

a energicky 

nikdy  skoro nikdy 

(několikrát 

do roka 

nebo méně) 

zřídka 

(jednou 

za měsíc 

někdy 

(několikrát 

za měsíc) 

často 

(jednou 

týdně) 

velmi často 

(několikrát 

za týden) 

vždy 

(každý 

den) 
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nebo 

méně) 

26 Svou prací 

jsem 

nadšený/á 

nikdy  skoro nikdy 

(několikrát 

do roka 

nebo méně) 

zřídka 

(jednou 

za měsíc 

nebo 

méně) 

někdy 

(několikrát 

za měsíc) 

často 

(jednou 

týdně) 

velmi často 

(několikrát 

za týden) 

vždy 

(každý 

den) 

27 Moje práce 

mě inspiruje 

nikdy  skoro nikdy 

(několikrát 

do roka 

nebo méně) 

zřídka 

(jednou 

za měsíc 

nebo 

méně) 

někdy 

(několikrát 

za měsíc) 

často 

(jednou 

týdně) 

velmi často 

(několikrát 

za týden) 

vždy 

(každý 

den) 

28 Když ráno 

vstanu, mám 

chuť do práce 

nikdy  skoro nikdy 

(několikrát 

do roka 

nebo méně) 

zřídka 

(jednou 

za měsíc 

nebo 

méně) 

někdy 

(několikrát 

za měsíc) 

často 

(jednou 

týdně) 

velmi často 

(několikrát 

za týden) 

vždy 

(každý 

den) 

29 Cítím se 

spokojeně, 

když 

intenzivně 

pracuji 

nikdy  skoro nikdy 

(několikrát 

do roka 

nebo méně) 

zřídka 

(jednou 

za měsíc 

nebo 

méně) 

někdy 

(několikrát 

za měsíc) 

často 

(jednou 

týdně) 

velmi často 

(několikrát 

za týden) 

vždy 

(každý 

den) 

30 Jsem pyšný 

na práci, 

kterou dělám 

nikdy  skoro nikdy 

(několikrát 

do roka 

nebo méně) 

zřídka 

(jednou 

za měsíc 

nebo 

méně) 

někdy 

(několikrát 

za měsíc) 

často 

(jednou 

týdně) 

velmi často 

(několikrát 

za týden) 

vždy 

(každý 

den) 

31 Do své práce 

bývám 

ponořený/á  

nikdy  skoro nikdy 

(několikrát 

zřídka 

(jednou 

za měsíc 

někdy 

(několikrát 

za měsíc) 

často 

(jednou 

týdně) 

velmi často 

(několikrát 

za týden) 

vždy 

(každý 

den) 
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do roka 

nebo méně) 

nebo 

méně) 

32 Svou prací se 

nechávám 

unést 

nikdy  skoro nikdy 

(několikrát 

do roka 

nebo méně) 

zřídka 

(jednou 

za měsíc 

nebo 

méně) 

někdy 

(několikrát 

za měsíc) 

často 

(jednou 

týdně) 

velmi často 

(několikrát 

za týden) 

vždy 

(každý 

den) 

 

33 Pokud budete chtít zaslat celkové výsledky šetření, uveďte zde prosím kontakt na Vás: 
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Příloha B – Seznam tabulek a grafů 

 

Tabulka 1: Počet učitelů působících na základních školách v Praze a ve Středočeském kraji 

k 21. 5. 2019 (s. 49) 

Počty učitelů na 1. stupni základních škol (Praha) 4 937 

Počty učitelů na 1. stupni základních škol (Středočeský kraj) 6 279 

Počty učitelů na 2. stupni základních škol (Praha) 4 614 

Počty učitelů na 2. stupni základních škol (Středočeský kraj) 5 528 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 2: Komparace užívaných dimenzí kvality pracovního života podle vybraných 

autorů (s. 51) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 3: Vlastní pojetí kvality pracovního života zaměřené na učitele (s. 52)  

Zdroj: vlastní zpracování 

dimenze příklady indikátorů dimenze příklady indikátorů
plat platové ohodnocení

spravedlivost rovnováha mezd

stabilita participace na výsledcích

samostatnost speciální zaměstnanecké benefity

rozvoj náplň a náročnost pracovního týdne

zajímavost pracovní zátěž

spolupracovníci zdravé fyzické prostředí

nadřízení bezpečnost vybavení

podřízení autonomie

rozložení pracovní doby důlěžitost zadaných pracovních úkolů

časová náročnost víceúčelovost

sladění s mimopracovním životem zodpovědnost

vybavení profesní růst

čistota podpora vzdělávání

bezpečnost fluktuace pracovníků 

typ pracovního poměru mezilidské vztahy na pracovišti

jistota místa vzájemná otevřenost

možnost uplatnění absence diskriminace

pocit pospolitosti

absence předsudků

ocenění nápadů

týmová spolupráce

respekt

dimenze příklady indikátorů otevřenost zaměstnavatele k diskuzi 

zodpovědnost autonomie, samostatnost svoboda projevu

smysluplnost náročnost úkolů možnosti volnočasových aktivit

uvědomování si výsledků práce zpětná vazba rovnováha mezi prací a odpočinkem 

harmonie mezi jednotlivými oblastmi

hrdost na práci

image organizace

integrita organizační komunity

kvalita produktů a poskytovaných služeb

politika lidských zdrojů

Zaručení ústavních práv v pracovní 

organizaci

Vztah práce a mimopracovního 

života

Společenská relevantnost 

pracovního života

Hackham a Oldham, 1975

Možnost pracovního růstu

Jistota

Vinopal, 2020 Walton, 1973

Přiměřená a spravedlivá odměna

Bezpečnost a zdravé pracovní 

podmínky

Příležitost využívat a rozvíjet 

schopnosti člověka

v práci

Společenská integrovanost v 

organizaci

Odměňování 

Seberealizace

Vztahy

Čas

Podmínky

Oblast dimenze příklady indikátorů

zodpovědnost autonomie, samostatnost

smysluplnost charakteristika úkolů - zajímavost práce a rozmanitost

uvědomování si výsledků práce zpětná vazba od zaměstnavatele, kolegů, studentů a rodičů

rozložení pracovní doby, časová náročnost

sladění s mimopracovním životem a odpočinkem

pocit pospolitosti

ocenění nápadů

týmová spolupráce

jistota místa

možnost uplatnění

hrdost na práci

image organizace

politika lidských zdrojů

kvalita produktů a poskytovaných služeb

Psychosociální kontext (W) společenská relevantnost pracovního života 

Vlastní pojetí kvality pracovního života zaměřené na učitele během pandemie COVID 19

Charakter práce (H, O)

Work-life balance (W, V) vztah práce a mimopracovního života; čas 

Sociální kontext (W) společenská integrovanost v organizaci

Psychologický kontext (V) potřeba jistoty 
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Tabulka 4: Četnost respondentů dle pohlaví (s. 55) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 5: Četnost respondentů dle délky praxe (s. 55) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 6: Zastoupení soukromých a veřejných základních škol (s. 56) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 7: Četnost respondentů dle lokality působení (s. 56) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

pohlaví absolutní četnost relativní četnost (%)

muži 49 13,7%

ženy 309 86,3%

celkový součet 358 100,0%

délka praxe absolutní četnost relativní četnost (%)

2-5 let 61 17,0%

6-10 let 45 12,6%

méně než 1 rok 22 6,1%

více než 10 let 230 64,2%

celkový součet 358 100,0%

zřizovatel školy absolutní četnost relativní četnost (%)

soukromý 10 2,8%

veřejný 348 97,2%

celkový součet 358 100,0%

lokalita absolutní četnost relativní četnost (%)

Praha 170 47,5%

Středočeský kraj 188 52,5%

celkový součet 358 100,0%
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Tabulka 8: Hodnocení obtížných oblastí učitelské profese při distanční výuce (s. 57) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 9: Maximální, minimální a průměrné hodnoty získané z odpovědí 

respondentů (s. 63) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 10: Celkové dosažené skóre kvality pracovního života rozdělené dle krajů (s. 64) 

hodnoty skóre Praha Středočeský kraj 

průměr 40,8 41,1 

maximum 52,0 52,0 

minimum 22,0 26,0 
Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 11: Celkové skóre pracovní angažovanosti (s. 73) 

dimenze hodnota 

pohlcení 4,51 

oddanost 4,53 

vitalita 4,23 

celkové skóre 4,42 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

absolutní 

četnost

relativní 

četnost

absolutní 

četnost

relativní 

četnost 

absolutní 

četnost

relativní 

četnost 

zvládat aktuální požadavky práce 44 25,9% 54 28,7% 98 27,4%

reagovat rychle na změny 27 15,9% 38 20,2% 65 18,2%

vyrovnávat se s nejistotou 53 31,2% 60 31,9% 113 31,6%

jiné 46 27,1% 36 19,1% 82 22,9%

celkový součet 170 100,0% 188 100,0% 358 100,0%

 součet
nejnáročnější oblast výkonu práce

Praha Středočeský kraj

průměr 41,0

maximum 52,0

minimum 22,0

celkové skóre kvality pracovního života
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Tabulka 12: Hodnoty celkového skóre pro dotazník UWES-9 (s. 73) 

 

Zdroj: Schaufeli a Bakker (2004, s. 40) 
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Graf 1: Identifikace obtížných oblastí dle délky praxe respondentů (s. 58) 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 2: Hodnocení kvality pracovního života před pandemií a nyní z výběrového souboru 

(s. 59)

 

Zdroj: vlastní zpracování 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

nesouhlasím

souhlasím

spíše nesouhlasím

spíše souhlasím

"Mám dojem, že celková kvalita mého pracovního života během 
pandemie klesla."
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Graf 3: Spokojenost se současnou kvalitou pracovního života (s. 59) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4: Srovnání náročnosti online a prezenční výuky (s. 60) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 5: Proaktivita učitelů ve vztahu k žákům před a během pandemie Covid-19 (s. 61) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

0 20 40 60 80 100 120 140

nesouhlasím

souhlasím

spíše nesouhlasím

spíše souhlasím

"S kvalitou svého pracovního života jsem nyní spokojen/a."

0 50 100 150 200 250

nesouhlasím

souhlasím

spíše nesouhlasím

spíše souhlasím

Online výuka (za stávajících protiepidemických opatření) mě stojí více 
psychických sil než standardní prezenční výuka.

0 20 40 60 80 100 120

nesouhlasím

souhlasím

spíše nesouhlasím

spíše souhlasím

Před pandemií jsem pro studenty dobrovolně dělal/a více věcí a 
činností  nad rámec svých povinností než nyní.
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Graf 6: Časová náročnost výkonu práce před a během pandemie (s. 62)  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 7: Rozložení celkového skóre jednotlivých respondentů (s. 63) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

nesouhlasím

souhlasím

spíše nesouhlasím

spíše souhlasím

Výkon práce je pro mě nyní časově náročnější než před pandemií.
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Graf 8: Autonomie při organizaci úkolů (s. 64) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 9: Rozmanitost práce (s. 65) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 10: Smysluplnost práce (s. 65) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 11: Ocenění práce (s. 66) 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

nesouhlasím

spíše nesouhlasím

spíše souhlasím

souhlasím

Rozsah, ve kterém si organizuji svou práci mi nyní vyhovuje.

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

nesouhlasím

souhlasím

spíše nesouhlasím

spíše souhlasím

Současnou náplň práce vnímám jako rozmanitou.

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

nesouhlasím

souhlasím

spíše nesouhlasím

spíše souhlasím

Svou práci vnímám jako smysluplnou.
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Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 12: Work-life balance (s. 67) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 13: Stabilita a jistota práce (s. 67) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 14: Zpětná vazba od rodičů žáků (s. 68) 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

nesouhlasím

souhlasím

spíše nesouhlasím

spíše souhlasím

Myslím, že moje nápady bývají dostatečně oceněny.

0 20 40 60 80 100 120

nesouhlasím

souhlasím

spíše nesouhlasím

spíše souhlasím

Je pro mě těžké oddělovat pracovní a osobní život.

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

nesouhlasím
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Mám obavy o stabilitu a jistotu své práce.
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Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 15: Podpora ze strany vedení vzdělávací organizace (s. 69) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 16: Soudržnost pracovního kolektivu (s. 69) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 17: Hrdost na výsledky práce (s. 70) 
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Zpětná vazba od rodičů žáků je většinou kritická.
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Vedení naší školy učitelům poskytuje dostatečnou podporu a 
pomoc při výkonu práce.
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S kolegy táhneme za jeden provaz. 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 18: Pověst vzdělávací organizace (s. 71) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 19: Kvalita poskytovaných služeb (s. 71) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Jsem hrdý/hrdá na výsledky své práce.

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

nesouhlasím

souhlasím

spíše nesouhlasím

spíše souhlasím

Naše škola má celkově dobrou pověst.
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Naše škola poskytuje kvalitní služby.
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Graf 20: Stabilita při výkonu práce (s. 72) 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Obrázek 1: Hodnoty pracovní angažovanosti v jednotlivých zemích (s. 41) 

 

Zdroj: Schaufeli (2017, s. 5) 
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Vím, co mohu v rámci své práce a při jejím výkonu očekávat.


